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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Balvu novada Gaismas svētki

Šogad Balvu novada svētki
bija Gaismas svētki. Gaisma kā
spožums, saules siltums, gaisma
kā ģimenes pavards, cilvēka
iekšējā gaisma, izaugsmes gaisma.
Gaisma ir tā, kas ikvienā cilvēkā
rosina labo!
Tie
sākās
ar
“gaismas
meklēšanu” – nakts orientēšanos
ar velosipēdiem, kur piedalījās
vairāk nekā pus simts dalībnieku,
kuri 100 minūtēs simboliski
izbrauca uz novada pagastiem
(kontrolpunktiem),
jo
tautu
vieno gan svētki, gan sportiskas
aktivitātes.
Velo orientēšanās aktivitātē
piedalījās arī Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, kurš pirms starta,
uzrunājot
sportistus,
teica:
“Sportistu ceļš arī ir uz gaismu
– sasniegumiem, panākumiem,
medaļām! Tāpēc novēlu, lai
turpmākajās gaitās tās jums nekad
netrūkst!”
Turpretim mūsu novadnieks,
sportists,
kurš
nodarbojas
ar garo distanču skriešanu,
pieveicis vairākus 100 kilometru
ultra maratonus, tai skaitā
kalnu skrējienus Austrālijā un
Jaunzēlandē, kā arī finišējis
Ironman triatlonos Dubaijā un
Barselonā, uzvarējis Long Beach
pusmaratonā
Kalifornijā
un
ASV, kopumā noskrējis vairāk
kā 60 pusmaratonus – Guntars
Logins, uzrunājot klātesošos
teica: “Veiksmīgi cilvēki ir tie,
kuri nodarbojas ar sportu un

Aicina
saņemt
elektroniski

Balvu novada p/a ''SANTEX'' informē - lai nodrošinātu
ātrāku rēķinu piegādi, aicinām
savus klientus pieteikties to
saņemšanai elektroniskā veidā.
Savus e-pastus var norādīt
ierodoties Balvu novada p/a
''SAN-TEX'', Bērzpils ielā 56,
Balvos vai sūtot pieteikumu uz
santex@balvi.lv.
Ar detalizētu informāciju
var
iepazīties
mājaslapā
www.san-tex.lv vai ierodoties
Balvu novada p/a ''SAN-TEX''
Bērzpils ielā 56, Balvi.

Vēl var paspēt pieteikties

Velo orientēšanās sacensību nolikumā bija noteikts, ka var startēt gan individuāli, gan komandās, tādēļ laureātu
netrūkst. Vīriešu grupā 1.vietu ieguva Edijs Šaicāns. 2.vietu Lotārs Aleksejevs, bet 3.vietu Andris Bačuks. Sieviešu grupā
labākie rezultāti bija Egija Loginai, 2. vietu ieguva Santa Supe, bet 3.vieta Karīnai Čerevinai. Startējot komandā, 1.vie
tu izcīnīja Pušpuru ģimene, otrā vieta - Supes ģimenei, bet 3.vieta Pauliņu ģimenei. Prieks par dalībnieku aktivitāti
un entuziasmu, piedaloties velo orientēšanās sacensībās. Var droši apgalvot, ka riteņbraukšana novadā ir iecienīta.
fiziskām aktivitātēm. Tāda ir mana
pārliecība, ka sports un fiziskās
aktivitātes mums palīdz kļūt
veiksmīgākiem dzīvē, tas palīdz
gan izskatam, gan pašsajūtai, gan
veselībai, kā rezultātā mēs kļūstam
pašpārliecinātāki,
uzņemamies
vairāk izaicinājumus, kā arī biežāk
izkāpjam no savas komforta zonas!
To novēlu arī visiem dalībniekiem

šajās sacensībās, gan turpmākajos
startos! Veiksmi!”
Kamēr velosipēdisti meklēja
kontrolpunktus,
tikmēr
to
atbalstītāji un līdzjutēji varēja
baudīt elektroniskās mūzikas
deju nakti “NAAC UN TUSEE”
Balvu ezera krastā, un, sagaidījuši
riteņbraucējus finišā, kopīgi vērot
Gaismas objekta iegaismošanu

Balvu pilsētas parkā. Bet ekstrēmas
sajūtas un paraugdemonstrējumus
vēlāk varēja baudīt “Greentrials
Bike Tour” nakts velo šovā.
Balvu novada Gaismas svētku
foto autore Tatjana Vinogradova.
Turpinājums 4.lpp.

ir viņa pamatmotīvs.”
Balvu Roms katoļu baznīcas
prāvests Mārtiņš Klušs atzina, ka
šīs gleznas jau ir redzējis “Gorā”
un viņam vairāk simpatizē glezna,
kur attēlota Varakļānu baznīca, jo
viņš pats nāk no Varakļāniem un,
skatoties uz šo gleznu, var atcerēties
skolas gaitas. Prāvests pateicās
māksliniekam, ka šāda izstāde nu
būs skatāma Balvos. Turpretim
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
šajā izstādē un darbos saskatīja
sasaisti ar Balvu novada Gaismas
svētkiem un gaismas tēmu. “Man
radās pārdomas, vārdu salikums
šodienai:
gaisma,
baznīca,
šī burvīgā izstāde. Gaisma ir
vadmotīvs novada svētkiem, bet
baznīca ir mūsu garīgā gaisma,
ko varam skatīt caur Osvalda
gleznām. Liels gods, ka varam
atklāt šo izstādi Balvos tieši novada
svētku ietvaros,” teic A.Pušpurs.
Viņš arī vēlēja to domu lidojumu,
kas ir bijis līdz šim aizvadīt tādā
pat spilgtā garā, kā var redzēt
šajās gleznās, kā arī visos pārējos
darbos, un lai pietiek spēka un
izturības radīt mākslu.
Pats mākslinieks pastāstīja, ka
pirmo reizi Balvu Sakrālās kultūras
centru apskatījis dienās, kad Balvos
tika atklāta Antona Rimoviča

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu Sakrālās kultūras centrā skatāma izstāde “Latgales baznīca”
Balvu
novada
Gaismas
svētki iesākās jau 20.jūlijā –
pirmais pasākums bija Osvalda
Zvejsalnieka
gleznu
izstādes
atklāšana Balvu Sakrālās kultūras
centrā. Uz pasākumu bija ieradies
arī pats mākslinieks.
Balvu pusē Osvaldam ir
daudz paziņu, tai skaitā arī vairāki
bijušie audzēkņi, jo viņš joprojām
ir Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas direktors. Mākslinieks
un Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore Ruta Cibule ir Balvu
Mākslas skolas krustvecāki.
Izstādes atklāšanas ievadā
R.Cibule pastāstīja par mākslinieku
no tā skatupunkta, no kura viņu ir
iepazinusi, teikdama: “Vienmēr
ar prieku stāvu blakus Osvaldam
Zvejsalniekam. Kopā darīti daudz
darbi un daudz blēņas. Osvalds
ir mazrunīgs, ko apliecina stāsti
par viņu kā par pedagogu. Viņš ir
arī ir ļoti divejāds. Tad, kad viņam
ir ideja, viņš prot aizraut līdzi, bet
tajos brīžos, kad viņam nav idejas,
viņš ir drūms, nerunīgs. Tas gan ir
reti, jo Osvaldam parasti ir idejas un
viņš dara lielus darbus. Vēl Osvalds
ir ļoti pamatīgs – tas redzams kaut
vai viņa gleznu rāmjos. Osvalds
ir aktīvs savā izstāžu darbībā.
Viņu raksturo ļoti intensīva krāsa.
Brīžiem ļoti neparasta krāsa, bet tas

rēķinus

Mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks (attēlā ar ziediem rokās) kopā ar draugiem
un atbalstītājiem.
darbu izstāde, skvērs. Toreiz arī
radās ideja atvest gleznas, kurās
redzamas Latgales baznīcas, jo tās
ir ļoti piemērotas šādai sakrālai
vietai. Šī gan ir neliela daļa no
visām gleznām, kurās skatāmas
Latgales baznīcas – daļa patlaban
atrodas Rīgā. Mākslinieks teic, ka
viņam ir gandarījums, jo Latgales
ainava, vienalga kur jūs dodaties,
nav iedomājama bez baznīcas.
“Gleznojot dabā, baznīcas ir visur
priekšā, un paldies Dievam, ka tā,
jo ir daudzas zemes, kur galvenā
dominante ir banka. Mūsu ciemos,
paldies Dievam, tās ir baznīcas.

Cik ilgi – kas to lai zina, bet
jācenšas, lai būtu ilgi,” teic Osvalds
Zvejsalnieks.
Muzikālus
priekšnesumus
sniedza Balvu Mūzikas skolas
direktors Egons Salmanis un
skolotājs Jānis Budevičs.
Balvu Sakrālās kultūras centra
vadītāja Aija Putniņa aicina skatīt
izstādi vēl vismaz pusotru mēnesi.
Izmantojiet iespēju apskatīt šīs
gleznas, kur, starp citu, skatāma
glezna, kurā attēlota Bēržu katoļu
baznīca, kas ir no Rutas Cibules
privātās kolekcijas.

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

Ar saukli “Izzini Latviju!”
aicinām
pieteikt
dalību
izklaidējošai
komandu
erudīcijas spēlei “PRĀTA SPĒLES:
SIMTGADES KAUSS”, kas notiks
28.jūlijā plkst.12.00. Kubulu
pagasta kultūras namā. Lai
pieteiktu savu dalību, jāaizpilda
reģistrācijas
anketa
vietnē
lv100.prataspeles.lv
izvēloties
attiecīgo pilsētu.
Spēles noteikumi paredz
iespēju pieteikties ikvienam
interesentam,
kurš
vēlas
pārbaudīt savas zināšanas par
Latvijai aktuālām tēmām, kā
arī uzzināt daudz jauna par
Latviju laimēt dažādas balvas.
Katrā pilsētā tiks noskaidrotas
5 zinošākās komandas, kuras
tiksies novada finālā ar sava
novada
citām
labākajām
komandām, lai tālāk lielajā finālā
noskaidrotu Simtgades kausa
ieguvēju. Dalība bez maksas.
Organizē biedrība PRĀTA
SPĒLES sadarbība ar Balvu
novada pašvaldību.

