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Balviem 90 gadi

vislielāko labumu iegūs tieši
viņš, piemēram, sekmējot savas
viesnīcas pārcelšanu centrā. 1926.
gada 19.martā Balvos ieradās
Iekšlietu ministrijas Pašvaldības
departamenta pārstāvji, lai tiktos ar
pagasta padomes un valdes vīriem
un pagaidu valdes ievēlētiem
pārstāvjiem, apskatot un precizējot
uz vietas miesta (pilsētas) robežas.
1926.gada 19.martā 17 pagasta
padomes
locekļi
vienbalsīgi
nobalsojuši, ka atļauj dibināt
Balvos pilsētas pašvaldību.
1926.gada 31.martā tiek izdots
rīkojums par miesta pašvaldības
tiesību piešķiršanu Balviem kā
biezi apdzīvotai vietai, izdalot
to no Balvu pagasta pašvaldības
ar noteiktām robežām, nosakot
arī domnieku skaitu – 12. Miesta
pašvaldība oficiāli sāka darboties
1926.gada 1.aprīlī.
Pirmo Balvu miesta domi

ievēlēja 1926.gada 3. – 4.jūlijā.
Sestdien tika nodota 141 balss, bet
svētdien – 537, kas kopā veidoja
678 balsis no apmēram 800
balsstiesīgajiem
balveniešiem.
Pieci kandidātu saraksti sacentās
par 12 domnieku vietām.
Pēc nodarbošanās domnieki
bijuši: seši – tirgotāji, divi –
amatnieki, viens skolotājs, viens
privātadvokāts, viens notārs un
viens feldšeris. Pēc izglītības:
trim vidusskolas izglītība, vienam
garīgā semināra izglītība, diviem
draudzes skola, trim pagasta skolas
izglītība un trim mājas izglītība. Visi
ievēlētie domnieki bija vīrieši, pēc
tautības: septiņi latvieši un pieci
ebreji. Balvu miesta valdes vadītājs
kļuva Reinholds Smurģis, bet
domes priekšsēdētājs – skolotājs
Ernests Puķītis.
Iepazīstoties ne tikai ar uzziņu
literatūru un laikrakstu materiāliem,

bet arī ar Latvijas valdības oficiālo
laikrakstu “Valdības Vēstnesis”,
kā arī LVVA 3723. fonda 1961.lietu
“Ziņas par pilsētām”, redzams, ka
1928.gada 7.februārī (otrdienā)
notikusi Saeimas sēde, kuru
vadīja tās priekšsēdētājs Dr. Pauls
Kalniņš. Starp apspriežamajiem
jautājumiem steidzamības kārtībā
apsprieda likumu par pilsētu
tiesību piešķiršanu 16 miestiem:
Preiļu, Balvu [..].
Referants bijis K.Būmeisters.
Noraidīja ar 46 pret 37 balsīm
Grantskalna priekšlikumu nodot
likumu atpakaļ komisijā, pēc
tam nolēma ar 48 pret 24 balsīm
pāreju uz pantu lasīšanu. Bez
iebildumiem pieņēma 1.pantu, ar
kuru visiem minētajiem miestiem
tika piešķirtas pilsētu tiesības.
Likumu visumā pieņēma ar 47
Turpinājums 4.lpp.

Piešķir augstāko apbalvojumu

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Līdz šim zināmajos vēstures
avotos vārds Balvi pirmo reizi
minēts 1549.gadā, kad Kokneses
soģis Gotards Neils atskaitās
Rīgas arhibīskapam Vilhelmam
par zemes izmantošanu Balvu
apkārtnē.
Tomēr ceļš līdz pilsētas tiesību
iegūšanai vēl ir ilgs. Šogad 2018.
gada 11.februārī aprit 90 gadi kopš
Balviem piešķirtas pilsētas tiesības.
Kā tad balvenieši ieguva pilsētas
tiesības?
Beidzoties Brīvības cīņām,
Balvos 1920.gadā minēti 758
iedzīvotāji un 101 dzīvojamā
māja. 1926.gada 21.februārī Balvu
latviešu
biedrības
“Gaisma”
namā notika iedzīvotāju atklāta
sapulce. Galvenais jautājums pilsētas pašvaldības dibināšana.
Sapulci, iniciatoru vārdā, atklāja
Reinholds
Smurģis.
Aizklāti
balsojot, par sapulces vadītāju
ievēlēts Kārlis Lācis. Tiek saskaitīts,
ka sapulcē piedalās 186 balvenieši.
Jautājums par pilsētas pašvaldības
nepieciešamību ticis plaši apskatīts
un iztirzāts, uzsverot, ka Balviem,
kā biezi apdzīvotai vietai, ir
nepieciešamie kritēriji, lai grieztos
pie augstākstāvošām instancēm ar
lūgumu piešķirt pilsētas tiesības.
Balvu iedzīvotāju kopsapulce
griezās pie Iekšlietu ministra ar
lūgumu, lai Balviem piešķirtu
pilsētas tiesības, bet, ja tas nebūtu
iespējams, tad - miesta tiesības,
sākot ar 1926.gada 1.aprīli. Kā
redzams, tad jautājumu par
pilsētas pašvaldības dibināšanu
varēja
ierosināt
apdzīvotās
vietas pilngadīgie iedzīvotāji,
iesniedzot pamatotu lūgumu
Iekšlietu ministrijai. Tā arī 1926.
gada februārī izdarīja balvenieši.
Iekšlietu ministrijas darbiniekiem
tad
vajadzēja
pārbaudīt
ierosinājumu, noskaidrojot, cik tas
ir pamatots.
Vai tiešām visi iedzīvotāji
bijuši tik vienprātīgi? Tomēr, nē!
Izrādās, ka Iekšlietu ministrijas
Pašvaldību departamentā 1926.
gada 25.februārī saņemta Balvu
ciema iedzīvotāju vēstule rokrakstā
(102 paraksti). Tā bijusi protesta
vēstule, kurā iedzīvotāji griezušies
ar lūgumu – nepiešķirt miesta
tiesības. Kā tad viņi to pamatoja?
Kā viens no argumentiem
minēts, ka reālais miesta iedzīvotāju
skaits, kas maksātu nodokļus būtu
ne vairāk kā 800 cilvēku, tāpēc
naudas līdzekļi būs par maziem,
lai uzturētu jauno pašvaldību. Nav
neviena rūpniecības uzņēmuma,
kas nodarbinātu lielāku strādājošo
skaitu. Tiešām Balvos tobrīd bija
18 sīkrūpniecības un amatniecības
uzņēmumi un 72 dažāda veida
tirdzniecības veikaliņi, taču tie
visi pārsvarā bija sīkuzņēmumi
un sīkbodītes. Vēstules rakstītāji
pārmeta arī, ka sapulce nebija plaši
izziņota, tāpēc daudzi sapulcē
nebija piedalījušies. Pārmetumus
saņēmis arī R.Smurģis, piebilstot,
ka pilsētas pašvaldības jautājuma
pozitīvā atrisinājuma gadījumā,

Var paspēt pieteikties

Balvu Goda pilsone Vaira Resne.
25.janvāra
Balvu
novada
domes sēdē deputāti lēma
piešķirt apbalvojumu “Balvu Goda
pilsonis” Vairai Resnei.
Vaira Resne ir dzimusi 1951.
gada 9.septembrī Balvu rajona
Susāju pagastā. Mācījusies Balvu
vidusskolā,
beigusi
Latvijas
Valsts konservatoriju, iegūstot
dramatiskā
teātra
režisora

kvalifikāciju. Bijusi Jelgavas Tautas
teātra režisores Lūcijas Ņefedovas
audzēkne, mācījusies pie Māras
Ķimeles, Mihaila Gruzdova un
slavenā krievu režisora Anatolija
Vasiļjeva.
Vairas Resnes darba mūžs,
vairāk nekā 45 gadu garumā, ir
izcils ieguldījums Balvu pilsētas
un novada kultūrvides kopšanā,

sabiedrības
kultūrizglītības
veicināšanā un pilsētas, novada
tēla popularizēšanā gan Latvijā,
gan ārpus tās robežām.
Viņa ir iestudējusi vairākus
desmitus izrāžu, to skaitā F.Šillera
"Marija Stjuarte", M.Tvena "Princis
un ubaga zēns", H.Ibsena "Heda
Gablere", Ž.Anuijs "Antigone",
Raiņa "Pūt, vējiņi!" un "Krauklītis",
A.Čehova "Bildinājums", "Ragana",
"Lācis",
"Atraitnīte",
J.Švarca
"Paraistais brīnums", N.Gogoļa
"Precības", Aspazijas "Vaidelote"
un
"Ragana",
R.Blaumaņa
"Pazudušais dēls', "Trīnes grēki",
"No saldenās pudeles".
Vairākus gadus Vaira Resne
strādājusi ar Balvu Kultūras
un atpūtas centra vājredzīgo
dramatisko kopu "Redzēt ar
sirdi". Ar iestudēto izrādi “Vārds”
kopa
2016.gada
dramatisko
kolektīvu skatē ieguva 1.pakāpi un
piedalījās finālskatē "Gada izrāde
2016" Dailes teātrī, kur saņemts
diploms par emocionāli iedarbīgu
kamerizrādes iestudējumu.
2011.gadā saņēmusi Triju
Zvaigžņu
ordeņa
V
šķiras
apbalvojumu.
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14.februārī
visā
Latvijā
notiks Ēnu diena. Ēnu devēji
aicināti reģistrēt savas vakances
tiešsaistes karjeras izglītības
biržā skolu jauniešiem - portālā
www.enudiena.lv - līdz 2.
februārim. Savukārt skolēni,
potenciālie
ēnotāji,
savus
pieteikumus var iesniegt līdz 9.
februārim.
Ēnu dienas mērķis ir veicināt
skolēnu
izglītības
satura
sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot
skolēniem mērķtiecīgi plānot
savu karjeru, izdarīt izvēli par
savu nākotnes profesiju un
atbilstoši sagatavoties darba
tirgum.
Darba
devējiem
savukārt tā ir laba iespēja veidot
sava uzņēmuma atpazīstamību
un piesaistīt nākamos kolēģus.
Vairāk
informācijas
www.enudiena.lv.

Izsludināts
konkurss
“Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2017”
Labklājības ministrija (LM)
līdz 15. februārim izsludinājusi
konkursu “Labākais sociālais
darbinieks Latvijā 2017”, lai
apzinātu un pateiktu paldies
sociālajiem
darbiniekiem,
kuri aktīvi un godprātīgi
darbojas
sociālā
darba
praksē, sniedz profesionālu
atbalstu iedzīvotājiem dažādu
sociālo problēmu risināšanā
un novēršanā un popularizē
sociālā darbinieka profesiju
Latvijā.
Pretendenti tiks izvirzīti un
vērtēti šādās nominācijās:
• Labākais
iedzīvotāju
izvirzītais sociālā dienesta
sociālais darbinieks Latvijā;
• Labākais
iedzīvotāju
izvirzītais nevalstiskā sektora
sociālais darbinieks Latvijā;
• Labākais
darba
devēja
izvirzītais sociālās institūcijas
vadītājs Latvijā;
• Labākais
darba
devēja
izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā.
Kandidāts ar vislielāko
punktu skaitu, neatkarīgi no
nominācijas, tiks nominēts
par Labāko sociālo darbinieku
Latvijā 2017. gadā.
Pilns konkursa nolikums, kā
arī iespēja pieteikt pretendentu
pieejama Labklājības ministrijas
mājaslapā http://www.lm.gov.
lv/text/3796.
Atgādinām,
ka
balvu
nominācijā
“Iedzīvotāju
izvirzītais
sociālā
dienesta
sociālais darbinieks” pagājušajā
gadā saņēma Balvu novada
Sociālā
dienesta
sociālā
darbiniece Kristīne Novika.
Kristīnei tika pasniegta koka
balva – “Četrlapu āboliņš”,
Labklājības ministrijas Atzinības
raksts, kā arī naudas balva Galactico dāvanu karte 400
EUR vērtībā.

