Balvu Novada Ziņas
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

2018.gada 26.aprīlis

Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

8. (187.) numurs
Darba laiki maija svētkos:
Peldbaseins:
1.maijā - slēgts;
4.maijā - slēgts;
13.maijā - 14:00-22:00;
20.maijā - 14:00-22:00.
Balvu Novada muzejs:
30.aprīlī - slēgts;
1.maijā - slēgts;
2.maijā - 10:00-17:00;
3.maijā - 10:00-17:00;
4.maijā - 13:00-16:00;
5.maijā - slēgts.
Balvu Centrālā bibliotēka:
30.aprīlī - slēgta;
1.maijā - slēgta;
2.un 3.maijā no 10:00-18:00;
4.maijā slēgta;
5.maijā - 10:00-16:00.

Aicina pieteikties tirgotājus

Bibliotēkas nakts “Ojārs Vācietis un “Astoņi kustoņi””
Tuvojas Bibliotēkas nakts
un šogad visi kopā svinēsim
dzejnieka Ojāra Vācieša 85 gadu
jubileju. Bibliotēka tevi gaidīs
piektdien, 27.aprīlī, plkst.18:00
ar jau ierastām un arī jaunām
aktivitātēm.
Iedzīvinot
un
atgādinot
O.Vācieša dzeju, šajā vakarā
varēs
dzirdēt
dzeju
paša
dzejnieka izpildījumā, kā arī
Marutas, Ivetas, Rutas, Maijas
un Skaļās lasīšanas konkursa

dalībnieku sniegumā. Varēs arī
minēt krustvārdu mīklas, skatīties
multfilmas, iepazīt Braila rakstību
un lasīšanu. Paši mazākie ir
aicināti atvest uz bibliotēku savu
māmiņu un tēti, lai visi kopīgi
darbotos.
Aicinām iedzīvināt dzejoļus:
“Astoņi kustoņi” - kopā
ar skolotāju Skaidrīti uztaisīt
grāmatzīmi - kādu no astoņiem
kustoņiem;
“Meitenei no manas klases” -

uzrakstīt vēstuli sev tuvam vai sen
nesatiktam cilvēkam;
“Pareizs laiks” - kopā ar
pulksteņmeistaru Leonu Belku
varēsi apskatīt, kas pulkstenim
vēderā un kā tie zobratiņi tur
darbojas;
“Zivs”
atklājot
makšķerēšanas
sezonu,
ar
Ēriku Tuču un Aldi Voitu varēsi
iepazīt inventāru un saņemt
instrukcijas, lai tiktu pie iecerētā
loma, atpazīt zivis un noskaidrot
makšķerēšanas noteikumus;
“Tūristu
nācija”
būs
‘iesildīšanās’ tūrisma sezonai.
Notiks
aktīva
darbošanās
organizācijas “Latvijas kristīgie
skauti un gaidas” pārstāvju
vadībā imitētā skautu nometnē.

Apmeklētājiem būs pieejami arī
jaunākie tūrisma bukleti, kā arī
informācija par gaidu un skautu
kustību. Paralēli interesenti tiks
aicināti piedalīties erudīcijas
spēlē “Viss ir tepat”. Ap
plkst.19:30 plānota tikšanās ar
kristīgo skautu un gaidu kustības
koordinatoru Latvijā - prāvestu
Staņislavu Prikuli un ar skautu
un gaidu organizācijas draugukapelānu prāvestu Guntaru
Skuteli.
Tradicionāli
orientēšanās
uzdevumu
skriešanai
un
domāšanai sagatavos biedrība
“Pro.ini.” un Aigars Andersons.
Svinēsim kopā!

Gatavojamies 28.aprīļa Lielajai
talkai

Jau šajā sestdienā visā Latvijā
norisināsies Lielā talka! Arī Balvu
novadā ir pieteiktas vairākas
publiskās talkošanas vietas. Par
tām interesēties pie: Balvu pilsētā
- Aleksandrs Sņegovs, T:28673272;
Balvu pagastā - Andris Ķerāns,
T:26118122; Bērzkalnes pagastā
- Ēvalds Mass, T:29378930;
Bērzpils pagastā - Biruta Bogdane,
T:20223100; Briežuciema pagastā
- Dainis Keišs, T:26224183;
Krišjāņu pagastā - Pēteris Korklis,
T:26492155; Kubulu pagastā - Jānis
Kopāns, T:25648420; Lazdulejas
pagastā – Jānis Morozovs,
T:29145308; Tilžas pagastā Erhards Mednis, T:28390657,
Vectilžas pagastā - Vitālijs Plešs,
T:26545928; Vīksnas pagastā Dzintra Pipcāne, T:26188345.
Balvu
pilsētas
talcinieki,
tiekamies plkst.9:00 Balvu pilsētas
parkā pie estrādes! Tur būs iespēja

saņemt maisus (šogad tie ir sarkanā
krāsā), kā arī noskaidrot, kur doties
talkot. Pēc darbīgas dienas pirmās
puses, ap plkst.13:00 talkotāji tiek
aicināti uz tradicionālo zupu Balvu
pilsētas parkā.
Atkritumi tiks savākti no
pieteiktajām talkošanas vietām.
Netiks vāktas riepas, sadzīves
tehnika, bioloģiski noārdāmie
atkritumi (lapas, zari), kas saražoti
mājsaimniecībā.
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12.maijā Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra,
notiks
tradicionālais
lauku
labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu
apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos
dažādus lauku labumus un
amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un
amatu meistariem!
Piedalīties aicinām vietējos
zemniekus, amatniekus un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās
obligāta
(līdz
9.maijam)
Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā:
rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv
vai zvanot 26461435, 29272948.

Pavasara gadatirgus
Šī gada 5.maijā, Balvos
(Sporta ielā 2A), notiks pavasara
gadatirgus.

Par karavīru pārvietošanos
Balvu novadā
No š.g. 5.jūnija līdz 13.jūnijam
Latvijas Nacionālās aizsardzības
kadetiem
tiek
organizēts
taktiskais maršs ar ekipējumu
un ieročiem pa apvidu Balvu
novada (skars Vīksnas, Kubulu
un Balvu pagastus) teritorijā.
Kopējais karavīru skaits
līdz 60 personām. Tiks veikta
šaušana ar salūtmunīciju, kas
apkārtējai videi nav bīstama,
rada tikai troksni un dūmus,
tiks pielietotas dūmu sveces un
rakti ierakumi, apkārtējai videi
kaitējums netiks nodarīts, tiks
respektēts privātīpašums, kā arī
nodarbību vietas tiks sakārtotas
un novāktas.

Atgādinājums
Atgādinām, ka Balvu novada
pašvaldības administrācijā un
pašvaldības iestādēs 2018.gada
30.aprīļa (pirmdiena) darba
diena tika pārcelta uz 2018.gada
21.aprīli (sestdienu) saskaņā
ar Ministru kabineta rīkojumu
Nr.211
“Par
darbadienas
pārcelšanu 2018.gadā”.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Nozīmīgi notikumi Balvu novadā
Aizvadītajā domes sēdē tika pieņemts lēmums par Bērzpils
vidusskolas Krišjāņu filiāles reorganizāciju, kā rezultātā skolā būs
pieejama tikai pirmsskolas izglītības programma. Šāds lēmums
tika pieņemts, jo skolēnu skaits ir ļoti neliels. Ieskatam - 2017.gada
1.septembrī izglītības iestādē reģistrēti 23 izglītojamie. Pamatizglītības
programmu apgūst 14 izglītojamie (1.klasē – 2; 2.klasē – 3, 3.klasē –
0; 4.klasē – 1; 5.klasē – 1; 6.klasē – 2; 7.klasē – 2; 8.klasē – 1; 9.klasē
– 2 izglītojamie), pirmsskolas programmu apgūst 9 izglītojamie.
Diemžēl provizoriskie dati liecina, ka turpmākajos gados izglītojamo
skaits turpinās samazināties. Reorganizācijas rezultātā skolēniem
tiek piedāvāts apmeklēt gan Tilžas, gan Bērzpils vidusskolas un
nodrošināts transports abos virzienos.
Tāpat arī 12.aprīļa domes sēdē tika pieņemts lēmums par Balvu
novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” likvidāciju. Šāds solis tika veikts ekonomisku apsvērumu dēļ,
un nekādā gadījumā neietekmēs uzņēmējdarbības un tūrisma jomu
attīstību novadā. Tiks piedāvāts jauns modelis, kas būs pašvaldības
administrācijas struktūrvienība ar iepriekšējo nosaukumu –
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs.
Kļūst arvien siltāks un sausāks, tādēļ ir iespējams atsākt Balvu
pilsētas centrālā stadiona rekonstrukcijas darbus. Iedzīvotāji droši vien
ir ievērojuši, ka uzsākti Balvu pamatskolas sporta laukuma pārbūves
darbi. Arī Balvu pilsētas estrāde, pēc skatuves grīdas nomaiņas, iegūs
citu vizuālo izskatu. Tāpat arī bērnu rotaļu laukums būs pieejams pēc
garantijas remonta veikšanas.
Šajā sestdienā visā Latvijā un arī Balvu novadā norisināsies Lielā
talka. Aicinu ikvienu piedalīties apkārtējās vides sakopšanā – vai
darboties savā pagalmā, vai doties uz kolektīvajām talkām. Ikviens
mūsu pilsētas un novada sakārtotais stūrītis ir kā paraugs cilvēku
atbildībai pret tīru apkārtējo vidi.
Pavisam drīz būs 1.maija un 4.maija svētki – šie datumi Latvijas
vēsturē ir ļoti nozīmīgi. Tās ir dienas, kad pie katras mājas jāplīvo
sarkanbaltsarkanajam karogam – mūsu valsts simbolam, bet pie
apģērba var piespraust sarkanbaltsarkano lentīti. Aicinu ikvienu šajās
dienās izkārt Latvijas valsts karogu, tādējādi apliecinot cieņu pret
mūsu valsti.
Šogad Balvu pilsētai apritējuši 90 gadi, ir Latvijas valsts simtgade
un tādēļ pavisam drīz Balvos tiks atklāts skvērs, kas ticis izveidots
par godu garīdzniekam, koktēlniekam un Balvu miesta dibinātājam
Antonam Rimovičam. Aicinu apmeklēt pasākumus 3. un 4.maijā, kas
veltīti Antona Rimoviča piemiņai. 3.maijā plkst.15:00 Balvu Novada
muzejā tiks atklāta izstāde “Antons Rimovičs: Dievam un Cilvēkam”,
bet 4.maijā plkst.11:00 notiks Svētā Mise Balvu Romas katoļu baznīcā.
Pēc tās, plkst.12:30, notiks skvēra atklāšanas pasākums pie Balvu
Sakrālās kultūras centra. Priecē, ka 4.maija pasākumus ar savu klātbūtni
pagodinās arī Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Šauļu
bīskaps Eugenijus Bartulis, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, vairāki
Saeimas deputāti, kā arī citi viesi gan no Latvijas, gan Lietuvas.

