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Godināta Viestura ordeņa kavaliere Domicella Pundure

Izstāde “Latvijas gadsimts”

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

10.maija Balvu novada Domes
sēde tika iesākta citādāk, nekā
ierasts, jo deputātu un visu
klātesošo klātbūtnē tika godināta
nacionālās pretošanās kustības
dalībniece, nacionālā partizāne Domicella Pundure, kura 3.maijā
tika apbalvota ar Viestura ordeņa
V šķiru un iecelta par ordeņa
kavalieri. Šo augsto apbalvojumu
pasniedza
Valsts
prezidents
Raimonds Vējonis.
Domicella Pundure dzimusi
1927.gada 1.decembrī Šķilbēnu
pagasta Kručinovas mājās. Viņas
tēvs bija aizsargs Latvijas laikā,
bet vācu laikā strādājis Šķilbēnu
policijā. 1944.gadā, kad padomju
karaspēks nāca iekšā Latvijā,
Domicellas ģimene pierunāta
bēgt. Tikuši līdz Cēsīm un
Raiskuma muižai. Vēlāk ģimene
devās atpakaļ, bet tēvs gan mājās
vairs nebrauca, palika pie radiem.
Viņš dzīvoja mazās grupiņās
kopā ar citiem, kas aizbēguši, kad
tuvojās fronte. Tomēr drīz pēc
tam Domicellas tēvs aizgāja uz
Stompaku purvu.
Vēlāk mežabrāļu saradās vairāk
un čekisti sāka viņus terorizēt.
Domicellas tēvs meiteni gandrīz
18 gadu vecumā arī paņēma uz
Stompaku purvu dzīvot bunkurā.
Tur dzīvojuši ap 360 nacionālajiem
partizāniem.
Tur
Domicella
gatavoja ēst, lāpīja zeķes, mazgāja.
1945.gada marta sākumā, kad
notika Stompaku kauja, šaušana
sākās jau no paša rīta. Domicella
tad bijusi baznīcā. Pavisam drīz
sāka vest iekšā ievainotos, tāpēc
viņām abām vajadzēja asistēt
feldšerim Romānam, palīdzēt
aprūpēt ievainotos. Kad kauja
pierima, tad Domicella ar savējiem
gājusi ārā, uz mājām.
1948.gada 25.janvārī Domicella
apprecējās, novembrī piedzima
bērniņš, bet jau 1949.gadā viņi tika
izsūtīti. Trīs dienas lasīja cilvēkus,

Domicella Pundure kopā ar Balvu novada Domes deputātiem.
ko sēdināja Vecumu stacijā lopu
vagonos. Šo notikumu daudzi
vērojuši, tai skaitā arī Domicellas
pamāte, kura mazuli paņēmusi un
nogādājusi viņas māsai aprūpē, kas
ilga deviņus gadus.
Sagūstītie divas nedēļas tika
vesti uz Sibīriju. Sibīrijas dzīve
viņiem nebijusi tik barga kā
dzirdēts, jo abi ar vīru bijuši jauni,
strādīgi, tādēļ bija priekšrocības.
Strādājuši Omskas apgabalā tur vietējie iedzīvotāji izrādījās
atsaucīgi un draudzīgi, radās
iespēja pašiem uzcelt savu
mājiņu, sakārtot iedzīvi, strādāt un
beidzot - arī atgriezties dzimtajā
Latvijā. Sibīrijā Domicellai ar vīru
piedzima vēl trīs bērni. 1958.gadā
atbrauca uz Latviju, uz vīra māsas
kāzām. Paņēma no šejienes dēlu
un no Rīgas pa taisno uz Omsku.
Kopā Sibīrijā tika aizvadīti 11 gadi.
1960.gadā saņēma dokumentus
atpakaļbraukšanai uz Latviju. Jaunā
ģimene šeit nopirka māju, strādāja
lauku brigādē.
Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs, sveicot Domicellu, teica:
“Mums ir ļoti liels gods, ka Balvos

mums ir tik augsta apbalvojuma
kavaliere. Domicellas kundzes
dzīves ceļš, kurš nebija no
vieglajiem, pierāda to, ka mēs ar
stipru spītu, lai arī kādā pasaules
malā atrastos, vienmēr atradīsim,
ko darīt un kā izdzīvot. Tāpēc
novēlam, lai ir spēks un izturība,
veselība, lai būtu vēl daudzi gadi,
ko varētu veltīt mūsu bērniem, lai
stāstītu par piedzīvoto. Ne velti
Viestura ordeņa devīze ir Esiet stipri
un cīnīties! Tas tiešām ir par Jums!”
Pati
Domicella
Pundure,
pakavējoties
atmiņās
par
aizvadītājiem gadiem, atzina:
“Paldies Dieviņam, par neko
nesūdzos, lai arī mūžībā pavadīts
vīrs un abi dēli, bet vēl ir abas
meitas, pieci mazbērni un septiņi
mazmazbērni, kuri ikdienā priecē.”
Pēc
godināšanas
domē,
Domicella devās uz Balvu Novada
muzeju, kur tikās ar 5.a klases
skolēniem no Balvu pamatskolas.
Bērni ar interesi ieklausījās Viestura
ordeņa kavalieres stāstījumā.
Tikšanos kuplināja sabiedriskais
darbinieks Zigfrīds Berķis. Viņš
jauniešiem sniedza nelielu ieskatu
Nacionālo partizānu darbības un

Stompaku kaujas vēsturē. Īpašu
interesi izraisīja Z.Berķa atnestā –
bijušo partizānu zīmētā Stompaku
nometnes karte, kurā attēlots
gan bunkuru izvietojums, gan
partizānu celtās baznīcas vieta.
Skolēniem
radās
daudz
jautājumu – gan pat to, kā tika
celti bunkuri, cik lieli tie bija, gan
par to, ko ēda dzīvojot mežā, cik
bieži nometnei uzbruka, vai bija
zāles ar ko ārstēt ievainotos, no kā
cepa maizi Sibīrijā, kā izturējās pret
bērniem un daudzi citi. Interesi
izraisīja Domicellas Pundures
izsūtījuma gaitas uz Sibīriju.
Joprojām
moža
un
dzīvespriecīga Domicella Pundure
dzīvo nelielā mājiņā Balvos, pati
veic mājas soli, rūpējas par puķu
dobēm un ir priecīga par katru
tikšanos ar labiem cilvēkiem.
Vairāk par Domicellas dzīves
gaitām un piedzīvoto Stompaku
purvā nacionālo partizānu kara
laikā var noskatīties Latvijas
Televīzijas veidotajā raidījumā
“Aculiecinieks. Meža meita –
Domicella Pundure.”

savām māmiņām un skolotāju Ilutu
Tihomirovu.
Kā ierasts, pasākums noslēdzās

kopīgi dziedot “Aijā, žūžū, lāča
bērni”, bērnu vecvecākiem turot
rokās savus mazbērniņus.

Šogad Balto zeķīšu svētki notika
dienā, kad visā Latvijā, tai skaitā arī
Balvu novadā, tika atzīmēta Muzeju
nakts, kuras tēma bija “Šūpulis”.
Šūpulis nav tikai guļasvieta
bērniņiem, šo vārdu var skatīt arī
plašāk – tā ir vieta, kur kaut kas ir
sācis veidoties, attīstīties.
Pasākuma ievadā Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja
Svetlana
Romanovska savā uzrunā mazuļus
salīdzināja ar ziediņiem: “Mēs visi
šodien esam sapulcējušies, jo jūsu
ģimenēs ir uzplaucis mazs ziediņš.
Pagaidām tas ir ļoti mazs ziediņš,
bet atkarībā no tā, cik ļoti stipri jūs
to mazo ziediņu mīlēsiet, lolosiet izaugs liels, stiprs cilvēks.”
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Anita Petrova uzsvēra, cik ļoti svarīgi
ir rūpēties par saviem lolojumiem:
“Jūsu uzplaukušajiem ziediņiem,
kas jums ir klēpī, vislielākā vajadzība
ir pēc drošības, pēc ģimenes, pēc
ģimenes tradīcijām, pēc māju

smaržām, un pēc sajūtas - man
ir mājas, man ir vecāki un tā ir
mana drošības sala. Es gribu, lai
jūs to nosargātu, lai jūsu atvasītēm
vienmēr ir mājas, kur viņi var justies
droši, aizsargāti, mīlēti, saprasti.
Lai jūs savā dzīvē, darot ikdienas
darbus, vienmēr atrastu laiku savam
bērnam – kopā ar viņu zīmētu,
skrietu, dejotu.
Lai jūs esat laimīgi, veseli un
lai šī jaunatne, kas šodien vēl ir
vecāku klēpī, kādreiz ir mūsu
novada inženieri, arhitekti, juristi,
mākslinieki – lai tā ir paaudze, kas
veidos Balvu pilsētas un novada
nākotni. Lai jums patiešām dzīvē
viss izdodas, un šodienas svētki ilgi
paliek atmiņā.”
Muzikālajās pauzītēs pasākumā
uzstājās Līgas Morozas-Ušackas
deju grupa “Terpsihora”, dziedātāji
Marija Maslovka un Viesturs
Dārznieks, kā arī paši svētku
gaviļnieki – YAMAHA mūzikas
skoliņas audzēkņi, protams, kopā ar

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balto Zeķīšu svētki 2018

Balvu novadā Balto zeķīšu svētku tradīcija tiek īstenota jau vairākus gadus – maija mēnesī kopā ar saviem vecākiem, vecvecākiem, krustvecākiem,
brāļiem un māsām kopā pulcējas iepriekšējā gadā dzimušie mazuļi, lai
saņemtu piemiņas medaļu un baltas zeķītes.
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Kopš
4.maija
Latvijas
Nacionālajā vēstures muzejā
skatāma
izstāde
“Latvijas
gadsimts”, kas ir Latvijas muzeju
kopīgs veltījums valsts simtgadei,
radot
iespēju
vienkopus
apskatīt izcilas Latvijas muzejos
saglabātas vēstures liecības.
Izstāde ir unikāla ar 68 Latvijas
muzeju līdzdalību vienā kopīgā
projektā. Izstādes veidošanā
iesaistījies arī Balvu Novada
muzejs.

Kā deklarēt platības, ja lauki
ir daļēji izslīkuši
Lauku atbalsta dienests
ir sagatavojis skaidrojumu,
kā lauksaimniekiem rīkoties
gadījumos, ja jādeklarē platības
daļēji izslīkušos laukos.
Ir iespējami trīs rīcības
varianti:
• Ja ir iespējams kartē
identificēt vietu, kurā ir
izslīkuši ziemāji, un tā ir
pārsēta ar vasarājiem virs 0,3
ha lielā platībā, tad to iezīmē
kā atsevišķu lauku. Tas ir
iespējams tajos gadījumos,
kad dabā ir orientieri,
kurus ņemt vērā: koki,
elektrolīnijas, ēkas, grāvju
līkumi un citi.
• Ja kartē nav iespējams
identificēt
konkrētas
pārsētās
vietas
platību
(piemēram, lauks ir ļoti
fragmentāri pārsēts), tad
deklarē to kultūru, kas
dominē – ir vairāk kā 50% no
lauka platības.
• Ziemāju lauki, kuros ir
izslīkušas atsevišķas viet
as un tās nav pārsētas ar
vasarājiem,
deklarējamas
kā ziemāji, tikai tad, ja ir
pazīmes, ka sākotnēji ir bijuši
iesēti ziemāji.
Tālrunis
klientiem
67095000.