Lieliska
ziņa
iedzīvotājiem

Balvu

Šī gada 11. jūlijā divās Balvu
ezera peldvietās – Vidzemes ielā
5H (tautā saukta par “Vahtanga”
peldvietu) un Dzirnavu ielā 1G
(peldvieta starp veikparku “Wake
up Balvi” un Balvu Sporta skolu)
tika paņemti ūdens paraugi, kuri
tika testēti (metode LVS NE ISO
9308-2:2014) Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides
zinātniskajā institūtā “BIOR”.
Pēc testu veikšanas tika
noskaidrots, ka zarnu nūjiņu
(escherichia coli) un zarnu
enterokoku skaits ir zem
noteiktās normas, kas norāda
uz to, ka Balvu ezera ūdens
atbilst visām prasībām un tajā
var droši peldēties. Tomēr Balvu
novada pašvaldība atgādina,
ka, ilgstoši pastāvot sausam un
karstam laikam, var notikt zilaļģu
savairošanās.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Jūlijs – novada svētku gaisotnē
2018.gada vasaru ikviens atcerēsies kā vienu no siltākajām pēdējos
gados. Šis brīnišķīgi saulainais laiks bija kā radīts Balvu novada Gaismas
svētku veiksmīgai norisei.
Svētku nedēļas nogale iesākās ar Osvalda Zvejsalnieka gleznu
izstādes atklāšanu Balvu Sakrālās kultūras centrā, un tās vadmotīvs
ir baznīcas - daudz un dažādas, ar savu noslēpumainību un vēsturi.
Ikkatra no tām - caur mākslinieka skatījumu un spilgtu krāsu gammu
priecēs Balvu novada iedzīvotājus un viesus vairāku nedēļu garumā.
Svētku pasākumi bija dažādām gaumēm. Sportiskākie novada
iedzīvotāji un viesi savu prasmi varēja izmēģināt 20.jūlija pievakarē
velo orientēšanās sacensībās. Milzīgs prieks bija par lielo riteņbraucēju
piedalīšanos. Arī pats ar ģimeni piedalījos šajās sacensībās. Pēc tam
pilsētas parkā tika iegaismots vērienīgs gaismas objekts, kurš priecēja
ikvienu visu svētku laiku.
Pirmās svētku dienas nakts velošovs parādīja, cik daudz spēka,
izturības un stipras iekšējās pārliecības nepieciešams sportistiem,
lai profesionāli pārvaldītu savu velosipēdu, bet vakars noslēdzās ar
jauniešiem veltītu diskotēku, kurā mūziku spēlēja pazīstami dīdžeji.
Balvu novada Gaismas svētku otrās dienas rītu iesākām ar kopīgu
lūgšanu, šoreiz Balvu Romas katoļu baznīcā. Gribu pateikties ikvienam
garīdzniekam par piedalīšanos kopīgā lūgšanā par Balvu novadu, tā
cilvēkiem.
Galvenās svētku dienas garumā notika pasākumi dažādām
gaumēm un vecumiem. Tas deva iespēju ikvienam izvēlēties
sev piemērotu koncertu, baudīt tos ciemiņu un viesmākslinieku
priekšnesumus, kas tuvāki sirdij.
Kā ierasts noslēguma pasākumā tika godināti mūsu novada
aktīvākie un darbīgākie ļaudis. Paldies viņiem par to darbu, ko viņi
dara ikdienā, popularizējot sava pagasta, pilsētas un Balvu novada
vārdu.
Kulminācija novada Gaismas svētkos bija koncerts - plašs ieskats
kino vēsturē caur dziesmām. To mums sniedza augsti profesionāli
mākslinieki, kas bija īpašs baudījums ikvienam mūzikas pazinējam un
zinātājam. Arī ballē pēc noslēguma koncerta varēja gan klausīties, gan
dejot līdzi grupām “Galaktika” un “Ceļavējš”.
Balvu novada Gaismas svētkus šogad kuplā skaitā apmeklēja Balvu
novada pašvaldības sadraudzības pilsētu delegācijas, papildinot
svētku programmu ar Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas pārstāvju
priekšnesumiem.
Gribu pateikt paldies par svētku organizēšanu ikvienam Balvu
novada iedzīvotājam, kas tajā bija iesaistīts. Arī daba šogad bija kā
partneris, jo laika apstākļi bija vienreizēji! Jauku vasaras turpinājumu!

Līgumu pārslēgšana Balvu novadā
notiek pēc plāna
Kā zināms, šī gada maijā
Balvu
novada
pašvaldība,
saskaņā
ar
iepirkuma
par
atkritumu apsaimniekošanu Balvu
novada teritorijā, rezultātiem,
noslēdza līgumu ar uzņēmumu
SIA “Pilsētvides serviss”, kas
nākamo piecu gadu laikā sniegs
Balvu novada iedzīvotājiem un
juridiskām personām atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus.
Uzņēmums sekmīgi uzsāka
pakalpojumu sniegšanu, sākot
ar 23. jūliju, šobrīd noslēdzot
jau lielāko daļu līgumu ar
Balvu
novada
iedzīvotājiem.
"Mūsu līdzšinējā pieredzē, tas
ir visātrākais pārejas periods no
iepriekšējā apsaimniekotāja uz
jaunu pakalpojumu sniedzēju.
Pateicoties iedzīvotāju aktīvai
dalībai, burtiski 3 nedēļu laikā
mums izdevās pārslēgt ļoti daudz
līgumu. Sadzīves un šķiroto
atkritumu konteineri tiek piegādāti
pēc plāna. Darām visu iespējamo,

lai iedzīvotāji pēc iespējas mazāk
izjustu šo pārejas posmu un
konteineri tiktu piegādāti laicīgi,
neradot cilvēkiem liekas neērtības.
Mēs arī novērtējam balveniešu
vēlmes uz atkritumu šķirošanu un
tuvākajā laikā nodrošināsim arī
dalīti vākto atkritumu konteinerus
visās
ierastajās
vietās
un
pietiekamā daudzumā," uzsver SIA
"Pilsētvides serviss" valdes loceklis
Jurģis Ugors.
Līgumu pārslēgšanas process
turpinās, un SIA "Pilsētvides
serviss" aicina visus, kas vēl nav
noslēguši līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu,
izdarīt
to tuvākajā laikā, sazinoties
ar
uzņēmuma
pārstāvjiem
(67461592, 27864412; e-pasts:
balvi@pilsetvide.lv), vai aizpildot
elektronisko pieteikumu vietnē
pilsetvide.lv. Līgumu var pārslēgt arī
klātienē Balvos, Partizānu ielā 14,
katru darba dienu no 9:00 – 12:00
un no 13:00 – 15:00.

Domes sēde

Šī gada 12.jūlijā notika kārtējā
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti – Aigars
Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Andris Kazinovskis,
Inta Kaļva, Sandra Kindzule,
Sandis Puks, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Aija Mežale, Eva
Smirnova, Jānis Zakarīts, Pēteris
Kalniņš, Tālis Korlašs. Kopumā
tika izskatīti 48 jautājumi.
Par nolikuma apstiprināšanu
Domes sēdē tika lemts
apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldības Sociālā dienesta
nolikumu un ar šī lēmuma
spēkā stāšanos atzīt par spēku
zaudējušu
Balvu
novada
pašvaldības Sociālā dienesta
nolikumu, kas apstiprināts ar
Balvu novada Domes 16.07.2009.
lēmumu “Par Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta
nolikuma
apstiprināšanu”
(protokols Nr.5, 3.§).
Sēdē arī lēma apstiprināt Balvu
pamatskolas nolikumu un ar šī
lēmuma spēkā stāšanos atzīt par
spēku zaudējušu Balvu novada
Domes 2010.gada 26.augusta
lēmumu “Par Balvu pamatskolas
nolikuma apstiprināšanu”.
Deputāti lēma ar Balvu novada
domes 2014.gada 10.aprīļa sēdes
lēmumu “Par Balvu profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
nolikuma
apstiprināšanu”
apstiprinātajā Balvu profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
nolikumā
izdarīt
vairākus
grozījumus.
Sēdē lēma izdarīt ar Balvu
novada
domes
2016.gada
10.novembra sēdes lēmumu “Par
Bērzpils vidusskolas nolikuma
apstiprināšanu”
apstiprinātajā
Bērzpils vidusskolas nolikumā
izdarīt grozījumu.
Par statusa atcelšanu
Deputāti lēma atcelt sociālās
dzīvojamās mājas statusu šādām
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta dzīvojamām mājām:
Raiņa ielā 52, Pansija, Balvos un
Liepu ielā 2, “Atvasara”, Balvos,
no 2018.gada 1.septembra, kā
arī izdarīt Balvu novada Domes
2014.gada 13.marta lēmumā “Par
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta sociālo telpu īres maksas
un
komunālo
pakalpojumu
noteikšanas kārtību” vairākus
grozījumus.
Par
Atzinības
raksta
piešķiršanu
Sēdē tika lemts piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstus
14 Balvu novada iedzīvotājiem:
Bērzkalnes pagasta bibliotēkas
vadītājai Irēnai Šļakotai; Bērzpils
vidusskolas vēstures skolotājai
Anitai Stepanovai; Briežuciema
pagasta iedzīvotājai, Briežuciema
rokdarbu pulciņa vadītājai Annai
Pundurei; Krišjāņu pagasta Tautas
nama “Laimas lauku kapelas”
vadītājai Ingūnai Velmei; Kubulu
pagasta
iedzīvotājai,
Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
izglītības darba speciālistei Lijai
Bukovskai; Tilžas pagasta kultūras
pasākumu organizatorei Daigai
Lukjanovai; Vectilžas pagasta
bibliotēkas vadītājai Inai Skrimai;
Vīksnas pagasta folkloras kopas
un dramatiskā kolektīva vadītājai