Ieceļ Vīksnas pagasta pārvaldes
vadītāju
2018.gada 12.aprīļa Balvu
novada domes sēdē par Vīksnas
pagasta pārvaldes vadītāju tika
lemts iecelt Dzintru Pipcāni ar
2018.gada 20.aprīli.
Dzintra pašvaldības darbā
strādā jau ļoti sen. Pēdējos četrus
mēnešus ir bijusi Vīksnas pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja. Dzīvojot un strādājot
Vīksnā, Dzintra ir iepazinusi
pagasta iedzīvotājus, zina, kādas
ir problēmas, pārzina teritoriju.
Ar lielu apņēmību ir gatava
strādāt Vīksnas iedzīvotāju labā,
pielikt visus spēkus, lai Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāle arī
turpmāk pastāvētu, kā arī darīt visu

Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja
Dzintra Pipcāne.
pēc vislabākās sirdsapziņas.
Vēlam veiksmi un izdošanos
jaunajā amatā!

Domes sēde

Šī gada 12.aprīlī notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 15 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Andris
Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris
Kalniņš, Sandis Puks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Eva Smirnova, Jānis Zakarīts. Sēdē
tika izskatīti 69 jautājumi.
Par nolikuma atcelšanu
Deputāti lēma atcelt Sociālās
dzīvojamās mājas Liepu ielā 2,
Balvos nolikumu.
Par sadarbības grupas izveidi
un nolikuma apstiprināšanu
Tika lemts izveidot Balvu
novada pašvaldības Sadarbības
grupu bērnu tiesību aizsardzības
jautājumos, kā arī apstiprināt
Sadarbības grupas nolikumu.
Par filiāles reorganizāciju
Domes deputāti lēma veikt
Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles
iekšējo reorganizāciju, pārtraucot
vispārējās
pamatizglītības
programmas
un
speciālās
pamatizglītības
programmas
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem
īstenošanu,
atstājot tajā pirmsskolas izglītības
programmu.
Noteica,
ka
reorganizācija ir jāpabeidz līdz
2018.gada 31.augustam.
Par grozījumiem nolikumā
Deputāti lēma veikt Tilžas
internātpamatskolas
nolikumā
vairākus grozījumus. Skolā tiks
īstenotas
šādas
programmas:
vispārējās
pamatizglītības
programma;
speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem
ar
mācīšanās
traucējumiem;
speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem,
pirmsskolas
izglītības programma; speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem
ar
smagiem
garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem. Tāpat arī tika veikti
grozījumi punktos, kas attiecas
uz skolas iekšējo normatīvo aktu
pieņemšanu.
Par grozījumiem lēmumos
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2018.gada
8.marta lēmumā “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Misāni”
Balvu novada Vectilžas pagastā”,
izsakot lēmuma 2.punktu šādā
redakcijā: “2. Zemes vienībai
Nr.1, 1.9 ha platībā, un uz tās
atrodošajām
ēkām
piešķirt
nosaukumu
“Avangards”
un
mainīt adresi no “Misāni”, Vectilža,
Vectilžas pag., Balvu nov. uz adresi
“Avangards”, Vectilžas pag., Balvu
nov., kā arī noteikt lietošanas mērķi
– 1001 “rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve”.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti
lēma
noteikt
zemes vienībai, 0,02 ha platībā,
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā.
Lēma pagarināt zemes nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes
vienības
Bērzkalnes
pagastā, Balvu novadā, 8,82 ha
platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām, kā arī noteikt zemes
nomas maksu gadā 0,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumu par Balvu novada

pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Bērzpils pagastā, Balvu
novadā, 1,8 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 10 (desmit) gadiem un
noteica zemes nomas maksu gadā
0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma pagarināt divus
zemes nomas līgumus ar personām
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienībām Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,08 ha
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.
Lēma pagarināt zemes nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,08 ha platībā,
nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
pagarināja uz 20 (divdesmit)
gadiem un noteica zemes nomas
maksu gadā 0,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma pagarināt divus
zemes nomas līgumu ar personām
par rezerves zemes fonda zemes
vienībām Balvu pagastā, Balvu
novadā, katru 0,08 ha platībā,
nomu individuālo augļu dārzu
vajadzībām. Zemes nomas līgumus
pagarināja uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,1092 ha platībā,
nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
pagarināja uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
gadā 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Tāpat arī tika pagarināts
zemes nomas līgums ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,6862 ha
platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
pagarināja uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
gadā 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pagarināja arī zemes nomas
līgumus ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Vectilžas pagastā,
Balvu novadā, 2,1361 ha platībā,
0,2 ha platībā un 1,5779 ha platībā
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumus pagarināja
uz 10 (desmit) gadiem un noteica
zemes nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Sēdē pagarināja zemes nomas
līgumu ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā, Balvu
novadā, 5,0619 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu pagarināja
uz 20 (divdesmit) 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 piekritīgās
zemes vienības daļas Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, 0,6 ha
platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma pagarināt uz 5 (pieciem)
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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 daļas
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, 1,7
ha platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma pagarināt uz 15 (piecpadsmit)
gadiem un noteica zemes nomas
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu par
rezerves zemes fonda zemes
vienības Bērzkalnes pagastā, Balvu
novadā, 4,3 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes
nomas
līgums
tika
pagarināts uz 10 (desmit) gadiem
un noteikta zemes nomas maksa
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Sēdē tika pagarināts zemes
nomas līgums ar personu par
rezerves zemes fonda zemes
vienības daļas Vectilžas pagastā,
Balvu novadā, 1,8 ha platībā, nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes
nomas
līgums
tika
pagarināts uz 10 (desmit) gadiem
un noteikta zemes nomas maksa
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Sēdē pagarināja noslēgto
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,1398 ha
platībā, nomu individuālā augļu
dārza vajadzībām. Zemes nomas
līgumu lēma pagarināt uz 10
(desmit) gadiem un noteica zemes
nomas maksu gadā 0,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti
lēma
pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Tilžas pagastā, Balvu novadā, 8,2
ha platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma pagarināt uz 10 (desmit)
gadiem un noteica zemes nomas
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2018.gada
25.janvāra lēmumā par zemes
nomas
līguma
pagarināšanu
personai Briežuciema pagastā,
Balvu novadā, izsakot lēmuma
1.punktu jaunā redakcijā. Zemes
nomas līgums tika pagarināts uz 10
(desmit) gadiem.
Deputāti lēma atļaut personai
noslēgt zemes apakšnomas līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Balvu pagastā, 4,8 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām ar tādiem pašiem
nosacījumiem.
Sēdē lēma atļaut personai
noslēgt zemes apakšnomas līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Bērzkalnes pagastā, 14,5 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām ar tādiem pašiem
nosacījumiem.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās
zemes
vienības daļas Briežuciema pagastā,
Balvu novadā, 2,2 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem un
noteica zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
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ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās
zemes
vienības
Lazdulejas
pagastā,
Balvu novadā, 5,0615 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) 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 Bērzpils pagastā,
Balvu novadā, 0,7974 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 5 (pieciem) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma slēgt trīs nomas
līgumus ar personām par Balvu
novada pašvaldībai piederošo
zemes vienību daļām Daugavpils
ielā 72, Balvos, Balvu novadā,
iznomāšanu
ēku
(garāžu)
uzturēšanai.
Ēku
uzturēšanai
nepieciešamā platība 70,845 m2.
Vienu zemes nomas līgumu lēma
slēgt uz 5 (pieciem) gadiem, bet
divus uz 10 (desmit) gadiem un
noteica zemes nomas maksu EUR
8,39 (astoņi euro, 39 centi) bez PVN
gadā.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Stacijas ielā 16A,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas (garāžas) uzturēšanai. Ēkas
uzturēšanai nepieciešamā platība
158,6 m2. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
EUR 8,39 (astoņi euro, 39 centi) bez
PVN gadā.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Purviņas”,
Bērzpils pagastā, 52,90
ha
kopplatībā, zemes vienību 9,1
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Ozollejas”.
Tāpat arī lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Sutņu
mājas”, Bērzpils pagastā, 10,20
ha kopplatībā, zemes vienību 4,6
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Jaunliepas”, kā arī tika lemts mainīt
zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām adresi no “Sutņu mājas”,
Līdumnieki, Bērzpils pag., Balvu
nov., LV–4576 uz “Jaunliepas”,
Bērzpils pag., Balvu nov., LV–4576.
Sēdē tika atļauts atdalīt no
personas lietojumā esošas zemes
vienības Vīksnas pagastā zemes
vienības daļu 3,4 ha platībā.
Uzmērot zemes gabalus dabā
platības tiks precizētas. Lēma
ieskaitīt rezerves zemes fondā
atdalīto zemes vienības daļu
3,4 ha platībā un noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0101– zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, kā arī noteica
paliekošajai zemes vienības daļai
4,0 ha platībā zemes lietošanas
mērķi – 0101– zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Deputāti lēma atdalīt no Balvu
novada pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma “Sudarbes
māja”, zemes vienību 1,2027 ha
platībā. No atdalītās zemes vienības
lēma izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Dzīvokļu
mājas”. Zemes vienībai un uz tās
esošajai ēkai lēma piešķirt adresi
“Jaunā māja”, Vectilža, Vectilžas