Dāvina betona ģerboni
Svinot
valsts
simtgadi,
būvmaisījumu ražotājs “Sakret”
Balvu
novada
pašvaldībai
(tāpat kā visām citām Latvijas
pašvaldībām
un
vairākām
Latvijas institūcijām) dāvina
īpaši veidotu Latvijas Republikas
ģerboni.
“Sakret” ģerbonis ir izliets
no betona, apstrādāts ar īpašu
aizsargkārtu un pirms projekta
uzsākšanas
saņēmis
Valsts
Heraldikas komisijas akceptu
par tā precīzu izstrādi. Tas sver 15
kilogramus, ir 420x594 mm liels
un 30 mm biezs, un veidots tā,
lai varētu izvietot gan iekštelpās,
gan ārpusē pie ēku fasādēm.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

Būsim atbildīgi par izdarītajām izvēlēm

Lielu daļu savas profesionālās karjeras esmu pavadījusi kā sociālā
dienesta vadītāja un neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta
palīgs. Līdztekus labajam – izpalīdzībai, sirsnībai, atbalstam, kā vienā
tā otrā darbā ik dienu nācies saskarties ar bezatbildību, skumjām,
salauztām dzīvēm un pat nožēlojamu eksistenci. Aizvadītās nedēļas
notikumi atsauca atmiņā ne vienu vien savulaik darbā pieredzēto
gadījumu, raisīja iekšējo pārdzīvojumu un mudināja uz pārdomām,
aktualizējot atziņu, ka dzīves izvēles un gandrīz visus lēmumus mēs
pieņemam paši. Tiesa, daži no tiem ir apzināti, citi – nē. To bieži vien
nav viegli atzīt, jo lēmums ir atbildības uzņemšanās par savu dzīvi,
kas savukārt nozīmē ne tikai baudīt veiksmes un uzvaras, bet arī
pieņemt un izdzīvot savu lēmumu sekas.
Sestdien piedalījos brīnišķīgā pasākumā – Balto zeķīšu
svētkos. Vecāki izbaudīja svētku sajūtu kopā ar savu bērniņu, zāli
pieskandināja bērnu čalas, priecēja laimīgie, mazliet apmulsušie
vecāki, gādīgās vecmāmiņas, vectēvi, kuri staroja nepārprotamā
lepnumā par dzimtas turpinājumu. Pamanīju, cik aizkustinoši ir tēvi,
kā viņi pieskata, apmīļo savas atvasītes. Tik koncentrētu mīlestības
devu Balvos var saņemt tikai reizi gadā un tikai šajos svētkos. Biju
lepna un gandarīta par jaunajām ģimenēm, kuras dzīvo mūsu
novadā. Pēc svētkiem sirds bija gaišuma un dvēsele miera piepildīta
un šķita – tā vajadzētu būt vienmēr. Bērni ir atvērti, dzīvespriecīgi,
droši un laimīgi!
Iespējams, tieši šādi brīži parāda milzīgo kontrastu starp
skaistiem svētkiem un citu dzīvi – to, kurā ģimenes vairs nav, bet ir
vien skarba, nežēlīga, vientuļa realitāte. Kā gan tas notiek, ka vecāki
pārstāj rūpēties par saviem bērniem? Kad paša bērns kļūst par tik
lielu apgrūtinājumu, ka gribas bēgt no emocionālās, materiālās
atbildības un pat kontaktēšanās? Būt pamestam – tas bērnam ir
trieciens, no kura nekad nevar pilnībā atkopties – pārdzīvojums un
aizvainojums, visticamāk, pavadīs visu mūžu. Bērnā šī trauma var
radīt tādu protestu, ka gribas gan noliegt, gan izaicināt visu pasauli.
Atklāsme, ka rīkojušies bezatbildīgi, tēviem un mātēm bieži vien
nāk tikai vecumdienās, kad vairs nespēj par sevi parūpēties. Tad
zina atrast sociālo darbinieku un kopā nākas meklēt apgādniekus,
kas nu varētu uzņemties rūpes. Bet bērns sagādā tiesas lēmumu,
kas apliecina, ka kāds no vecākiem nav par viņu rūpējies, un šis
lēmums atbrīvo bērnu no pienākuma rūpēties par savu vecāku. Šis
ir tas brīdis, kad savulaik izdarītās izvēles sekas sit vissāpīgāk, jo pretī
jāsaņem tieši proporcionāli pašu ieguldījumam.
Mīlestību, gādību un rūpes nevar pieprasīt. Uz to var cerēt, ja
ar savu personīgo piemēru un attieksmi bērnos esam modinājuši
cieņu un mācījuši atbildību. Tikai mēs, vecāki, varam radīt un nodot
tālāk ģimenes tradīcijas, rādīt, kā gādāt un atbalstīt tuvākos, lai
ģimenē ir viens par visiem un visi par vienu, kā skaisti svinēt svētkus.
Varam pārliecināt, ka personībai atbilstošai, labai izglītībai ir teju
izšķiroša nozīme piepildītai profesionālajai karjerai un godprātīga
attieksme pret darbu dos augļus – labklājību un aizraujošu dzīvi,
baudot mūsdienu atvērtās pasaules piedāvātās iespējas. Jā, izvēle
un lēmums ir katra paša rokās!

PAZIŅOJUMS

Balvu novada dome 2018.gada
10.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.5,
6.§ “Par lokālplānojuma, Balvu
novada Balvu pilsētā Bērzpils
ielā 30, redakcijas nodošanu
publiskajai
apspriešanai
un
institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskās
apspriešanas
termiņš noteikts 4 nedēļas – no
17.05.2018. līdz 13.06.2018.
Lokālplānojuma
publiskās
apspriešanas sanāksme notiks
18.06.2018. plkst.17:00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, 3. stāva zālē.
Ar lokālplānojuma projektu
publiskās
apspriešanas
laikā
iespējams iepazīties:
• Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, 2.stāvā

(28.kabinets, Pieņemamā istaba), darba dienās darba laikā;
• interneta
mājas
lapā
www.balvi.lv
sadaļā
"Sabiedrības līdzdalība".
Atsauksmes
iesniedzamas
līdz 13.06.2018. Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 2.stāvā administrācijas
sekretārei 28.kabinetā.
Apmeklētāju
pieņemšanas
laiks Būvvaldē: pirmdienās un
ceturtdienās no plkst.8.30 līdz
plkst.17.00 Bērzpils ielā 1A, Balvos.
Jautājumu gadījumā lūdzam
sazināties ar lokālplānojuma
izstrādātāju IK “BBB” Viktoru
Baškirovu (tālr. 29446423, e-pasts:
viktorsbaskirovs@gmail.com).

Aicina iedzīvotājus pieteikties līdzfinansējumam
No
2018.gada
21.maija
līdz 29.jūnijam Balvu novada
dzīvojamo māju īpašnieki aicināti
iesniegt pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai,
lai
pieslēgtu
savas
mājas
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Balvu novada dome 2018.
gada 8.martā pieņēma saistošos
noteikumus
Nr.10/2018
“Par
Balvu
novada
pašvaldības
līdzfinansējuma
apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajam ūdensvadam un
sadzīves kanalizācijas sistēmai”, kas
nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē
dzīvojamo
māju
pieslēgšanu
centralizētajai
ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai, lai
veicinātu privātā sektora māju
pieslēgšanu
centralizētajiem
tīkliem. Saistošie noteikumi stājās
spēkā 2018.gada 13.aprīlī.
Pašvaldības
līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
ir tiesīgas saņemt fiziskas personas,
kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu
novada administratīvajā teritorijā
un dzīvokļu īpašnieku kopības
Balvu novada teritorijā esošam
īpašumam.
Pašvaldības
līdzfinansējums
tiek piešķirts pieslēguma izbūvei
nepieciešamo materiālu apmaksai,
bet ne vairāk kā EUR 400 viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/

Domes sēde

Šī gada 10.maijā notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Andris
Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandis
Puks, Sandra Kindzule, Svetlana
Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis
Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova.
Sēdē tika izskatīti 67 jautājumi.
Par gatavošanos Balvu novada
svētkiem
Domes sēdē deputāti un
klātesošie tika informēti par
virzību, gatavojoties Balvu Novada
svētkiem, kas notiks 20. jūlija
vakarā un 21.jūlijā visas dienas
garumā.
Par saistošajiem noteikumiem
Tika
pieņemts
saistošo
noteikumu
Nr.11/2018
“Par
Balvu novada Domes 2012.
gada
8.novembra
saistošo
noteikumu Nr.21/2012 “Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
“Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
sniegtajiem
pakalpojumiem”
atcelšanu” projekts, kā arī tika
pieņemts saistošo noteikumu
Nr.12/2018 “Par Balvu novada
Domes 2012.gada 9.februāra
saistošo noteikumu Nr.5/2012
“Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” sniegto
pakalpojumu cenrādi” atcelšanu”
projekts.
Sēdē arī lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.13/2018 “Grozījumi
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 “Balvu novada
pašvaldības nolikums” projektu.
Par grozījumiem
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada pašvaldības 2014.
gada
9.oktobra
noteikumos
Nr.6/2014 “Tirgus izpētes kārtība
Balvu novada pašvaldībā” un
papildināt Noteikumus ar šādu
punktu: “3.53. transportlīdzekļu
tehniskās apkopes un remonta

vai kanalizācijas sistēmai.
Pašvaldības
līdzfinansējumu
var saņemt nekustamā īpašuma
īpašnieks,
kura
nekustamais
īpašums,
pieteikuma
par
pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanu iesniegšanas dienā,
atbilst šādiem nosacījumiem:
1. pretendents vēlas izbūvēt
pieslēgumu
vienlaicīgi
ūdensvadam un kanalizācijai;
2. pretendents vēlas izbūvēt
pieslēgumu tikai kanalizācijai;
3. pretendentam jau ir noslēgts
līgums
par
kanalizācijas
izmantošanu vai ir izbūvētas
lokālās attīrīšanas iekārtas, bet
vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai
ūdensvadam.
Netiek
atbalstītas
šādas
izmaksas:
1. lietus notekūdeņu kanalizācijas
būvniecība vai pārbūve;
2. esošās
ūdensapgādes
un
komunālo
notekūdeņu
kanalizācijas
sistēmas
vai tās daļas pārbūve vai
nojaukšana (izņemot septiķus,
ja tos ir iespējams pārbūvēt
kanalizācijas
sistēmas
nepieciešamajā sastāvdaļā);
3. jaunas ūdensapgādes sistēmas
izbūve, ja nekustamajā īpašumā
jau ir pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai;
4. jaunas kanalizācijas sistēmas
izbūve, ja nekustamajā īpašumā
jau ir pieslēgums centralizētajai

kanalizācijas sistēmai, izņemot,
ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis
tehniskos noteikumus jaunas
kanalizācijas sistēmas izbūvei.
Lai pieteiktos līdzfinansējuma
saņemšanai, pretendentam līdz
2018.gada 29.jūnijam
Balvu
novada pašvaldībā (Bērzpils ielā
1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501,
2.stāvā 23.kab.) vai attiecīgajā
pagasta pārvaldē jāiesniedz:
1. pieteikums;
2. saistošo noteikumu 10.punktā
norādīto kategoriju apliecinoši
dokumenti, ja tie nav pieejami
pašvaldībā.
Papildus
informāciju
var
saņemt pa tālruni + 371 29113054
vai +371 28673272.
Balvu novada domes 2018.
gada 8.marta saistošie noteikumi
Nr.10/2018 “Par Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējuma
apmēru
nekustamo
īpašumu
pieslēgšanai
centralizētajam
ūdensvadam
un
sadzīves
kanalizācijas sistēmai” pieejami
Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/ Saistošie
noteikumi/
Infrastruktūra,
kā
arī Balvu novada pašvaldības
bezmaksas informatīvā izdevuma
“Balvu Novada Ziņas” 2018.gada
12.aprīļa numurā (7.).