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 30.janvāris

Pieņemts Balvu novada pašvaldības
2018.gada budžets
25.janvārī
Balvu
novada
Domes sēdē tika apstiprināts
Balvu
novada
pašvaldības
(turpmāk
BNP)
2018.gada
budžets.
Būtiskākās
izmaiņas,
kas ietekmē BNP 2018.gada
budžetu:
• 2018.gadā
ir
ieviestas
būtiskas
izmaiņas
nodokļu
politikā;
• vērtēto
ieņēmumu
palielinājums ir par 382 244 euro,
t.sk. speciālā dotācija BNP ir 85
507 euro;
• ar 2018.gada 1.janvāri ir
mainījusies minimālā alga no
380 euro uz 430 euro. Algu fondu
pieaugums visās iestādēs saistīts
ar izmaiņām likumdošanā - gan
saistībā ar minimālās algas pieaugumu, gan izmaiņām pedagogu
darba samaksā;
• darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas palielinātas no 23,59% uz
24,09%;
• palielināts
maksimālais
diferencētais
neapliekamais
minimums līdz 200 euro;
• 40%
pašvaldībā
nodarbināto saņem minimālo
algu;
• 2018.gada
1.septembrī
pirms
skolas izglītības iestāžu
pedagogiem ir noteikta 680 euro
liela darba alga;
• Visiem
pašvaldībā
strādājošajiem, izņemot pedagogus, ir palielināta alga par 50
euro.
BNP 2018.gada budžeta
prioritātes ir sekojošas:
• sociālo
pabalstu
saglabāšana maznodrošinātajai
sabiedrības daļai;
• novada
infrastruktūras
attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansējumu
projektu īstenošanai;
• kvalitatīvas izglītības iestāžu
sistēmas nodrošināšana;
• nekustamo
īpašumu
sakārtošana, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Balvu
novadā;
• uzņēmējdarbības attīstība
Balvu novadā, palielinot privāto
investīciju reģionā;
• sabiedrības kārtības un
drošības pastiprināšana.
BNP 2018.gada budžeta
prioritātes
nemainīsies
salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem un tiks nodrošināti
izdevumi
izglītībai,
sociālai
aizsardzībai, kultūrai un sportam,
veselībai, sabiedriskajai kārtībai
un drošībai.
Pašvaldības
budžeta
ieņēmumi
BNP konsolidētā budžeta
ieņēmumu apjoms 2018.gadā
plānots 15 308 489 euro, no tiem
pamatbudžeta ieņēmumi 14 888
546 euro (97,2%) un speciālā
budžeta ieņēmumi 419 943 euro
(2,8%).
Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus
veido
nodokļu
ieņēmumi
–
iedzīvotāju
ienākuma, nekustamā īpašuma
nodoklis, azartspēļu nodoklis;

nenodokļu ieņēmumi, kuros
ietilpst pašvaldību nodevas,
naudas
sodi,
ieņēmumi
no
pašvaldības
īpašuma
pārdošanas, kā arī citi nenodokļu
ieņēmumi; transfertu ieņēmumi
(maksājumi) no valsts un
pašvaldību
budžetiem
un
budžeta
iestāžu
maksas
pakalpojumu ieņēmumiem.
Nodokļu ieņēmumi 2018.
gadā tiek plānoti 5 983 231 euro
jeb 40,2% no pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis plānots 5
418 219 euro apmērā, nekustamā
īpašuma nodoklis 488 441 euro
apmērā.
Budžeta iestāžu ieņēmumi
(ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem,
par īpašuma nomu un īri u.c.
maksas pakalpojumi) plānoti
2 362 868 euro un kopējos
ieņēmumos to īpatsvars ir 15,9
%. Pašvaldību budžeta transferti
2018. gada budžeta ieņēmumos
veido nelielu daļu – 2 % jeb 304
401 euro. Azartspēļu nodokļa
ieņēmumi 2018.gadā ir plānoti
76 571 euro apmērā.
Nenodokļu
ieņēmumi
2018.gadā ir plānoti 41 144
euro apmērā, kas ir 0,3% no
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Kopējie
plānotie
pamatbudžeta finanšu resursi
ir 20 139 676 euro, kas sastāv
no pamatbudžeta plānotajiem
ieņēmumiem 14 888 546 euro,
plānotajiem aizņēmumiem no
Valsts kases 3 722 688 euro,
atlikuma uz gada sākumu 1 528
442 euro apmērā.
Speciālā budžeta ieņēmumi
2018.gadā plānoti 419 943 euro,
t.sk. dabas resursu nodokļa
ieņēmumi 30 000 euro, autoceļu
(ielu) fonda mērķdotācija 389
943 euro.
Budžeta izdevumi
BNP
ieņēmumi
tiek
novirzīti pašvaldības funkciju
nodrošināšanai - izdevumiem no
budžeta finansētajiem institūciju,
t.sk.
pašvaldības
izglītības,
kultūras, sporta iestāžu, sociālā
dienesta uzturēšanai, novada
pasākumu finansēšanai, novada
infrastruktūras
uzturēšanai.
Pašvaldības konsolidētā budžeta
izdevumi šajā gadā plānoti 19 111
980 euro, no tiem pamatbudžeta
izdevumi 18 612 966 euro, speciālā
budžeta izdevumi 496 316 euro,
ziedojumi un dāvinājumi – 2698
euro. Izdevumu finansēšanai
tiks izmantots budžeta līdzekļu
atlikums gada sākumā, kas
sastāda 1 715 121 euro, no tā
pamatbudžeta atlikums 1 528 442
euro, speciālā budžeta – 183 981
euro, ziedojumi un dāvinājumi
– 2698 euro, kā arī aizņēmumu
līdzekļi 3 722 688 euro apmērā
ES projektu realizācijai.
Vispārējie valdības dienesti
Vispārējo valdības dienestu
uzturēšanai ir paredzēti 1 639
107 euro, kas sastāda 8,8%
no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.
Kopējos
uzturēšanas
izdevumos
ieplānota arī pagastu autobusu

uzturēšana, izdevumi skolēnu
pārvadājumiem,
Lazdulejas
pagasta pārvaldes jumta remonts
- 1636 euro, programmas
“Lietvaris” iegāde - 4000 euro,
Kubulu pagasta pārvaldei telpu
remonts - 10 000 euro, Vīksnas
pagasta pārvaldes telpu remonts
1360 euro.
Izpildvaras
funkciju
administrēšanai, ko veic BNP,
noteikts budžets 943 820
euro, t.sk. pagastu pārvaldēm
administratīvo funkciju veikšanai
506 690 euro. Deputātu darba
samaksai plānoti 69260 euro.
Aizņēmumu
apkalpošanas
maksājumi tiek plānoti 16
840 euro apmērā. Biedru
maksas plānotas 28 611 euro un
izdevumiem
neparedzētiem
gadījumiem noteikti asignējumi
30 000 euro. BNP darbojas Valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs, tā budžets
- 42 250 euro.
Sabiedriskā
kārtība
un
drošība
Sabiedriskās kārtības un
drošības
nozares
izdevumi
noteikti 220 865 euro apmērā jeb
1,2% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.
BNP
policijas
uzturēšanai plānoti 103 552 euro.
Pašvaldības policijas funkciju
nodrošināšanai
ir
iegādāts
vēl
viens
transportlīdzeklis.
Dzimtsarakstu
nodaļas
uzturēšanai ir plānoti 73 868
euro, t.sk. 1505 euro jumta
remontam un 1600 euro datoru
iegādei. Atskurbtuves darbības
nodrošināšanai ir paredzēti 43
445 euro.
Ekonomiskā darbība
Plānotie
izdevumi
ekonomiskās
darbības
nodrošināšanai 2018.gadā ir 371
716 euro jeb 2% no kopējiem
izdevumiem. BNP Būvvaldes
funkciju
nodrošināšanai
paredzēti 44 213 euro; Pašvaldības
aģentūrai
“Ziemeļlatgales
Biznesa un tūrisma centrs” 79
385 euro. Paredzēts finansējums
Latgales speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldes uzturēšanai
2849 euro apmērā, biznesa
ideju konkursam 5000 euro.
ERAF
projekta
“Investīcijas
uzņēmējdarbības dažādošanai
un konkurētspējas uzlabošanas
Balvu
novadā”
tehniskās
dokumentācijas
apmaksai
paredzēti 36 300 euro.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības
2018.gada
budžetā novada teritorijas un
mājokļu
apsaimniekošanai
paredzēti 2 681 006 euro jeb
14,4% no kopējiem pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem.
Ielu apgaismojumam paredzēti
90 677 euro. Balvu novada
attīstības programmai 2018.2024.gadam paredzēti 6020
euro, biedrību LEADER projektu
līdzfinansējumam 1000 euro,
grants ceļu pārbūves projektiem
430 730 euro. Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošanai
paredzēti 2 584 309 euro, P/A
“San-Tex” izdevumi 1 542 544
euro, pašvaldības dotācija, 275
038 euro apmērā, paredzēta
pilsētas
labiekārtošanai
un