Janīnai Bērziņai; Balvu Valsts
ģimnāzijas bibliotekārei Lūcijai
Jermacānei;
Balvu
Mūzikas
skolas klavierspēles skolotājai,
koncertmeistarei
Jeļenai
Agafonovai; SIA “Senda DZ”
valdes priekšsēdētājai Dzintrai
Sprudzānei;
Balvu
pilsētas
iedzīvotājai, ģimenes ārstei Ārijai
Baranovskai; Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
skolotājai Marinai Ločmelei;
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
direktores vietniecei izglītības
jomā Annai Krēmanei.
Par noteikumiem
Domes
deputāti
lēma
apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldības
noteikumus
Nr.1/2018 “Par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanu Balvu
novadā” un ar šī lēmuma spēkā
stāšanos atzīt par spēku zaudējušu
Balvu novada Domes 2015.gada
17.decembra lēmumu “Par Balvu
novada pašvaldības noteikumu
Nr.9/2015 “Par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanas kārtību
Balvu novadā” apstiprināšanu”.
Tika lemts pieņemt saistošo
noteikumu
Nr.14/2018
“Par
Balvu novada Domes 2009.gada
12.novembra saistošo noteikumu
Nr.13 “Par licenču izsniegšanas
kārtību
un
maksimālajiem
vieglo taksometru pārvadājumu
tarifiem Balvu novadā” atcelšanu”
projektu.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Tika lemts apstiprināt SIA
“Alūksnes projekti” iesniegto
zemes
ierīcības
projektu
nekustamā īpašuma “Irbenāji”
Balvu
novada
Bērzkalnes
pagastā sadalīšanai divās zemes
vienībās. Zemes vienībai Nr.1
un uz tās atrodošajai ēkai lēma
piešķirt nosaukumu “Lidas” un
adresi “Lidas”, Bērzkalnes pag.,
Balvu novads, kā arī noteica
lietošanas mērķi – 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”.
Zemes vienībai Nr.2 un uz tās
atrodošajām ēkām lēma saglabāt
nosaukumu “Irbenāji”, mainīt
adresi no “Irbenāji”, Elkšņeva,
Bērzkalnes pag., Balvu nov.
uz “Irbenāji”, Bērzkalnes pag.,
Balvu nov. un noteica lietošanas
mērķi – 0201 “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Sēdē arī lēma apstiprināt SIA
“Lauku zemju inženieri” iesniegto
zemes
ierīcības
projektu
nekustamā īpašuma “Ozolnieki”
Balvu
novada
Briežuciema
pagastā sadalīšanai divās zemes
vienībās. Zemes vienībai Nr.1
lēma
piešķirt
nosaukumu
“Jaunozolnieki”
un
noteikt
lietošanas mērķi – 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”,
bet zemes vienībai Nr.2 lēma
saglabāt nosaukumu “Ozolnieki”
un noteica lietošanas mērķi –
0201 “zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecība”.
Tāpat arī tika lemts apstiprināt
SIA “Lauku zemju inženieri”
iesniegto
zemes
ierīcības
projektu nekustamā īpašuma
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“Jaunsudrabs” Balvu novada
Vectilžas pagastā sadalīšanai divās
zemes vienībās. Zemes vienībai
Nr.1 tika piešķirts nosaukums
“Jaunsudrabmežs” un noteikts
lietošanas mērķis – 0201 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”, bet
zemes vienībai Nr.2 lēma saglabāt
nosaukumu “Jaunsudrabs” un
mainīt adresi no “Jaunsudrabs”,
Savāni, Vectilžas pag., Balvu nov.
uz “Jaunsudrabs”, Vectilžas pag.,
Balvu nov. un noteikt lietošanas
mērķi – 0101 “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”.
Par adreses likvidēšanu
Deputāti lēma likvidēt adresi
“Pagalms”, Grūšļeva, Briežuciema
pagasts, Balvu novads, LV–4595,
jo nav adresācijas objekta.
Par nosaukuma maiņu
Sēdē
lēma
mainīt
privātpersonai
piederošajam
nekustamajam īpašumam Kubulu
pagastā nosaukumu no “Kroli” uz
“Jāņasētas”.
Par nekustamo īpašumu
Sēdē lēma noteikt zemes
vienībai lietošanas mērķi –
0201 “zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecība”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Siltene”,
Tilžas
pagastā,
18,490
ha
kopplatībā, zemes vienību 10,6
ha platībā un zemes vienību 7,66
ha platībā. No atdalītajām zemes
vienībām lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Divupītes”, kā arī mainīt adresi
zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām no “Siltene”, Siltene, Tilžas
pag., Balvu nov., LV–4572 uz
“Siltene”, Tilžas pag., Balvu nov.,
LV–4572.
Sēdē tika lemts atdalīt no
nekustamā
īpašuma
Balvu
pagastā, 0,16 ha kopplatībā,
zemes vienību 0,08 ha platībā.
No atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu, piešķirt
nosaukumu “Verpuļeva 205”
un adresi “Verpuļeva 205”,
Verpuļeva, Balvu pag., Balvu
nov., LV–4501, bet nekustamajam
īpašumam lēma piešķirt adresi
“Verpuļeva 204”, Verpuļeva,
Balvu pag., Balvu nov., LV–4501.
Domes sēdē lēma precizēt
platību Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajai zemes vienībai Balvu
pagastā no 0,1770 ha uz 0,1589
ha.
Par zemes nomu
Tika lemts 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
79,30 m2. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 20 (divdesmit)
gadiem un noteica zemes nomas
maksu EUR 4,20 (četri euro, 20
centi) bez PVN gadā.
Deputāti lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar personu par
piederošā
zemes
īpašuma
“Atmodas”, Balvu pagasts, Balvu
novads daļas, 3380 m2 platībā,
iznomāšanu ceļa uzturēšanai un
apsaimniekošanai. Zemes nomas
līgumu lēma slēgt uz 10 (desmit)

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 26.jūlijs
gadiem. Tika lemts maksāt
personai nomas maksu EUR
1000,00 (viens tūkstotis euro, 00
centi) gadā un pēc nekustamā
īpašuma “Atmodas” sadales un
jauna īpašuma izveidošanas
iegādāties zemes vienības daļu
no personas par summu EUR
3700,00 (trīs tūkstoši septiņi
simti euro, 00 centi), kā arī segt
no Balvu novada pašvaldības
budžeta visus izdevumus, kas
saistīti ar nekustamā īpašuma
“Atmodas” sadali, jauna īpašuma
izveidošanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
Tāpat arī tika lemts slēgt
zemes nomas līgumu ar personu
par piederošā zemes īpašuma
“Sprīdīši”, Balvu pagasts, Balvu
novads daļas, 550 m2 platībā,
iznomāšanu ceļa uzturēšanai un
apsaimniekošanai. Zemes nomas
līgumu lēma slēgt uz 10 (desmit)
gadiem. Lēma maksāt personai
nomas maksu EUR 150,00 (viens
simts piecdesmit euro, 00 centi)
gadā un pēc nekustamā īpašuma
“Sprīdīši” sadales un jauna
īpašuma izveidošanas, iegādāties
zemes vienības daļu no personas
par summu EUR 500,00 (pieci
simti euro, 00 centi), kā arī segt
no Balvu novada pašvaldības
budžeta visus izdevumus, kas
saistīti ar nekustamā īpašuma
sadali, jauna īpašuma izveidošanu
un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Sēdē lēma anulēt 2008.gada
26.augustā reģistrēto zemes
robežu plānu Bērzkalnes pagasta
nekustamajam īpašumam 34,2138
ha platībā, kas sastāv no 4 zemes
vienībām. No Balvu novada
pašvaldībai piekrītošā nekustamā
īpašuma pirmās zemes vienības
lēma atdalīt zemes vienību 5,65
ha platībā un atdalītajai zemes
vienībai noteica zemes lietošanas
mērķi: 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Otrajai zemes
vienībai un uz tās esošajām ēkām
lēma mainīt adresi no “Taures”,
Taureskalns, Bērzkalnes pag.,
Balvu nov., LV–4590 uz “Taures”,
Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV–
4590. Citai zemes vienībai un uz
tās esošajām ēkām lēma piešķirt
adresi “Taurītes”, Bērzkalnes
pag., Balvu nov., LV–4590
un noteica zemes lietošanas
mērķi: 1001 – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve.
Vēl citai zemes vienībai un
uz tās esošajām ēkām piešķirt
adresi “Upesgrīvas”, Bērzkalnes
pag., Balvu nov., LV–4590 un
noteica zemes lietošanas mērķi:
1001 – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve. No divām
atdalītajām zemes vienībām
lēma izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumus “Upesgrīvas”
un “Taurītes”. Deputāti arī lēma
nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu “Upesgrīvas” Bērzkalnes
pagastā, Balvu novadā un
nekustamo īpašumu “Taurītes”
Bērzkalnes
pagastā,
Balvu
novadā.
Domes sēdē tika lemts
apvienot vienā zemes vienībā
Balvu novada pašvaldībai divas
piekritīgās zemes vienības Balvu
pagastā, katru 0,08 ha platībā. No
apvienotās zemes vienības lēma
izveidot jaunu īpašumu, piešķirt
nosaukumu “Verpuļeva 326”,

noteica zemes lietošanas mērķi
– 0601 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve un saglabāja adresi
“Verpuļeva 326”, Verpuļeva,
Balvu pag., Balvu nov., LV–4501.
Sēdē arī lēma likvidēt adresi
“Verpuļeva 327”, Verpuļeva,
Balvu pag., Balvu nov., LV–4501,
jo nav adresācijas objekta. Tāpat
arī lēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu “Verpuļeva
326”, Balvu pagastā, Balvu novadā
0,16 ha platībā. Nekustamo
īpašumu “Verpuļeva 326”, Balvu
pagastā, Balvu novadā lēma
reģistrēt zemesgrāmatā uz Balvu
novada pašvaldības vārda.
Sēdē lēma pārdot personai
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.13
“Mežvīni”,
Egļuciemā,
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
55,9 m2 platībā un palīgēkas.
Noteica nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1070,00
(viens tūkstotis septiņdesmit
euro, 00 centi) un nomaksas
termiņu – 2 (divi) gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Tāpat arī tika lemts pārdot
personai nekustamo īpašumu
“Vorslovu
mājas”,
Vectilžas
pagasts, Balvu novads, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo
platību 0,6700 ha. Noteica
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 950,00 (deviņi simti
piecdesmit euro, 00 centi).
Sēdē
arī
apstiprināja
nekustamo īpašumu – dzīvokļa
Nr.1, Nr.2 un Nr.4 Skolas ielā
31, Kubulos, Kubulu pagastā,
Balvu novadā, kas katrs sastāv
no divistabu dzīvokļa 49,5 m2
platībā un palīgēkas, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
personu, kura iegādājās minētos
nekustamos īpašumus par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
350,00 (trīs simti piecdesmit
euro, 00 centi) un noteica
nomaksas termiņu – 2 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Deputāti
lēma
pārdot
personai nekustamo īpašumu
“Verpuļeva 187”, Verpuļevā, Balvu
pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo
platību 0,0792 ha, noteica
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti euro, 00 centi)
un nomaksas termiņu – 1 gadu no
līguma noslēgšanas dienas.
Par ceļazīmju un horizontālo
apzīmējumu izvietošanu
Deputāti lēma atļaut uzstādīt
aizlieguma
ceļazīmi
Nr.327
“Stāvēt aizliegts” un papildzīmi
Nr.805 “Darbības zona” uz
atsevišķa ceļa zīmes staba,
norādījuma ceļazīmi Nr.537
“Stāvvieta” un papildzīmi Nr.833
“Transportlīdzekļa novietojuma
veids stāvvietā” uz atsevišķa ceļa
zīmes staba, uzstādīt aizlieguma
ceļazīmi Nr.327 “Stāvēt aizliegts”
uz atsevišķa ceļa zīmes staba
un
uzkrāsot
horizontālo
apzīmējumus
Nr.920
Balvu
novada pašvaldības īpašumā
blakus ēkai Bērzpils ielā 2A,
Balvos.
Par grozījumiem
Sēdē lēma atcelt nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Pārupes
ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu
novadā atsavināšanu un izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes

2017.gada 13.aprīļa lēmumā “Par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.29 Pārupes iela 10, Tilža,
Tilžas pagasts, Balvu novads
atsavināšanu” atceļot lēmuma
1.punktu.
Tika lems izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2017.
gada 14.septembra lēmumā
“Par dalību projektu konkursā
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. –
2020.gadam
apakšpasākuma
19.2.
“Darbības
īstenošana
saskaņā
ar
sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”
aktivitātē
19.2.2.
“Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas” un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam
“Daudzfunkcionāla
laukuma
izveide pie Krišjāņu tautas nama”,
izsakot lēmuma 3.punktu šādā
redakcijā: “Nodrošināt projekta
priekšfinansējumu EUR 7 200,00
(septiņi tūkstoši divi simti euro,
00 centi) un neattiecināmās
izmaksas EUR 3360,19 (trīs
tūkstoši trīs simti sešdesmit euro,
19 centi) apmērā.”.
Sēdē tika izdarīti grozījumi
Balvu novada Domes 2015.gada
14.maija lēmumā “Par Balvu
novada
pašvaldības
iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā”, izsakot 1.11.
punktu citā redakcijā.
Par projekta iesniegumu
Deputāti lēma piedalīties
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”
atklātu
projektu
iesniegumu konkursā, iesniedzot
projekta
iesniegumu
“Balvu
pagasta ceļa Naudaskalns –
Ozolsala
posma
pārbūve”,
apstiprināja projekta kopējās
izmaksas EUR 202 043,77 (divi
simti divi tūkstoši četrdesmit
trīs euro, 77 centi), no tām
attiecināmās izmaksas EUR 174
444,00 (viens simts septiņdesmit
četri
tūkstoši
četri
simti
četrdesmit četri euro, 00 centi)
un neattiecināmās izmaksas
EUR 27 599,77 (divdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti
deviņdesmit deviņi euro, 77
centi). Projekta apstiprināšanas
gadījumā
lēma
nodrošināt
projekta
līdzfinansējumu,
priekšfinansējumu
un
segt
neattiecināmās izmaksas. Projekta
izmaksu priekšfinansēšanai lēma
ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
Par cenrāža apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta
sniegto
maksas
pakalpojumu cenrādi. Ar lēmuma
spēkā stāšanos tiek atzīts par
spēku zaudējušu Balvu novada
Domes 2013.gada 12.decembra
lēmums “Par Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta
maksas pakalpojumiem”.
Par sadarbības līgumu
Sēdē
tika
lemts
slēgt
Sadarbības līgumu ar Jaunsardzes
un informācijas centru.
Par izsoli
Sēdē lēma nodot nomai
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļu
Balvu pagastā, Balvu novadā,
1,6 ha platībā, kā arī rīkot nomas
tiesību izsoli.

Deputāti
lēma
iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli vairākas nedzīvojamās telpas
objektā “Krišjāņu pamatskola”,
Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu
novadā. Tāpat arī noteica nomas
maksu.
Sēdē
apstiprināja
Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības “Verpuļeva 94”,
Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu
novadā, 800 m2 platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus. Zemes
nomas līgumu ar personu lēma
slēgt uz 10 (desmit) gadiem un
noteica zemes nomas maksu
EUR 11,84 (vienpadsmit euro, 84
centi) gadā. Tāpat arī apstiprināja
nekustamā īpašuma “Verpuļeva
255”, Verpuļevā, Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,0662 ha platībā,
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju personu,
kura iegādājās minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 1310,00
(viens tūkstotis trīs simti desmit
euro, 00 centi).
Par priekšlikumu izskatīšanu
Sēdē tika lemts, ka deputātu
Sanda Puka un Sandras Kindzules
priekšlikumi ar sagatavotiem
lēmumprojektiem tiks izskatīti
augusta komitejas un domes
sēdēs.
Par finansējumu
Tika lems piešķirt no Balvu
novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžeta līdzekļiem EUR
17 978,51 (septiņpadsmit tūkstoši
deviņi simti septiņdesmit astoņi
euro, 51 cents) Dzimtsarakstu
nodaļas ēkas (Balvi, Sporta
iela 1) ceremoniju zāles un
vestibila remontam, samazinot
pamatbudžeta līdzekļu atlikumu
uz gada beigām par EUR 17
978,51 (septiņpadsmit tūkstoši
deviņi simti septiņdesmit astoņi
euro, 51 cents), kā arī piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2018.
gada budžetā apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem līdz EUR 12 100,00
(divpadsmit
tūkstoši
viens
simts euro, 00 centi) Bērzpils
vidusskolas
Krišjāņu
filiāles
pirmsskolas izglītības grupas
telpu remontam.
Deputāti lēma nodrošināt
valsts
budžeta
finansētās
mērķprogrammas
“Veselīga
dzīvesveida aktivitāšu veicināšana
Latgalē”
projekta
Nr.2/
VESEL/18/001 “Latgales reģiona
iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida
iespēju
paplašināšana
–
AKTĪVS LATGALEI” realizācijai
priekšfinansējumu EUR 680,00
(seši simti astoņdesmit euro, 00
centi) un līdzfinansējumu EUR
680,00 (seši simti astoņdesmit
euro, 00 centi) biedrībai “Latgales
reģiona attīstības aģentūra”.
Kopējais projekta finansējums
EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro,
00 centi). Tika lemts slēgt līgumu
ar biedrību “Latgales reģiona
attīstības aģentūra” par projekta
realizāciju.
Sēdē arī lēma piedalīties
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
programmas projektā “Sports
riska
pusaudžu
sociālajai
integrācijai”
ar
kopējo
finansējumu EUR 17 954,00
(septiņpadsmit tūkstoši deviņi
simti piecdesmit četri euro, 00
centi), kā arī nodrošināt projekta
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3.

realizācijai
līdzfinansējumu
EUR 3141,95 (trīs tūkstoši simts
četrdesmit viens euro, 95 centi)
un priekšfinansējumu EUR 14
812,05 (četrpadsmit tūkstoši
astoņi simti divpadsmit euro,
05 centi). Projekta kopējo
izmaksu priekšfinasējuma un
līdzfinansējuma nodrošināšanai
lēma ņemt aizņēmumu Valsts
kasē.
Deputāti
lēma
uzsākt
velotrases un piedzīvojumu
trases izbūvi ar papildinājumiem
biedrības “Motoklubs Spieķi vējā”
realizētajam projektam “BMX
trases un disku golfa laukuma
izveidošana Balvos” (Partizānu
ielā 2A, Balvos), apstiprināja
velotrases un piedzīvojumu
trases izbūves kopējās izmaksas
ne vairāk kā EUR 110 000,00
(viens simts desmit tūkstoši euro,
00 centi). Līdz ar to tiks veikti
budžeta grozījumi. Tāpat arī lēma
lūgt pašvaldību un galvojumu
kontroles
un
pārraudzības
padomei atļauju Balvu novada
pašvaldībai 2018.gadā ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu
līdz
EUR 110 000,00 (viens simts
desmit tūkstoši euro, 00 centi)
uz 15 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam
prioritārajam
investīciju projektam “Velotrases
un piedzīvojumu trases izbūve”.
Sēdē lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma
un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības
padomei atļauju Balvu novada
pašvaldībai 2018.gadā ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 1
172 496,77 (viens miljons viens
simts septiņdesmit divi tūkstoši
četri simti deviņdesmit seši
euro, 77 centi) uz 20 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
projekta īstenošanai “Darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā
atbalsta
mērķa
“Uzlabot
vispārējās
izglītības
iestāžu
mācību
vidi”.
Aizņēmuma
pamatsummas
atmaksa
tiks
veikta saskaņā ar kredīta atmaksas
grafiku un aizņēmumu atmaksu
lēma garantēt ar Balvu novada
pašvaldības budžeta.
Par atvaļinājumu
Lēma piešķirt Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektorei
apmaksātu papildatvaļinājumu
– 8 (astoņas) darba dienas no
2018.gada 30.jūlija līdz 2018.
gada
8.augustam
(ieskaitot)
par nostrādāto laika periodu
no 2016.gada 3.maija līdz 2017.
gada 2.maijam un
ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu – 4
(četras) kalendārās nedēļas no
2018.gada 9.augusta līdz 2018.
gada 5.septembrim (ieskaitot)
par nostrādāto laika periodu no
2017.gada 3.maija līdz 2018.gada
2.maijam.
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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Sākums no 1.lpp.

Bērnības svētki iesākās ar gājienu pa Brīvības ielu, kura laikā varēja satikt Sarkangalvīti un vilku, Trīs sivēntiņus,
Pelnrušķīti un Princi, Zvejnieku un Zelta zivtiņu.

Balvu novada Gaismas svētku otrā diena sākās ar “Gaismu dvēselei” – svētku
dievkalpojumu Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā, kur
Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs, uzrunājot klātesošos,
teica: “Mēs visi esam radīti pēc Dieva līdzības, lai mīlētu un pārveidotu šo
pasauli, novadu un mūsu pilsētu. Dievs mums ir devis brīnišķīgas dāvanas,
lai mēs spētu ticēt, lai mēs spētu šīs dāvanas dāvināt citiem, dalīties un veidot
šo pasauli ar patiesības gaismu,” un novēlēja “lai mēs katrs būtu mīlestības,
cerības un ticības simbols, veicot katrs savu kalpojumu gan laicīgajā, gan
garīgajā dzīvē!”.
Svētki turpinājās Lāča dārzā, kur pulcējās 30 piecgadnieki, lai tiktos ar pasaku tēliem, skatītos ziepju burbuļu šovu un
darbotos burbuļu darbnīcā. Neizpalika ne vien šūpošanās, bet arī citas aktivitātes, kurās tika iesaistīti bērni. Par katru
no piecgadniekiem tika stāstīta pasaka no Lielās pasaku grāmatas.

Jau sen zināms, ka Balvu vilks ir draudzīgs un jauks – no viņa nebaidās pat
mazākie novada iedzīvotāji.
Ap pusdienlaiku Balvu pilsētas parkā sāka rosīties tirgotāji un Balvu novada
mājražotāji un amatnieki, kā arī izsolē bija iespēja iegādāties kādus vietējā
mākslinieka veidotus mākslas darbus – gleznas, adījumus, vaska sveces, ādas
aproces un citus darbus.

Kubulu pagasta amatnieku vidū
tika piedāvāta produkcija, ko
palīdzējušas sarūpēt bites.

Tāpat kā pērn tika izdaiļoti
velosipēdi, tā šogad kāpnes, kas tika
atvestas no katra novada pagasta.
Attēlā kubuliešu veikums.

Plašs ādas izstrādājumu klāsts nāca
no Briežuciema pagasta.