pakalpojumiem”.
Tāpat arī ar Balvu novada
domes 2009.gada 1.jūlija lēmumu
“Par Balvu novada pašvaldības
administrācijas
kā
budžeta
iestādes nolikuma apstiprināšanu”
(protokols Nr.2, 7.§) apstiprinātajā
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas “Balvu novada
pašvaldība”
nolikumā
lēma
izdarīt vairākus grozījumus. Vēl
arī tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2018.gada
25.janvāra lēmumā “Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
3886 004 0097 Tilžas pagastā,
Balvu novadā, sadali”, izsakot
lēmuma 1.punktu citā redakcijā.
Par lokālplānojumu
Lēma nodot lokāplānojuma,
nekustamajam īpašumam Bērzpils
ielā Nr.30, Balvos, Balvu novadā,
redakciju publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai
laika posmā no 2018.gada 17.maija
līdz 13.jūnijam.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma apstiprināt
SIA “Lauku zemju inženieri”,
iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Naviļanki”
(Briežuciema pagastā), sadalīšanai
2 zemes vienībās.
Lēma pagarināt 2 zemes nomas
līgumus ar personām par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību Balvu pagastā, Balvu
novadā, katru 0,08 ha platībā,
un vienu zemes nomas līgumu
par zemes vienības, 0,0751ha
platībā, nomu individuālo augļu
dārzu vajadzībām. Zemes nomas
līgumus pagarināja uz 10 (desmit)
gadiem un noteica zemes nomas
maksu gadā 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,0792 ha platībā,

nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
pagarināja uz 2 gadiem un noteica
zemes nomas maksu gadā 0,5
% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti pagarināja noslēgtos
zemes nomas līgumus ar personām
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo zemes vienības daļu
Balvu pagastā, Balvu novadā, 3,0 ha
platībā un 0,2484 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumus pagarināja
uz 10 gadiem un noteica zemes
nomas maksu gadā 0,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tāpat tika lemts pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,1332 ha
platībā, nomu individuālā augļu
dārza vajadzībām. Zemes nomas
līgumu pagarināja uz 20 gadiem un
noteica zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti
lēma
pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Bērzkalnes
pagastā,
Balvu
novadā, 4,59 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu pagarināja
uz 10 gadiem un noteica zemes
nomas maksu gadā 0,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Sēdē pagarināja zemes nomas
līgumus ar personām par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību Tilžas pagastā,
Balvu novadā, 10,1 ha platībā un 4,5
ha platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
pagarināja uz 10 gadiem un
noteica zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti
lēma
pagarināt
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“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 22.maijs
nedzīvojamās
telpas
nomas
līgumu ar Latvijas Neredzīgo
bibliotēku par telpām Tirgus ielā
7, Balvos, 35,40 m2 kopplatībā, līdz
2025.gada 3.martam.
Sēdē lēma slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības 0,6269 ha platībā, 2/16
domājamo daļu un zemes vienības;
0,6012 ha platībā, 2/22 domājamo
daļu iznomāšanu personiskās
palīgsaimniecības
vajadzībām
Balvu novada Bērzkalnes pagastā.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 10 gadiem un noteica zemes
nomas maksu gadā 0,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Tilžas
pagastā, Balvu novadā, 0,05 ha
platībā, iznomāšanu personiskās
palīgsaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 10 gadiem, noteica zemes
nomas maksu gadā 0,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Vectilžas pagastā, Balvu
novadā, 0,6003 ha platībā
un 1,3 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 10 gadiem. Tāpat arī lēma
slēgt nomas līgumu ar šo pašu
personu par rezerves zemes fonda
zemes vienības Vectilžas pagastā,
Balvu novadā, 0,52 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 gadiem un noteica
zemes nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Bērzpils
pagastā, Balvu novadā, 5,0
ha
platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 10 gadiem un noteica zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Vectilžas pagastā,
Balvu novadā, 5,0 ha platībā
un 1,5 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 10 gadiem un noteica zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Domes sēdē lēma slēgt nomas
līgumu ar pesonu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Vīksnas pagastā,
Balvu novadā, 2,0 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 gadiem un noteica
zemes nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tika lemts slēgt nomas
līgumu ar personu par rezerves
zemes fonda zemes vienības
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
11,82 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt
uz 10 gadiem un noteica zemes
nomas maksu 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās

zemes vienības daļas Daugavpils
ielā 72, Balvos, iznomāšanu ēkas
(garāžas) uzturēšanai. Zemes
nomas līgumu lēma slēgt uz 15
gadiem un noteica zemes nomas
maksu EUR 8,39 bez PVN gadā.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 72,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas (garāžas) uzturēšanai. Zemes
nomas līgumu lēma slēgt uz 10
gadiem un noteica zemes nomas
maksu EUR 8,39 bez PVN gadā.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Jaunranguči”,
Vectilžas pagastā, 20,20 ha
kopplatībā, zemes vienību 9,9 ha
platībā; no nekustamā īpašuma
“Misāni”, Vectilžas pagastā, 6,30
ha kopplatībā, zemes vienību 1,8
ha platībā; no nekustamā īpašuma
“Ķiršukalni”, Balvu pagastā, 5,6681
ha kopplatībā, zemes vienību 4,9
ha platībā.
Sēdē tika precizēta dzīvokļa
Nr.73 Ezera ielā 42, Balvos platība
no 61,8 m2 uz 63,2 m2.
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību “Verpuļeva 94”,
Verpuļevā, Balvu pagastā, 800 m2
platībā, kā arī rīkot nomas tiesību
izsoli.
Sēdē lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Tilžas pagastā,
15,5402 ha platībā, 14,9524 ha
platībā, 12,3978 ha platībā, 9,00 ha
platībā, kā arī rīkot nomas tiesību
izsoli.
Tika lemts likvidēt telpu grupas
adresi Lauku iela 15–3, Balvos, pēc
dzīvokļu Lauku ielas 15–3 un Lauku
iela 15–4, Balvos, apvienošanas.
Apvienotajam dzīvoklim lēma
piešķirt telpu grupas adresi Lauku
iela 15–4, Balvi, Balvu nov., LV–
4501.
Deputāti
lēma
uzdot
Balvu
novada
pašvaldības
Saimnieciskajai nodaļai veikt
nepieciešamās
darbības
vairāku dzīvokļu reģistrēšanai
Zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības vārda.
Par pārejas ierīkošanu
Domes
deputāti
lēma
atļaut uzstādīt 2 norādījuma
ceļazīmes Nr.535 “Gājēju pāreja”,
2 norādījuma ceļazīmes Nr.536
“Gājēju pāreja” un uzkrāsot
horizontālo apzīmējumu Nr.931
Brīvības
un
Baznīcas
ielas
krustojumā Balvos.
Par pārskata apstiprināšanu
Deputāti lēma apstiprināt
Balvu novada pašvaldības 2017.
gada konsolidēto finanšu pārskatu
ar šādiem rādītājiem: 1) bilances
aktīvi uz 31.12.2017. EUR 42 919
273; 2) pārskata gada budžeta
izpildes rezultāts EUR (-921 702);
3) pārskata gada speciālā budžeta
izpildes rezultāts EUR 199 802;
pārskata gada ziedojumu un
dāvinājumu izpildes rezultāts EUR
8 662.
Par
grozījumiem
amata
vienību sarakstā
Domes sēdē tika lemts
izveidot Balvu novada pašvaldības
administrācijā
struktūrvienību
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs”, kurā paredzētas 2 amata
vienības – “Uzņēmējdarbības
atbalsta speciālists” un “Tūrisma
organizators”.
Par grozījumiem nolikumā
Lēma izdarīt grozījumus Balvu
novada pašvaldības Amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumā
izsakot Nolikuma 1.pielikumu

“Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas darbinieku amati
un mēnešalgu piesaistes procenti
izpilddirektora mēnešalgai” jaunā
redakcijā.
Par nolikuma apstiprināšanu
Deputāti lēma apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas
struktūrvienības
(nodaļas) “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs” nolikumu.
Par finansējumu
Tika lemts piešķirt finansējumu
no Balvu novada pašvaldības 2018.
gada pamatbudžeta līdzekļiem,
samazinot pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu uz gada beigām par
EUR 52 106,12: Balvu pamatskolas
pievedceļa posma pārbūvei EUR
12 888; nekustamo īpašumu
pieslēgšanai
centralizētajam
ūdensvadam
un
sadzīves
kanalizācijas sistēmai pašvaldības
līdzfinansējumam EUR 10 000;
Ziemeļlatgales
kopprojektam
“Iepazīsim, lai nosargātu” EUR
2852,12; Balvu pilsētas Rozu
kapu kapličas remontam EUR
2500; Balvu pilsētas stadiona
daudzfunkcionālā
laukuma
ierīkošanai EUR 22 315; Tilžas
pagasta komunālajai saimniecībai
EUR 1551 Kāpessila kapsētas zvanu
torņa atjaunošanai.
Lēma veikt izmaiņas Balvu
novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžeta
izdevumos:
samazināt pašvaldības dotāciju
Kubulu
feldšeru
veselības
punktam par EUR 1760; palielināt
pašvaldības dotāciju Briežuciema
feldšeru veselības punktam par
EUR 1173 feldšera darba slodzes
palielināšanai par 0,2 likmēm
no 2018.gada 1.maija, Lazdulejas
feldšeru veselības punktam par
EUR 587 feldšera darba slodzes
palielināšanai par 0,1 likmi no
2018.gada 1.maija.
Lēma piešķirt no Balvu novada
pašvaldības 2018.gada speciālā
budžeta līdzekļiem, samazinot
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu
uz gada beigām par EUR 52 456: no
dabas resursu nodokļa līdzekļiem
līdz EUR 50 000 Balvu ezera
krasta tīrīšanas darbiem; no dabas
resursu nodokļa līdzekļiem EUR
2456 Lazdulejas pagasta attīrīšanas
iekārtu novadgrāvja tīrīšanai.
Par projekta iesniegumu
Sēdē
lēma
piedalīties
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”
atklātu
projektu
iesniegumu
konkursā:
1)
iesniedzot projekta iesniegumu
“Tilžas pagasta ceļa “Krasta iela
– Spirģu ceļš” posma pārbūve”.
Lēma apstiprināt projekta kopējās
izmaksas EUR 222 873,24, ELFLA
finansējums EUR 200 585,92, kā arī
projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
projektam 10 % apmērā no
projekta attiecināmām izmaksām
EUR 22 287,32 un projekta
priekšfinansējumu; 2) iesniedzot
projekta iesniegumu “Kubulu
pagasta ceļa “Bankas ceļš” posma
pārbūve”, apstiprināt projekta
kopējās izmaksas EUR 261
657,00, projekta attiecināmās
izmaksas EUR 231 111,00, ELFLA
finansējums EUR 207 999,90.
Projekta apstiprināšanas gadījumā
lēma nodrošināt līdzfinansējumu
projektam 10 % apmērā no
projekta attiecināmām izmaksām
EUR 23 111,10 un projekta kopējo
izmaksu priekšfinansējumu; 3)
iesniedzot projekta iesniegumu
“Bērzpils pagasta ceļa Golvari –
Zosuļi posma pārbūve”, apstiprināt