pag., Balvu nov., LV–4571. Ēkām
lēma saglabāt adresi “Pasta māja”,
Vectilža, Vectilžas pag., Balvu
nov., LV–4571. Deputāti arī lēma
atdalīt no Balvu novada pašvaldībai
piekritīgā
zemes
īpašuma
“Sudarbes māja” zemes vienību 1,4
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Kūtiņas”.
Atdalītajai zemes vienībai lēma
mainīt zemes lietošanas mērķi
no – 0701 – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve uz –
1003 – lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve, kā arī atdalīt no
Balvu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes īpašuma “Sudarbes māja”
zemes vienību 1,0514 ha platībā
un no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Sāvānu māja”.
Sēdē
tika
lemts
izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2018.gada 25.janvāra lēmumā par
zemes vienības “Upenes”, Balvu
pagastā, Balvu novadā, platības
precizēšanu un sadali, izsakot
pielikumu jaunā redakcijā.
Sēdē lēma likvidēt adresi
“Līčupe”, Dobenieki, Balvu pagasts,
Balvu novads, LV–4561, jo nav
adresācijas objekta.
Deputāti lēma nodot nomai
Balvu novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību “Verpuļeva 74”,
Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu
novadā 800 m2 platībā, kā arī lēma
rīkot nomas tiesību izsoli.
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Tilžas pagastā,
Balvu novadā, 5,8 ha un 11,82 ha
platībā, kā arī rīkot nomas tiesību
izsoli.
Domes sēdē lēma nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Borisova”, Balvu pagastā, Balvu
novadā, 4,2644 ha platībā. Tika
lemts veikt nekustamā īpašuma
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz
Balvu novada pašvaldības vārda,
kā arī pasūtīt tirgus vērtības
noteikšanas lietu.
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.52 Daugavpils
ielā 41, Balvi, Balvu novads, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa 44,90
m2 platībā, kā arī uzdeva veikt
nepieciešamās darbības dzīvokļa
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz
Balvu novada pašvaldības vārda un
pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas
lietu, piesaistot sertificētu vērtētāju.
Sēdē lēma nodot atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
– dzīvokli Nr.25 Tautas ielā 2,
Balvos, Balvu novads, kas sastāv no
trīsistabu dzīvokļa 59,83 m2 platībā,
kā arī uzdeva veikt nepieciešamās
darbības dzīvokļa reģistrēšanai
zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības vārda un pasūtīt
tirgus vērtības noteikšanas lietu,
piesaistot sertificētu vērtētāju.
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.8 Pansionāta
apbraucamā iela 2, Celmene,
Kubulu pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no vienistabu dzīvokļa
39,9 m2 platībā, kā arī uzdeva veikt
nepieciešamās darbības dzīvokļa
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz
Balvu novada pašvaldības vārda,
pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas
lietu, piesaistot sertificētu vērtētāju
un izstrādāt izsoles noteikumus.
Domes sēdē lēma atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
līdz 60 procentiem, atklātā mutiskā

izsolē nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā,
Tilžas pagastā, Balvu novadā, kas
sastāv no trīsistabu dzīvokļa 79,2
m2 platībā, apstiprināt nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 912,00
(deviņi simti divpadsmit euro,
00 centi) un atkārtotas izsoles
noteikumus.
Tāpat arī lēma atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
līdz 60 procentiem, atklātā mutiskā
izsolē nekustamos īpašumus –
dzīvokli Nr.1, Nr.2 un Nr.4 Skolas
ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu
pagastā, Balvu novadā, kas katrs
sastāv no divistabu dzīvokļa 49,5 m2
platībā un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 641,52 m2
platībā un palīgēkas 7,6 m2 platībā.
Lēma
apstiprināt
nekustamā
īpašuma sākumcenas EUR 300,00
(trīs simti euro, 00 centi) un
atkārtotu izsoļu noteikumus.
Tika lemts pārdot personai
nekustamo īpašumu “Veldres”,
Bērzkalnes pagasts, Balvu novads,
kas sastāv no zemes vienības ar
kopējo platību 1,06 ha un zemes
vienības ar kopējo platību 0,4584
ha un noteikt nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1825,00
(viens tūkstotis astoņi simti
divdesmit pieci euro, 00 centi), kā
arī noteikt nomaksas termiņu – 3
gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Tika lemts izsolīt nomas tiesības
uz Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību Verpuļevā,
Balvu pagastā, Balvu novadā, 800
m2 kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve), apstiprināt zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu
1,5% no zemes kadastrālās vērtības,
kas sastāda EUR 6,84 (seši euro, 84
centi) gadā un apstiprināt nomas
tiesību izsoles noteikumus.
Lēma
nodot
sabiedriskā
labuma organizācijai biedrībai
“Latvijas
Sarkanais
krusts”
bezatlīdzības lietošanā līdz 2020.
gada 30.decembrim nedzīvojamo
telpu Nr.30 Brīvības ielā 47, Balvos,
Balvu novadā 27,10 m2 platībā.
Lēma
noteikt
nedzīvojamās
telpas lietošanas mērķi - pārtikas
materiālās palīdzības komplektu
uzglabāšanai
un
izsniegšanai
Balvu novada trūcīgo iedzīvotāju
nodrošināšanai.
Sēdē
lēma
apstiprināt
nekustamā īpašuma “Hortenzijas”,
Briežuciemā, Briežuciema pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 0,0609 ha platībā un
ēkas, izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju personu, kura iegādājās
minēto nekustamo īpašumu par
izsolē nosolīto augstāko cenu - EUR
8650,00 (astoņi tūkstoši seši simti
piecdesmit euro, 00 centi).
Lēma apstiprināt Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības 6.Ezermalas līnija 59,
Balvos, Balvu novadā, 565 m2
platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
EUR 17,03 (septiņpadsmit euro, 3
centi) gadā.
Lēma apstiprināt Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības 3.Steķintavas līnija 178,
Balvos, Balvu novadā, 600 m2
platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
EUR 14,00 (četrpadsmit euro, 00
centi) gadā.
Sēdē lēma apstiprināt rezerves
zemes fonda zemes vienības

“Verpuļeva 230A”, Verpuļeva,
Balvu pagastā, Balvu novadā, 1200
m2 platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
EUR 15,26 (piecpadsmit euro, 26
centi) gadā.
Par likvidāciju
Sēdē lēma likvidēt Balvu
novada
P/A
“Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs”,
nododot tās funkcijas (deleģētos
uzdevumus)
Balvu
novada
pašvaldības administrācijai. Lēma
likvidācijas procesu uzsākt ar
2018.gada 25.aprīli un pabeigt līdz
2018.gada 29.jūnijam. Noteica,
ka Balvu novada pašvaldības
administrācija ir Balvu novada P/A
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” tiesību, saistību, mantas,
finanšu līdzekļu, lietvedības un
arhīva pārņēmēja, izņemot tiesības
un pienākumus, kas izriet no
spēkā esošajām darba tiesiskajām
attiecībām.
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektoram
uzdeva izveidot Balvu novada P/A
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” likvidācijas komisiju, kuras
uzdevums ir koordinēt likvidācijas
procesu
un
organizatorisko
pasākumu veikšanu, nodrošināt
saistību, materiālo vērtību un
finanšu līdzekļu inventarizāciju,
kā arī finanšu līdzekļu, mantas,
saistību un lietvedības dokumentu
nodošanu
Balvu
novada
pašvaldības administrācijai “Balvu
novada pašvaldība”, kā arī brīdināt
iestādes
vadītāja
pienākumu
izpildītāju par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu sakarā ar
iestādes likvidāciju.
Par kustamo mantu
Deputāti
lēma
atļaut
norakstīt autogreideri DZ-1431, valsts reģistrācijas numurs
T348LC, reģistrācijas apliecības
Nr.A235460,
izlaiduma
gads
1989., rūpnīcas Nr.890753, motora
Nr.990634, atlikusī bilances vērtība
EUR 0,00 (nulle euro, 00 centi).
Tika lemts noteikt kustamās
mantas - traktora T-16M, valsts
reģistrācijas
numurs
T342LC,
atsavināšanas veidu – pārdošana
par brīvu cenu un apstiprināt
kustamās mantas pārdošanas cenu
EUR 346,50 (trīs simts četrdesmit
seši euro, 50 centi).
Lēma noteikt kustamās mantas
– universālās pašgājējmašīnas
EO2621, valsts reģistrācijas numurs
T8725LF,
atsavināšanas
veidu
– pārdošana par brīvu cenu un
apstiprināja kustamās mantas
pārdošanas cenu EUR 1177,00 (viens
tūkstotis viens simts septiņdesmit
septiņi euro, 00 centi).
Par aizņēmumu
Tika lemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma
un
galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei
atļauju Balvu novada pašvaldībai
2018.gadā
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 245 191,98 (divi
simti četrdesmit pieci tūkstoši viens
simts deviņdesmit viens euro, 98
centi) uz 30 gadiem no Valsts kases
ar noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam izglītības iestāžu
investīciju
projektam
“Balvu
stadiona pārbūves papilddarbi”.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt
par spēku zaudējušu Balvu novada
Domes 2017.gada 14.septembra
lēmumu “Par aizņēmumu Balvu
stadiona pārbūves papilddarbiem”.
Tāpat arī lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma
un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības
padomei atļauju 2018.gadā ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 135
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166,38 (viens simts trīsdesmit pieci
tūkstoši viens simts sešdesmit seši
euro, 38 centi) uz 5 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi aizņēmumam projekta “Ceļa
Dambergi - Ploskene - Augstasils
posma
pārbūve”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014.-2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros un EUR 131 163,38 (viens
simts trīsdesmit viens tūkstotis
viens simts sešdesmit trīs euro,
38 centi) uz 5 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi aizņēmumam projekta “Ceļa
Krišjāņi - Krampiņas - Runcene
Krišjāņi
posma
pārbūve”
īstenošanai
Lauku
attīstības
programmas
2014.-2020.gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros.
Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
Bērnu un jauniešu centra sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi
un ar šī lēmuma spēkā stāšanos
atzīt par spēku zaudējušu Balvu
novada
Domes
2013.gada
12.septembra lēmumu “Par Balvu
Bērnu un jauniešu centra maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”.
Par
deinstitucionalizācijas
plānu
Tika
lemts
saskaņot
Latgales
plānošanas
reģiona
deinstitucionalizācijas plānā 2018.
– 2020.gadam (izstrādāts Latgales
plānošanas
reģiona
projektā
“Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana
Latgales
reģionā”,
vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005,
ietvaros) iekļauto Balvu novada
pašvaldības
infrastruktūras
attīstības risinājumu, finansējumu
sadalījumā pa finansējuma avotiem
un
sasniedzamo
uzraudzības
rādītāju vērtības, piedalīties plāna
īstenošanā saskaņā ar pieejamo
finansējumu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākumā “Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu
īstenošanai” ietvaros.
Par iecelšanu amatā
Tika lemts iecelt Dzintru
Pipcāni Balvu novada pašvaldības
Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja
amatā ar 2018.gada 20.aprīli.
Par samaksas atcelšanu
Sēdē lēma ar 2018.gada
1.maiju atcelt Balvu novada Domes
deputātam Sandim Pukam Balvu
novada pašvaldības Amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma
2.1.1.punktā paredzēto atlīdzību par
deputāta pienākumu pildīšanu.
Par pārstāvja deleģēšanu
Tika lemts pilnvarot Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja vietnieci Anitu
Petrovu
piedalīties Latvijas
Pašvaldību savienības 29.kongresā
un biedru sapulcē, kas notiks 2018.
gada 11.maijā Daugavpilī.
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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Top izstrādājums no māla.