Balvu pilsētas estrādē bija iespēja baudīt joku plēšanu latviskā garā kopā ar Liepājas teātra aktrišu folkloras kopu
“ATŠTAUKAS” un postfolkloras grupu “RIKŠI” koncertā “Lustīgā ziņģu un danču andele”.
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Svētku laikā varēja mieloties ar
īpašu svētku zupu “Gaismas garša”,
ko gatavoja brīvdienu mājas “Noras” saimnieki.

Pēcpusdienā estrādē bija senioru kolektīvu koncerts, piedaloties Balvu
Kultūras un atpūtas centra deju kolektīviem “Atvasara”, “Luste” un viņu draugu kolektīviem no Jaunannas, Preiļiem, Ulbrokas, Kubuliem, Lazdukalna,
Viļakas, Baltinavas un Žīguriem. Par spīti karstajam laikam un tālajam
ceļam, smaids rotāja katra tautudēla un tautumeitas seju.
Kā ierasts, svētkos tika godinātas
Balvu novada Goda pilsones – Velta
Pulkstene (attēlā un kreisās) un Vaira
Resne.

Balvu novada Domes Atzinības raksti tika pasniegti (attēlā no kreisās)
Bērzkalnes pagasta bibliotēkas vadītājai Irēnai Šļakotai, Bērzpils vidusskolas vēstures skolotājai Anitai Stepanovai, Briežuciema pagasta iedzīvotājai,
Briežuciema rokdarbu pulciņa vadītājai Annai Pundurei, Krišjāņu pagasta
Tautas nama “Laimas lauku kapelas” vadītājai Ingūnai Velmei, Kubulu pagasta iedzīvotājai, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes izglītības darba speciālistei Lijai Bukovskai, Tilžas pagasta
kultūras pasākumu organizatorei Daigai Lukjanovai.

Balvu novada Gaismas svētki
noslēdzās ar muzikālo vakaru
“Gaismas dzirkstis” Balvu pilsētas
estrādē, kur svētku uzrunu teica
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs:
“Gaisma – cilvēka gara, skaidrības
un spēka avots. Saule – vislielākais
enerģijas avots. Tie abi kopā mūs
ikdienā pavada un ir mūsu spēka
avots. Mēs esam strādājuši, lai
iegūtu šīs divas skaistās dienas, lai
mums par prieku būtu svētki.
Ir baltas un nebaltas dienas,
bet mūsu novada iedzīvotāji ir
pelnījuši tikai tās baltās dienas un ir
apstiprinājuši arī ar tiem darbiem,
kas ir paveikti līdz šim.
Paldies
visiem
novada
iedzīvotājiem par ieguldīto darbu
mājas, pagalma, apkārtnes un sava
novada sakārtošanā.”

5.

Balvu novada Domes Atzinības raksti tika pasniegti arī (attēlā no kreisās)
Vectilžas pagasta bibliotēkas vadītājai Inai Skrimai, Vīksnas pagasta folkloras kopas un dramatiskā kolektīva vadītājai Janīnai Bērziņai,
Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekārei Lūcijai Jermacānei, SIA “Senda
DZ” valdes priekšsēdētājai Dzintrai Sprudzānei, Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājai Marinai Ločmelei un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores vietniecei
izglītības jomā Annai Krēmanei.
Skaļi aplausi tika veltīti Balvu novada Domes Atzinības rakstu saņēmējām
- Balvu pilsētas iedzīvotājai, ģimenes ārstei Ārijai Baranovskai un Balvu
Mūzikas skolas klavierspēles skolotājai, koncertmeistarei Jeļenai Agafonovai, kuras personīgu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties pasākumā. Viņas tiks
godinātas citos svētkos.

Brīvdabas koncertšovā priecēja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš
Brūveris, aktieris un operdziedātājs Juris Jope, operdziedātājs Juris Vizbulis, mūziklu dziedātāja Annija Putniņa, operdziedātāja Baiba Renerte,
dziedātāja Anmary, KINO ORĶESTRIS, bet vakarā uz jautru deju soli aicināja
grupas “Galaktika” un “Ceļavējš”.

Kāpnes pie Balvu
jauniešu centra.

Bērnu

un

Kāpņu noformējums un tēma
dominēja arī vakara pasākumā.

Vakarpusē uz skatuves varēja vērot amatnieku un meistaru sasaukšanos.
Attēlā vieni no viņiem – Briežuciema folkloras kopa “Soldanī”.

Noslēguma pasākumā uzstājās Balvu novada pašvaldības sadraudzības
pilsētu mākslinieki - Põlvas pašvaldības nacionālā deju grupa Vihista Viisku
(attēlā), kapela no Kupišķu rajona pašvaldības un Baltkrievijas Dokšicas rajona Tautas dziesmu ansamblis “Прызбачка”.

Balvu novada Gaismas svētki ir izskanējuši!
Esam priecīgi un gandarīti par kopā paveikto darbu, tādēļ vēlamies
teikt īpašu PALDIES visiem, kuri iesaistījās šo svētku tapšanā.
Paldies “Latgales drukai”, veikalam “Supernetto”, veikalam “Beta”,
picērijai “Zebra” par atsaucību un sagādātajām balviņām dalībniekiem.
Paldies Balvu novada pagastu pārvaldniekiem, kultūras darba
organizatoriem, amatniekiem un meistariem par dalību “Amatnieku
sētā”.
Paldies māksliniekiem Elīnai Kalniņai, Līgai Podkovirinai, Sarmītei
Korlašai, Olgai Rečei, Diānai Babānei. Paldies Aigaram Andersonam
par velo orientēšanās sacensību organizēšanu.
Paldies Ziemeļlatgales laikrakstam “Vaduguns”, Valsts un
pašvaldības policijai, Zemessardzei, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrībai, Anitai Kairišai un Balvu Mākslas skolai, Balvu Profesionālajai
un vispārizglītojošajai vidusskolai par naktsmītnēm, Krūmiņu ģimenei
par privātās zemes izmantošanu.
Paldies Līgai Morozai un “Terpsihoras” meitenēm, Eiropas un
senioru tautu deju kolektīvu dalībniekiem.
Paldies visiem Balvu pilsētas un Balvu novada iedzīvotājiem,
kuri rotāja Balvu novada Gaismas svētkus ar šī gada svētku simbolu KĀPNĒM.
Paldies visiem atsaucīgajiem un izpalīdzīgajiem Balvu jauniešiem
par palīdzību pasākumu tapšanā un vadīšanā.
Svētku organizatoru vārdā Balvu KAC direktore Anita Strapcāne
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Godina XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju Vasaras nometne bērniem un
svētku kolektīvu vadītājus un darba grupu
jauniešiem ar īpašām vajadzībām
jebkurā koncertā bija tie tūkstoši
aplausu, kas tika veltīti jums, jūsu
darbam. Ikviens Balvu novada
iedzīvotājs ir lepns par mūsu
kolektīviem un jums, vadītāji.
Liels, liels paldies!”
Paust lepnumu par svētku
galvenajiem varoņiem vēlējās
arī Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva:
“Manuprāt, neatkarīgi no tā,
kur mēs bijām no 30.jūnija līdz
9.jūlija rītam - vai pasākumos
klātienē, vai pie televīzijas
ekrāniem, viennozīmīgi tās bija
neaizmirstamas dienas. Svētku
saviļņojums bija jūtams arī
televīzijas ekrānos. Mežaparka
lielajā
estrādē
asaras
no
dalībniekiem bija neviltotas, līdzi
dziedāšana bija neviltota. Tas
nozīmē, ka mūsu mazajai tautai
tam ir milzīga nozīme – tā ir mūsu
identitāte, kvalitāte.
Man šodien ir lepnums par
mūsu novadu, lepnums skatīt
mūsu kolektīvu vadītājus svētku
tērpos. Man ir prieks, ka Balvu
novads svētku gājienā nāca lepns,

stalts, jauns un optimisma pilns, ar
labām emocijām, skaisti apģērbts.
Vēlos teikt milzīgu paldies katram
no jums, jo jūs kā vadītāji mūs
esat aizveduši uz šiem svētkiem
ar smagajiem mēģinājumiem, ar
piekusušajiem dziedātājiem un
dejotājiem. Kolektīvu vadītājiem
gribu novēlēt, lai jūs mākat
skubināt savējos tikai plaukt,
domāt par attīstību, virzīt mūs,
un nepazaudēt šo svētku prieku,
kā arī latvisko lepnumu. Paldies
darba grupai, policistiem, kas
devās līdzi un nodrošināja
organizatorisko pusi, lai ikdienas
solis ir vieglāks.”
Arī Izglītības, kultūras un
sporta
pārvaldes
vadītāja
vietniece kultūras jomā Iveta
Tiltiņa, kā kolektīvu krustmāte,
pateicās visiem, kuri ar saviem
lēmumiem finansiāli atbalstījuši
tautu tērpu iegādi, atbalstījuši
kolektīvu braucienus uz Rīgu
un dalību svētkos. Viņa arī
prezentēja kolektīvu veikumu
svētkos, sasniegumus koncertos.
To, protams, netrūkst!

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Pāris dienas pēc lielajiem
svētku notikumiem uz paldies
vārdu pasākumu Balvu muižā
tika aicināti visi XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku kolektīvu vadītāji, kā
arī darba grupa, kas atbalstīja
kolektīvus, lai viņi, gatavojoties
lielajai
svētku
kulminācijai,
varētu domāt vien par saviem
priekšnesumiem.
Paldies vārdus teica Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
un Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.
Pasākuma
ievadā
muzikālu
priekšnesumu sniedza Dagmāra
Laicāne, radot patiesi svinīgu
atmosfēru.
Domes
priekšsēdētājs
A.Pušpurs savā uzrunā pauda
lepnumu par dalībnieku ieguldīto
darbu un to, kā izskanējis Balvu
novada vārds: “Emocijas, uzvelkot
tautastērpu, kurā iezīmētas Balvu
novada krāsas, ir visskaistākās.
Redzot mūsu kolektīvus, redzot
sasniegtos rezultātus, ir ļoti liels
gandarījums, liels sirdsmiers, ka
esam gājuši pareizu ceļu. Tam
visam priekšā stāvat jūs, kolektīvu
vadītāji, ar savu stingro darbu,
ar savu sapratni par mākslu. Jau
Rīgā teicu, ka, simtgades dziesmu
un deju svētku ietvaros, jūs esat
ierakstījuši skaistu un krāšņu
lappusi mūsu novada vēsturē
un visā Latvijas vēsturē. Paldies
jums visiem par to darbu, par
izturību visas nedēļas garumā. Tas
ir liels darbs! Lai izdodas saturēt
šo svētku garu arī turpmāk, lai
izdodas radīt jaunas idejas gan
dejā, gan dziesmā. Un tomēr, es
domāju, ka vislielākā pateicība

Balvu novada kultūras komanda un atbalstītāji.