projekta kopējās izmaksas EUR 78
738,05, ELFLA finansējums EUR 70
864,24. Projekta apstiprināšanas
gadījumā
lēma
nodrošināt
līdzfinansējumu projektam 10 %
apmērā no projekta attiecināmām
izmaksām EUR 7 873,81 un projekta
priekšfinansējumu.
Projektu
kopējo izmaksu priekšfinansējuma
un līdzfinansējuma izmaksām
lēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
Par aizņēmumu
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma
un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības
padomei atļauju Balvu novada
pašvaldībai
2018.gadā
ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 610
097,57 uz 30 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi aizņēmumam Kohēzijas
fonda projekta “Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības attīstība III
kārta” īstenošanai; ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 71 345,15 uz
5 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam projekta “Balvu
novada Vectilžas pagasta grants
ceļu posmu pārbūve” īstenošanai,
Lauku
attīstības
programmas
2014. – 2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros un EUR 208 604,41 uz
10 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam projektam “Primārās
enerģijas patēriņa samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādē
“Ieviņa””.
Par dalības maksas noteikšanu
Sēdē noteica vecāku dalības
maksu (līdzfinansējumu) Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestāžu
organizētajās
vasaras
nometnēs.
Par izsolēm
Tika lemts atsavināt atklātā
mutiskā izsolē nekustamo īpašumu
“Verpuļeva 255”, Verpuļevā, Balvu
pagastā, kas sastāv no zemes
vienības 0,0662 ha platībā,
apstiprināt nekustamā īpašuma
sākumcenu EUR 1260, kā arī izsoles
noteikumus.
Domes sēdē lēma apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu
novadā, 800 m2 platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, noteica
zemes nomas maksu EUR 11,84
gadā.
Deputāti lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.1 Dzirnavu
ielā 3, Balvos, Balvu novadā, kā arī
apstiprināt nekustamā īpašuma
sākumcenu EUR 690 un izsoles
noteikumus.
Sēdē lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai
piederošos
nekustamos īpašumus – dzīvokli
Nr.7 Pansionāta apbraucamā iela
2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu
novads, apstiprināt nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 1150, kā
arī izsoles noteikumus un dzīvokli
Nr.10 Pansionāta apbraucamā iela
2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu
novads, apstiprināt nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 1170 , kā
arī izsoles noteikumus.
Sēdē lēma izsolīt nomas
tiesības
uz
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību Tilžas pagastā, Balvu
novadā, 5,8 ha kopplatībā,
apstiprināt zemes gabala nomas
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tiesību sākumcenu 1,5 % no zemes
kadastrālās vērtības, kas sastāda
EUR 39,30 gadā, kā arī apstiprināt
nomas tiesību izsoles noteikumus.
Lēma izsolīt nomas tiesības
uz Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību
“Verpuļeva 74” Verpuļevā, Balvu
pagastā, Balvu novadā, 800 m2
kopplatībā, apstiprināt zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu
1,5 % no zemes kadastrālās vērtības,
kas sastāda EUR 6,84 gadā, kā arī
nomas tiesību izsoles noteikumus.
Par
nekustamā
īpašuma
pārdošanu
Tika lemts pārdot personai
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.26 Pansionāta apbraucamā
iela 2, Celmene, Kubulu pagasts,
Balvu novads. Tika noteikta
nekustamā īpašuma pārdošanas
cena EUR 950. Tāpat arī deputāti
lēma pārdot personai nekustamo
īpašumu “Baloži”, Balvu pagasts,
Balvu novads, kas sastāv no zemes
vienības ar kopējo platību 1,29
ha. Noteica nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 2100.
Lēma
pārdot
personai
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.73 Ezera ielā 42, Balvos, Balvu
novadā,
noteica
nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR
4200 un nomaksas termiņu – 1
gadu no līguma noslēgšanas
dienas.
Par
nodošanu
apsaimniekošanā
Deputāti lēma nodot Balvu
novada pašvaldības 6 pagastu
pārvaldēm
pārvaldīšanā
un
apsaimniekošanā vairākus Balvu
novada ceļus.
Par parāda dzēšanu
Deputāti lēma dzēst vienas
personas parādu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā, 0,3242 ha
platībā, nomu EUR 1,16 apmērā,
nekustamā īpašuma nodokli EUR
12,25 apmērā un citas personas
parādu par zemes nomu Balvu
pagastā EUR 9,28 apmērā, jo
personas ir mirušas.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Sēdē tika lemts piešķirt Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājam
Aigaram
Pušpuram ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu – divas kalendāra
nedēļas no 2018.gada 4.jūnija
līdz 2018.gada 17.jūnijam par
nostrādāto laika periodu no
16.06.2017. līdz 15.06.2018., kā arī
izmaksāt atvaļinājuma pabalstu
50 % apmērā no noteiktās
mēnešalgas.
Par atbrīvošanu no amata
Domes deputāti lēma atbrīvot
Liju Bukovsku no Balvu novada
pašvaldības Kubulu PII “Ieviņa”
vadītājas amata ar 2018.gada
31.maiju (pēdējā darba diena)
saskaņā ar LR Darba likuma 100.
panta ceturto daļu (darbinieka
uzteikums),
kā
arī
uzdot
pirmsskolas izglītības skolotājai,
izglītības metodiķei Ingai Eisakai
veikt iestādes vadītāja pienākumus
līdz Kubulu PII “Ieviņa” vadītāja
iecelšanai amatā, noteikt piemaksu
30% apmērā no mēnešalgas.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi. Balvu novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/
Domes sēžu audio ieraksti
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Koktēlniecības plenērā Kuldīgā piedalās Balvu Balvu novada nometnes 2018.gada
Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vasarā
2018.gada
vasarā
Balvu
dalībnieku skaits – 25. Nopedagogs
metnes ietvaros paredzētas
novada bērniem tiek piedāvātas
no koka.
Ē. Kanaviņš, daloties iespaidos
par
pasākumā
pieredzēto,
pastāstīja, ka plenērā esot
piedalījušies
vairāk
kā
70
dalībnieki no vairākām Latvijas
pilsētām (Rīgas, Cēsīm, Ogres,
Limbažiem, Dobeles u.c.), kā arī
dalībnieki no Igaunijas, Lietuvas
un Somijas. Viņš pievienojies
Kuldīgas komandai, kura četru

Foto no BPVV arhīva.

No 7. – 11. maijam jau
devīto gadu pēc kārtas Kuldīgā
norisinājās “Starptautiskais koka
skulptūru plenērs”. Šogad to
apmeklēja Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
(turpmāk BPVV) pedagogs Ēriks
Kanaviņš. Pasākums tika rīkots
par godu Latvijas simtgadei. Tajā
topošie galdnieki un mēbeļu
dizaineri izgatavoja dažādas lietas

Krelles, kas tapušas no apses un ozola koka.

dienu laikā izgatavoja rotu – pērļu
krelles Latvijai, gatavotas no apses
un ozola koka.
Ē.Kanaviņš atzīst, ka darbs
izdevies lielisks – šis ir veids,
kā mūsu valsti padarīt vēl
skaistāku. Plenērā izveidotās
skulptūras tika uzdāvinātas Rīgas
kultūras un atpūtas parkam
“Mežaparks”. Pasākums esot bijis
labi organizēts, komandas darbs
saliedēts. Gandarījumu sagādājis
paveiktais darbs, kopības sajūta,
jaunu ideju ieguve, kā arī dalīšanās
pieredzē. Ē.Kanaviņš piebilst:
“Mūs visus vieno mīlestība uz
koku un tas, ko mēs no tā spējam
izgatavot!”. Pedagogs apstiprina,
ka arī nākamgad dosies uz koka
skulptūru festivālu, šoreiz līdzi
ņemot arī BPVV audzēkņus,
lai kopā gūtu jaunas idejas,
nostiprinātu jau esošās zināšanas
un izgatavotu jaundarinājumus.
Laura Zujāne
Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas sabiedrisko
attiecību speciāliste

Iegūst 1.vietu konkursā
10.maijā Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
(turpmāk
BPVV)
pulciņa
“Mamma daba” dalībnieces:
Daniela Sindija Vizule, Sendija
Ūsele, Arina Zakurdajeva, Alise
Barbaniška, Marī Deņisova,
skolotājas Sintijas Heningas
vadībā, piedalījās konkursa
“Cilvēks videi 2018” konkursā
“Lielie palīgi lielos darbos”
apbalvošanas ceremonijā.
BPVV dalībnieces konkursā
ieguva godpilno 1.vietu, balvā
saņemot apmaksātu ekskursiju
150 euro vērtībā un vides spēli,

kuru varēs izmantot mācību
procesa laikā. Apsveicam BPVV
komandu, vēlot panākumus arī
turpmāk!
Kā jau tika rakstīts iepriekš,
tad BPVV audzēknes piedalījās
SIA
“ZAAO”
organizētajā
konkursā “Lielie palīgi lielos
darbos”. Tā mērķis bija aktivizēt
un paplašināt vides interešu
izglītības
darbu
izglītības
iestādē, pievēršot audzēkņu
uzmanību dabas saudzēšanai
un
materiālu
izmantošanai
atkārtoti, radot jaunas un
noderīgas
lietas,
jo
lietu

otrreizēja izmantošana un jauna
radīšana no neizmantojama
tekstila attīsta domāšanu un
reizē arī vērš uzmanību vides
saudzēšanai.
Pulciņa “Mamma daba”
dalībnieces šim konkursam no
ikdienā vairs neizmantojama
tekstila
izgatavoja
divus
spilventiņus, paklājiņu un čības
- ar mērķi izveidot sev lietas
atpūtas stūrītim, kā arī lielu
skudru.
BPVV kolektīvs

vairākas nometnes:
• Nometne
“Raibās
die
nas”
(norisināsies
Balvu
pamatskolā) būs no 4.-15.
jūnijam. Dalībnieku vecums
no 7-11 gadiem, bet dalības
maksas vienam dalībniekam
EUR 30,00. Maksimālais
dalībnieku skaits – 25. Nometnes ietvaros paredzētas
radošās darbnīcas, sporta
aktivitātes, rotaļas, spēles, ta
lantu demonstrēšana, ekskursija. Nometnes vadītāja Iveta
Kacēna, T:26197376.
• Nometne “Kopā jautrāk - 4”
(norisināsies Balvu Valsts
ģimnāzijā) būs no 18.-22.
jūnijam. Dalībnieku vecums
no 9-11 gadiem, bet dalības
maksa vienam dalībniekam
EUR 25,00. Maksimālais
dalībnieku skaits – 20. Nometnes ietvaros paredzētas
radošās darbnīcas, ekskursija,
pārgājieni,
dažādu
sporta spēļu turnīri. Nometnes vadītājs Jānis Zakarīts,
T:29205760.
• Nometne “Vasaras drudzis”
(norisināsies Balvu Bērnu
un jauniešu centrā) būs no
4.-15.jūnijam.
Dalībnieku
vecums no 8-11 gadiem, bet
dalības maksa EUR 40,00.
Maksimālais
dalībnieku
skaits – 20. Nometnes ietvaros paredzētas radošās
darbnīcas, izzinošas tikšanās,
saliedējošas grupu spēles,
sportiskas
aktivitātes,
pārgājiens, atpūta brīvā dabā,
ekskursija. Nometnes vadītāja
Agnese Puļča, T:26218177.
• Nometne
“Sportisks
un
vesels”
(norisināsies
PII
“Pīlādzītis”) būs no 4.-8.
jūnijam.
Dalībnieku
vecums no 6-7 gadiem, dalība
bez maksas. Maksimālais