Balvu Mākslas skolas radošais kolektīvs kopā ar draugiem.
noskatoties nelielu koncertu,
kurā bija iespēja paklausīties
Viktorijas Kokorevičas talantīgos
dziedātājus, tad gūt enerģiju
no Ditas Niperes un Alīnas
Saveļjevas dejotājiem, kā arī
vērot tērpus, kas tapuši Aigas
Jansones vadībā.
Pēc
koncerta,
kopīgi
sadarbojoties vairākām iestādēm
- Balvu Mākslas skolai, Balvu
Bērnu un jauniešu centram,
Balvu
Profesionālajai
un
vispārizglītojošajai vidusskolai,
Balvu Centrālajai bibliotēkai,
bērniem tika piedāvātas iespējas
dažādām radošām izpausmēm.
Uz asfalta ar krītiņiem tapa
krāsaini zīmējumi, no papīra dažādi dekoratīvi ziedi, ar krāsām
varēja iemēģināt roku gleznošanā
uz auduma, veidot no māla un
redzēt, kā tiek virpots pods ar
keramikas virpu, gatavot lellītes,
radīt savu picas izskata variantu
un izdomāt tai nosaukumu
(labākais darbs ieguva picērijas
"Zebra" balvu – garšīgu picu).
Vēl Mākslas skolā bija iespēja
skatīties pašu audzēkņu veidotās
animācijas filmiņas.
Vējš gan šajā dienā bija īpaši
spēcīgs, tāpēc Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
audzēkņu un viņu skolotāju
Aigara Novika un Ērika Kanaviņa

Joku bānītis Bērzpilī
14.aprīlī Bērzpils vidusskolā notika
starpnovadu
dramatisko
kolektīvu
saiets “Joku bānītis iebrauc Bērzpilī”.
Šajā braucienā devās astoņi dramatiskie
kolektīvi. Tika pārstāvēti četri novadi. No
Balvu novada piedalījās Bērzpils pagasta
Saietu nama dramatiskais kolektīvs
(režisore Lolita Kokoreviča), Krišjāņu
pagasta Tautas nama dramatiskais kolektīvs
(režisore Inese Kalniņa), Briežuciema
pagasta Tautas nama amatierteātris “Sipiņi”
(režisore Valentīna Ločmele). Rugāju
novadu pārstāvēja Lazdukalna pagasta
Saietu nama amatierteātris “Zibšņi”
(režisore Arnita Rakstiņa). No Rēzeknes
novada ieradās Rogovkas amatierteātris
(režisore Maruta Miščenko), Gaigalavas
pagasta Kultūras nama amatierteātris
“Bykovīši” (režisore Valentīna Deksne),
Strūžānu Sabiedrisko aktivitāšu centra
“Strūžānu skola” dramatiskais kolektīvs
“Tādi šādi” (režisore Jolanta Mihailova), un

vistālāk braukušie Ilūkstes novada Kultūras
centra amatierteātris “Tādi esam...”
(režisore Indra Madarniece).
Starpnovadu dramatisko kolektīvu
saieta mērķis ir uzturēt dzīvas skeču
spēlēšanas tradīcijas, veidot sadarbības
kontaktus starp novadu dramatiskajiem
kolektīviem un rast idejas jauniem
iestudējumiem.
Starpnovadu dramatisko kolektīvu
saietu “Joku bānītis iebrauc Bērzpilī”
apskaņoja ar Bērzpils pagasta sieviešu
biedrības “Dzērvenīte”, LEADER projektā
“Skaņu un gaismas aparatūras iegāde
Bērzpils pagasta Saietu namam”, iegādāto
skaņas un gaismas aparatūru. Projekta
līdzfinansētāja - Balvu novada pašvaldība.
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras darba
organizatore

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

ka visvairāk viņam iet pie sirds tie
darbi, kuri veidoti grafikā. Tāpat
arī viņš novērtē un apbrīno mazo
mākslinieku pacietību, talantus
un ieguldīto darbu.
Balvu Mākslas skolas direktore
Elita Teilāne bija priecīga par šo
tradīciju – sākt Mākslas dienas ar
skolas audzēkņu darbu izstādi.
Un tas bija tikai pats sākums,
jo vēl bija paredzētas radošās
darbnīcas, lielformāta puzles
un vides objektu veidošana.
Tāpat arī viņa atzina, ka ir ļoti
gandarīta par skolotāju ieguldīto
darbu, jo zina, cik spēka un pūļu
ir nepieciešams, lai šāda izstāde
taptu.
Atklāšanas
pasākumā
varēja skatīt izstādi, bet lielākās
aktivitātēs
notika
sestdien,
21.aprīlī, kad Balvi izskanēja
un uzziedēja krāsās, jo Balvu
Mākslas skolas pagalmā ikviens
tika aicināts iepazīt, izmēģināt un
būt radošam!
Mākslas mīļotājus sagaidīja
Mākslinieks Vadims un Mūza
Arta, kuri kopā ar pasākuma
apmeklētājiem smēlās iedvesmu
tālākai radošai darbībai, - vispirms

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

17.aprīlī Balvu Sakrālās kultūras
centrā tika atklātas Mākslas
dienas. Tās atklāt bija ieradusies
Mūza, kura vadīja pasākumu, kā
arī pastāstīja, ka vēlas apskatīt
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
veikumu un noskaidrot, kas viņus
iedvesmo – vai tas ir skaistums
dabā, dzejā, varbūt tā ir mūzika
vai deja? Varbūt tās ir skolotājas,
iedvesmojoša filma vai uz
molberta uzlikts balts, rosinošs
audums, vai vienkārši balta
papīra lapa? Viņasprāt, mākslas
darbs ir veids, kā izteikt savas
emocijas, iespaidus, un veids, kā
izzināt pasauli, kā ar to sarunāties.
Mūza aicināja smelties iedvesmu
un prieku no Balvu Mākslas
skolas izstādes darbiem, kā arī
no mūzikas, jo ar muzikāliem
priekšnesumiem uzstājās Balvu
Mūzikas skolas audzēkņi.
Balvu Romas katoļu draudzes
prāvests Mārtiņš Klušs, uzrunājot
klātesošos, atzina, ka četrus
gadus mācījies Madonas Mākslas
skolā. Viņš diplomdarbu veicis
grafikas tehnikā, tādēļ vērtējot
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
mākslas darbus, viņš pastāstīja,

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Mākslas dienas Balvos

Radošās aktivitātes brīvā dabā.
veidotais gaisa pūķis varēja
pacelties augstu virs Balvu
pilsētas skvēra kokiem.
Krāsas
ir
bagātība
un
veselība, vajag tikai ļauties to
dziedinošajam spēkam un radīt.
Sagaidīsim pavasari, veidosim

savu dzīvi no tā, kas mums ir
un liksim klāt cerību, ticību un
mīlestību. Veidosim katrs savu
dzīvi tādu, kādu mēs to gribētu
redzēt. Meklēsim! Priecāsimies
par to, ko esam radījuši, jo katrā
no mums ir mākslinieks!