23.jūlijā
sākusies
vasaras
dienas nometne bērniem ar
īpašām vajadzībām “Rūķu ciems”.
Tā ilgs 7 dienas un tajā piedalās 10
bērni un jaunieši no Balvu novada
vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kā arī
viņu asistenti (bērniem, kuriem ir
smagi funkcionālie traucējumi).
Nometnes mērķis ir uzlabot ar
veselības stāvokli saistīto dzīves
kvalitāti bērniem ar īpašām
vajadzībām un viņu vecākiem.
Kā atzina Balvu Teritoriālās
invalīdu biedrības vadītāja Marija
Duļbinska, tad bērni jau pus
vasaru ir nodzīvojoši pa māju un
ļoti grib darboties, kopīgi mācīties
un rotaļāties, viņi nometnē mācās
ieklausīties viens otrā, saprast viens
otru un draudzēties.
Pirmajā nometnes dienā tās
dalībnieki darbojās radošajās
darbnīcās pie skolotāja Ērika
Kanaviņa viņa Seno amatu
darbnīcā, kur paši veidoja
koka ziedus un iepazinās ar
senajiem instrumentiem un tos
arī iemēģināja, kā arī nobaudīja
garšīgas pankūkas, kas gatavotas
turpat uz vietas, bet pie skolotājas
Līgas Morozas – Ušackas mācījās
deju “Danco, lāci!”
Marija Duļbinska pastāstīja,
ka nometnes laikā ir iecerētas
dažādas aktivitātes, kas bērniem
un jauniešiem veicina sīkās
motorikas attīstību, piemēram,
nometnes pirmajā dienā viņi
strādāja ar dabas materiāliem,
grieza, lipināja un veidoja ziedus.
Tas bērniem ļoti patika un deva
pozitīvu enerģiju. Arī vecākiem
tas ir izglītojoši, jo šādā veidā viņi
tiek mudināti vairāk darboties
kopā ar saviem bērniem, jo dabas
materiāls ir pieejams visiem, tikai
varbūt nav zināšanu, ko ar to īsti
darīt, tāpēc šajā nometnē dažādās

radošajās darbnīcās būs iespēja
pasmelties jaunas idejas. Vēl ļoti
svarīgi ir mācīt vecākiem, ka ar
bērnu ir jāstrādā, ka viņš jāved
ārā no mājas, jālauž tas stereotips,
kas mūsu sabiedrībā ir ļoti spēcīgi
iesakņojies, ka bērns ar īpašām
vajadzībām ir jāslēpj, jātur atsevišķi
no citiem. Tāpat jānodrošina viņam
iespēja jēgpilnām aktivitātēm un
jāpiekopj veselīgs dzīvesveids,
jo viss nāk no ģimenes un svarīgi
bērnam no mazotnes to iemācīt.
Nometnes
vadītāja
Iveta
Kacēna iepazīstināja ar plānotājām
šīs
nometnes
aktivitātēm,
kurās paredzēta ekskursija uz
Vecstāmerienu, kur bērniem būs
iespēja pavizināties zirga vai ponija
mugurā vai vieglos izbraucamajos
ratos – droškā, kā arī apgūt galma
dejas. Vēl būs radošās darbnīcas,
kurās tiks veidotas tērpu kolekcijas,
un kopā ar skolotāju Ilutu Baluli
tiks apgūtas defilē prasmes. Katra
nometnes diena sāksies ar rīta
rosmi un būs arī citas sportiskas
aktivitātes - stafetes, sajūtu takas,
piepūšamās atrakcijas. Paredzēta
arī ekskursija uz Rēzeknes novadu,
apskatot mini zoo “Rozīte”
un uzspēlējot boulingu, kas
nometnes dalībniekiem būs liels
piedzīvojums, jo viņi to darīs pirmo
reizi. Vēl kopā ar skolotāju Skaidrīti
Veinu nometnes dalībnieki gatavos
veselīgus un garšīgus našķus, bet
nometnes pēdējā dienā paredzēts
izbrauciens ar plostu “Vilnītis” pa
Balvu ezeru.
Šī dienas nometne tiek
organizēta
Balvu
novada
pašvaldības projekta “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai
Balvu
novadā”
Nr.9.2.4.2./16/I/050 ietvaros, un
to realizē Balvu Teritoriālā invalīdu
biedrība.

Biedrība “Razdoļje” apskata Latvijas pilis

Ekskursanti pie Rundāles pils.

Brauciena galamērķis bija
Rundāles pils, kur ekskursanti
izbaudīja pilnu programmu - lielo
loku ap pili un apmeklēja pils
franču dārzu. Ekskursijas vadītāja
Irina novadīja ļoti interesantu
tikšanos-iepazīšanos ar 47 no
138 pils telpām. Dārzā, dodoties
pastaigā caur alejām un arkām,
tūristus priecēja daudzveidīgās
rožu šķirnes un brīnišķīgie augi.
Ekskursiju vadītāji strādāja
ar grupām, izmantojot gan
latviešu, gan krievu valodas, un kā
pateicību katrs no viņiem saņēma
piemiņas dāvanu no Balvu novada
pašvaldības. Ceļojums izdevās brīnišķīgs laiks, saule, zinoši gidi,
ērts autobuss, vēsturiski interjeri
un pati brauciena atmosfēra.
Atpakaļceļā
ekskursanti
sirsnīgi pateicās autobusa šoferim
Valdim Brokānam un brauciena
organizatorei - Balvu krievu
kultūras biedrības “Razdoļje”
valdes priekšsēdētāja vietniecei
S. Pavlovskai.
Ceļā gadījās satikt daudz
ārzemju tūristu, kuriem bija
interesanti uzzināt un izzināt
Latviju. Patīkami, ka arī brauciena
dalībnieki savā dzimtajā Latvijā
atklāja sev daudz ko jaunu.
Biedrība “Razdoļje”

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

brīnumiem Cēsu pilī, bet pēc
pusdienām kopā ar gidu devās
izzinošā pastaigā pa parku
un Turaidas pili. Vēsturisku
atmosfēru un noskaņu palīdzēja
radīt mūzika un brīnišķīgais laiks.
Otrās dienas rītā, pēc sātīgām
brokastīm, tūristi devās Jelgavas
virzienā. Tur sagaidīja gids Juris,
kurš pastāstīja un izrādīja Jelgavas
pili, kā arī hercogu pils kapenes.
Pēc tam arī koka pils
Tērvetes augstajā kalnā atstāja
uz visiem iespaidu - ar tās
pieminekļu izskatu un mazā
izmēra iekštelpām. Gide, jauna,
aktīva sieviete, aizrautīgi stāstīja
par viduslaiku piļu kultūras
tradīcijām.

Foto no biedrības arhīva.

Balvu krievu kultūras biedrība
“Razdoļje” tradicionāli katru
vasaru organizē ekskursiju un
aicina Balvu pilsētas iedzīvotājus
un citus interesentus pabūt
dažādās Latvijas vietās, kā
arī ārpus Latvijas. Šo gadu
laikā
biedrības
pārstāvji
vairākas reizes bijuši Krievijā,
Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā
un, protams, iepazinušies arī ar
daudzveidīgajām un skaistajām
Latvijas vietām.
10. un 11. jūlijā biedrība
devās ekskursijā, lai apskatītu
Latvijas pilis. Pirmajā dienā
ekskursijas dalībnieki apmeklēja
Āraišu ezerpili (Cēsu novads) un
guva iespaidus par viduslaiku

Ēriks Kanaviņš demonstrē kā izgatavot puķi no koka.
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Disku golfs Balvu pilsētā

Jau kādu laiku Balvos
darbojas disku golfs. Šo spēli
iemīļojuši vairāki balvenieši,
taču tiem, kuri to nekad nav
spēlējuši, varētu šķist, ka spēle
ir sarežģīta. Tomēr vasara ir īstais
laiks, lai iemācītos kaut ko jaunu,
tāpēc noteikti jāizmanto iespēja,
kas pieejama tepat mūsu pilsētā,
Partizānu ielā 2A (zaļajā zonā,
kas atrodas pretī DUS “Virši” un
uz pilsētas centra pusi gandrīz
līdz tiltam). Jāņem vērā vien daži
noteikumi:
• Jāiepazīstas
ar
pamatinformāciju, kas ir izvietotas uz disku golfa laukuma kartes pie pirmā celiņa
(uzreiz aiz tilta);
• Inventārs ir pieejams bez
maksas Balvu Sporta skolā
(Alejas iela 2, Balvi), kur
pie tā saņemšanas būs
jānoslēdz standarta līgums
jeb vienošanās, saskaņā, ar
kuru nomnieks nes atbildību
par saņemto mantu (līdzi
jābūt personu apliecinošiem
dokumentiem);
• Inventāru (diskus un disku
somas) var saņemt Balvu
Sporta skolā katru dienu no
plkst.9:00 līdz 14:00, un no
17:00 – 21:00, bet iepriekš
sazinoties ar iestādi pa
tālruni 26686019;
• Inventāru var saņemt arī
sestdienās un svētdienās.
Šis sporta veids ir jauns un
Latvijā ienāk tikai pamazām,
tāpēc
visi
vēl
mācāmies,
taču visa informācija par

spēli un tās noteikumiem ir
pieejama
interneta
vietnē
www.DiscSport.lv.
Par noteikumiem īsumā –
galvenie spēles elementi ir starta
laukums, celiņa info stends,
disks, grozs un iespējamie šķēršļi
– OB jeb auta līnija, Mando
šķēršļi, Hazarda zona.
Spēles mērķis: disku golfs,
līdzīgi kā tradicionālais golfs,
sastāv no gājieniem pretim
mērķim. Ja golfā gājienus veic
ar nūju sitot bumbiņu pretim
bedrītei, tad disku golfā ar
roku met lidojošu šķīvīti pretim
speciālam
disku
ķērājam.
Uzvarētājs ir tas, kurš ar pēc
iespējas mazāk metieniem ir
izgājis visus celiņus un trāpījis
visos disku ķērājos.
Spēles gaita:
1. Disku golfa spēle parasti notiek 1-5 cilvēku grupās.
2. Spēli
sāk,
katram
no
spēlētājiem izdarot savu pir
mo metienu no starta laukuma;
3. Metiena brīdī starta laukumā
atrodas tikai tas spēlētājs,
kurš izdara metienu, visi
pārējie atrodas aiz viņa.
4. Katru nākamo metienu veic
tas, kura disks atrodas tālāk
no groza, neatkarīgi no tā,
kurš metiens pēc kārtas
konkrētajam spēlētājam tas
ir.
5. Metienu izdara, vienai no
balsta kājām atrodoties vietā,
kur piezemējās spēlētāja
disks. Soli drīkst spert tikai uz