sporta aktivitātes – stafe
tes,
kustību
rotaļas,
meistardarbnīcas,
Balvu
Sporta skolas un Balvu
Valsts ģimnāzijas stadionu
apmeklējums,
kvadraciklu
paraugdemonstrējumi,
pārgājiens, ekskursija. Nometnes vadītāja Antra Eizāne,
T:26432444.
“Kustību
• Nometne
varavīksne 1” (norisināsies
Balvu Sporta skolā) būs no
11.-15.jūnijam.
Dalībnieku
vecums no 7-16 gadiem, bet
dalības maksa EUR 15,00.
Maksimālais dalībnieku skaits
– 40. Paredzētas nodarbības
svarcelšanā,
vieglatlētikā,
peldēšanā, kā arī mācību
ekskursija un izzinošs velobrauciens. Nometnes vadītāja
Sarmīte Keisele, T:26308699.
• Nometne “Kustību varavīksne
2” (norisināsies Balvu Sporta
skolā) būs no 30.jūlija līdz
3.augustam. Dalībnieku vecums no 10-17 gadiem, bet
dalības maksa EUR 15,00.
Maksimālais dalībnieku skaits
– 35. Paredzētas nodarbības
basketbolā, sporta dejās,
grieķu-romiešu cīņā, kā arī
izzinošs velobrauciens. Nometnes vadītāja Sarmīte
Keisele, T:26308699.
• Nometne “Krāsainā vasara
3”
(norisināsies
Bērzpils
vidusskolā) būs no 20.-24.
augustam. Dalībnieku vecums no 7-12 gadiem, bet
dalības maksa EUR 20,00.
Maksimālais dalībnieku skaits
– 20. Nometnē paredzēta
netradicionālu
suvenīru
gatavošana, ekspedīcija uz
Iču, sporta spēles un stafetes,
kā arī nakts ugunskurs. Nometnes vadītāja Līga Krauča,
T:20261766.

Maija sākumā, kad Balvos
viesojās Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs, viens no vizītes
laikā veicamajiem uzdevumiem
bija
jaunu
sporta
formu
pasniegšana Balvu Sporta skolas
labākajiem basketbolistiem un
volejbolistiem.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs
pateicās
ministra
kungam par apciemojumu un par
to, ka ir sadzirdēta pašvaldības
vēlme atjaunot sporta komandu
formas tērpus, kā arī atzīmēja, ka
pirmās saņemtās jaunās formas
mazajiem futbolistiem (U-10)
jau nesušas uzvaru starptautiskā
turnīrā.Balvu
Sporta
skolas
direktore
Ludmila
Beļikova
klātesošajiem pastāstīja, ka Balvu
Sporta skolā vienmēr atbalsta
savējos, izteica apņemšanos
censties vēl vairāk, mērķtiecīgi
domājot ne tikai par Balvu, bet
arī par Latvijas vārda nešanu

pasaulē. “Strādāsim un mūsu
rezultāti augs, jo Balvu Sporta
skolas audzēkņiem šī vēlme ir!”
tā teica L.Beļikova.
Nelielajā tikšanās reizē klāt
bija arī 12.Saeimas deputāte
Līga Kozlovska, kura jauniešiem
pateicās par to, ko viņi jau ir
izdarījuši, kā arī izteica cerības,
ka jaunās sporta formas atnesīs
uzvaras basketbolā un volejbolā
ne tikai vietējā līmenī, bet arī
starptautiskā.
Savu
uzrunu
noslēdzot, L.Kozlovska teica:
“Mēs visi ceram uz lieliem
panākumiem!”
Turpretim
Zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs savā uzrunā
dalījās atmiņās par laiku, kad pats
aktīvi spēlēja basketbolu, par
uzvarām un panākumiem. Viņš
atzina, ka sports izaudzina īstus
vīrus, ka ir svarīgi, lai būtu labi
treneri, lai patiktu un izdotos, kas
tiek darīts, kā arī novēlēja veiksmi
turpmākajās gaitās.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu Sporta skolas labākie basketbolisti un volejbolisti saņem jaunas formas

Sportisti demonstrē jaunās sporta formas.
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Balvu Valsts ģimnāzija piedalās ERASMUS+ projekta “Straightening Winding Routes to
Active Citizenship” mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs Somijā
sadarbību, kuras efektīvu darbību
nodrošina
katram
skolēnam
pieejamiem
planšetdatori.
Konkurētspējīgs
informāciju
tehnoloģiju
lietojums
un
radošums inovāciju attīstīšanā
kā atslēgas vārdi caurvija vairāku
projekta aktivitāšu norisi un, jo
īpaši tika uzsvērts reģiona lielākās
pilsētas Oulu jeb kā somi to
dēvē “Arktiskās silikona ielejas”
apmeklējuma laikā. Šeit skolēni un
pedagogi viesojās Oulu zinātnes
centrā “Tietomaa”, Oulu mākslas
un tehnoloģiju muzejā, kur būtiska
ekspozīcijas daļa veltīta Somijas
informāciju un sakaru giganta
Nokia vēsturei, veiksmes stāstam
un tā transformācijām attīstoties
jaunā veidolā.
Nedēļas
garumā
skolēni
darbojās ļoti aktīvi. Pirmdienā
notika “ledus laušanas” aktivitātes,
ko vadīja atraktīvais skolotājs
Viljams, tad sākās darbs –
www.bookcreator.com/,
kur
internacionālās grupās nedēļas
laikā jāizveido e-grāmata par
spilgtākajiem iespaidiem. Somu,
spāņu, poļu un latviešu projekta
dalībnieki prezentēja savus mājas
darbus, izmantojot SCAMPER
metodi. Tas ir domāšanas rīks,
kas palīdz cilvēkiem domāt par
pārmaiņām, lai izveidotu jaunus vai
izmainītu eksistējošus produktus.
Balvu Valsts ģimnāzijas meitenes
stāstīja par SCAMPER metodes
pielietojumu vēstures stundā,
mācoties par I pasaules karu, un
par savām kultūras somām (culture
bag), bet prezentācija tika veidota
www.powtoon.com.
Vakarpusē
sekoja kultūras vakars ar katras
valsts tradicionālajiem ēdieniem
un atraktīviem priekšnesumiem –
dziesmām, spēlēm, nacionālām
dejām, tostarp arī “Tūdaliņ,
tāgadiņ...”
Otrdien
(24.04)
ekskursijas
laikā
uz
Oulu
netraucēja pat lietus, autobusā tika
izspēlēti mēles mežģi, mikrofonā
bija jānorunā savu valstu mēles
mežģi. Zinātnes centrā Tietomaa
visi apmeklēja populārzinātnisku

filmu, piedalījās aktivitātēs, Oulu
mākslas un tehnoloģiju muzejā
iepazinās ar Somijas informāciju
un sakaru giganta Nokia vēsturi.
Sekoja ekskursija pa Oulu
vecpilsētu un brīvais laiks. Trešdien
(25.04.) skolēni piedalījās mācību
stundās kopā ar viesģimenēm,
turpināja darbu pie e-grāmatām,
kā arī apguva un pilnveidoja
kodēšanas un programmēšanas
iemaņas izmantojot Micro:bit,
veidojot
spēles.
Ceturtdien
(26.04) visi projekta dalībnieki
devās pārgājienā uz Poukamu,
Vihasniemi pie Botnijas līča, kur
skolotāju Aino un Sannas vadībā,
izmantoja QR kodu programmas
un piedalījās dažādās skautu
aktivitātēs – orientēšanās ar
uzdevumiem, dabas materiālu
izmantošana, putnu vērošanas
torņa
apmeklējums,
malkas
zāģēšana
u.c.
Noslēgumā
draudzīgi tika ceptas desiņas
un maršmelovi, spēlētas somu
spēles. Pēcpusdienā projektā
iesaistītie
skolēni
apmeklēja
Kalajoki baseinu. Piektdien (27.04)
laiks ritēja, veidojot un izspēlējot
Kahoot, katra grupa prezentēja
izveidoto e-grāmatu par projekta
nedēļu, tika izvērtēts projekta
darbs RubiStar, kam sekoja dāvanas

un sertifikāti, bet vakarā atvadu
pasākums. Agrā sestdienas rītā, ar
asarām acīs, meitenes atvadījās no
viesģimenēm un jauniegūtajiem
draugiem.
Projekta aktivitātēs iesaistīto
skolnieču vārdā sirsnīgs paldies
par viesģimeņu laipnību un
ieinteresētību, uzņemot mūsu
skolnieces, jo pēc skolā un ārpus
skolas pavadītajām aktivitātēm
meitenēm tika piedāvāts gan
peldbaseina, gan somu kultūras
un dzīvesveida neatņemamas
sastāvdaļas – saunas apmeklējums,
tuvākas un tālākas apkaimes
iepazīšanas ekskursijas. Paldies
ģimenēm
par
viesmīlīgo
uzņemšanu!
Pašu
projekta
aktivitāšu dalībnieču, Balvu Valsts
ģimnāzijas skolnieču vērtējumā
būtiskākie ieguvumi, jaunatklājumi
un secinājumi atgriežoties mājās:
patikusi
atmosfēra
Somijā,
izplānotās aktivitātes, draudzīgi
cilvēki, šādi projekti ir laba iespēja
iepazīt pasauli un iegūt jaunus
draugus; šīs septiņas dienas bija

aizraujošas, patīkami, pozitīvi
cilvēki, dažreiz bija sajūta kā
mājās; iemācījos kļūt atbildīgāka
un sāku cilvēkus vairāk novērtēt, jo
katrs esam citādāks (Eva Daniela);
ieguvu jaunus draugus un jaunu
pieredzi, redzēju skaistu valsti,
kurā noteikti vēlos atgriezties
(Evelīna); es negribēju braukt
mājās! Visvairāk man patika
dzīvošana viesģimenēs un jaunu
draugu iegūšana. Pozitīvas un
labas atmiņas! (Beāte).
Piedalīšanās Erasmus+ projekta
aktivitātēs paplašināja redzesloku,
uzlaboja angļu valodas prasmes,
saskarsmes prasmes, sniedza jaunu
pieredzi darbā ar ITK. Darbojoties
kopā ar somu, spāņu, poļu
skolēniem, tika popularizēta Balvu
Valsts ģimnāzija, Balvi un Latvija.
Nākamā
projekta dalībnieku
tikšanās rudenī notiks Balvos. Uz
tikšanos!
Mudīte Stepanova
Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures
skolotāja

Foto no Balvu Valsts ģimnāzijas arhīva.