30.aprīlī Dejas diena Kubulos “Deja iedvesmo…”
“Jau 31.gadu visā pasaulē dejotāji,
interesenti un dejas mīļotāji 29.aprīlī svin
Starptautisko Dejas dienu, kura reizi gadā,
pateicoties Apvienoto Nāciju izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijai,
tiek īpaši atzīmēta. Starptautiskajā
Dejas dienā visi tiek aicināti pievērst
uzmanību dejai, padomāt, cik svarīga
ir katra kustība, ko deja var sniegt, un
cik daudziem cilvēkiem tā patiesi ir
devusi labu. Dejot var gan liels, gan
mazs, nav svarīgs vecums, bet galvenais
ir deja, ko no tās gūst! Deja ir dzīve, tai
piemīt iespēja pārmainīt cilvēku, tā ir
visskaistākais izpausmes veids!”
30.aprīlī ikviens ir aicināts apmeklēt
un svinēt Dejas dienu Balvu novada
Kubulu pagasta kultūras namā, kur jau
no plkst.13:00 visas dienas garumā būs
iespēja piedalīties 3 stundu nodarbībās
dažādos deju stilos (9-12 meistarklasēs)
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un redzēt paraugdemonstrējumus. Tādēļ
katrs, kuram deja ir tuva, vai vienkārši
grib to iepazīt, ir aicināts apmeklēt sev
interesējošo dejas meistarklasi.
Meistarklašu dalībniekiem līdzi jāņem
ērts apģērbs un maiņas apavi (deju čības
vai deju botas). Dalības maksa EUR 1,50
par nodarbību, vai EUR 4,00 par visas
dienas meistarklasēm.
Plkst.18:00 būs mūsdienu deju
koncerts “Deja iedvesmo…”, kurā
piedalīsies dažādu Latvijas mūsdienu
deju dejotāji no Rīgas, Daugavpils,
Smiltenes, Gulbenes, Viļakas, Kārsavas,
Kalnienas, Alūksnes, Madonas un
Balviem. Ieeja EUR 2,00.
Līga Moroza-Ušacka
Deju studijas “Terpsihora” vadītāja
studijaterpsihora@inbox.lv
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Bērzpils vidusskolai ir ar ko lepoties!
ietvaros.
Bērzpils vidusskolas 11. klases
skolnieces Kristiānas Koļčas trīs
fotogrāfijas ir iekļuvušas foto
konkursa “Latgales simtgades
ainavu ceļi jauniešu acīm” TOP
20. Fotogrāfijas tiks drukātas uz
baneriem un veidos ceļojošo
izstādi, kas tiks izstādīta gan
Latgales dienās Rīgā augustā, gan
citos pasākumos. Konkursa laikā
vērtēšanai tika iesūtīti 157 darbi –

objektu fotogrāfijas jauniešu acīm,
parādot – kas, viņuprāt, ir Latgales
dabas bagātība. Projekts “Latgales
simtgades ainavu ceļi jauniešu
acīm” tiek īstenots ar Latvijas
vides aizsardzības fonda un
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas finansiālu
atbalstu.
Lolita Kokoreviča
Bērzpils vidusskolas skolotāja

Foto no Bērzpils vidusskolas arhīva.

31.martā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā notika jau otrais
Debašu Līderu skolas izlaidums,
kurā sertifikātus par absolvēšanu
saņēma 21 skolas skolēns un
skolotāji. Sertifikātus saņēma arī
Bērzpils vidusskolas 11. klases
skolniece Alise Žeikare, 12. klases
skolnieks Salvis Dundenieks un
skolotāja Lolita Kokoreviča. 7
mēnešu garumā viņi apmeklēja
nodarbības
Stokholmas
Ekonomikas
augstskolā
Rīgā,
klausoties lekcijas par dažādiem
aktuāliem jautājumiem, attīstot
kritiskās domāšanas prasmes, kā
arī paši iesaistoties debatēs. Alise
un Salvis atzīst, ka apmācību laikā
viņi ir ne vien sapratuši, kā jāveido
labi argumenti, jāatlasa fakti, bet
arī krietni uzlabojuši angļu valodas
prasmes.
11.klases skolniece Brigita
Birkova 6. aprīlī piedalījās Eiropas
Parlamenta deputātes Ineses
Vaideres rīkotā konkursa “100
vēstures mirkļi novadā – vietas un
cilvēki” noslēguma pasākumā.
Pasākumā tika sumināti konkursa
uzvarētāji,
noslēgumā
bija
pieņemšana pie deputātes Ineses
Vaideres. Konkurss norisinājās
Latvijas valsts simtgades svinību

Alise Žeikare un Salvis Dundenieks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Stacijas pamatskolas skolēni gūst uzvaru projekta
“Esi Līderis!” konkursā “Es savai skolai”
“Esi
Līderis!”
dalībniekiem.
Par tradīciju kļuvušās Līderu
dienas pasākums šoreiz notika
Arhitektūras un mediju centrā
H2O 6, Rīgā. Pasākuma laikā
notika labāko projektu “Es
savai skolai” un “Es savai videi”
aizstāvēšana un novērtēšana. Bija
iespēja atskatīties uz šī mācību
gada laikā paveikto, un tika
apbalvoti konkursu laureāti, starp
kuriem bija Stacijas pamatskolas
skolniece Diāna Gavrilova (2.vieta
- “Manas dzimtas profesiju koks”).
Konkursa “Es savai skolai”
mērķis ir veicināt skolēnu
uzņēmību,
neatlaidību
un
uzdrīkstēšanos,
apgūstot
sadarbības prasmes, prasmes
plānot un domāt tālredzīgi,
spējas pārliecināt, argumentēt
savu viedokli. Finālsacensībām
bija izvirzīti 10 labākie darbi pēc
žūrijas vērtējuma. Starp finālistiem

bija arī Stacijas pamatskolas
komanda “ZIBŠŅI” – Artūrs Supe,
Laila Mariņina, Deniss Potapovs
ar projekta darbu “Skolas saimes
koks.” Savu darbu prezentējot,
atbildot uz žūrijas jautājumiem un
izturot konkurenci komandu vidū,
skolēni ieguva godalgoto 1.vietu.
Pasākuma noslēgumā izgaršojām
“Esi Līderis!” kūku un baudījām
muzikālu priekšnesumu, kuru
sniedza
Jorans
Šteinhauers
(grupas “Ārzemnieki” līderis).
Milzīgs
paldies
skolēnu
vecākiem par sniegto materiālo
atbalstu projekta laikā! Prieks
un gandarījums par skolēnu
idejām, paveiktajiem darbiem un
augstajiem rezultātiem!

Sākusies projekta “Balvu novada
vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana” īstenošana

Ir
apstiprināts
Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā
atbalsta
mērķa
“Uzlabot
vispārējās
izglītības
iestāžu
mācību vidi”, otrās projektu
atlases kārtas ietvaros, Balvu
novada pašvaldības iesniegtais
projekta
pieteikums
“Balvu
novada
vispārējās
izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”,
Nr. 8.1.2.0/17/I/014.
2018.gada 21.februārī Balvu
novada pašvaldība parakstīja
līgumu ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par ERAF
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014
“Balvu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”
īstenošanu.
Projektam
apstiprinātās
attiecināmās
izmaksas ir 2628811,77 euro,
t.sk. ERAF finansējums – 85%
un Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 10,5%, kā arī
valsts budžeta dotācija 4,5%.
Par iegūto finansējumu tiks
veikti pārbūves darbi Balvu Valsts
ģimnāzijā un Balvu pamatskolā,
veicot mācību klašu, gaiteņu,
sanitāro mezglu remontu, sporta
infrastruktūras
atjaunošanu,
jaunu informācijas tehnoloģiju
iegādi un pielietošanu mācību
procesā, kā arī mācību procesam
nepieciešamo
ergonomisko
mēbeļu iegādi.
Projekta
būtiskākās
aktivitātes:
1. Balvu pamatskolas sporta
laukuma pārbūve, veicot
skrejceliņu seguma nomaiņu
un sporta aktivitāšu bruģa
laukuma izbūvi;
2. Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve, veicot
skrejceliņu, basketbola un
volejbola laukumu seguma
nomaiņu un sporta laukuma
aprīkojuma iegādi;
3. Telpu remonts un ventilācijas
sistēmas
pārbūve
Balvu
pamatskolā, t.sk. jauna dabas
zinību kabineta izveide;

4. Telpu remonts un iekšējo
inženiertīklu pārbūve Balvu Valsts ģimnāzijā, t.sk.
ventilācijas sistēmas izbūve
ģimnāzijas internāta virtuvei;
5. Ergonomisku
mēbeļu
un
jaunu IT iegāde mācību procesa nodrošināšanai Balvu
pamatskolā un Balvu Valsts
ģimnāzijā.
Saskaņā ar veiktās iepirkuma
procedūras
rezultātiem,
pārbūves
darbus
Balvu
pamatskolas sporta laukumā jau
ir uzsākusi PS “RRCI”. Noslēgtā
līguma summa ir EUR 247376,71
ar PVN. Šobrīd notiek skrejceļu
vecā
seguma
demontāžas
darbi un pamazām sākas jaunās
konstrukcijas izbūve. Līguma
izpildes termiņš ir 2018.gada
31.augusts. Būvdarbus objektā
uzrauga I.K. “ĀRE PILDS”,
autoruzraudzību
īsteno
SIA
“JOE”.
Tuvākajā laikā tiks izsludinātas
visas nepieciešamās iepirkuma
procedūras pārējo būvdarbu
veikšanai Balvu pamatskolas
telpu remontiem un visiem
būvdarbiem
Balvu
Valsts
ģimnāzijā. Iepirkumu procedūras
Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju
aprīkojuma,
kā
arī mēbeļu iegādēm plānots
izsludināt š.g. jūnijā.
Projekta mērķis ir sekmēt
plānoto kompetenču pieejā
balstītā
vispārējās
izglītības
satura pakāpenisku ieviešanu
Balvu pamatskolā un Balvu
Valsts
ģimnāzijā,
veicot
mācību klašu, gaiteņu, sanitāro
mezglu
remontu,
sporta
infrastruktūras
atjaunošanu,
jaunu informācijas tehnoloģiju
iegādi un pielietošanu mācību
procesā, kā arī mācību procesam
nepieciešamo
ergonomisko
mēbeļu iegādi.
Andris Vrubļevskis
Balvu novada pašvaldības
Projektu koordinators