sāniem vai uz aizmuguri!
6. Ir svarīgi katram sekot līdz
izdarītajam metienu skaitam.
7. Kad visi spēlētāji ir pabeiguši
celiņu,
iemetot
disku
ķērājā, tiek pierakstīts katra
rezultāts.
8. Svarīgi ir neaizmirst pieskaitīt
nopelnītos soda punktus.
9. Nākamie spēlētāji celiņu
drīkst uzsākt tikai tad, kad
iepriekšējie spēlētāji laukumu ir atbrīvojuši.
10. Nākamo celiņu pirmais sāk
tas, kuram iepriekšējā ir
vislabākais rezultāts.
Šķēršļi un soda punkti:
1. OB jeb Auta līnija un zona.
Izmetot disku ārpus laukuma, spēlētājs saņem 1 soda
punktu. Nākamo gājienu
izdara no vietas, kur disks izlidoja ārpus laukuma.
2. Mando
(mandatory).
Obligātais
šķērslis,
kurš
jāapspēlē
pa
norādīto
pusi. Aizmetot disku garām
obligātajam šķērslim pa
neīsto pusi, spēlētājs saņem
1 soda punktu. Nākamo
gājienu izdara no Dropzonas, kas atzīmēta kartē.
3. Dropzona. Starta zona, no
kuras jāsāk gadījumā, ja
Mando šķērslis apspēlēts pa
nepareizo pusi.
4. Hazarda zona. Iemetot disku hazarda zonā, spēlētājs
saņem 1 soda punktu.
Nākamo gājienu veic no
tās pašas vietas, kur disks ir
piezemējies.
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Latgales plānošanas reģions uzsāk
īstenot projektu LLI-402 “risk-free”
Latgales plānošanas reģions,
kā vadošais partneris, kopā ar
projekta partneriem no Latvijas
un Lietuvas – Latgales reģiona
attīstības aģentūru, Visaginas
pašvaldības administrāciju un
Ignalinas Kultūras un sporta centru
– uzsāk īstenot projektu LLI-402
“Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija, balstoties uz sporta
aktivitātēm” (risk-free).
Projekta mērķis ir veicināt
Latvijas – Lietuvas pierobežu
teritorijā
dzīvojošo
riska
grupas
bērnu
un
jauniešu
sociālo integrāciju caur sportu,
uzlabojot sabiedrisko āra sporta
infrastruktūru
un
aktivitāšu
pieejamību, kā arī nodrošinot
sociālā atbalsta sistēmu un
sadarbību starp organizācijām,
lai radītu sporta kultūru šajās
teritorijās.
Projektā ir paredzētas divas
galvenās aktivitāšu grupas:
• atbalsta sistēmas sociālajai
integrācijai
caur
sportu
izveidošana,
• sporta pasākumu ieviešana,
tajās iesaistot projekta mērķa
grupu.
Projekta partneri līdz pat
2020. gada 31. martam plāno
organizēt kapacitātes stiprināšanas
pasākumus
–
apmācības
personām, kas strādā ar riska
grupas bērniem un jauniešiem
Latvijā un Lietuvā, izveidot latviešu
un lietuviešu valodās metodisko
materiālu – rokasgrāmatu darbam
ar riska grupas bērniem un
jauniešiem, organizēt publiski
pieejamas
sporta
aktivitātes,

piesaistot arī zināmus sportistus
un
jauniešus
iedvesmojošus
cilvēkus, organizēt vienas dienas
starptautiskas ielu sporta veidu
sacensības bērniem un jauniešiem
no Latvijas un Lietuvas Latgales
reģionā un Visaginā, kā arī
iegādāties sporta aprīkojumu
11 Latgales plānošanas reģiona
pašvaldībās
(Aglonas,
Balvu,
Daugavpils, Krāslavas, Preiļu,
Rēzeknes, Riebiņu, Viļakas un
Viļānu novados, kā arī Daugavpils
un Rēzeknes pilsētās) un pie
projekta partneriem Lietuvā.
Projekts LLI-402 “Riska grupas
jauniešu
sociālā
integrācija,
balstoties uz sporta aktivitātēm”
(risk-free) tiek īstenots Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam ietvaros. Šo projektu
finansē
Eiropas
Savienība.
Kopējās projekta izmaksas ir
EUR 750 973,98 EUR. Projekta
līdzfinansējums
no
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ir 638
327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots
ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Latgales Plānošanas reģions,
un tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Iluta Kriškijāne
Latgales plānošanas reģiona
Projekta vadītāja,
iluta.kriskijane@lpr.gov.lv

Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā 8 dažādos pasākumos
Lauku
atbalsta
dienests
informē,
ka
no
2018.gada
20.augusta
līdz
2018.gada
14.decembrim būs iespējams
pieteikties atbalsta saņemšanai
7 dažādos atbalsta pasākumos
zivsaimniecībā un akvakultūrā.
• “Zvejas
un
akvakultūras
produktu apstrāde”. Pasākuma
mērķis ir sekmēt ieguldījumus
zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt
enerģijas taupīšanu, mazināt
ietekmi uz vidi, uzlabot
drošības, higiēnas, veselības
un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus,
jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai uzlabotas
pārvaldības un organizācijas
sistēmas. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais
finansējums ir 8 miljoni euro.
• “Produktīvi
ieguldījumi
akvakultūrā”
ar
mērķi
palielināt
akvakultūras
uzņēmumu konkurētspēju un
dzīvotspēju. Atbalstu piešķir
karpu, foreļu, zandartu, ālantu,
sterletu, līdaku, līņu, samu,
storu, pāliju, garneļu un vēžu
audzēšanai. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais
finansējums ir 8 miljoni euro.
• “Tirdzniecības pasākumi” atbalsts paredzēts biedrībām, lai
sekmētu jaunu tirgu apgūšanu,
kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas
izsekojamību un marķējuma
nostiprināšanu.
Projektu
iesniegumu kārtas kopējais
publiskais finansējums ir 1 mil-

jons euro.
• Pasākuma
“Akvakultūras
saimniecībām
paredzēti
pārvaldības un konsultāciju
pakalpojumi”
mērķis
ir
pārvaldības un konsultāciju
pakalpojumu
sniegšana
akvakultūras
audzētavām.
Projektu
iesniegumu
kārtas kopējais publiskais
finansējums ir 150 000 euro.
• “Kontrole
un
izpilde”
pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas
īstenošanai, kārtas kopējais
publiskais finansējums ir 2 miljoni euro.
• Pasākuma “Inovācija” ietvaros
inovācija ir process, kurā tiek
izstrādāti ieviešanai jauni vai
ievērojami uzlaboti produkti,
aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievērojami
uzlabotas to funkcionālās
īpašības
un
paredzamais
lietošanas veids, kā arī izpētītas
inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās
īstenošanas iespējas. Iesniegumu pieņemšana notiek divās
prioritātēs:
-- 1.prioritāte “Veicināt vi
dei
ilgtspējīgu,
resursu
ziņā efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu
un
uz
zināšanām
balstītu
zvejniecību”,
publiskais
finansējums 2 miljoni euro,
-- 2.prioritāte
“Veicināt
videi ilgtspējīgu, resursu
ziņā efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu
un

uz
zināšanām
balstītu
akvakultūru”,
publiskais
finansējums ir 1,6 miljoni
euro.
• “Zvejas flotes modernizācija”
-- Apakšpasākuma “Veselība
un drošība” mērķis ir atbalsts zvejnieku higiēnas,
veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai.
Kārtas kopējais publiskais
finansējums apakšpasākumā
ir 190 937 euro,
-- Apakšpasākumā
“Zvejas ietekmes uz jūras vidi
ierobežošana
un
zvejas
pielāgošana
sugu
aizsardzībai” tiek veicināta
zvejas rīku selektivitātes
uzlabošana attiecībā uz
zivju izmēru vai sugu,
izmetumu
izskaušana
vai nevēlamās nozvejas
apstrāde, kā arī zvejas rīku
un nozvejas pasargāšana no
aizsargājamiem zīdītājiem
un putniem. Kārtas kopējais
publiskais finansējums ir
200 000 euro.
No 2018.gada 3.septembra līdz
2.oktobrim būs pieejams atbalsts
pasākumā
• “Pievienotā vērtība, produktu
kvalitāte un nevēlamu nozve
ju izmantošana” saldētu zvejas
produktu uzglabāšanas kameru būvniecības, ierīkošanas,
novietošanas, pārbūves un
atjaunošanas
izmaksām.
Kārtas kopējais publiskais
finansējums ir 7,395 miljoni
eiro.
Plašāka informācija par katru

atbalsta
pasākumu
pieejama
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā "Atbalsta veidi" → “Projekti
un investīcijas”.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz,
ierodoties
Lauku
atbalsta dienestā personīgi vai
lad@lad.gov.lv
elektroniska
dokumenta formā, parakstītu
ar elektronisko parakstu un
apliecinātu ar laika zīmogu

Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000,
26178323).
Projektu pieņemšanas kārta
izsludināta Eiropas Savienības
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda un Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai ietvaros.
Tālrunis klientiem
67095000

Izsludina pieteikšanos uz bezmaksas
nometnēm
• Tiek aicināti bērni vecumā
no 7 līdz 15 gadiem piedalīties
vasaras nometnē “Ēdam veselīgi,
lai izaugtu veseli!”. Nometni
vadīs: Biedrība “Sukrums”. Nometnes norises vieta: Briežuciema
pamatskolas telpās. Nometnes
norises laiks: no 30.07.2018. līdz
05.08.2018.
Kontaktpersona:
Inese Ozoliņa, tel. 29339756.
Pieteikšanās līdz 26.07.2018. pie
Ineses Ozoliņas.Dalībnieku skaits
ierobežots – 20 dalībnieki.
• Tiek
aicināti
pusaudži
vecumā no 10 līdz 15 gadiem
piedalīties
vasaras
nometnē
“Kusties – esi vesels!”. Nometni
vadīs: Latvijas Sarkanais Krusts,
Balvu komiteja. Nometnes norises vieta: Balvu Valsts ģimnāzijas
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internāta
telpās.
Nometnes
norises laiks: no 24.08.2018. līdz
30.08.2018.
Kontaktpersona:
Sarmīte Keisele, tel. 26308699.
Pieteikšanās līdz 21.08.2018. pie
Sarmītes Keiseles. Dalībnieku
skaits ierobežots – 20 dalībnieki.
• Tiek
aicināti
jaunieši
vecumā no 14 līdz 18 gadiem
piedalīties nometnē “Esi ve
sels – neesi atkarīgs!”. Nometni
vadīs: Biedrība “Ritineitis”. Nometnes norises vieta: Tautas ielā
1, Balvos. Nometnes norises laiks:
no 09.08.2017. līdz 15.08.2017.
Kontaktpersona: Maruta Castrova,
tel. 26162814. Pieteikšanās līdz
06.08.2017. pie Marutas Castrovas vai azote@azote.lv. Dalībnieku
skaits ierobežots – 20 dalībnieki.
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