Laika posmā no 22. aprīļa
līdz 28. aprīlim četras Balvu
Valsts
ģimnāzijas
8.b,8.c,7.a
klašu skolnieces Eva Daniela
Pokule,
Sintija
Kokoreviča,
Evelīna Dokāne, Beāte Dārziņa
un divas skolotājas – vēstures
skolotāja Mudīte Stepanova un
angļu valodas skolotāja Inga
Vanaga
- piedalījās Erasmus+
programmas aktivitātēs Somijā,
Kalajoki pilsētā, Merenojankoulu
skolā. Kalajoki ir neliela pilsēta
(apm. 10 000 iedzīvotāju)
Baltijas jūras, Botnijas līča krastā,
aptuveni 700 km ziemeļrietumu
virzienā no Somijas galvaspilsētas
Helsinkiem, kas projekta aktivitāšu
norises laikā nozīmēja došanos
atpakaļ tuvāk ziemīgiem laika
apstākļiem, joprojām ledus klātam
jūras klaidam, taču galvenokārt
iespēju gūt ieskatu Somijas
izglītības sistēmas veiksmes stāsta
praktiskajās izpausmēs, veiksmīgā
un daudzveidīgā tehnoloģiju
pielietojumā mācību/ mācīšanās
procesā un sadarbības prasmju,
kā arī radošumu veicinošu mācību
metožu pielietojumā.
Vizītes pirmo dienu (23.04), kā
arī visas pārējās caurvija dažādu
informāciju tehnoloģiju un rīku
prezentācijas, to pielietojums
mācību/ mācīšanās un projekta
aktivitāšu norisē – atpazinām jau
pazīstamus un pielietotus IT rīkus,
tādus kā Kahoot, Quizlet, Prezi, kā
arī mazāk zināmus, piemēram,
Book Creator, RubiStar, Padlet
u.c. Skolēniem un skolotājiem
bija iespēja apgūt un pilnveidot
kodēšanas un programmēšanas
iemaņas izmantojot Micro:bit un
QR kodu programmas. Papildus
šiem atsevišķajiem IT rīkiem, kā
būtiska un visaptveroša mācību/
mācīšanās procesa sastāvdaļa,
Somijas skolās tiek pielietota
Google
Classroom
interneta
platforma,
kas
nodrošina
“bezpapīra” jeb digitālu mācību
materiālu
apmaiņu,
mācību
procesa monitorēšanu, mācību
procesā iesaistīto pušu saziņu un

Balvu Valsts ģimnāzijas pārstāvji kopā ar citiem projekta dalībniekiem.

Balvu novadā velobrauciens pulcē lielu skaitu aktīvās Lasīšanas stafete 2018
Apgāds
Zvaigzne
ABC žūrija piecu cilvēku
atpūtas cienītāju
12. maijā vairāk kā 40
velobraucēji no tuvākas un
tālākas apkārtnes pulcējās Balvos
pie tūrisma informācijas centra,
lai dotos aptuveni 25 km garā
velobraucienā no Balviem uz
Kubulu un Vīksnas pagastiem.
Velobraucienu
organizēja
Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrs sadarbībā ar SIA
“Sports S” vadītāju, gidi un velo
tūrisma entuziasti Santu Paegli no
Valmieras, projekta “Iepazīsim,
lai nosargātu” ietvaros. Daļa

Velobrauciens tika organizēts
projekta “Iepazīsim, lai nosargātu!”
ietvaros, to finansē Latvijas vides
aizsardzības fonds un atbalsta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija.

velobrauciena maršruta veda pa
bijušo dzelzceļa līniju GulbenePitalova, daļa - pa Vīksnas pagastā
marķēto velomaršrutu Nr. 780.
Brauciena laikā gide gan pastāstīja
vēsturiskus faktus par kādreizējo

dzelzceļa līniju, Kubulu un Vīksnas
ciemu izveidošanos, gan iesaistīja
dalībniekus aktīvās nodarbēs.
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore

Velobrauciena laikā bija jāveic uzdevums – no dabā esošajiem materiāliem
jāizveido neliels “vilciens”.

izsludina grāmatu Lasīšanas
stafeti 2018! Tajā var iesaistīties
bērni un bērnu vecāki.
Lai pieteiktos šai stafetei,
pirmkārt, ir jāpiereģistrējas
Zvaigznes
ABC
mājaslapā,
aizpildot pieteikuma anketu
sadaļā Lasīšanas stafete 2018!
Otrkārt, jālasa grāmatas
no Apgāda Zvaigzne ABC
piedāvātā grāmatu saraksta
atbilstoši savām interesēm.
Grāmatu saraksts būs publicēts
www.zvaigzne.lv, un tas tiks
papildināts
ar
jaunākajām
grāmatām.
Treškārt, jādalās ar viedokli
par katru izlasīto grāmatu.
Konkursa norises laiks no
14. maija līdz 22. jūlijam, un
darbi tiks vērtēti 4 grupās (7–9
gadi; 10–13 gadi; 14–16 gadi;
dalībnieku vecāki).
Katru dalībnieku vērtēs

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

sastāvā.
Viena
žūrijas
pārstāvja
maksimāli piešķiramais punktu
skaits vienam dalībniekam ir
10 punkti, maksimāli iespējams
iegūt 50 punktus.
Balvās būs dāvanu kartes no
TALLINK un naudas balvas 50
un 100 euro apmērā.
Vecuma grupās 7–9 gadi;
10–13 gadi un 14–16 gadi
žūrija piešķirs arī veicināšanas
balvas. 7–9 un 10–13 gadu
grupā tiks dāvināti žurnāla
“Ilustrētā Junioriem” komplekti,
savukārt 14–16 gadu grupā tiks
dāvināti kompaktdiski (CD)
no sērijas “Mazā interaktīvā
enciklopēdija”.
Sīkāk par konkursu vari
izlasīt Zvaigznes ABC mājas
lapā sadaļā Lasīšanas stafete
2018, kā arī rakstot e-pastu:
konkurss@zvaigzne.lv vai zvanot
pa tālruni: 67 509 141.
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Projekta dalībnieki Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.
skolotāja Z.Arnicāne ar projekta
partneriem dalījās savās kulinārijas
prasmēs, cepot cepumus. Projekta
dalībniekiem tika dota iespēja
paturēt sev gan jaundarinātās
magonītes, gan iegravētos vārdus
kokmateriālā. Pēc radošajām
aktivitātēm sekoja ekskursija uz
Alūksni, kur no Stāmerienas uz
Alūksni tika nokļūts pa šaursliežu
dzelzceļu ar Gulbenes-Alūksnes
bānīti. Ekskursijas laikā tika
apskatīta pilssala un Alūksnes
pilsdrupas, Tempļa kalns, Saules
tilts, Tempļa kalna gājēju tilts,
dabas muzejs “Vides labirints” un
Alūksnes muzejs.
Piektdien rosība projektā tika
uzsākta ar sporta un amatniecības
aktivitātēm, kam sekoja plakātu
zīmēšana par redzēto Latvijā.
Noslēgumā katras valsts pārstāvji
prezentēja
savus
radītos
darbus, liekot akcentus uz sev
saistošākajām vietām. Aktualizējot
Latvijas simtgades ieskaņu, projekta
partneriem tika demonstrētas
īsfilmas par Latviju un Balviem,
kā arī tika izpildīts Kahoot tests
par Latviju. Turpinājumā projekta
partneriem tika demonstrētas
tradicionālās latviešu spēles un
dejas ar folkloras kopu “Upīte”,
tādējādi sniedzot ieskatu latviešu
kultūras un folkloras daudzveidībā.

Mobilitātes noslēgumā projekta
dalībniekiem
tika
pasniegti
sertifikāti.
BPVV tiek veiksmīgi realizēti
starptautiskie projekti, kur skolēni
gūst lielisku pieredzi, iepazīstot
cittautu kultūru un valodu, kā
arī komunicē angļu valodā.
Pateicamies izglītojamo ģimenēm
par rūpēm un nesavtību, uzņemot
Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Itālijas,
Portugāles un Grieķijas jauniešus
savās ģimenēs!
Projekta “E-dārgumi – mana
jaukā Eiropa”
mērķis
ir
partnerskolu ilgtspējīga attīstība,
palielinot skolēnu pamatprasmes,
it
īpaši
Informācijas
un
komunikāciju tehnoloģijās (IKT)
un svešvalodās, kā arī stiprinot
pedagoga profesionālo profilu.
BPVV Erasmus+ programmā
īstenoto projektu “E-dārgumi –
mana jaukā Eiropa” līdzfinansē
Eiropas Savienība.
Vairāk
par
Erasmus+
programmu var uzzināt Valsts
izglītības
attīstības
aģentūras
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā
Erasmus+ un programmas mājas
lapā www.erasmusplus.lv.

Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas dienesta 2017.gada
statistika un veiktās pārbaudes,
kā arī apdrošināšanas kompānijas
Gjensidige
Latvija
iniciatīvas
“Mājokļa Drošības Mēnesis”
ietvaros veiktā sociālā aptauja
liecināja, ka iedzīvotāji īsti nezina,
kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
Statistikas aptaujas parādīja,
ka 28 % no aptaujas dalībniekiem
mācētu un saprastu, kā rīkoties
ugunsgrēka gadījumā, savukārt
pārējiem ir tikai nojausma, ko tīri
teorētiski vajadzētu darīt.
Tādēļ
Gjensidige
Latvijā
Gulbenes
reģionālās
pārstāvniecības vadītājs Arnis
Dzerkaļs pasniedza ļoti noderīgu
dāvanu Balvu novada pašvaldībai
- dūmu detektorus. Dāvanu
saņēma Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs, un ar Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta
palīdzību
tā
tiks
nodota
maznodrošinātajām ģimenēm.
Kā zināms, tad ar 2020.gada
1.janvāri visos mājokļos ir jābūt
uzstādītiem dūmu detektoriem,
un tā pielietošana, kā rāda
pasaules pieredze, ir efektīvs
risinājums, lai pasargātu mājokļa
iemītnieku dzīvības no pēkšņa
ugunsgrēka briesmām, tāpēc
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests
aicina
iedzīvotājus
arī
iepriekš
būvētās
ēkās
savai drošības nodrošināšanai
iegādāties un uzstādīt ugunsgrēku