apzaļumošanai, lietus ūdens
kanalizācijas uzturēšanai. 2018.
gadā ir paredzēts pilsētas estrādes
grīdas remonts par 17 700 euro,
futbola laukuma apgaismojuma
ierīkošanai 8877 euro, pilsētas
rotaļu laukuma labiekārtošanai
11 000 euro, apgaismojuma
ierīkošanai 2565 euro, bīstamo
koku griešanai novada kapos 12
000 euro. Paredzēts finansējums
Tilžas pagasta Darbnīcu un Ceļu
daļas vadu tīklu savienošanai
ar centrālo ūdens padevi - 13
100 euro. Rozu kapu kapličas
remontam paredzēti 5357 euro.
Pašvaldības
līdzfinansējums
iekšpagalmu
sakārtošanai,
asfalta
ieklāšanai,
rotaļu
laukumu izbūvei, daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
paaugstināšanai 10 000 euro,
krūmgrieža
iegādei
Vīksnas
pagastam 616 euro, zāles pļāvēja
iegāde Lazdulejas pagastam
400 euro, pašvaldību dzīvokļu
remontam Briežuciemā 2500
euro.
Veselība
Veselības iestāžu uzturēšanai
paredzēti
146
763
euro.
Novadā darbojas seši feldšeru
– veselības punkti. 2018.gadā
turpinās projekts “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”, kam
paredzēti 96 141 euro.
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras
un
reliģijas
izdevumiem
pašvaldības 2018.gada budžetā
paredzēts finansējums 2 203
086 euro. Sporta pasākumu
nodrošināšanai ir paredzēti 812
099 euro, t.sk. Balvu pilsētas
stadiona rekonstrukcijai 693 293
euro. Bibliotēku uzturēšanai ir
paredzēti 297 435 euro. Muzeju
uzturēšanai paredzēti 122 559
euro. Kultūras namu izdevumu
finansēšanai ir paredzēti 475
781 euro, no tiem 202 639
euro ir paredzēti Balvu KAC.
Reliģisko organizāciju atbalstam
ir paredzēti 31 531 euro. 2018.
gadā turpināsies EKII projekta
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Balvu Kultūras
un atpūtas centrā” par summu
299 546 euro. Paredzēti līdzekļi
1837 euro biedrību LEADER
projektu līdzfinansējumam, XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkiem ir paredzēts
pašvaldības finansējums 50 604
euro apmērā, plānota LEADER
projekta
“Daudzfunkcionāla
laukuma izveide pie Krišjāņu
tautas nama” realizācija 12
099 euro apmērā. Pašvaldības
izdevumos paredzēta Balvu
pagasta tautas nama jumta
remonta pabeigšana 6166 euro
apmērā, Vīksnas tautas nama
aprīkojuma iegāde 650 euro
apmērā. Pašvaldības budžetā
ir
paredzēts
finansējums
Motosporta klubam “Motokruīzs”
- 1500 euro, biedrībai “Balvu
karatē klubs” 1200 euro.
Izglītība
Pašvaldības pamatbudžeta
izdevumu
daļā
izglītībai
plānoti 8 998 270 euro jeb
48,3%. Pašvaldības dotācija ir
paredzēta 5-10.klašu skolēnu
brīvpusdienām,
5-6gadīgo
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bērnu
brīvpusdienām,
internāta skolēnu ēdināšanai.
No 01.09.2018. ir paredzēta
ēdināšanas kompensācija 10.-12.
klašu skolēniem 1 euro apmērā.
Kopējais gada finansējums ir
129 011 euro, 1-4. klašu skolēnu
brīvpusdienām no valsts budžeta
līdzekļiem – 96 757 euro, mācību
līdzekļu un mācību literatūras
iegādei 27 908 euro. Izglītības
iestāžu
2018.gada
budžets:
pirmsskolas izglītības iestādēm
1 236 148 euro, pamatskolām – 1
363 197 euro, vidusskolām – 1 997
470 euro, kā arī Balvu Mākslas
skolai 119 924 euro, Balvu Mūzikas
skolai 328 838 euro, Balvu Bērnu
un jauniešu centram – 82 242
euro, Balvu Sporta skolai – 318
482 euro.
160 000 euro paredzēti
norēķiniem par citu pašvaldību
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Pašvaldības
budžetā ir paredzēta septiņu
ERASMUS+ un Nord Plus
projektu turpināšana, paredzēta
PII “Ieviņa” siltināšana par 207
626 euro, Balvu Valsts ģimnāzijas
un Balvu pamatskolas mācību
vides uzlabošana par 2 628 812
euro. Izglītības jomā ir paredzēta
13 projektu realizācija, divi
projekti atrodas izstrādes stadijā.
Sociālā aizsardzība
Sociālās
aizsardzības
izdevumi - 2 352 153 euro jeb 12,6%
no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. No asignējumiem
sociālai aizsardzībai - 434 901
euro
paredzēti
pabalstiem
un
palīdzībai
pašvaldības
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem.
Pansionāta
“Balvi” darbības nodrošināšanai
paredzēti 1 116 798 euro, no tiem
pašvaldības dotācija ir 421 458
euro. Aprūpei mājās ir paredzēti
38 164 euro, sociālo māju
uzturēšanai 42 088 euro, sociālā
dienesta darbībai 426 622 euro,
bāriņtiesai 126 083 euro. 2018.
gada budžetā ir paredzēts
finansējums biedrībām – 4810
euro.
2018.gadā
turpinās
projekti – Asistenta pakalpojumi
personām ar invaliditāti - 148
900 euro; deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales
reģionā - 3758 euro, profesionālā
sociālā
darba
attīstība
pašvaldībās - 2829 euro.
Speciālā budžeta izdevumi
2018.gadā plānoti 499 014
euro
apmērā,
t.sk.
vides
aizsardzībai no dabas resursu
nodokļa ieņēmumiem 30 000
euro, ekonomiskajai darbībai
(autoceļu (ielu) uzturēšanai) 466
316 euro, muzeja izdevumiem
no ziedojumiem 2619 euro, - no
tiem 186 390 euro atlikums uz
gada sākumu.
Saistības
Uz
2018.gada
1.janvāri
pašvaldībai ir 66 aizņēmumu
līgumi un viens galvojums, no
tiem 2018.gadā beigsies atmaksa
6 līgumiem. BNP saistību
apjoms ir 6 810 413 euro. 2018.
gadā pašvaldības aizņēmumu
apjoms ir 885 341 euro, t.sk. 63
767 euro atmaksa pēc projektu
pabeigšanas,
procentu
un
apkalpošanas maksājumi ir 16
840 euro.
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Domes sēde

Šī gada 25.janvārī notika
kārtējā Balvu novada Domes sēde,
kurā piedalījās 13 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Pēteris
Kalniņš, Sandis Puks, Svetlana
Pavlovska,
Ivans
Baranovs,
Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis
Zakarīts, Andris Kazinovskis, Eva
Smirnova. Sēdē tika izskatīti 62
jautājumi.
Par budžeta pieņemšanu
Deputāti
lēma
pieņemt
saistošo noteikumu Nr.1/2018
projektu “Par Balvu novada
pašvaldības 2018.gada budžetu”.
Par
programmas
apstiprināšanu
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada attīstības programmu
2018.-2024.gadam.
Par grozījumiem
Tika lemts izdarīt vairākus
grozījumus
Balvu
novada
pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.
Par mēnešalgu noteikšanu
Domes deputāti lēma noteikt
Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju
mēnešalgas
(pirms
nodokļu nomaksas) šādā apmērā:
Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas
un Vectilžas pagastu pārvaldes
vadītājiem EUR 813,00; Bērzpils,
Briežuciema,
Kubulu,
Tilžas
pagastu pārvaldes vadītājiem
EUR 909,00; Krišjāņu un Vīksnas
pagastu pārvaldes vadītājiem
EUR 823,00; Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājam
EUR 1260,00; Sociālā dienesta
vadītājam
EUR
1260,00,
Būvvaldes vadītājam EUR 1107,00;
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam
EUR 958,00; Balvu novada
Bāriņtiesas priekšsēdētājam EUR
1045,00; Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktoram EUR 920,00;
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
direktoram EUR 920,00; Balvu
Sporta centra vadītājam EUR
838,00 Balvu Novada muzeja
direktoram EUR 838,00; Balvu
novada Pašvaldības policijas
priekšniekam EUR 1010,00; Balvu
novada pašvaldības “Pansionāts
“Balvi”” direktoram 1065,00;
Balvu PII “Sienāzītis” vadītājam
EUR 850,00; Balvu PII “Pīlādzītis”
vadītājam EUR 950,00; Kubulu PII
“Ieviņa” vadītājam EUR 750,00;
Bērzkalnes PII vadītājam EUR
730,00; Tilžas PII vadītājam EUR
730,00 Balvu novada P/A “SANTEX” direktoram EUR 1345,00;
Balvu novada P/A “Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs”
direktoram EUR 1000,00 (no
19.03.2018.).
Par nobraukuma normām
Sēdē tika lemts apstiprināt
maksimālās mēneša nobraukuma
normas Balvu novada pašvaldības
administrācijas
dienesta
transportlīdzekļiem 2018.gadā.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Domes
deputāti
lēma
apstiprināt nedzīvojamās telpas
– garāžas Liepu ielā 1B, Balvos
izsoles rezultātus; nekustamā
īpašuma
“Palmiņas”,
Tilžas
pagastā, kas sastāv no zemes
vienības – starpgabala 3,35
ha platībā, izsoles rezultātus;
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Nr.11 Pansionāta apbraucamā
iela 2, Celmene, Kubulu pagasts,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
51 m2 platībā, izsoles rezultātus;
nekustamā īpašuma – dzīvokļa

Nr.2 Pārupes ielā 8, Tilžā, Tilžas
pagastā, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 47,5 m2 platībā, izsoles
rezultātus; nekustamā īpašuma
Nr.16 Raiņa ielā 48A, Balvos, kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
26,4m2 platībā, izsoles rezultātus.
Par
izsoles
noteikumu
apstiprināšanu
Sēdē tika lemts atsavināt
atklātā mutiskā izsolē nekustamo
īpašumu
“Hortenzijas”,
Briežuciems, Briežuciema pagasts,
kas sastāv no zemes vienības
0,0609 ha platībā, apstiprinot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 8600,00 apmērā un izsoles
noteikumus. Tika lemts atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
par 20%, atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas
pagastā, apstiprinot nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 1824,00
apmērā un izsoles noteikumus.
Deputāti lēma atkārtoti atsavināt,
samazinot sākumcenu par 20%,
atklātā mutiskā izsolē nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.1 Skolas
ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu
pagastā, apstiprinot nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 592,00
apmērā un izsoles noteikumus.
Tāpat arī lēma atkārtoti atsavināt,
samazinot sākumcenu par 20%,
atklātā mutiskā izsolē nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.2 Skolas ielā
31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā,
apstiprinot nekustamā īpašuma
sākumcenu EUR 592,00 apmērā
un izsoles noteikumus un atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
par 20%, atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā,
Kubulu
pagastā,
apstiprinot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 592,00 apmērā un izsoles
noteikumus.
Par maksas pakalpojumu
cenrādi
Sēdē tika lemts apstiprināt
Balvu novada pašvaldības Tilžas
pagasta pārvaldes sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi.
Par
saistošajiem
noteikumiem
Deputāti
lēma
pieņemt
saistošo noteikumu Nr.2/2018
“Grozījumi Balvu novada domes
2011.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumu Nr.3/2011 “Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
“SAN-TEX” sniegto pakalpojumu
cenrādi””
projektu,
saistošo
noteikumu Nr.3/2018 “Grozījumi
Balvu novada domes 2011.gada
12.maija saistošajos noteikumos
Nr.14/2011 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā””
un saistošo noteikumu Nr.4/2018
“Grozījumi Balvu novada Domes
2016.gada 14.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.19/2016 “Kārtība,
kādā Balvu novada pašvaldība
sniedz
palīdzību
dzīvokļa
jautājumu risināšanā”” projektus.
Par grozījumiem noteikumos
Lēma
veikt
grozījumus
2014.gada
9.oktobra
Balvu
novada pašvaldības noteikumos
Nr.6/2014 “Tirgus izpētes kārtība
Balvu novada pašvaldībā”.
Par atteikumu
Sēdē tika lemts atteikt SIA
“CompaQpeat”
iesniegumā
pausto
lūgumu
samazināt
ikgadējo nomas maksu par
nekustamā īpašuma “Lutinānu
purvs”,
Briežuciema
pagasts
nomu.

Par parāda dzēšanu
Sēdē tika lemts dzēst personas
parādu
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības “Dakteri”, Bērzkalnes
pagasts, Balvu novads, 13,7 ha
platībā, nomu EUR 49,35 apmērā.
Par izmaiņām komisijas
sastāvā
Deputāti lēma mainīt vienu
Administratīvās komisijas locekli
un vienu Civilās aizsardzības
komisijas locekli.
Par samaksas atcelšanu
Tika lemts atcelt Ētikas
komisijas loceklei paredzēto
samaksu par darbu komisijā ar
2018.gada 1.aprīli.
Par nekustamo īpašumu
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Aizezeri”,
Tilžas pagastā, 15,70ha kopplatībā,
zemes vienību 0,5 ha platībā
un no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Sābri”.
Deputāti lēma sadalīt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību Tilžas pagastā,
117,67 ha platībā, divās zemes
vienībās, atzīt izveidotās zemes
vienības par Balvu novada
pašvaldībai
piekrītošajiem
starpgabaliem, noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Ustrāni”,
Kubulu pagastā, 6,0835 ha
kopplatībā, zemes vienību 4,3 ha
platībā, izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Dzilnas”,
kā arī mainīt zemes lietošanas
mērķi uz 0201 - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Deputāti
lēma
atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Silaunieki”, Tilžas pagastā, 19,90
ha kopplatībā, zemes vienību 1,4
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
piešķirt nosaukumu “Mežulāji”.
Deputāti
lēma
precizēt
platību Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajai
zemes
vienībai
“Upenes” Balvu pagastā no 0,45
ha uz 0,56 ha, sadalīt šo zemes
vienību divās zemes vienībās, kā
arī atzīt zemes vienības par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošiem
starpgabaliem un noteikt zemes
lietošanas mērķi.
Sēdē lēma slēgt nomas
līgumus ar personām uz 15 un
30 gadiem par zemes vienības
daļas Daugavpils ielā 72, Balvos
iznomāšanu ēkas uzturēšanai,
noteikt zemes nomas maksu EUR
8,39 bez PVN gadā.
Lēma slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Tilžas pagastā,
0,1 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām
uz 10 gadiem, nosakot nomas
maksu gadā 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības. Tāpat
arī lēma slēgt nomas līgumus
ar personām par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajām zemes
vienības daļām Vectilžas pagastā,
0,8 ha platībā un 5,4 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām uz 10 gadiem, nosakot
nomas maksu gadā 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada

pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Bērzkalnes pagastā,
0,4584 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz
10 gadiem, nosakot nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Lēma arī
slēgt nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
daļas
Briežuciema
pagastā,
0,8 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz
10 gadiem, nosakot nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar z/s par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Vectilžas pagastā, 0,3 ha
un 0,0691 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz
10 gadiem, nosakot nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma pagarināt zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību
Bērzkalnes pagastā, 14,5 ha un
1,0 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām,
nosakot
nomas
maksu gadā 0,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības, kā arī
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Balvu pagastā, 0,08 ha platībā,
iznomāšanu individuālā augļu
dārza vajadzībām uz 10 gadiem,
nosakot nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Lēma
pagarināt
zemes
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
daļas Krišjāņu pagastā, 0,07 ha
platībā, iznomāšanu personīgās
palīgsaimniecības vajadzībām uz
5 gadiem, nosakot nomas maksu
gadā 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumus uz 10 gadiem
ar personām par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajām zemes
vienībām Vectilžas pagastā, 1,0
ha, 2,0 ha un 11,03353 ha platībā,
nosakot nomas maksu gadā 1,5%
(zemes gabaliem 1,0 ha un 2,0 ha
platībā) un 0,5% (zemes gabalam
11,0353ha platībā) apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti
lēma
pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Briežuciema pagastā, 2,45 ha
platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām uz 10 gadiem, nosakot
nomas maksu 0,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Lēma arī pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Bērzkalnes pagastā, 0,12 ha
platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām uz 10 gadiem, nosakot
nomas maksu 0,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Lēma atļaut personai noslēgt
zemes
apakšnomas
līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Vīksnas pagastā nomu,
6,84 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Sēdē lēma izbeigt zemes
nomas līgumu par Balvu novada
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pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas, 83,32 m2 platībā,
nomu, kā arī zemes nomas līgumu
par zemes vienības daļām 1,06 ha
un 0,4584 ha platībā.
Tika lemts precizēt dzīvokļa
Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā
domājamās daļas.
Lēma nodot Tilžas vidusskolai
valdījumā un apsaimniekošanā
Balvu
novada
pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo dzīvokli
Nr.17 Pārupes ielā 10, Tilžā,
Tilžas pagastā, iestādes darbības
nodrošināšanai.
Deputāti
lēma
nodot
sabiedriskā labuma organizācijai
Bērzpils pagasta sieviešu biedrībai
“Dzērvenīte”
bezatlīdzības
lietošanā
uz
10
gadiem
nedzīvojamo telpu Nr.6 Dārza
ielā 27, Bērzpilī, Bērzpils pagastā,
22,5m2 platībā, labā tehniskā
stāvoklī, kā arī iepriekšminētajai
biedrībai bezatlīdzības lietošanā
uz 10 gadiem zemes vienību
Skolas ielā 2A, Bērzpilī, Bērzpils
pagastā, platība 0,8428 ha.
Par apbūves tiesībām
Lēma piešķirt VAS “Ceļu
satiksmes drošības direkcija”
apbūves tiesības Balvu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Dārza ielā 25A, Bērzpilī,
zemes daļai 50 m2 platībā,
elektromobiļu
ātrās
uzlādes
stacijas izbūvei, nosakot apbūves
tiesību maksu EUR 28,00 gadā.
Par grozījumiem
Lēma veikt grozījumus Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
nolikumā.
Par apbalvojuma piešķiršanu
Tika lemts piešķirt Balvu
novada Domes apbalvojumu
“Balvu Goda pilsonis” Vairai
Resnei, kā arī izmaksāt vienreizējo
naudas balvu LR noteiktās vienas
minimālās mēnešalgas apmērā.
Par Bāriņtiesas locekli
Lēma ievēlēt ar 2018.gada
1.martu Gintu Sirmo par Balvu
novada
Bāriņtiesas
locekli
Vīksnas pagasta un Balvu pilsētas
administratīvajā teritorijā uz 5
gadiem.
Par sociālā dzīvokļa statusu
Sēdē lēma piešķirt sociālā
dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.23
Vidzemes ielā 22, Balvos, Balvu
novadā.
Par Uztura līguma slēgšanu
Lēma slēgt ar personu Uztura
līgumu, iegūstot pašvaldības
īpašumā nekustamo īpašumu
Vīksnas pagastā.
Par funkciju deleģēšanu
Lēma deleģēt Vīksnas pagasta
pārvaldes saimniecības pārzinim
veikt Vīksnas pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumu izpildītāja
pienākumus, kas saistās ar kādas
personas funkciju izpildi.
Par veselības apdrošināšanu
Sēdē
lēma
apdrošināt
personas no Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta,
Bāriņtiesas un Policijas.
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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balsīm pret 35 balsīm, 1 atturoties:
- Valdības Vēstnesis.-1928.-11.
febr.-Nr.34.-1.lpp.
Lasot arhīva materiālus “Ziņas
par pilsētām”, var atrast atzīmi,
ka Balvu pilsētas pašvaldība
darbu
uzsākusi
1928.gada
25.februārī (tātad saskaņā ar LR
Satversmes 69.pantu: “Likums
stājas spēkā četrpadsmit dienas
pēc izsludināšanas, ja likumā nav
noteikts cits termiņš”).
Arhīva materiālos ir speciāla
lapa ar virsrakstu “Piešķirtas
pilsētas tiesības”. Šajā 1936.gada
veidotajā lapā ir nosauktas visas
tā laika 60 Latvijas pilsētas, kur
minēts gads, mēnesis, datums, kad
piešķirtas pilsētas tiesības.
Izskatot
“Konversācijas
vārdnīcas” sējumus, redzams, ka
šiem iepriekš nosauktajiem 16
miestiem ir minēts dažāds pilsētas
tiesību
piešķiršanas
datums:
Balviem, Lejasciemam, Siguldai,
Ķemeriem, Priekuļiem, Mazsalacai
– 7.februāris, kad Saeima izskatīja
šo likumu, bet Preiļiem, Kārsavai
– 11.februāris, kad Prezidents
to izsludināja, savukārt Ogrei –
25.februāris, kad sāka darboties
pilsētu pašvaldības, bet Gulbenei,
Salacgrīvai – tikai minēts 1928.
gads.
Tātad jau šajā uzziņu literatūrā
nav bijusi vienprātība, bet
Prezidents Saeimas pieņemto
likumu izsludinājis 11.februārī,
tāpēc arī arhīva oficiālajos
materiālos dominē 11.februāris,
taču savs pamats ir visiem 3
datumiem, kas ir savstarpēji
saistīti (7.februāris - 11.februāris 25.februāris).
1928.gada
25.februārī
plkst.15.00 sākās Balvu pilsētas
domes pirmā sēde (protokols nr.1),
bet pēdējā sēde Balvu miestam
(protokols nr.4). Piedalījās visi 12
miesta domnieki, kuri turpināja
darbu kā pilsētas pašvaldības
domnieki. Sēdi vadīja domes
priekšsēdētājs Ernests Puķītis,
kurš
novēlēja
nenogurstoši

turpmāk strādāt pašvaldības un
sabiedriskās dzīves uzlabošanas
un labklājības labā. Sēde beigusi
darbu plkst.16.50.
Tātad par Balvu miesta valdes
priekšsēdētāju
tika
ievēlēts
vietējais namīpašnieks un tirgotājs
Reinholds Smurģis, kurš arī bija
pirmais Balvu pilsētas galva
(vecākais).
Lasot Latvijas Valsts vēstures
arhīva materiālus, var atrast
informāciju, ka Balvu pilsēta rūpīgi
gatavojusies 10 gadu jubilejai,
un tās atzīmēšanai pilsētas valde
iedalījusi 300 latus. Desmit gadu
jubilejas svinības notikušas 1936.
gada 1.aprīlī. Svētku programmā
rakstīts, ka 1.aprīļa vakarā pilsētas
galva Kārlis Lācis sniegs pārskatu
par pilsētas 10 gadu darbību.
Vai tiešām 1.aprīļa joks? Diez
vai, jo arī Pašvaldību departamenta
direktors J.Zankevics 1936.gada
31.martā jau atsūtījis telegrammu:
- Atceroties Balvu pilsētas
10 gadu pastāvēšanu, novēlam
pilsētai arī turpmāk kuplu zelšanu
un pašvaldību darbiniekiem darba
prieku un labus panākumus pilsētas
vadīšanā un veidošanā, priekšzīmīgi
veicot savus uzdevumus mūsu valsts
– atjaunotās Latvijas labā.
Lasot arhīva materiālus, var
secināt, ka toreizējie balvenieši par
pamatu 10 gadu jubilejai izvēlējās
nevis 1928.gada 11.februāri, kad
oficiāli miestam tika piešķirtas
pilsētas tiesības, bet gan par
pamatu ņēma 1926.gada 31.martu,
kad piešķirtas miesta tiesības, jo jau
toreiz balvenieši lūdza tās piešķirt.
Miesta pašvaldība sākusi darboties
ar 1926.gada 1.aprīli, tātad tas bijis
pamats toreizējām pilsētas 10 gadu
svinībām.
Laikā no 1928. gada 25.februāra
līdz 2009.gada 6.jūnija pašvaldību
vēlēšanām Balvu pilsētu vadījuši
divdesmit viens (21) pilsētas
vecākais.
Irēna Šaicāne,
Balvu Novada muzeja
pedagoģe, Balvu Valsts ģimnāzijas
vēstures skolotāja

Stacijas pamatskolā – visi uz slidām!
pavada uz skolas dīķa. Slidošanas
pamatprasmju apguve, pilnveide
un treniņi gan jaunākus, gan
vecākus skolēnus aizrauj arī vēlu
pēcpusdienās un brīvdienās. Kaut
gan ir gadījumi, kad daži vecāko
klašu skolēni tomēr izvēlas skriet
sniega krosiņu pa ābeļdārzu,
nevis kāpt uz slidām... Bet pat
vērotājiem no malas prieks,
ka 2.-5.klašu skolēni novērtē
slidotprieku un pilnveido savas
prasmes.