Jana Mežale
Stacijas pamatskolas skolotāja

Zinta Purena izstāde
Centrālajā bibliotēkā

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

Stacijas pamatskolas 8. un
9.klases skolēni aktīvi darbojas
projektā “Esi Līderis!”. Jau otro
gadu projekts “Esi Līderis!”
organizē konkursu “Profesionālis”,
kura mērķis ir mudināt skolēnus
mērķtiecīgai karjeras izvēlei.
Šogad, sadarbībā ar SIA “Orkla
Foods Latvija”, konkurss veidots
par pārtikas ražošanas nozari.
Lai nokļūtu finālā un cīnītos
par titulu “Profesionālis 2018”, tika
rīkoti pusfināli reģionos, kur savu
profesionalitāti centās pierādīt
vairāk nekā 60 komandas no
visas Latvijas. Stacijas pamatskolas
skolēnu komanda “Best of the
Best”, iegūstot 3.vietu pusfinālā,
nokļuva starp 12 veiksmīgākajām
komandām finālā, kas norisinājās
10.aprīlī SIA “Orkla Foods
Latvija” uzņēmumā Spilvē. Lai
arī finālsacensībās komanda
galveno balvu neieguva, tomēr
ierindojās godpilnajā 5.vietā. SIA
“Orkla Foods Latvija” pārstāvji
jauniešiem
bija
sagatavojuši
vairākus pārsteigumus, ko viņi arī
atzinīgi novērtēja.
Vēl patīkamāks notikums
aizsākās 11.aprīlī, kad Stacijas
pamatskolā ciemojās Biznesa
vadības koledžas direktors un
uzņēmējs Jānis Stabiņš, kurš tikās ar
projektā iesaistītajiem skolēniem,
kā arī vadīja karjeras meistarklasi.
Nodarbības laikā jaunieši uzzināja
kādi ir veiksmīgas karjeras
priekšnoteikumi,
kā
pareizi
izvēlēties studiju virzienu u.c.
Pēc aktivitātēm bagātās nedēļas,
projektā iesaistītajiem konkursa
“Esi Līderis!” dalībniekiem, jau
atkal darba pilnas rokas, jo bija
jāgatavojas jaunam konkursam “Es
savai skolai”, jo viņu darbs iekļuva
finālā nominācijā – Ilgtspējīgākais
projekts.
Tādēļ šī gada 20.aprīlī
norisinājās
mācību
gada
noslēguma pasākums projekta

5.

Aktīvie un radošie Stacijas pamatskolas skolēni kopā ar Biznesa vadības
koledžas direktoru un uzņēmēju Jāni Stabiņu (pirmais attēlā no kreisās).

No 17.aprīļa Balvu Centrālajā
bibliotēkā skatāma Zinta Purena
izstāde “To var ieraudzīt”. Tajā
skatāmi gan melnbalti, gan krāsaini
darbi.
Zintis
Purens
strādājot,
dienējot armijā vienmēr paralēli
ir zīmējis. Viņš arī interesējas
par
zinātnes
sasniegumiem,
psiholoģiju, ezotēriku un daudz
ko citu. Zīmē tēmas, kas saistītas
ar cilvēku attiecībām, arī dabas
ainavas vai vienkārši mirkļa izjūtas.
Tāpat arī patīk strādāt ar akmeni,
metālu, koku.
Iepriekšējā izstāde Balvos
bijusi jau 2010.gada maijā. Kā
atzina bibliotēkas darbiniece
Ingrīda Supe, tad viņa priecājas,
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ka pēc astoņiem gadiem Balvos
atkal ir izstāde ar pavisam svaigiem
darbiem. Viņa arī vēlēja: “Lai ir
daudz laika savas dzīves filozofijas,
pārdomu un attieksmes pret dzīvi
izpaust tieši tādā veidā un meklēt
vēl daudz jaunus risinājumus.
Ceru, ka nākamajā izstādē varētu
parādīties darbi, kas ir no akmens.”
Pats Zintis Purens atklāja,
ka daži zīmējumi top pa vienu
vakaru, nakti, bet citam tiek
veltītas trīs dienas, taču labāk
patīk iesākt un turpināt līdz darbs
ir pabeigts. Pašam Zintim vislabāk
patīk melnbaltie darbi un ideju
jauniem darbiem ir ļoti daudz.
Izstāde
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā skatāma līdz 15.maijam.

6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 26.aprīlis

Biedrība “Dzērvenīte” ir realizējusi projektu

Balvu novada Bērzpils pagasta
sieviešu biedrība “Dzērvenīte”
ir realizējusi projektu “Skaņu
un
gaismas
aparatūras
iegāde
Bērzpils
pagasta
Saieta namam”. Projekta nr.:
17-07-AL19-A019.2206-000001.
Projekts
realizēts
sadarbībā ar biedrību “Balvu
rajona
partnerība”,
Balvu
novada pašvaldību un Lauku
atbalsta
dienestu
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam
apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas:
EUR 4997,30 no kurām LAD
publiskais līdzfinansējums –
EUR 4497,57;
Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 500,00. Projektā iegādāto
inventāru piegādāja uzņēmums
SIA “Čivix”.
Realizējot
projektu,
ir
sasniegts tā noteiktais mērķis
- skaņu un gaismas aparatūras
iegāde Bērzpils pagasta saieta
namam,
lai
nodrošinātu
kvalitatīvu un konkurētspējīgu

kultūras pakalpojumu sniegšanu
pagasta un tuvākās apkārtnes
iedzīvotājiem.
Projekta rezultātā iegādātas
divas akustiskās sistēmas, divi
tumbu statīvi, viena gaismas pults,
viens gaismas efekts, desmit
diožu prožektori, divi prožektoru
statīvi, viens dimmerbloks, četri
koru mikrofoni, četri statīvi un
savienojošo kabeļu komplekts.
Sadarbojoties ar Bērzpils
pagasta pārvaldi un saietu
namu, Bērzpils pagasta sieviešu
biedrība
“Dzērvenīte”
ar
iegādāto aparatūru piedalīsies
Bērzpils
pagasta
kultūras
dzīves pilnveidošanā - tiks
nodrošināts
nepieciešamais
papildu tehniskais aprīkojums
mākslinieciskās
pašdarbības
kolektīvu
mēģinājumiem,
p r i e k š n e s u m i e m ,
viesmākslinieku
koncertiem,
teātra izrādēm un citiem
pasākumiem, kā arī kvalitatīvas
kultūras
aktivitātes
visiem
tiem
iedzīvotājiem,
kuri

vēlas piedalīties un piedalās
pagasta kultūras dzīvē, tādējādi
nodrošinot to, ka kultūras dzīves
un aktivitāšu norises pagastā nav
apdraudētas.
Šis projekts nepieciešams
gan saieta nama, gan skolas
pasākumu organizēšanai, arī
brīvdabas estrādes efektīvākai
noslogotībai.
Bērzpils pagasta sieviešu
biedrība
“Dzērvenīte”
ar
projektā iegādāto aparatūru
jau ir līdzdarbojusies Rugāju
un Balvu novadu jaunsargu
salidojuma
organizēšanā,
apskaņojot un izgaismojot šo
pasākumu (pasākums notika š.g.
13.aprīlī Bērzpils vidusskolā) un
arī 14.aprīlī notikušā Starpnovadu
dramatisko
kolektīvu
saieta
“Joku bānītis iebrauc Bērzpilī”
organizēšanā.
Anna Kriviša
Projekta vadītāja

Piedalīsies projektā par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem
Labklājības
ministrija
(LM)
kopā
ar
sadarbības
partneriem
pašvaldībām,
izmēģinās jaunu sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanas sistēmu bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
- individuālā budžeta modeli (IB
modelis).
Tāpēc LM un Balvu novada
pašvaldības Sociālais dienests
organizē tikšanos ar bērnu
vecākiem par IB modeli, kas
notiks
2018.gada
10.maijā
plkst.15:00
Balvu
novada
pašvaldības Sociālā dienesta
3.stāva zālē, Raiņa ielā 52,
Balvos. Tikšanās laikā vecākiem
un interesentiem tiks sniegta
detalizēta
informācija
par
pieteikšanos dalībai projektā, tā
saturu un nosacījumiem. Bērnu
vecāki, kuriem ir interese par
dalību projektā, ir laipni aicināti
apmeklēt tikšanos!
Individuālais
budžets
ir
kopējā naudas summa sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai,
lai
varētu
apmierināt individuālās bērna
un viņa ģimenes vajadzības, kas
izriet no bērna funkcionalitātes
ierobežojumiem,
kuras
ir
izraisījusi invaliditāte.
Budžeta apjoms tiks noteikts
individuāli, balstoties uz bērna
funkcionālo spēju izvērtēšanu
un ar to zudumu saistīto
nepieciešamo
pakalpojumu
noteikšanu. Tiks vērtētas arī
noteikto pakalpojumu kopējās
izmaksas un to sadalījums laikā.
Individuālā
budžeta