autonomos detektorus. Negaidot
ugunsdrošības
likumdošanas
izmaiņas, Gjensidige Latvija par
ugunsdrošību aicina domāt jau
tagad.
M ā j a s l a p ā
www.majokladrosiba.lv, kurā var
atrast noderīgu informāciju par
ugunsdrošību, rakstīts: “2017.
gadā Gjensidige Latvija sadarbībā
ar Latvijas glābšanas dienestiem
un drošības nozares pārstāvjiem
aizsāka jaunu iniciatīvu – “Mājokļa
Drošības Mēnesis”, kuras mērķis
ir veicināt Latvijas iedzīvotāju
informētību un izpratni par
mājokļa drošības jautājumiem,
tādējādi mazinot negadījumu
skaitu valstī, kas saistīti ar mājokļa
drošību.
Oficiālā
“Mājokļa
Drošības Mēneša” atklāšanā
tika parakstīts memorands par
apņemšanos ik gadu martā
vērst pastiprinātu uzmanību
sabiedrības informēšanai un
izglītošanai mājokļa drošības
jautājumos.
2018. gadā “Mājokļa Drošības
Mēnesis” aktualizē ugunsdrošības
jautājumus, vēršot iedzīvotāju
uzmanību
ugunsdrošības
riskiem un rīcībai ugunsnelaimes
situācijā dzīvojamās ēkās, īpaši
uzsverot situāciju daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkās.”
Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Aprīļa
beigās
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
(BPVV)
norisinājās
Erasmus+
programmas
2.pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības
projekta
Nr.
2017-1-PL01KA219-038699_5 “E-dārgumi –
mana jaukā Eiropa” (“E-Treasure
– My Lovely Europe”) mobilitāte, kā
ietvaros izglītības iestādē viesojās
sešu partnervalstu dalībnieki no
Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Itālijas,
Portugāles un Grieķijas.
Mobilitāte izglītības iestādē
tika uzsākta ar pasākumu, kur
atklāšanas uzrunas teica gan
Balvu
novada
pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Pušpurs,
gan BPVV direktore B.Vizule.
Koncerta laikā tika demonstrētas
tērpu kolekcijas, tautiskā un
modernā deja, kā arī skolnieces
D.Vizules vokālie priekšnesumi.
Starptautisko partneru vizīte BPVV
turpinājās ar izglītības iestādes
apskati un iepazīšanās spēlēm
skolēniem un pedagogiem.
Otrdien katras partnervalsts
izglītojamie rādīja prezentācijas
par trešo e-dārgumu – “Dārgums
3: valoda un literatūra”, sniedzot
ieskatu savas valsts alfabētā,
pasakās
un
tautasdziesmās,
izglītības
iestādes
vēsturē,
kā arī populārāko rakstnieku
un dzejnieku darbībā.
Pēc
prezentācijām sekoja izglītojoša
tūre Balvu Novada muzejā,
iepazīstot
latviešu
kultūru
un vēsturi, un Balvu pilsētas
apskate. Tālāk ceļš tika mērots
uz
kultūrvēstures
muzeju
“Vēršukalns”, kur tika izrādīti senie
darbarīki, tekstilizstrādājumi, kā arī
nogaršota pašcepta maize.
Trešdien projekta dalībnieki
devās iepazīt galvaspilsētu Rīgu,
kur gida pavadībā pa Vecrīgas
bruģētajām ielām tika apskatīts
Brīvības piemineklis, senatnīgās
ēkas un to arhitektūra, baznīcas,
laukumi un krāšņais Melngalvju
nams.
Ceturtdien izglītības iestādē
projekta
dalībniekiem
tika
organizētas radošās darbnīcas, kā
ietvaros katrs projekta dalībnieks
piedalījās stilizētu ziedu – magoņu
izgatavošanas darbnīcā skolotājas
S.Veinas vadībā. Pedagogi A.Noviks
un Ē.Kanaviņš demonstrēja sava
vārda gravēšanas iespējas ar CNC
iekārtu kokmateriālā, savukārt

Foto no BPVV arhīva.

Erasmus+ projekta partnervalstu mobilitāte Balvu Gjensidige Latvija pārstāvis dāvina
Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā
dūmu detektorus

Kristīne Lele
BPVV
Projekta koordinatore

Gjensidige Latvija pārstāvis, pasniedzot dāvanu – dūmu detektorus.

15 jaunieši no Polijas, Grieķijas un Latvijas rada biznesa idejas lauku attīstībai
No 2018. gada 27. aprīļa līdz
2. maijam biedrība “Radošās
Idejas” kopā ar biedrībām “Zaļais
zilonis” (Polijā) un Vārnavas
Folkloras
grupu
(Grieķijā)
organizēja
apmācības
15
jauniešiem no Polijas, Grieķijas
un Latvijas Trikalā, Grieķijā,
Erasmus+
projekta
“Radoši
jaunuzņēmumi lauku apvidos”
ietvaros.
Apmācību laikā jaunieši
darbojās
grupās,
attīstot
biznesa idejas, kas balstītas
vietējā kultūras mantojumā,
vienlaikus izmantojot mūsdienu
informācijas
tehnoloģiju
sniegtās iespējas. Jaunieši ieguva
jaunas praktiskas zināšanas par
tādiem tematiem kā biznesa

idejas prezentēšana, publiskā
runa, tirgus izpēte, mārketings
un
publiskās
attiecības,
biznesa modeļa izveidošana,
jaunuzņēmuma
finansēšana,
tīklošanās
un
e-platformu
izmantošana, kā arī iepazinās ar
Youthpass iespējām jauniešiem.
Apmācību dalībnieki tikās ar
Trikalas pašvaldības pārstāvjiem
un iepazinās ar reģiona attīstības
iecerēm nemateriālā kultūras
mantojuma pielietošanā, attīstot
ārstniecisko augu audzēšanu.
Apmācības arī iekļāva vizīti
uz
KLIAFA
Bezalkoholisko
dzērienu nozares modernās
kultūras centru un vietējo
uzņēmumu
Tyras
Hellenic
Dairies, kā arī Meteoras klostera

un Meteoras dabas un sēņu
muzeja apmeklējumu, iepazīstot
nemateriālā kultūras mantojuma
pielietošanu tūrisma nozarē.
Turklāt apmācības norisinājās
vēsturiskā viesnīcā Panellinion,
kas būvēta 1914. gadā, ļaujot
pavadīt laiku tradicionālā grieķu
vidē.
Kā pasniedzēji un mentori
darbojās jauniešu darbinieki no
biedrībām "Radošās Idejas" (Anita
Kairiša, Sanita Putniņa, Renāta
Petrova, Aleksandra Mihņenoka

un Alise Vītola), "Zaļais zilonis"
un Vārnavas folkloras grupa,
izmantojot apmācību scenārijus,
kas tika radīti jauniešu darbinieku
apmācībās 2017. gada decembrī
Zakopanē, Polijā, un 2018. gada
februārī-martā Valmierā, Latvijā.
Pirms
jauniešu
apmācībām
Grieķijā katrs no projekta
partneriem organizēja vietējās
apmācības,
kurās
kopumā
piedalījās 45 jaunieši.
Projekts
"Radoši
jaunuzņēmumi lauku apvidos"
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tiek īstenots no 2017. gada 1.
augusta līdz 2018. gada 31. jūlijam
Eiropas Savienības Erasmus+
programmas ietvaros.
Sanita Putniņa
Biedrības "Radošās Idejas"
valdes priekšsēdētāja
Projekta "Radoši
jaunuzņēmumi lauku apvidos"
vadītāja
tālr.: 28316943
e-pasts:
putnina.sanita@gmail.com
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Profesiju meistari ģimnāzijā
Š.g. 18., 25.aprīlī un 9.maijā
Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās
divi karjeras attīstības atbalsta
pasākumi: “Meistaru karuselis”
sadarbībā ar skaistumkopšanas
eksperti Intu Ozolu un “Iekāpjot
profesiju kurpēs” sadarbībā ar
autoskolas
instruktoru
Pēteri
Komarovski.
Inta Ozola vadīja izglītojošas
nodarbības 7.-9.klašu skolniecēm
ar mērķi iepazīstināt skolnieces
ar friziera un skaistumkopšanas
speciālista
profesijām,
galvenajiem darba pienākumiem,
ar
nepieciešamajiem
darba
instrumentiem, kā arī stāstīt par
izglītību, kas nepieciešama, lai
veiktu šos amatus. Skolnieces
iesaistījās praktiskajā meistarklasē
tika
iepazīstinātas
ar
nepieciešamajiem instrumentiem
un to pielietošanu, izglītotas par
to, kā noteikt sejas ādas tipu, kā
kopt sejas ādu, kādi ir dekoratīvās

kosmētikas uzklāšanas trīs soļi,
kā arī par ķermeņa un matu
kopšanu un aromātu izmantošanu
attiecīgajā vecumā. Meitenēm
bija iespēja iejusties modeļu
lomās, uzdot sev interesējošos
jautājumus.
Pēteris
Komarovskis
7.-9.
klases skolniekus iepazīstināja ar
autoskolas instruktora profesiju,
galvenajiem darba pienākumiem,
ar
nepieciešamajiem
darba
instrumentiem un stāstīja par
izglītību,
kas
nepieciešama,

lai veiktu šos amatu. Skolnieki
tika iepazīstināti ar drošības
noteikumiem uz ielas, kā arī
informēti par to, kas jāievēro, ja
ir velosipēdista un motociklistu
apliecības. Skolēni ir izpratuši,
kā nelikumīga rīcība uz ielas var
ietekmēt viņu karjeru un nākotnes
profesijas izvēli. Zēni aktīvi uzdeva
sev interesējošos jautājumus.
Anita Laurena
Balvu novada IKS pārvaldes
karjeras konsultante

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” aicina
pievienoties kolektīvam GRĀMATVEDI:
Prasības:
1. Par priekšrocību uzskatīsim:
• augstāko
izglītību
finanšu, grāmatvedības,
ekonomikas
vai
citā
atbilstošā jomā;
• vismaz 2 gadu darba
pieredzi
grāmatveža
amatā;
• pieredzi
darbā
ar
g r ā m a t v e d ī b a s
programmu Tildes Jumis;
2. Zināšanas
nodokļu
likumdošanā;

Izsoles

Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.1 Dzirnavu
ielā 3, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3801 900 2319
(kadastra
apzīmējums
3801
003 0500 001 001), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 35,2m2
platībā un kopīpašuma 352/1155
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3801 003 0500
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 494,32 m2
platībā (kadastra apzīmējums 3801
003 0500). Izsoles sākumcena –
EUR 690,00 (seši simti deviņdesmit
euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 2. jūlija plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 2. jūlija plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%

3. Augsta atbildības sajūta un
precizitāte;
4. Teicamas iemaņas darbā ar MS
Office;
5. Teicamas latviešu valodas
zināšanas;
6. Vēlme attīstīt prasmes un
zināšanas;
7. Pozitīva
attieksme
pret
inovācijām.
Mēs piedāvājam:
1. Atbildīgu, dinamisku un interesantu
darbu
stabilā

apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 69,00 (sešdesmit deviņi
euro, 00 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 3. jūlijā plkst.14:30.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
–
dzīvokli
Nr.10
Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmene, Kubulu pagasts, Balvu
novads, kadastra Nr. 3858 900
0136 (kadastra apzīmējums 3858
006 0480 001 010), kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 53,6 m2 platībā
un kopīpašuma 5360/145450
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0480
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 117,92 m2
platībā (kadastra apzīmējums 3858
006 0766). Izsoles sākumcena –
EUR 1170,00 (viens tūkstotis viens
simts septiņdesmit euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Balvu

uzņēmumā;
2. Pozitīvu darba vidi un kolēģu
atsaucību;
3. Profesionālās izaugsmes un
attīstības iespējas;
4. Konkurētspējīgu atalgojumu;
5. Veselības apdrošināšanu pēc
nostrādāta pusgada.

CV sūtīt uz e-pastu marika.
jermasevica@slimnicuapvieniba.lv
līdz 2018.gada 31.maijam.
Sazināsimies ar pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz nākamo kārtu!

novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 2. jūlija plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 2. jūlija plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 117,00 (viens simts
septiņpadsmit euro, 00 centi) un
reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 3. jūlijā plkst.14:15.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
–
dzīvokli
Nr.7
Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmene, Kubulu pagasts, Balvu
novads, kadastra Nr. 3858 900
0136 (kadastra apzīmējums 3858
006 0480 001 007), kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 56,2m2 platībā
un kopīpašuma 5620/145450
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0480
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 123,64 m2
platībā (kadastra apzīmējums 3858
006 0766). Izsoles sākumcena –

7.