23.janvārī
Balvu
Novada
muzejā notika Pētera Džigura
grāmatas “Kal mākslas daili
dziesmā savā” prezentācija, kā
arī personālizstādes atklāšana.
Pasākumā piedalījās cilvēki, kuri
ir viņa mākslas cienītāji, kā arī
personas, kurām veltīti dzejoļi
jaunajā grāmatā.
Pats Pēteris grāmatas uzrunā
lasītājiem saka: “Manā dzejā
jūs neatradīsiet klasisko pantu
ar atskaņām, noteiktu rindu
skaitu un citus klasiskās dzejas
likumus. Dzejas rakstīšana ir
subjektīvs process, un subjektīva
ir arī lasītāja uztvere; katram – gan
dzejniekam, gan lasītājam - ir sava
dzīves pieredze, sava emociju un
domu pasaule, savs skatījums uz
lietām. Divu vienādu dzejnieku
nav, tāpat kā nav divu vienādu
lasītāju.
Man šķiet, ka dzejnieka misija
ir rakstīt par visu labo, gaišo, kas
pasaulē redzams un izjūtams,
parādīt to lasītājam, jo pasaule
taču ir skaista, un tādai jābūt arī
dzejnieka domai.”
Balvu
Novada
muzeja
direktore Iveta Supe uzrunāja
klātesošos teikdama: “Prieks jūs
redzēt ļoti kuplā pulkā. Domājot
par šo dienu, vēlējos teikt, ka
mums ir dubulti svētki, bet
mums pat ir trīskārši, četrkārši
svētki – iesākām valsts simtgadi,
tūlīt februārī iezvanīsim pilsētas
90 gadu dzimšanas dienu un,
protams, mēs atklājam mūsu mīļā
un sirsnīgā novadnieka Pētera
Džigura personālizstādi, kā arī
veram vaļā grāmatu.
Pēteris ir balvenietis no matu
galiem līdz papēžiem. 1944.
gadā Alekša un Palmīras ģimenē
nāca pasaulē un Balvos dzīvoja
dvīņu bērni – Pēteris un Irēna.
Jūs redzat, ka dvīņi ir īpaši cilvēki
– kopā nākuši pasaulē un arī
šodien Pēteris ir kopā ar māsu
Irēnu – viņi viens otru atbalsta,
sniedz palīdzīgu roku, iepriecina,
iedrošina.
Jāpiebilst, ka Pētera mākslas
darbi bijuši skatāmi visā plašajā

Pēteris Džigurs kopā ar saviem mīļajiem balveniešiem un viesiem.
pasaulē – Maskavā, Vācijā,
Zviedrijā, Francijā un citās
pasaules valstīs. Taču, ja runā
par Balvu Novada muzeju, tad
vislielākā mākslas kolekcija ir tieši
no Pētera.”
Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietniece
Anita Petrova savā uzrunā par
Pēteri teica: “Es skatījos uz Pētera
rokām, žestiem un ievēroju,
cik daudz viņā ir jauneklīguma.
Un, klausoties iepriekš runātajā,
saprotu, cik viņš ir dāsns – daudz
dodot, bagātīgi saņem atpakaļ.
Lai jums, Pēteri, vēl pietiek
jaunības, enerģijas, degsmes un
tās mīlestības, ko jūs pats noteikti
esat saņēmis un saņemat atpakaļ
no tiem cilvēkiem, kurus pats esat
iepriecinājis. Gribu vēlēt patiešām
labu veselību, lai veiksme visā, ko
jūs uzsāksiet un darīsiet.”
Bijusī Balvu pilsētas Domes
priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina
savu uzrunu iesāka ar Pētera
Džigura dzejas vārdiem, kurā
viņš raksta par sauli, tad teica:
“Uz mirkli atslēgsimies, aizvērsim
acis, pasapņosim un ieraudzīsim
savu pilsētu saules apmirdzētu
– saule spoguļojas Balvu un
Pērkona ezeru spoguļos, apmirdz
dievnamu krustus, saules stars
pamanās ielīst arī Balvu muižas
parka visēnainākajā nostūrī un

Ruta Bukša
Stacijas pamatskola

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

Ziema tomēr ievēro senās
tradīcijas un apciemojusi arī
Latviju. Sals dīķus un ezerus
pārklājis ar ledus kārtu, un
izsenis iecienītā ziemas izklaide slidošana - var sākties.
Kaut viens labums no lielajām
lietavām vasarā un rudenī nu ir
jūtams - Stacijas pamatskolas dīķis
šoziem pilns ar ūdeni. Pateicoties
ilggadējam
materiālajam
atbalstam no zviedru labdarības
organizācijas “Gnosjö hjälper”,
skolas sporta inventārā ir daudz
slidu. Ar lielu prieku un degsmi
acīs, skolēni sporta stundas

Pētera Džigura personālizstādes un grāmatas “Kal
mākslas daili dziesmā savā” atklāšana

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Turpinājums no 1.lpp.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.
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Stacijas pamatskolas skolēni ir priecīgi par iespēju dažādot sporta stundas.

Pēteris ar māsu Irēnu.

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

pilsēta spīd, pilsēta ir saulaina.
Vai tikai tā saule, kas spīd pie
debess juma dara mūsu pilsētu
skaistāku un krāšņāku? Taču
laikam nē! Katrs, kam dvēselītē
spīd saule, mūsu pilsētu dara
skaistāku un labāku. Tāds mums ir
arī mākslinieks, mūsējais Pēteris.”
Ar apsveikuma vārdiem un
dzejas rindu citātiem dalījās
arī Elita Teilāne, Ilga Oplucāne,
Edīte Gorkina, Sandra Kapteine,
Maruta Castrova, Ruta Cibule,
Zinaida Logina un daudzi citi,
bet pats Pēteris Džigurs sirsnīgi
pateicās visiem, kuri bija atnākuši,
kā arī vēlēja, lai visiem labi klājas,
jo daudzi balvenieši ir ļoti gaiši
cilvēki.
Jaunizdotās grāmatas ievadā
par Pēteri un viņa darbiem
izsakās vairāki cilvēki. Viena
no tiem ir bijusī Balvu pilsētas
Domes priekšsēdētāja Ināra
Ņikuļina, kura raksta: “Viņš ir
mūsējais – balvenietis! Taču
ne tālab vien, ka viņa dzimtā
puse ir Balvi, ka savas skolas
gaitas vadītas un pirmās dzīves
gudrības apjaustas Balvos, bet
gan tālab, ka mākslinieks Pēteris
Džigurs savas saturīgās un aktīvas
dzīves laikā ar balveniešiem ir
atradis nevainojamu kontaktu,
savstarpējo sapratni, cieņu un
kopīgu, saskanīgu valodu. Lai
arī ikdienu mākslinieks vada
divu simtu kilometru attālumā
no Balviem, manuprāt, viņš ik
mirkli jūt šīs mazpilsētas elpu,
tās dzīves ritmu, priecājas par
balveniešu veiksmēm un pārdzīvo
neveiksmes.”
Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore Ruta Cibule: “Pēteris
mums visiem dod tik daudz
mīlestības, cik mēs nespējam ne
paņemt, ne paturēt. Caur saviem
darbiem, vārdiem, saulaino acu
skatienu, dzīves gudrību… Viņš
mums vienmēr ir klāt esošs,
neraugoties uz to, ka redzamies
samērā reti. Mēs dodam tālāk cits
citam Pētera gaišo dāsnumu, un
tā mēs kopā saulaini izgavilējam
šo dzīvi”.
Māksliniece Elita Teilāne
“Pēteris Džigurs gan savos
darbos, gan dzīvē ir apliecinājis
nesatricināmu pārliecību par
cilvēka un dzīves gaišumu, kas
ir mūžīgs un neiznīcināms. (..)
Mākslinieka darbi ataino viņa
dzīves uztveri, kurā tiek domāts
nepiezemētās kategorijās. ”
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Mūsu soliste Svetlana Duļko
šoreiz bija uzaicinājusi sev līdzi
jauno ģitāristi Elīnu Burku, ar kuru
kopā duetā meitenes izpildīja
divas dziesmas – “Твои карие
глаза” un “Divi eņģeļi”. Savu
uzstāšanos Svetlana noslēdza ar
solo “Tik balti”.
Vokālais
ansamblis
“Razdoļje” koncertā izpildīja
deviņas
dziesmas.
Savu
uzstāšanos ansamblis uzsāka
ar krievu tautas dziesmu bloku
– “Перевоз Дуня держала”
un “У зори, у зореньки”. Šīm
dziesmām par ziemu bija īpaša
publikas piekrišana, jo visi esam
sailgojušies pēc īstiem ziemas
priekiem!
Visu vakaru valdīja svētku
gaisotne, skanēja apsveikumi
un sirsnīgi vēlējumi Vecajā
Jaunajā gadā. Bērni ar aizrautību
piedalījās
Jaungada
mīklu
minēšanā. Koncerta noslēgumā
izskanēja
pateicības
vārdi
visiem māksliniekiem, kolektīvu
vadītājiem, koncertmeistaram,
sponsoriem, palīgiem un visiem
skatītājiem. Īpaša pateicība
kolektīvu
vadītājiem
Zojai
Zaharovai, Viktoram Bormanim,
Žannai Ivanovai, Sofjai Baitinai,
vokālistēm Svetlanai Duļko un

Lūgsim debesīm mazliet
laimes.
Lai tā klājas pār visiem gaiši.
Lai visi svētie mūs droši sargā.
Lai darbi sokas un nepagurst
rokas.
Vecais Jaunais gads pie
durvīm klauvē.
Mēs to aicinām, gaidām un
cienām.
Lai uz galda – gardi, dvēselē
– gaiši,
Maciņā nav tukšums, mājā,
lai ir siltums.
Svetlana Pavlovska
Krievu kultūras biedrības
“Razdoļje” vadītāja

Spēlē klavieru trio: Lelde
Paula-klavieres; Andris Pauls –
vijole; Diana Ozoliņa-čells.
Koncertprogramma
veltīta
šī gada jubilāra Pētera Plakida
piemiņai un Franča Šūberta 220
gadu atcerei.
Abu komponistu dzimšanu
šķir 150 gadi, tomēr viņu dvēselēs
ir daudz kopīga. Ne velti daži
mūzikas kritiķi P.Plakidi dēvē
par neoromantiķi. Tomēr daudz
tur ir arī tipiska savam laikam –
skarba un neizskaistināti patiesa.
Šis abu komponistu mūzikas
pretnostatījums likās pietiekami
interesants, lai šādu programmu
piedāvātu
klausītājiem
Latvijas pilsētās. Balvu muižas
koncertzālē koncerts izskanēs
2018.gada 11.februārī pulksten
15:00.
Koncertā tiks atskaņoti:
P.Plakida
klavieru
trio
“Romantiskā mūzika”, skaņdarbi
vijolei un čellam;
F.Šuberta Fantāzija vijolei un
klavierēm C-dur D 934; Klavieru
trio Es-dur D 929.
Vijolnieks
Andris
Pauls
šogad pats svin 60 gadu jubileju.
Ilgus gadus viņš bijis Latvijas
Filharmonijas
kamerorķestra
koncertmeistars un pirmā vijole.
Šobrīd Andris muzicē Latvijas
Nacionālās operas orķestrī un
ir aizrautīgs kameransambļa
klases
skolotājs
E.Dārziņa
mūzikas
vidusskolā.
Viņa

kamermuzicēšanas
pieredze
vistiešākā veidā saistīta ar
komponistu
Pēteri
Plakidi.
Savulaik, muzicējot kopā ar
komponistu un brāli čellistu
Ivaru Paulu klavieru trio sastāvā,
radies
opuss “Romantiskā
mūzika”. Andris bijis šī skaņdarba
pirmais izpildītājs,
saņēmis
autora
padomus
skaņdarba
interpretācijai. Vēl viņa sniegumā
būs iespējams dzirdēt vienu no
pēdējiem P.Plakida skaņdarbiem
vijolei “Mālers apmeklē kabarē”.
Diana Ozoliņa ir Latvijas Lielās
Mūzikas balvas ieguvēja, LNSO
čellu grupas koncertmeistare
ar lielu kamermuzicēšanas un
solo spēles pieredzi. Spēlējusi
dažādos
kameransambļu
sastāvos.
Izveidojusi
LNSO
čellu grupas ansambli “Dream
Team”. Māca jaunos čellistus
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
Akadēmijā. Arī viņa savulaik bijusi
Pētera Plakida kameransambļu
partnere. Dzirdēsim P.Plakida
skaņdarbus “Ēnu dejas”, kuras
iespējams atskaņot gan altam, gan
čellam.
Lelde Paula ir klavierspēles
pasniedzēja un koncertmeistare
E.Dārziņa mūzikas vidusskolā.
Daudz
spēlējusi
duetā
ar
vijolnieku Andri Paulu. Kopīgi
veikti arī skaņu ieraksti. Savulaik
spēlējusi arī duetā ar čellisti Dianu
Ozoliņu.

Briežuciemā simtgades gadu iesāk
svinot Pīrāga svētkus

Balvu krievu kultūras biedrības “Razdoļje” vokālais ansamblis.