modeļa būtiskākais ieguvums ir
individuāla pieeja. Proti - katram
bērnam pieejamā finansējuma
robežās
noteiks
tieši
šim
bērnam
visnepieciešamākos
pakalpojumus. Pašlaik bieži tiek
vērtēta tikai bērna atbilstība
pakalpojuma
saņemšanas
kritērijiem. Viens no jaunās
sistēmas mērķiem ir mainīt šo
pieeju un vērtēt pakalpojuma
atbilstību bērna vajadzībām.
Pēc tam no pieejamajiem
pakalpojumiem izvēlēties tieši
tos, kuri konkrētajā situācijā
vislabāk apmierina bērna un viņa
ģimenes vajadzības.
Šī izmēģinājuma modeļa
ietvaros bērna vecākiem būs
tieša ietekme uz piešķirtā
finansējuma izlietojumu. Viņi
varēs koriģēt izvirzītās prioritātes
un paši izvēlēties nepieciešamos
pakalpojumu
sniedzējus.
Katra
bērna
vajadzības
izvērtēs speciālistu komanda,
kura
noteiks
konkrētajam
bērnam
visnepieciešamākos
pakalpojumus.
Bērna atbalsta plāns tiks
sastādīts, apvienojot speciālistu
izvērtēšanas rezultātus un vecāku
vērtējumu. Svarīga loma tiks
atvēlēta iesaistīto speciālistu
sadarbībā ar vecākiem.
Izmēģinājuma projekts ilgs 12
mēnešus - no 2018.gada augusta
līdz 2019.gada augustam. To
finansēs Eiropas Sociālais fonds
un Latvijas valsts.
Projektā
var
piedalīties
bērni (dalību projektā piesaka
bērna likumiskie pārstāvji vai

audžuģimene), kuri atbilst visiem
zemāk minētajiem kritērijiem:
• bērni
ar
funkcionāliem
traucējumiem
(redzes,
dzirdes, kustību, garīga rakstura un multiplie traucējumi),
kuriem
Veselības
un
darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija (VDEĀVK) ir
noteikusi invaliditāti;
• bērni,
kuri
ir
izvērtēti
deinstitucionalizācijas projekta ietvaros;
• bērni, kuriem līdz 2019.
gada
1.augustam
nebeidzas VDEĀVK noteiktais
invaliditātes termiņš;
• bērni vecumā līdz 18 gadiem,
kuriem līdz 2019.gada 1.augustam nepaliks pilni 18 gadi.
Bērnu skaits izmēģinājuma
projektā ir ierobežots. Pieteikties
dalībai varēs no šī gada 21.maija
līdz 1.jūnijam. Vecāki, kuriem
nav iespēja apmeklēt tikšanos,
detalizētas
informācijas
iegūšanai var griezties Sociālajā
dienestā: kontaktpersona Sociālā
dienesta vadītāja Viktorija Puka,
e-pasts: viktorija.puka@balvi.lv,
tālrunis: 28312807 vai Labklājības
ministrijā:
kontaktpersona
projekta vecākā eksperte Lilita
Cīrule, e-pasts: lilita.cirule@
lm.gov.lv, tālrunis: 25556334.
Lūgums ņemt vērā, ka
pieteikumi, kuri tiks iesniegti
ātrāk vai vēlāk par noteikto laiku,
netiks izskatīti.
Viktorija Puka
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja

IZSOLES

Balvu novada pašvaldība
atkārtoti pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā,
Tilžas pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3886 900 0067
(kadastra apzīmējums 3886 003
0479 001 029), kas sastāv no trīs
istabu dzīvokļa 79,2m2 platībā
un kopīpašuma 7920/207710
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3886 003 0479
001). Izsoles sākumcena – EUR
912,00 (deviņi simti divpadsmit
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
mājaslapā
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 12.jūnija plkst.16:30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 12.jūnija plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 91,20 (deviņdesmit viens
euro, 20 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.stāva sēžu zālē, 2018.
gada 13.jūnijā plkst.14:00.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.1 Skolas
ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu
pagastā, Balvu novadā, kadastra
Nr. 3858 9000130 (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
001 001), kas sastāv no divistabu
dzīvokļa
49,5m2 platībā un
kopīpašuma
4950/19730
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 641,52 m2
platībā (kadastra apzīmējums
3858 006 0734) un palīgēkas
platības atbilstoši domājamajām
daļām 7,6m2 platībā (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
002). Izsoles sākumcena – EUR
300,00 (trīs simti 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
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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
mājaslapā
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 12.jūnija plkst.16:30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 12.jūnija plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 30,00 (trīsdesmit 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.stāva sēžu zālē, 2018.
gada 13.jūnija plkst.14:10.
Balvu novada pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.4 Skolas
ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu
pagastā, Balvu novadā, kadastra
Nr. 3858 900 0133 (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734 001
004), kas sastāv no divistabu
dzīvokļa
49,2m2 platībā un
kopīpašuma
4920/19730
domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
001) un zemes platības atbilstoši
domājamajām daļām 637,63m2
platībā (kadastra apzīmējums
3858 006 0734) un palīgēkas
platības atbilstoši domājamajām
daļām 7,6m2 platībā (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734
002). Izsoles sākumcena – EUR
300,00 (trīs simti 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
mājaslapā
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 12.jūnija plkst.16:30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2018.gada 12.jūnija plkst.16:30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 30,00 (trīsdesmit euro,
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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.stāva sēžu zālē, 2018.gada 13.jūnija
plkst.14:30.
Balvu novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu
pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.
3858 900 0131 (kadastra apzīmējums
3858 006 0734 001 002), kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 49,2m2 platībā un
kopīpašuma 4920/19730 domājamajām
daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3858 006 0734 001) un
zemes platības atbilstoši domājamajām
platībā
(kadastra
daļām
637,63m2
apzīmējums 3858 006 0734) un palīgēkas
platības atbilstoši domājamajām daļām
7,6m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858
006 0734 002). Izsoles sākumcena – EUR
300,00 (trīs simti 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 mājaslapā
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
12.jūnija plkst.16:30, Balvos, Bērzpils ielā
1A.
Visiem pretendentiem līdz 2018.
gada 12.jūnija plkst.16:30 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 30,00 (trīsdesmit
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.stāva sēžu zālē, 2018.gada 13.jūnija
plkst.14:20.

Projekts Nr.18-07-A00702-000001, “Ceļa Dambergi - Ploskene - Augstasils posma pārbūve”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā” katrai
pašvaldībai ir noteikts maksimāli pieejamais
atbalsta apmērs, kas tika aprēķināts, ņemot
vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu,
kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās
laukaugu platības. Balvu novada pašvaldībai
maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 1,58
milj. euro.
Projekta
Nr.18-07-A00702-000001,
“Ceļa Dambergi - Ploskene - Augstasils
posma pārbūve” kopējās izmaksas EUR
176 381,06, kas sevī ietver ceļa tehniskā
novērtējuma
izmaksas,
būvprojekta
izstrādes izmaksas, ceļa posma pārbūves,
būvuzraudzības
un
autoruzraudzības
izmaksas. Piešķirtais publiskais finansējums
EUR 130 781,18.
Ceļš "Dambergi - Ploskene - Augstasils"
ir ceļu reģistrā reģistrēts A grupas 8,74 km

grants ceļš. Ceļš atrodas Balvu novada
Briežuciema pagasta teritorijā. Ceļš
kalpo uzņēmēju, zemnieku un piemājas
saimniecību īpašnieku nokļūšanai līdz
saviem īpašumiem, mežiem, savām
saimniecībām,
karjeram,
iedzīvotāju
nokļūšanai mājās, skolēnu autobusa
kustībai. Nozīmīgs ceļš uzņēmējdarbības un
apdzīvotības nodrošināšanai.
Pārbūve tiks veikta ceļa posmā no 5,370
km līdz 8,177 km, kur ir viskritiskākais ceļa
stāvoklis. Kopumā pārbūvi ir paredzēts veikt
posmā 2,807 km garumā.
Būvdarbus veiks SIA “Liepas Z”, kurus
plānots pabeigt līdz 2018.gada 1.oktobrim.
Irēna Začeva
Balvu novada pašvaldības
Projekta vadītāja

Projekta “Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene
- Krišjāņi posma pārbūve” īstenošanas
uzsākšana
Projekta
Nr.17-07-A00702-000127,
“Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene Krišjāņi posma pārbūve” kopējās izmaksas
EUR 163 843,22, t.sk. piešķirtais publiskais
finansējums.
Projekta izmaksas sastāv no:
• ceļa tehniskā novērtējuma izmaksām;
• būvprojekta izstrādes izmaksām;
• ceļa posma pārbūves izmaksām;
• būvuzraudzības izmaksām;
• autoruzraudzības izmaksām.
Ceļš
“Krišjāņi-Krampiņas-RunceneKrišjāņi” ir Balvu novada pašvaldības
reģistrēts A grupas 13,41 km grants ceļš.
Ceļš atrodas Balvu novada Krišjāņu pagasta
teritorijā. Ceļš kalpo uzņēmēju, zemnieku
un piemājas saimniecību īpašnieku
nokļūšanai līdz saviem īpašumiem, mežiem,
savām saimniecībām, iedzīvotāju nokļūšanai
mājās, skolēnu autobusa kustībai, piena
mašīnas kustībai, kura savāc pienu no 15
saimniecībām. Ceļa trase iet pa teritoriju
ar samērā līdzenu reljefu, kurā ir nelielas
augstienes. Ceļam ir grants segums, kurš ir

nolietojies.
Projektā paredzēts izbūvēt ceļu
ar divkārtu virsmas apstrādes segumu
brauktuvei. Autoceļa pārbūvi paredzēts
veikt, saglabājot esošo trases novietni
plānā un garenprofilā. Garenprofils tiek
pacelts tikai tādā apjomā, lai nodrošinātu
ceļa segas konstrukcijai atbilstošu ūdens
atvadi. Pārbūve tiks veikta ceļa posmā 1,2 km
garumā.
Ceļa posma pārbūves darbus veiks SIA
“DSM Meistari” no Daugavpils novada.
Projekta īstenošanu plānots veikt 2018.
gada ietvaros.