28.jūlijā plkst.18:00 Putu
ballīte Balvu pilsētas estrādē.
Visneaizmirstamākā bērnu ballīte
ar dejām putās, piepūšamajām
atrakcijām, cukurvati, popkornu,
konkursiem un balvām un
pasākuma vadītāju Pirātmeiteni.
Ieejas maksa EUR 2,50. Bērniem
līdz 5 gadiem ieeja bez maksas,
bet jānāk kopā ar pieaugušo EUR
2,50.
28.jūlijā plkst.22:00 Vasaras
ballīte “Balvi Beats” Balvu pilsētas
estrādē kopā ar DJ un Artūrs M,
Ģirts L un G’SON. Ieejas maksa
līdz plkst. 23:00 EUR 4,00, vēlāk
EUR 5,00.
4.augustā
Ziemeļlatgalē
norisināsies
ikgadējais
retro
tehnikas
pasākums
“Ziemeļlatgale retro – ekspedīcija
“Marienhauzena-Marienburga””,
kura ietvaros no plkst.10:30 līdz
11:30 Balvos pie Novada muzeja
varēs
aplūkot
ekspedīcijas
dalībnieku senos spēkratus un
nobalsot par savu simpātiju.
11.augustā no plkst.9:00
- 13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
11.augustā
plkst.22:00
Simtgades zaļumballe Balvu
pilsētas estrādē. Muzicē grupa
“Vēja runa”.
17.augustā
plkst.20:00
Ugunsstaigāšana Ziemeļlatgalē,
Dzirnavu ielā 1A, Balvos. Dalības
maksa EUR 20,00. Sīkāka
informācija pa tel.29557234.

18.augustā no plkst.12:00
– 19:00 Pirts un veselības
diena Balvos, Dzirnavu ielā 1 un
pie Sporta skolas. Individuāli
pirtnieku un masieru pakalpojumi
par ziedojumiem, viss par medu,
bitēm, dzintaru, dūņām un zāļu
tējām, veselības meistarklases,
muzikāli pārsteigumi, lekcijas,
radošās darbnīcas, pirtnieku
meistarklases,
astrologu,
dziednieku teltis, kā arī darbosies
3 pārvietojamās pirtis.
18.augustā
plkst.18:00
“Mūzika saulrietam”, kad par
koncertzāli pārtaps Balvu ezers,
skatuve būs plosts, sēdvietas
– laivas, stāvvietas - ezera
krasti. Mūziku aicina baudīt
arī Dzirnavu ielā 1 un pie Balvu
Sporta skolas. Džezs un pasaules
mūzika Arvila Riharda Bernāta
izpildījumā, tautas dziesmu
dziedājumi
folkloras
kopas
“Egle” izpildījumā.
25.-26.augustā
19.Balvu
Kamermūzikas festivāls Balvu
muižas koncertzālē. 25.augustā
plkst.15:00 “Meža dziesma”
koncerts ģimenēm ar bērniem.
Plkst.19:00 “Vakars ar Astoru”
– ansamblis “Tangoriginales”.
26.augustā
plkst.16:00
“Romantiķu mīlas vēstules”
- Ieva Parša, mercosoprāns,
Herta Hansena, klavieres, Dace
Kļava, klavieres. Plkst.19:00
“Metropolitēns un Brodveja” Saksofonu kvartets.

Balvu pagasts
18.augustā Velo orientēšanās

un sportiski aktīvā diena
Naudaskalnā.
Plkst.9:30
–
10:00
Dalībnieku reģistrācija (sporta
centrs).
Plkst.10:15
Velo
orientēšanās sākums. Startēt
varēs dalībnieki no 10 gadu
vecuma,
dalībniekiem
līdz
14 gadu vecumam (ieskaitot)
atļauts piedalīties tikai kopā ar
pieaugušo. Katram dalībniekam
vai
grupai
nepieciešams
mobilais telefons ar fotokameru,
aprīkojums
atbilstošs
CSN
noteikumiem. Sīkāks notikumu
apraksts būs pieejams brauciena
norises vietā. Plkst.12:00 Sporta
aktivitātes un pārbaudījumi pie
Naudaskalna ezera. Darbosies
piepūšamās atrakcijas bērniem.
Plkst.15:00 Apbalvošana un
gardā svētku viruma baudīšana.

Bērzpils pagasts
27.jūlijā plkst.22:00 Bērzpils
estrādē zaļumballe “Dziesma
Bērzpili” ar grupu “Bruģis”. Ieeja
EUR 3,50.
25.augustā
Bonifacovas
muižas svētki
Plkst.11:00-12:30 Svētbrīdis
Bēržu Sv. Annas Romas katoļu
baznīcā un vēstures ieskats
par
Bonifacovas
muižu.
Plkst.15:00 Mājražotāju tirdziņš.
Plkst.16:00
Muižā
ierodas
muižkungs. Plkst.16:30 Svinīga
muižas plāksnes atklāšana. No
plkst.17:00 – 18:45 Nautrēnu
pagasta amatierteātra “Dekteri”
teātra izrāde – Pauls Reimanis
“Krustmāte Jūle no Tūles”.

19.Balvu Kamermūzikas festivāls

Plkst.19:00-20:00 Muižkunga
svētku biezputra. Plkst.20:00
Muižas iemītnieku pārsteigumi.
Plkst.21:30
Muižkunga
pateicības runa. Plkst.22:00
Zaļumballe muižas pagalmā.
Būs skatāma izstāde “Muižas
fotogrāfiju
stāsti”
(muiža,
iemītnieki, notikumi un daba)
uz lielā ekrāna visas dienas
garumā Bonifacovas muižā.
Citas aktivitātes svētku laikā
- izbraucieni ar muižkunga
karieti (no personas EUR 2,00),
Bonifacovas
muižas
jostas
aušana, foto studija ar muižkungu
un viņa svītu.
Lūgums
bijušajiem
un
esošajiem Bonifacovas muižas
iedzīvotājiem
līdzdarboties
muižas svētku tapšanā un iesūtīt
fotogrāfijas elektroniski uz e-pastu:
berzpils@balvi.lvlīdz18.augustam.
Papildus informācija: Bērzpils
pagasta pārvaldē, T:20223100
(pagasta pārvaldniece Biruta
Bogdane), T:27872031 (kultūras
organizatore Anna Kriviša).

Bērzkalnes pagasts
18.augustā
plkst.10:00
Bērzkalnes pagasta sporta spēles
Bērzkalnes sporta un atpūtas
laukumā. Plkst.21:00 Diskoballe
Bērzkalnes pagasta estrādē.

Briežuciema pagasts
28.jūlijā plkst.17:00 Jaunības
svētki “Mazo sapņu krustojumi”
Briežuciemā.
Plkst.22:00
Deju vakars, muzicēs Ralfs
no Medņevas. Pilngadnieku
ģimenēm ieeja brīva, pārējiem
EUR 2,00.
4.augustā
plkst.12:00
Briežuciema
etnogrāfiskajam
ansamblim – 40 “Manas tautas
dziesma ir mana sirds dziesma”
Visi laipni gaidīti Briežuciemā!
Ieeja brīva.

Kubulu pagasts
28.jūlijā
plkst.12:00
Erudīcijas spēle “PRĀTA SPĒLES:
SIMTGADES KAUSS” Kubulu
kultūras namā. Dalība bez
maksas. Lai pieteiktu savu
dalību, jāaizpilda reģistrācijas
anketa vietnē lv100.prataspeles.lv
izvēloties attiecīgo pilsētu.

Tilžas pagasts
28.jūlijā Tilžas pagasta un
Tilžas ciema Brīvības ielas svētki
“100 soļi uz Brīvības ielas”.
Svētku simbols - Uguns - gaismai,
siltumam, piemiņai, labklājībai,
mieram, aizsardzībai.
No plkst.8:00 - 10:00

“Uguns krāsas ziedos un garšās”
(svētku tirdziņš tirgus laukumā).
Plkst.10:00 “Liesma sirdī un
dvēselē” (svētku atklāšana Tilžas
ciema centrā):
• pilngadnieku un jaunsargu
skrējiens nākamajā simtgadē;
• pateicības pusstunda;
• akcijas “Kopā būt un domāt
vienu domu” noslēgums
(dāvana Latvijai - šalle).
Plkst.10:45 “Pie pavarda
kāsīša”. Saimnieku un saimnieču
sacensības stāvlaukumā pie
bijušās ēdnīcas.
No plkst.11:30 – 14:00 “Ar
degsmi šodienā”:
• zemessargu
ekipējuma
demonstrējumi
ciema
centrā;
• orientēšanās bibliotēkā;
• izstāde kultūrvēstures izpētes
centrā “Brīvības ielas nami”;
• bērnu gleznojumu izstāde
kultūras namā.
No plkst.11:00 – 16:00
Piepūšamās
atrakcijas
pie
rokdarbu darbnīcas.
No plkst. 12:30 – 13:30
Svētku zupa stāvlaukumā pie
bijušās ēdnīcas.
No plkst. 14:00 “Baltu
ciltis” (kultūras namā)- krāšņa,
vēsturiska filma par 13. gadsimta
baltu tautām, kas vēlāk izveidoja
latviešu nāciju.
No plkst.12:00 - 16:00
Sportiskas aktivitātes:
• Plkst.12:00 Zolītes turnīrs
(tirgus laukumā);
• Plkst.14:00 Šahs un novuss
(tirgus laukums, autoosta);
• Plkst.16:00 Dambrete un
ielu basketbols (tirgus laukums, Brīvības iela centrā).
No plkst.12:00 – 15:00 Sejas
ādas diagnostika un ķermeņa
analizators (maksas pakalpojums
pie kultūras nama).
No plkst. 11:30 - 14:00
Atraktīvas nodarbes ikvienam un
komandām uz Brīvības ielas.
Plkst.21:00 “Uguns enerģijas
ceļš uz Brīvības ielas- mieram
un
saticībai”
(pulcēšanās
ciema centrā) (iedzīvotājiem
lūgums piedalīties ar lāpu vai
citu uguni uzturošu elementu,
atnesot liesmiņu no savas mājas
pavarda).
Plkst. 21:30 “Savās mājās pie
pavarda” - koncerts estrādē.
Plkst.23:00 “Ugunīgie deju
ritmi” (zaļumballe estrādē).
Spēlē Zintis Krakops.
11.-12.augustā Zirgu pajūgu
sacensības Tilžas pagasta zirgu
sētā “Kapulejas”.

11.augustā lauku labumu tirdziņš
Balvos
11.augustā 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! Īpaši gaidīti sezonas dārzeņu, augļu, ogu un stādu
audzētāji! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 8.augustam)
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@
balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.
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