Noslēdzies
2018.gada
makšķerēšanā 1.posms
27. un 28.janvārī uz Balvu
ezera norisinājās čempionāta
1.posms, kurā piedalījās 12
komandas.
Komandu kopvērtējums:
1.vieta C.ALBULA/Alūksne 36 punkti;
2.vieta LIARPS (Balvi) - 44
punkti;
3.vieta PANSIJA (Rīga) - 50
punkti.
Priecājamies,
ka
arī
balveniešu komanda ir tikusi pie
godalgotas vietas!
Jāatzīmē,
ka
1.vietas
ieguvējiem
noķerto
lomu
kopējais svars ir 20,884 kg,
2.vietas ieguvējiem – 19,417 kg,
bet 3.vietas ieguvējiem – 16,780
kg.
Individuālajā vērtējumā vietu
sadalījums šāds:
1.vieta Raimondam Kinertam
(BSM-EBOAT.LV) - 3 punkti;
2.vieta Andrim Jerumam
(C.ALBULA/Alūksne) - 5
punkti
3.vieta Andžam Daugavietim

Elīnai Burkai, Balvu Kultūras un
atpūtas centra skaņu operatoram
Gintam Grīslim.
Vissiltākie pateicības vārdi
Latvijas Republikas Saeimas
deputātam Ivanam Ribakovam.
Paldies par vispārdrošāko ideju
un aktivitāšu atbalstīšanu, par
bērnu kostīmiem, par transporta
nodrošināšanu māksliniekiem,
par savu klātbūtni visos Balvu
krievu
kultūras
biedrības
“Razdoļje” rīkotajos pasākumos.

Foto no Svetlanas Pavlovskas arhīva.

13.janvārī
Balvu
krievu
kultūras biedrība “Razdoļje”
jau četrpadsmito reizi savā
pilsētā rīkoja Vecā Jaunā gada
svinēšanu.
Svētku zālē Balvu muižā bija
pulcējušies dažādu vecumu,
bet vienlīdz pozitīvi noskaņoti
skatītāji – Vecā Jaunā gada
sagaidītāji.
Ārā
pamazām
pieņēmās sals, tumšā zeme
un ceļi sāka pārklāties ar baltu
sniega sedziņu. Kad visapkārt
balta pasaule, tad arī sirdī ielīst
gaišums.
Koncerta laikā bija dažādi
pārsteigumi, katram bija par
ko priecāties, pasmaidīt vai
aizdomāties.
Kā
vienmēr
ierasts,
koncertā
piedalījās
Balvu krievu kultūras biedrības
“Razdoļje” vokālais ansamblis
un Žannas Ivanovas vadītie
deju kolektīvi – bērnu deju
grupa “Varavīksne”, pieaugušo
deju
kolektīvs
“Ingrīda”,
kurā dejo Balvu pansionāta
darbinieki, kā arī defilē. Skanot
vietējā komponista, izpildītāja
A.Šaicāna dziesmai “Ziedi, mana
pilsēta, ziedi”, koncertu atklāja
Ž.Ivanovas vadībā sagatavotais
defilē - apģērbu kolekcija ar
Balvu pilsētas skatu motīviem.
Kas gan ir svētki bez
viesiem? Pirmo reizi pie mums
koncertēja
Sofjas
Baitinas
vadītā flamenko deju studija
“Unis Duo Tres” no Daugavpils,
un svētku apmeklētāji šajā
sniegotajā vakarā varēja priecēt
acis un sirdis, baudot ugunīgās
spāņu dejas. Tādu neparastu,
eksotisku dejošanu mēs vēl
nebijām redzējuši! Vienā no
priekšnesumiem tika iesaistīti arī
skatītāji. Katrs dejoja kā spēja,
bet galvenais – smaidīja un
priecājās!
Skatītājus šajā vakarā priecēja
ne tikai dejotāji, bet arī vokālisti.

Kamermūzikas koncerts “Šūberts…
Plakidis… In Memoriam”

Foto no Briežuciema pagasta pārvaldes arhīva.

Nosvinēts Vecais Jaunais gads

čempionāta

(CMS) - 5 punkti.
Sacensību
mērķis
ir
popularizēt
makšķerēšanas
sportu kā veselīgu un aktīvu
sporta veidu, noteikt sezonas
Latvijas
labākos
sportistus
zemledus makšķerēšanā, kā arī
veikt Latvijas izlases kandidātu
atlasi
līdzdalībai
2018.gada

2.vietas ieguvēji - komanda “LIARPS”.

zemledus

pasaules čempionātā.
Plānots,
ka
2.posms
norisināsies 10. un 11.februārī uz
Stropu ezera, bet 3.posms 3. un
4.martā uz Limbažu ezera, tomēr
jāseko līdzi laikapstākļiem un
izmaiņām dabā.
Turēsim īkšķus par savējiem,
un arī turpmāk – ne asakas!

5.

Čaklās un rosīgās Briežuciema saimnieces.
Briežuciema ļaudis Latvijas
simtgades gadu iesākuši ar
Pīrāga svētkiem, jo prasmīgas
saimnieces Latvijā vienmēr ir
bijušas godā celtas. Pabarot saimi
un ciemiņus – tas katras kārtīgas
latviešu sētas un saimnieces
gods.
17.janvārī
pagasta
rokdarbnieču
darbnīcā
saimnieces Helēna Ločmele,
Anna Pundure, Laima Ločmele,
Skaidrīte Pakalnīte, Aina Supe,
Veneranda Keiša aicināja dalīties
ar prasmēm un receptēm
pīrādziņu, plātsmaižu un toršu
cepšanā. Jāprot svētkus svinēt
savās mājās, savā pagastā, tad
izdosies arī lielāka mēroga
svētki. Ne jau katrs pagasta
iedzīvotājs varēs apmeklēt lielos
simtgades pasākumus, bet uz
vietas mēs katrs varam sarīkot
svētkus sev un apkārtējiem.
Jāpriecājas, ka mūsu puses

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

saimnieces atceras un izmanto
senas receptes, kā arī prot tās
pielāgot mūsdienu steidzīgajam
laikam, un prot ar radošu izdomu
veikalā nopērkamo produkciju
pagatavot tā, ka “mēli var norīt”.
Dāmas cienījamos gados ar
interesi klausījās kā virtuvē tagad
saimnieko jaunākā paaudze,
kad kulināriju atvieglo dažādi
mūsdienīgi virtuves piederumi
un produkti. Garšīgi, smaržīgi
un radoši iesākām šo gadu ar
domu, ka mūsu mājās vienmēr
būs maize un arī pīrāgi galdā,
ka ģimenes vismaz svētkos
pulcēsies pie saimes galda.
Sev, Jums visiem un Latvijai
pārticību novēl Briežuciema
rokdarbu pulciņa dāmas un
pārējie briežciemieši!
Zita Mežale
Briežuciema pagasta kultūras
darba organizatore

6.
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Ziemeļlatgales novadi īstenos jaunu kopprojektu Tilžas kultūras nams aicina iesaistīties
akcijā – 100 m garas šalles darināšanā
dabas vērtību iepazīšanai un saglabāšanai
2017.gadā
veiksmīgi
noslēdzies
Ziemeļlatgales
pašvaldību kopprojekts “Loba
doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī”. Projektā
uzstādītie vides instalāciju objekti
ir kļuvuši par papildu tūristu
piesaistes
objektiem
visiem
pieciem - Balvu, Viļakas, Rugāju,
Baltinavas un Kārsavas novadiem.
Ziemeļlatgales 5 vides instalāciju
objekti, kas kā vienots tūrisma
objekts tika pieteikts Latgales
reģiona 2017.gada balvai tūrismā
nominācijā “Inovatīvākais tūrisma
produkts 2017”, kļuva par šī gada
laureātu!
Gada nogalē Latvijas vides
aizsardzības
fonds
piešķīris
finansējumu
vēl
vienam
Ziemeļlatgales
pašvaldību
kopprojektam
“Iepazīsim,
lai nosargātu”, lai sabiedrību
iesaistītu izglītojošos pasākumos,
kas saistīti ar Latvijas dabas
vērtību atklāšanā un uzturēšanā
nozīmīgu personu, notikumu un
vietu izcelšanu un godināšanu.
Tādējādi pašiem atklājot Latvijas
dabas bagātības, iepazīstot tās
un mācoties dabu sargāt. No
2018.janvāra līdz jūnijam četros
Ziemeļlatgales novados - Rugāju,
Balvu, Baltinavas un Kārsavas projekta ietvaros notiks deviņi
dažādi dabas izziņas pasākumi,
kuros varēs piedalīties gan

novadu iedzīvotāji, gan viesi.
Rugāju novada teritorijā
pavasarī,
projekta
ietvaros,
notiks 2 pasākumi – laivošanas
ekspedīcija pa Pededzes upes
lejteci veselas dienas garumā,
īpaši aicināti piedalīties jaunieši,
bet otrs pasākums plānots kā āra
dabas izziņas nometne teltīs divu
dienu garumā skolēniem vecumā
no 11-15 gadiem.
Balvu novadā savukārt tiks
organizēts velo brauciens velo
gida pavadībā un Lubāna mitrāja
izpētes
pārgājiens
Bērzpils
pagastā.
Baltinavas novadā plānots
organizēt
aizraujošu
velo
orientēšanās
pasākumu
pa
Baltinavas novada skaistākajām
vietām ar pikniku noslēgumā.
Kārsavas novadā paredzēti
vairāki
putnu
vērošanas
izziņas pārgājieni dabas parkā
“Numernes valnis”
ar dabas
aizsardzības pārvaldes speciālistu
kā vides gidu.
Otrs pasākums, kas izlolots
projektā, ir virtuālās ekskursijas mūsdienīgs un radošs risinājums
aizsargājamu
dabas
vērtību
atklāšanā
un
saglabāšanā,
iepazīstot dabas vērtības, tās
neapdraudot.
Mēs
ikdienā
daudz lietojam internetu un
sociālos tīklus, un daudziem par
ieradumu ir kļuvis, “sērfojot”

internetā, apmeklēt dažādas
svešas zemes, iepazīt tās, virtuāli
tajās viesojoties. Ziemeļlatgale ir
bagāta ar skaistām, neparastām
dabas vietām, tāpēc projekta
gaitā tiks sagatavota interaktīva
Ziemeļlatgales dabas dārgumu
prezentācija - četru Natura 2000
īpaši
aizsargājamu
teritoriju
iemūžināšana
360
grādu
fotogrāfijās un gaisa skatos. Būs
iespēja tos aplūkot internetā visai
Latvijas sabiedrībai un arī Latvijas
viesiem, tulkojot pievienotos
aprakstus divās svešvalodās.
Prezentāciju varēs aplūkot katras
pašvaldības mājas lapā.
Projekts
“Iepazīsim,
lai
nosargātu”
veltīts
Latvijas
simtgadei un tiek īstenots ar
Latvijas
vides
aizsardzības
fonda un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
finansiālu
atbalstu.
Rugāju
novada dome ir vadošais projekta
īstenotājs.
Mārīte Orniņa
Rugāju novada
uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības centra vadītāja

Turpinās Jauniešu garantijas pēdējā uzņemšana 25
profesijās
Līdz 23.februārim turpinās
ziemas
uzņemšana
Jauniešu
garantijas izglītības programmās,
kurā jaunieši var pieteikties iegūt
darba tirgū pieprasītu profesiju 1
gada laikā bez maksas. Mācības
kādā no 25 profesijām piedāvā
17
profesionālās
izglītības
iestādes visā Latvijā, un šī ir
pēdējā uzņemšana programmā
Jauniešu garantija, kas tuvojas
noslēgumam.
“Jauniešu garantija Latvijā norit
kopš 2014.gada, un programmu
absolvējuši jau vairāk nekā 6000
jauniešu. Kā liecina mūsu veiktās
absolventu aptaujas iepriekšējos
gados, iegūtā izglītība palīdz
mazināt jauniešu bezdarbu.
Pusgadu pēc izlaiduma ap 70%
jauniešu strādā un puse no viņiem
- iegūtajā profesijā,” stāsta Valsts
izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) Profesionālās izglītības
projektu departamenta direktore
Elīna Purmale-Baumane.
Mācībām
var
pieteikties
nestrādājoši jaunieši vecumā no
17 līdz 29 gadiem. Jaunieši var būt
reģistrējušies arī Nodarbinātības
valsts aģentūrā kā darba meklētāji
vai bezdarbnieki un vienlaikus
saņemt bezdarbnieka pabalstu.
Jauniešu garantijas mācībās
uzņem arī strādājošus un
pašnodarbinātus jauniešus, kā arī
jaunos vecākus, kas atrodas bērnu
kopšanas atvaļinājumā, taču tikai
tad, ja ir vecumā no 17 līdz 24
gadiem, kā arī var savienot darbu
vai bērna aprūpi ar mācībām,
ņemot vērā, ka programmā
mācības notiek klātienē.