Irēna Začeva
Balvu novada pašvaldības
Projekta vadītāja
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8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 26.aprīlis

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

27.aprīlī
plkst.18:00
Bibliotēku nakts 2018 "Ojārs
Vācietis un "Astoņi kustoņi""
Balvu Centrālajā bibliotēkā. Būs
orientēšanās, radošās darbnīcas,
satikšanās, vēstuļu rakstīšana,
dzejas lasīšana, multfilmas.
27.aprīlī plkst.18:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centra
neredzīgo
cilvēku
teātra
kopas "Redzēt ar sirdi" literāra
kompozīcija "Bēgšana uz Ēģipti"
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
Režisore Vaira Resne.
28.aprīlī plkst.12:00 un
29.aprīlī plkst.10:00 "Vjačeslava
Kirjanova
piemiņas
kauss
2018" - Starptautiskais turnīrs
svarcelšanā Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
sporta zālē. Piedalās svarcēlāji
no Lietuvas, Igaunijas Krievijas un
Latvijas.
8. un 22.maijā plkst.18:00
Bezmaksas nodarbība "Veselīga
uztura piekritēju pulciņš" Balvu
pamatskolas mājturības kabinetā.
Viss par veselīgu uzturu, veselīgu
ēdienu
gatavošanu,
ēšanas
režīmu, u.tml. Nodarbību vadīs
Ilze Smirnova, t.26587187.
11.maijā plkst.17:00 Pianistes
Anastasijas Raspopovas koncerts
Balvu Mūzikas skolā.
11. un 18.maijā plkst.18:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie
Balvu
pilsētas
parkā.
Nūjošanas nodarbības vadīs
instruktore
Zinaida
Logina,
t.29203754.
12.maijā no plkst.9:00 13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
12.maijā Piedzīvojumu un

auto orientēšanās sacensības
sievietēm "Prieka tūre". Pasākuma
sākums no plkst.10:00 ar
ierašanos, tehnisko komisiju un
reģistrāciju Balvu Valsts ģimnāzijas
iekšpagalmā, no kurienes arī
svinīgais starts plkst.12:00. No
plkst. 15:00 – 18:30 gaidīs dāmu
ekipāžas finiša punktā pie Kubulu
pagasta Kultūras nama, bet no
plkst.20:30 būs apbalvošana
un nomināciju pasniegšana,
un pēc tam balle kopā ar
grupu "Tranzīts". Pieteikt dalību
pasākumā var līdz 7.maijam, to
ieskaitot! Papildus informācija:
http://www.balvusportacentrs.lv/.
15.maijā
plkst.13:00
Bērzkalnes
pagasta
Rubeņu
ciema
dramatiskā kolektīva
izrāde
"Pārpratums" Sociālā
dienesta zālē. Tiks gaidīti gan
bijušie, gan esošie darbinieki, kā
arī citi apmeklētāji.
19.maijā plkst.11:00 "Balto
zeķīšu" svētki Balvu pamatskolas
Aktu zālē. Pasākums 2017.gadā
dzimušajiem
Balvu
novada
mazuļiem.
19.maijā no plkst.19:00
– 24:00 "Muzeju nakts 2018"
Balvu Novada muzejā "Bērnība"
– akcijas "Mans Lācītis vēsturei"
laikā savākto rotaļu lāču izstāde,
"Pilsēta" – izstāde par Balvu
pilsētas vēsturi starptautiskā
izstāde
"Antons
Rimovičs:
Dievam un Cilvēkam", "Latgale
– Latvija" – "Ziemeļlatgales krāsu
raksti" radoša darbnīca kopā ar
biedrību "Radošās idejas"

Bērzkalnes pagasts
2.,
9.,
16.,
23.maijā
plkst.17:00
Vingrošanas
nodarbība Bērzkalnes PII zālē.
Bezmaksas aktivitāte projekta
"Pasākumi vietējās sabiedrības

veselības veicināšanai Balvu
novadā" ietvaros.
4.maijā plkst.10:00 Baltā
galdautu
svētki
Bērzkalnes
pagasta kultūras un atpūtas telpā.
Līdz var ņemt mazu cienastiņu
un akmeni, kurš vēlāk tiks ielikts
pagasta veidotajā kompozīcijā
par godu Latvijas simtgadei.
12.maijā plkst.15:00 Atpūtas
pēcpusdiena Bērzkalnes pagasta
vecākajai paaudzei Bērzkalnes
pagasta kultūras un atpūtas telpā.
Līdz var ņemt groziņu!

izklaides, atpūta un radošas
nodarbības. Transportlīdzekļus
vēlams pieteikt līdz 1.maijam pa
t.: 25444621 (Zita), piesakoties arī
saņemsiet sīkāku informāciju.
Krišjāņu pagasts
5.maijā
plkst.16:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Krišjāņu tautas nama.
Nūjošanas nodarbības vadīs
instruktore
Zinaida
Logina,
t.29203754.

Kubulu pagasts

Bērzpils pagasts
1.maijā plkst.14:00 Koncerts
“Skaisti putneni dzīduoja” veltīts
Silamuižas dziedātājai Broņislavai
Romanovskai Latgales Studentu
centra folkloras kopas "Ceidari"
izpildījumā Bērzpils pagasta
Saietu namā.
19.maijā Bērzpils pagasta
svētki, kuru laikā būs iespējams
doties pārgājienā pa Bērzpils
pagasta dabas bagātībām, Dabas
aizsardzības pārvaldes speciālistu
vadībā iepazīstot dabas bagātības
šajā Lubāna mitrāja daļā, kas
atrodas Bērzpils pagastā.

Briežuciema pagasts
4.maijā plkst.13:00 Gaidot
Latvijas dzimšanas dienu, visi
tiek aicināti piedalīties Atraktīvo
transporta
līdzekļu
parādes
braucienā
pa
Briežuciema
pagastu. Var izmantot gan
rūcošus, gan pašu gatavotus
transporta līdzekļus, gan ratus,
gan skrituļslidas, gan... Un
apģērbu
vēlams
pieskaņot
braucamrīkam.
Dalībniekiem,
skatītājiem un atbalstītājiem
jāpulcējas pie Briežuciema tauta
nama, tālāk pieturas punktā pie
''Bilgu'' mājām gaidīs muzikālas

26.aprīlī
plkst.12:00
Starpnovadu
skolēnu
deju
kolektīvu skate Kubulu kultūras
namā.
30.aprīlī ikviens ir aicināts
apmeklēt un svinēt Dejas dienas
Kubulu pagasta kultūras namā.
Jau no plkst.13:00 visas dienas
garumā būs iespēja piedalīties
3 stundu nodarbībās dažādos
deju stilos 9-12 meistarklasēs un
redzēt paraugdemonstrējumus.
Dalības maksa 1,50 EUR par
vienu nodarbību vai EUR 4,00
par visas dienas meistarklasēm.
Plkst.18:00
mūsdienu
deju
koncerts "Deja iedvesmo..." Ieeja
EUR 2,00.
3.maijā plkst. 14:00 un
plkst.18:00 Latvijas simtgades
filma
"Turpinājums"
Kubulu
kultūras namā. Tā ir Latvijas
dokumentālā kino klasiķa Ivara
Selecka filma par pieciem
bērniem no dažādiem Latvijas
novadiem pirmajā klasē. Ieeja
bez maksas.
12.maijā
plkst.13:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Kubulu pagasta pārvaldes
ēkas. Nūjošanas nodarbības

vadīs instruktore Zinaida Logina,
t.29203754.

Tilžas pagasts
5.maijā
plkst.14:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie
Tilžas
kultūras
nama.
Nūjošanas nodarbības vadīs
instruktore
Zinaida
Logina,
t.29203754.
5.maijā plkst.19:00 Grupas
"Latgales dāmu pops" koncerts
Tilžas kultūras namā. Biļetes
cena iepriekšpārdošanā – EUR
3,00, koncerta dienā – EUR 5,00.
Biļetes iepriekšpārdošanā Tilžas
kultūras namā.

Vectilžas pagasts
4.maijā
plkst.10:00
"Uzmini Vectilžu!" – velo-foto
orientēšanās. Starts un finišs pie
Vectilžas sporta un atpūtas centra.
Nepieciešams mobilais telefons
(WhatsApp)
vai
fotoaparāts.
Noslēgumā dārzeņu sautējums
ikvienam pasākuma dalībniekam.
5.maijā
plkst.12:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Vectilžas sporta un atpūtas
centra. Nūjošanas nodarbības
vadīs instruktore Zinaida Logina,
t.29203754.
Vīksnas pagasts
28.aprīlī
plkst.11:00
Balvu novada amatierteātru/
dramatisko
kolektīvu
skate
Vīksnas Tautas namā.
12.maijā
plkst.15:00
Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības. Tikšanās
pie Vīksnas pagasta pārvaldes
ēkas. Nūjošanas nodarbības
vadīs instruktore Zinaida Logina,
t.29203754.

12. maijā aicinām uz velobraucienu Balvu novadā

Aktīvās atpūtas un dabas mīļotājus aicinām piedalīties velobraucienā, kas notiks 12.maijā Balvu
novadā un vedīs cauri Kubulu un Vīksnas pagastiem. Pulcēšanās no plkst.10:30 līdz 11:00 pie Balvu
novada tūrisma informācijas centra/Balvu Novada muzeja (Brīvības ielā 46, Balvos).
Maršruta garums būs aptuveni 25 km, kura laikā būs gan atraktīvas izklaides, gan aizraujoši stāsti no velo
tūrisma entuziastes, gides Santas Paegles. Plānotais pasākuma ilgums 4-5 stundas. Līdzi jāņem uzkodas
enerģijai un pusdienu pauzītei, dzeramais ūdens. Ģērbieties ērti un atbilstoši laikapstākļiem. Bērniem
līdz 12 gadu vecumam ķiveres jālieto obligāti, pārējiem – ieteicams! Pieteikšanās velobraucienam (līdz
9.05.) un papildus informācija - 29272948 vai turisms@balvi.lv.
Velobrauciens tiek organizēts projekta “Iepazīsim, lai nosargātu!” ietvaros, to finansē Latvijas vides
aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
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