Balvu novada pašvaldība izsludina
atklātu konkursu uz Kubulu pirms
skolas izglītības iestādes “Ieviņa”
vadītāja amatu
Prasības pretendentiem(-ēm):

• uz pretendentu neattiecas
Izglītības likumā un Bērnu
tiesību aizsardzības likumā
noteiktie ierobežojumi strādāt
par pedagogu;
• pretendenta izglītība atbilst
Izglītības likumā un Ministru
kabineta noteikumos Nr.662
“Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un
pedagogu profesionālās piln
veides kārtību” noteiktajām
prasībām;
• pretendentam ir vismaz triju
gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā;
• pretendents
prot
valsts
valodu
augstākajā
līmenī
atbilstoši Valsts valodas likuma
prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo va
lodu profesionālajai darbībai
nepieciešamajā apjomā;
• pārzina
izglītības
jomu
reglamentējošos normatīvos
aktus;
• pārzina personāla vadības un
izglītības iestādes finansēšanas
jautājumus;
• ir labas komunikācijas un
sadarbības prasmes;
• ir labas iemaņas darbā ar datoru.

EUR 1150,00 (viens tūkstotis viens
simts piecdesmit euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst.9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 2. jūlija plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 2. jūlija plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 115,00 (viens simts
piecpadsmit euro, 00 centi) un
reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 3. jūlijā plkst.14:00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
“Verpuļeva
255”,
Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu

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

Pretendentiem(-ēm)
jāiesniedz šādi dokumenti:

• motivēta pieteikuma vēstule;
• dzīves un darba apraksts (CV);
• izglītību
un
kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas;
• valsts
valodas
prasmes
apliecība (ja nepieciešams);
• apraksts - vīzija par Kubulu PII
“Ieviņa” darbības un attīstības
virzieniem (līdz 1 A4 formāta
lapai datorrakstā).
Dokumenti
amata
pretendentiem jāiesniedz līdz
2018.gada 1.jūnija plkst.11:00
slēgtā aploksnē, uz kuras norāda
“Konkursam uz Balvu novada
pašvaldības Kubulu pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Ieviņa”
vadītāja amatu”. Dokumentus var
iesniegt personīgi Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
LV-4501 pieņemamajā istabā
(2.stāvā, 28.kabinetā) vai sūtot pa
pastu, vai elektroniski uz e-pasta
adresi dome@balvi.lv (parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu).
Tālruņi uzziņām par konkursa
nolikumu 64522468 vai 26196412,
informācija par iestādi 29437260.
Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv
sadaļā Pašvaldība/Vakances.

novadā, kas sastāv no zemes
vienības 0,0662 ha platībā,
kadastra Nr. 3846 005 0402
(kadastra apzīmējums 3846 005
0402). Izsoles sākumcena – EUR
1260,00 (viens tūkstotis divi simti
sešdesmit euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst.9:00 līdz 16:00. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”,
laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2018. gada 2. jūlija plkst.16:30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018. gada 2. jūlija plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 126,00 (viens simts divdesmit
seši euro, 00 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.
gada 3. jūlijā plkst.14:40.

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 22.maijs

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

Balvu pagasts

25.maijā plkst.19:00 Joku
luga ar dziesmām "Žūpu Bērtulis"
Balvu pilsētas estrādē. Piedalās:
Latvijas Nacionālā teātra aktieri
- Ivars Kļavinskis, Ivars Puga,
Mārtiņš Brūveris, Inga MisāneGrasberga, Kristians Kareļins,
Marģers Eglinskis, Jānis Kirmuška
un deju grupa Kārļa Boža vadībā.
Biļetes iepriekšpārdošanā EUR 5,
pasākuma dienā EUR 7.
25.maijā plkst.22:00 Balle
Balvu pilsētas estrādē. Spēlē
grupa "Velves". Ieeja EUR 3.
30.maijā Starpnovadu bērnu
un jauniešu radošais festivāls.
Piedalās Baltinavas, Balvu un
Rugāju kolektīvi. Plkst.11:00
Festivāla atklāšana Balvu pilsētas
estrādē "Putni atlidojuši. Debesis
ir augšā". No plkst.14:00 – 16:00
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūta centra koncerts "Starp
debesīm un zemi" un radošās
darbnīcas – putnu darināšana no
dabas materiāliem un origami
tehnikā, zemessargu ekipējuma
demonstrēšana,
tehniskā
jaunrade, aksesuāru darināšana,
hennas zīmējumi. Plkst.18:00
Balvu pilsētas estrādē lielkoncerts
"Kopā ar putniem debesīs". Ap
plkst.20:30 Balvu pilsētas estrādē
Putu ballīte.
1.jūnijā
no
plkst.19:00
"Baznīcu
nakts"
ietvaros
būs atvērta Balvu Vissvētās
Trīsvienības
Romas
Katoļu
baznīca, kur plkst.19:00 būs
Balvu novada jauktā kora
"Mirklis" koncerts, plkst.21:00
Lūgšana "Mūsu Tēvs" un Latvijas
Republikas himna "Dievs, svētī
Latviju", plkst.21:10 Ērģelnieces
Simonas Radovičas koncerts.
Balvu Sakrālās kultūras centrā
plkst.20:00 Kristīgās dejas kopā
ar māsu Diānu un plkst.21:45
Mārupes meiteņu kora “Resono”
koncerts.
9.jūnijā no plkst.9:00 –
13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
9.jūnijā "Motociklu vasara
2018".
Plkst.17:00
parādes
brauciens (pulcēšanās parādes
braucienam
no
plkst.15:00
DUS "Virši - A" stāvlaukumā).
Plkst.18:00 pasākuma sākums
Dzirnavu ielā 1. Jautru pasākumu
garantē Māris Grigalis, DJ RII,
DJ Aivars (Ananass), vakara
viesi grupa "Vienā vagonā"
un Ivo Fomins ar grupu. Ieeja
(ziedojums) EUR 10 (līdz 14
gadiem bez maksas).

23.maijā plkst.10:00 Maija
garīgie dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.
25.maijā plkst.16:00 Tikšanās
ar Dziedniecības akadēmijas
beidzēju, treneri nūjošanā un
dziedinošajā vingrošanā, lektori
par veselīgu dzīvesveidu Zinaidu
Loginu lekcijā "Prieka atslēga
- laba veselība" Balvu pagasta
Tautas namā.
2.jūnijā plkst.12:00 Bērnības
svētki Balvu pagasta Naudaskalnā.

Bērzkalnes pagasts
23.
maijā
plkst.17:00
Vingrošanas
nodarbība
Bērzkalnes PII zālē. Bezmaksas
aktivitāte projekta "Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai
Balvu
novadā"
ietvaros.

Kubulu pagasts
2.jūnijā plkst.15:00 Bērnības
svētki Kubulu pagastā 2013.gadā
dzimušajiem bērniem Kubulu
kultūras namā. Pieteikties pagasta
pārvaldē līdz 29.maijam pa tālruni
26186364.

Lazdulejas pagasts
26.maijā plkst.20:00 Vasaras
sezonas atklāšanas koncerts
Lazdulejas pagasta estrādē.
26.maijā
plkst.21:00
Zaļumballe Lazdulejas pagasta
estrādē. Spēlēs Juris Ķirsons. Ieeja
brīva.
2.jūnijā plkst.10:00 Bērnības
svētki. Būs piepūšamās atrakcijas,
sejiņu apgleznošana.

Tilžas pagasts
29.maijā
plkst.9:00
Biedrības
"nextHorizont"
projekta "Mans mezglu raksts"
ietvaros ikviens tiek aicināts
uz gleznošanas plenēru pie
gleznotājas-keramiķes Vēsmas
Ušpeles. Pulcēšanās pie Tilžas
vidusskolas. Sīkāka informācija
pa tālruņiem 26397326 (Iveta),
27870251 (Daiga).
1.jūnijā
no
plkst.18:00
“Baznīcu nakts” ietvaros būs
atvērta Tilžas evaņģēliski luteriskā
baznīca.

Vectilžas pagasts
27.maijā plkst.19:00 Folkloras
kopa "Saime" aicina uz maija
dziedājumiem Lutenānu kapos.

Skatāmas izstādes
Balvu pilsētā:
• Latvijas
Neredzīgo
bibliotēkas Balvu filiālē skatāma
Balvu Mākslas skolas 1.klases

audzēkņu darbu izstāde “Nebaidies! Noglāsti manu draugu!”
• Balvu Novada muzejā
skatāma
izstāde
"Antons
Rimovičs: Dievam un Cilvēkam".
• Balvu Mākslas skolas Izstāžu
zālē skatāma tekstilmākslinieces
Ilzes Šuļjas darbu izstāde "Daudz
stundu".
• Balvu Mākslas skolas telpās
skatāma Balvu Mākslas skolas
skolotājas Olgas Rečes darbu
izstāde "Daba...te un tur" un Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi
"Dažādais pastelis", skolotāja
Olga Reče.
• Balvu novada pašvaldībā
skatāma Balvu Mākslas skolas
radošā kolektīva darbu izstāde
“Atspulgi”.
• Balvu novada pašvaldībā
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi "Mākslas
kubi".
• Balvu Sakrālās kultūras
centrā skatāma Balvu Mākslas
skolas audzēkņu radošo darbu
izstāde "Uzziedi Krāsās!"
• Līdz
15.jūnijam
Balvu
Centrālā bibliotēkā skatāma
Zinta Purena darbu izstādes "To
var ieraudzīt". Balvu Centrālā
bibliotēkā skatāma Balvu Mākslas
skolas 1.-3. klases audzēkņu pastmarku izstāde "Balviem 90",
skolotāja Dace Logina.
• Ā.Baranovskas doktorāta
telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 3. klašu audzēkņu vasaras
prakses darbi, skolotāja Anita
Kairiša un Dace Logina.
• Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu tautas namā skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde "Krāsas gadalaikos",
skolotāja Lana Ceplīte.
Tilžas pagastā
Tilžas
kultūrvēstures
un
tūrisma centrā skatāma foto
izstāde "Latvijas dabas spēks un
skaistums".
Līdz 31.maijam Tilžas kultūras
namā skatāma Balvu Mākslas
skolas audzēkņu radošo darbu
izstāde.

Izbaudi vasaru Balvos

Balvu Kultūras un atpūtas centrs šajā vasarā piedāvā:

25.maijā plkst.19:00 Balvu pilsētas estrādē joku luga ar dziesmām “Žūpu Bērtulis”;
25.maijā plkst.22:00 Balvu pilsētas estrādē zaļumballe. Muzicē grupa “Velves”;
14.jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums;
23.jūnijā Balvu pilsētas estrādē Līgo svētku sarīkojums, zaļumballe. Muzicēs Ainars Bumbieris un DJ Rolands;
20.-21.jūlijā Balvu novada Gaismas svētki;
21.jūlijā plkst.11:00 Bērnības svētki;
28.jūlijā Putu ballīte Balvu pilsētas estrādē;
11.augustā Simtgades zaļumballe Balvu pilsētas estrādē. Muzicē grupa “Vēja runa”;
25.-26.augustā Balvu muižas koncertzālē 19.Kamermūzikas festivāls;
1.septembrī Zaļumballe Balvu pilsētas estrādē. Muzicē grupa “Rolise”.
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