Mācību
laikā
jaunieši
saņem stipendiju no 70 līdz
115 euro mēnesī, ja ir sekmīgi,
kā arī nepieciešamos mācību
līdzekļus,
bezmaksas
vietu
dienesta viesnīcā un karjeras
atbalsta pakalpojumus. Savukārt
kvalifikācijas
prakses
laikā
programma
apmaksā
ceļa
izdevumus un naktsmītni, ja tas
nepieciešams.
Lai pieteiktos apgūt kādu no
Jauniešu garantijas profesijām,
jaunietim
nepieciešama
pamatizglītība, vidējā izglītība
vai vidējā profesionālā izglītība.
Pieteikties var arī vakarskolu
audzēkņi un ikviens, kurš iegūst
vidējo izglītību tālmācībā vai
studē nepilna laika studiju
programmā augstskolā.
Piedāvāto profesiju klāstā
ir tādas profesijas kā pavārs,
konditors,
apdares
darbu
strādnieks, inženierkomunikāciju
montētājs, krāšņu podnieks,
drēbnieks,
šuvējs,
ķīmiskās
produkcijas ražošanas operators,
galdnieks,
kokapstrādes
iekārtu operators, kokvedēja
automobiļa
vadītājs
un
motorzāģa operators. Pēdējā
uzņemšanā ir arī šādas profesijas
- lietvedis, mazumtirdzniecības
veikala pārdevējs, dārzkopis,

kokkopis (arborists), frizieris,
vizāžists,
elektromontieris,
autoatslēdznieks, atslēdznieks,
frēzētājs,
virpotājs,
rokas
lokmetinātājs un lokmetinātājs ar
mehanizēto iekārtu.
Mācības
gadu
ilgajās
programmās
sāksies
26.februārī,
un
pieteikšanās
profesionālās izglītības iestādēs
norit līdz 23.februārim. Ar
visām
Jauniešu
garantijas
profesijām, izglītības iestādēm,
uzņemšanas noteikumiem un
priekšrocībām var iepazīties
VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija.
Projekta
Jauniešu
garantija aktivitāti “Sākotnējās
profesionālās
izglītības
programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros” finansē ar
Eiropas Savienības Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīvas un
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā
arī no Latvijas valsts budžeta.
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un
programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461
Mob.: 28628088
kristine.keica@viaa.gov.lv

Sagaidot Latvijas simtgadi,
Tilžas kultūras nams aicina
iedzīvotājus piedalīties akcijā
“Kopā būt un domāt vienu domu”,
kuras ietvaros Latvijai dzimšanas
dienā darināsim 100 m garu šalli.
Šalle būs vizuāls, simbolisks
apliecinājums tam, ka katrs esam
daļa no Latvijas.
Akcijas sākums 26.janvārī un
noslēgums 28.jūlijā Tilžas pagasta
svētkos, labo domu un vārdu
pusstundā uz Brīvības ielas.
Katram akcijas dalībniekam
jānoada, jānotamborē vai citā
tehnikā jādarina 30x30cm liels
šalles posms, kurā atainojas
Latvijas gadalaikiem raksturīgās
krāsas. Vēlams izmantot arī
valsts simboliku un spēka zīmes
(piemēram, jumis, saulīte, meteņa
zīme u.c.).
Gatavos šalles posmiņus katra
mēneša 26.datumā varēs nodot
Tilžas kultūras namā. Viens cilvēks

var darināt un iesniegt vairākus
posmus. Šalles posma apakšējā
labajā stūrī jābūt norādītiem
autora iniciāļiem. Darbam klāt
jāpievieno zīmīte ar pilnu vārdu,
uzvārdu, vecumu un amatu.
Pavisam kopā vajadzīgi 333
posmiņi.
Akcijas
dalībniekiem
pieteikties līdz 1.februārim, zvanot
pa t.27870251.
Sāksim ar pozitīvām domām
un sekos labs rezultāts!
Daiga Lukjanova
Tilžas pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Bezmaksas nūjošanas pamatu
apmācības nodarbības februārī
Balvu novada pašvaldība
projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Balvu
novadā”,
Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros
piedāvā
nūjošanas
iesācēju
apmācību nodarbības ikvienam
interesentam, kuros sertificēta
nūjošanas instruktora - Zinaidas
Loginas vadībā, varēs apgūt
nūjošanas pamatus, pareizu soli,
kā arī saņemt konsultāciju, kā
izvēlēties atbilstošākās nūjas.
Nūjošanas pamatu nodarbības
notiks
katrā
pagastā.
Pēc
apmācībām iedzīvotāji varēs
turpināt nūjot grupās, jo projekta

Starpnovadu
konkurss

vizuālās

Lai veicinātu bērnu un
jauniešu interesi par Latgales
kultūras vērtībām glezniecībā
un literatūrā, sekmētu bērnu un
jauniešu radošās domāšanas
attīstību
un
pilnveidotu
praktiskās iemaņas rakstības
kultūrā, radītu unikālus jaunrades
vizuālos darbus, interpretējot
Latgales
gleznotāju
darbos
latgaliešu valodu, kā arī veicinātu
starpnovadu sadarbību, Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde,
Balvu Mākslas skola, biedrība
“Radošās Idejas”, NVO “Savi”,
organizē starpnovadu bērnu
un jauniešu vizuālās mākslas
konkursu “Krāsu raksti Latgalē”.
Konkursa prioritāte – apzināt
Latgales
kultūras
vērtības
– glezniecībā un literatūrā,
veicinot tās saglabāšanā un
pieejamībā jaunrades procesā.
Konkurss vērsts uz Latgales
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ietvaros ir nopirktas arī nūjas.
Pirmās apmācību nodarbības
notikušas jau Balvu, Bērzpils,
Vectilžas,
Tilžas,
Kubulu,
Bērzkalnes,
Krišjāņu
un
Briežuciema pagastos.
Februārī
nūjošanas
nodarbības notiks:
14.februārī plkst.17:30 Vīksnā
(tikšanās pie Vīksnas pagasta
tautas nama);
21.februārī
plkst.17:00
Lazdulejā
(tikšanās
pie
Lazdulejas pagasta tautas nama)!
Sīkāku informāciju var iegūt
pie nūjošanas instruktora Zinaidas
Loginas, mob.29203754

mākslas

glezniecības
meistaru
un
literāru darbu latgaliešu valodā
apzināšanu, veicinot latgaliešu
valodas un rakstības saglabāšanu
un attīstīšanu, radot unikālus
jaunrades vizuālos darbus.
Konkursā
tiek
aicināts
piedalīties ikviens Balvu pilsētas,
Balvu
novada,
Baltinavas
novada un Rugāju novada
bērns un jaunietis vecumā no
7 – 18 gadiem, iesniedzot vienu
individuālu darbu. Izglītības
iestāde var iesniegt ne vairāk kā
20 darbus.
Konkursa koordinatore Anita
Kairiša, Balvu Mākslas skolas
direktora vietniece, biedrība
“Radošās Idejas”, tālr.: 29137849,
e-pasts: anita.p@inbox.lv.
Konkursa nolikums pieejams
Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Aktualitātes izglītībā.
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Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!
Trešo gadu pēc kārtas Balvu,
Viļakas, Kārsavas, Rugāju un
Baltinavas
novadu
tūrisma
informācijas centri aicina ikvienu
doties
baudīt
daudzveidīgu
kultūras un aktīvās atpūtas
piedāvājumu “Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē” 17. un 18.februārī,
kas tapis sadarbojoties ar reģiona
tūrisma uzņēmējiem un objektu
saimniekiem.
Sestdienas, 17. februāra, rīta
pusē būs iespēja baudīt aktīvo
atpūtu dabā, dodoties pārgājienā
dabas parkā “Numernes valnis”,
piedaloties nūjošanas nodarbībā
Briežuciemā
vai
ekskursijā
briežu dārzā “Mežsētas” Rugāju
novadā. Savukārt dienas otrajā
pusē tiek piedāvāta aktīva
līdzdarbošanās radošajā darbnīcā
Baltinava novada muzejā, kur tiks
gatavoti ledusskapju magnētiņi
un būs ekskursija Ruskulovas
saimniecībā “Stirnas”, apskatot
trušus un fazānus, kā arī iemēģinot
roku loka šaušanā, klausoties
vēsturiskos stāstus par Ruskulovas
muižu un baudot uz ugunskura
vārītu zupu. Pirtniece Arnita
Melberga Balvos iepazīstinās
ar pirtī iešanas pamatiem jeb
ABC, kā arī iemācīs pagatavot
pirts skrubjus, izmantojot dabas
veltes un augus. Gardēžiem
īpašs piedāvājums būs viesu
namā “Noras” Krišjāņos, kur
saimniece aicinās baudīt gardas

pusdienas labākajās Latgales
kulinārā mantojuma tradīcijās
un piedalīties meistardarbnīcā,
pagatavojot speķa pīrādziņus vai
cepumus “Rozīte” pēc senām
receptēm, un baudīt tos kopā
pie kafijas vai tējas tases dienas
noslēgumā.
Savukārt
svētdienas,
18.
februāra, rītā būs iespēja ieturēt
nesteidzīgas “Saldās brokastis”
Malnavas “Dzīļu” maiznīcā, ko
būs sarūpējusi saimniece Aina
Barsukova un pēc tam doties
ekskursijā gida pavadībā pa
Malnavas muižas teritoriju un
noslēgumā viesoties Latgolys
Šmakovkys dadzynuotovā, un
iepazīties arī šī leģendām apvītā
dzēriena gatavošanas procesu,
kā arī nobaudīt to. Aktīvās
atpūtas cienītājiem svētdien
būs lieliska iespēja iepazīt jaunu
piedāvājumu
Ziemeļlatgalē
– lāzertaga spēli, piedaloties
atvērtajā spēlē Kārsavā. Tie, kuri
vēlas radoši darboties, svētdien
varēs piedalīties sveču darbnīcā
Tilžas muzejā, kur tiks gatavotas
sveces no bišu vaska. Pēc tam
turpat Tilžā brīvdabas estrādes
apkārtnē notiks Meteņdienas
tradīciju pasākums “Svinēsim
svētdienu kopā!”.
Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek
aicināti gan sestdien, gan svētdien
apmeklēt zirgu sētu “Kapulejas”
Balvu novada Tilžā un doties

izjādē ar zirgu, vizināties kamanās
vai arī doties slēpot uz Balkanu
dabas parku Viļakas novada
Šķilbēnu pagastā, vai baudīt
izbraucienus ar kvadracikliem
viesu namā “Paradīzes” netālu no
Balviem. Pirts baudītājiem lieliska
iespēja pēc aktīvās atpūtas atgūt
spēkus “Paradīzes” pirtiņā vai āra
kubulā.
Pilna pasākuma programma
ar visām norises vietām, laikiem
un ieejas maksām ir skatāma
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra mājas lapā www.zlbc.lv.
Aicinām ņemt vērā, ka
atsevišķas aktivitāšu norises būs
atkarīgas no laika apstākļiem
un var tik atceltas (piemēram,
slēpošana, vizināšanās kamanās).
Papildus
informācija
par
visām norisēm “Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē” – turisms.balvi.
lv, www.vilaka.lv, www.rugaji.lv,
www.baltinava.lv, www.karsava.lv.
Laipni gaidīti Ziemeļlatgalē,
baudot
īpašus
piedāvājumus
tūrisma objektos un aktivitātes
dabā 17. un 18. februārī!
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs
29272948, turisms@balvi.lv

20. februārī informatīvs seminārs “NO IDEJAS LĪDZ
BIZNESAM”

Biznesa ideju autori un
jaundibināti komersanti šā gada
20.februārī Balvos aicināti uz
informatīvu semināru “No idejas
līdz biznesam” par biznesa
inkubatoros pieejamo atbalstu.
Būtiskākais atbalsts topošajiem
un jaunajiem uzņēmējiem ir
biznesa uzsākšanai nepieciešamā
vide, konsultācijas, apmācības
un pasākumi, mentoru atbalsts,
pakalpojumu
līdzfinansējums
50% apmērā, piemēram, zīmola,
mājaslapas izstrādei, prototipa
izgatavošanai,
telpu
nomai
u.c., kā arī granti specifiskiem
pakalpojumiem
un
iekārtu
iegādei.
Lai uzzinātu vairāk par
piemērotāko
atbalsta
veidu,
Balvu un citu Ziemeļlatgales
novadu uzņēmēji un ideju autori
tiek aicināti apmeklēt Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA)
Rēzeknes
biznesa
inkubatora informatīvo semināru.
Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centru, un notiks centra 2. stāva
zālē (Vidzemes ielā 2b), sākums
plkst.11:00.
Semināra apmeklētājiem būs
iespēja uzzināt par LIAA biznesa
inkubatoros pieejamo atbalstu
un uzņemšanas kārtību biznesa
inkubatorā, kā arī praktiskus
ieteikumus biznesa ideju attīstībai
un uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Pieredzes stāstu rubrikā “Lūst
vai plīst” jau esošie biznesa
inkubatora
dalībnieki
stāstīs
savu pieredzi par veiksmēm un
neveiksmēm biznesa uzsākšanā.
Pēc semināra būs pieejamas
individuālās
konsultācijas

par
pieteikšanos
dalībai
Rēzeknes biznesa inkubatorā
un LIAA pieejamo atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai.
Pieteikties dalībai seminārā var
elektroniski (www.zlbc.lv) vai arī
e-pastā: Rezekne@liaa.gov.lv, vai
arī Ziemeļlatgales biznesa centrā,
zvanot pa tālruni 26461435.
Rēzeknes biznesa inkubators
ir viens no 15 LIAA 2016.
gadā
izveidotajiem
biznesa
inkubatoriem.
Rēzeknes
biznesa inkubatora pakalpojumi
pieejami biznesa ideju autoriem
un jaunajiem komersantiem
11 pašvaldību administratīvajā
teritorijā Ziemeļaustrumlatgalē,
tajā skaitā Balvu, Viļakas, Rugāju
un Baltinavas novados. 2017. gadā
noslēgti vairāk nekā 40 līgumi par
pirmsinkubācijas un inkubācijas
pakalpojumu saņemšanu. Biznesa
ideju autori uzņēmējdarbības
attīstību plāno kokapstrādes, ādas
apstrādes, dizaina un IT, auto
remonta un citu pakalpojumu
jomā,
savukārt
uzņēmumi,
kuri jau veiksmīgi uzsākusi
saimniecisko darbību, pārstāv
tekstilizstrādājumu
ražošanas,
kokapstrādes, IT, sabiedriskās
ēdināšanas,
medicīnas
pakalpojumu un citas nozares.
Lielākā daļa no inkubatora
dalībniekiem ir no Rēzeknes un
Rēzeknes novada, bet 6 dalībnieki
ir no Ziemeļlatgales.

Inkubatorā var iestāties gan
fiziskas personas ar biznesa ideju,
gan jau esoši komersanti (IK, KS,
PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti
ilgāk par 3 gadiem. Tomēr jāņem
vērā, ka biznesa inkubatoru
programmā netiek atbalstītas
šādas nozares: zvejniecība un
akvakultūra,
lauksaimniecības
produktu
primārā
ražošana,
tirdzniecība, finanšu starpniecība,
komercpakalpojumi, azartspēles.
Pirmsinkubācijā
pretendentu
pieteikšanās notiek pastāvīgi, bet
tuvākā uzņemšana inkubācijas
atbalsta saņemšanai plānota
aprīlī.
Informācija par pieteikšanās
kārtību inkubatorā un cita
saistoša informācija ir publicēta
LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa
inkubatori” šeit: http://www.
liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/
biznesa-inkubatori.
Rēzeknes biznesa inkubatora
vadītāja Skaidrīte Baltace
Vecākā projektu vadītāja
Kristiāna Karčevska
Projektu vadītāja Evija Piebalga
LIAA Rēzeknes biznesa
inkubators
Baznīcas iela 19, Rēzekne,
LV-4601
Tālrunis: +371 62401095
Rezekne@liaa.gov.lv

ERAF projekts Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators”
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Aicina piedalīties konkursā “Mūsu
mazais pārgājiens 2018”
Zemkopības ministrija (ZM)
jau divpadsmito reizi izsludina
par tradīciju kļuvušo konkursu
Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu
mazais pārgājiens 2018”. Tajā
aicināti piedalīties visu Latvijas
vispārizglītojošo un profesionālo
izglītības iestāžu skolēni, kā arī
interešu izglītības pulciņi un
mazpulki.
Konkursa “Mūsu mazais
pārgājiens 2018” uzdevums ir
veikt izpēti par koka pārtapšanu
enerģijā
(siltumenerģijā/
būvniecībā/mēbelēs/
amatniecībā)
galaproduktu
veidolā. Šī gada konkursa moto
ir “Mežs un enerģija”.
Lai piedalītos konkursā,
jāveic literatūras un informācijas
avotu
izpēte
par
koka
pārtapšanu enerģijā Latvijā un
pasaulē galaproduktu veidolā.
Tāpat jādodas izpētes pārgājienā
vai ekskursijā un jāsagatavo
radošs izpētes darbs – pārgājiena
vai ekskursijas apraksts brīvā
stāstījumā, esejas vai citā
literārā formā par interesantiem
novērojumiem un atklājumiem,
papildinot aprakstu ar stāstnieku
liecībām un vizuālo informāciju
(zīmējumiem,
kartēm,
fotoattēliem u.c.).
Konkursa darbs jāiesniedz
līdz šī gada 16.aprīļa pulksten

15:00 Zemkopības ministrijas
Meža
departamentā
vai
jānosūta pa pastu ar norādi
“Konkursam “MŪSU MAZAIS
PĀRGĀJIENS
2018””
(pasta
zīmogs
16.04.2018.),
bet
pieteikuma anketa jāaizpilda
elektroniski (konkursa nolikums
un pieteikuma anketa pieejama
ZM mājaslapā sadaļā “Meža
nozare”). Adrese: Zemkopības
ministrija, Meža departaments,
Republikas laukums 2, 1111. kab.,
Rīga, LV-1981, tālrunis 67027553.
Konkursam
iesniegtos
izpētes darbus komisija vērtēs
trīs vecuma grupās – 1.–4. klases,
5.–9. klases, 10.–12. klases un
profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu grupā, kā arī interešu
izglītības pulciņu un mazpulku
grupā. Katrā konkursa grupā
noteiks trīs uzvarētājus, kuriem
segs kādas izzinošas ekskursijas
ceļa
izdevumus.
Konkursa
uzvarētāju
apbalvošanas
pasākums plānots 2018. gada 25.
maijā Latvijas valsts mežu dabas
parkā Tērvetē.
Māra Mīkule
Meža departaments
Meža nozares stratēģijas
un atbalsta nodaļa
tālr. 67027553

Vides iniciatīvas “100 darbi
Latvijai” skolu konkurss notiks arī
šajā mācību gadā
Jaunā paaudze arī šajā mācību
gadā tiek aicināta sapost Latviju
nu jau pavisam drīz gaidāmajai
simtgadei – paveikt darbus
savas skolas teritorijas, pilsētas,
pagasta, ciema izdaiļošanā un
labiekārtošanā. Ir izsludināts
konkurss 1.-12.klašu skolēniem
vides iniciatīvā “100 darbi
Latvijai”. Arī šoreiz oriģinālāko un
vērienīgāko vides darbu autori
galvenajā balvā saņems Tallink
jūras ceļojumu uz Stokholmu
visai klasei.
Konkursa
pirmajā
kārtā
skolēni
tiek
aicināti
savā
tuvākajā apkaimē atklāt vietu vai
objektu, ko būtu nepieciešams
labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot.
Pēc izvēlētā objekta vai vietas
apsekošanas, skolēnu uzdevums
ir izstrādāt praktisku un radošu
piedāvājumu tā uzlabošanai un
līdz 2018. gada 16.februārim
savu ideju iesūtīt konkursa
organizatoriem
uz
e-pastu:
info@100darbilatvijai.lv.
Interesantāko
pieteikumu
autori saņems gardumu grozu no
veikalu tīkla RIMI kopīgam klases
pasākumam. Savukārt konkursa
otrajā daļā, līdz 2017.gada
2.maijam, savas idejas radoši
jāīsteno dzīvē. Šajā posmā tiks
vērtēts paveiktā darba rezultāts
– izdoma, vērienīgums un darba
procesa radošums. Galvenajā
balvā mazākie (1.-4.klašu grupas
laureāti) saņems aizraujošas
ekskursijas Rīgā, bet (5.-9. un 10.12.klašu grupu laureātiem) jūras
ceļojums uz Stokholmu visai

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

klasei kopā ar Tallink.
Konkursā aicinātas piedalīties
SIA „ZAAO” darbības reģiona
vispārējās izglītības iestādes.
Konkursa nolikums ar plašāku
informāciju pieejams iniciatīvas
mājas lapas www.100darbilatvijai.
lv sadaļā “Konkurss skolēniem”.
“Pagājušā
mācību
gada
konkurss patīkami pārsteidza –
daudz radošu un vēl neredzētu
ideju, kuru realizācijā iesaistījās
ne tikai paši skolēni, bet arī
skolēnu vecāki un vecvecāki, kā
arī skolu vadība un pašvaldības.
Aicinām to turpināt arī šogad, jo
Latvijai būs jubileja, un ir īstais
brīdis īstenot pat pārdrošākās
ieceres,” mudina SIA “ZAAO”
valdes priekšsēdētājs Aivars
Sirmais.
Jau ziņots, ka atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
“ZAAO” 2016.gadā uzsāka vides
iniciatīvu “100 darbi Latvijai”,
kas iekļauta Latvijas simtgades
svinību oficiālajā programmā, un
aicina ikvienu ceļā uz mūsu valsts
nozīmīgo jubileju paveikt kādu
vērtīgu vides labiekārtošanas,
izdaiļošanas
vai
izglītības
darbu. Par labajiem vides
darbiem var uzzināt, kā arī savu
darbu pieteikt var mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv.
Sandra Galgāne: 26477549,
info@100darbilatvijai.lv
www.100darbilatvijai.lv,
https://www.facebook.
com/100darbiLatvijai
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“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 30.janvāris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

2.februārī
plkst.18:00
"Jauniešu gada balva 2017" Balvu Bērnu un jauniešu centra
ikgadējs pasākums, kurā tiks
godināti
jaunieši
vairākās
nominācijās Balvu muižā. Īpašais
viesis: "X Faktors" uzvarētājs –
Arturs Gruzdiņš.
3.februārī plkst.9:00 Dejas
rekolekciju diena Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Lūgums līdzi
ņemt
Sv.Rakstus,
pierakstu
iespējas, klusus apavus vai zeķes.
Pieredze nav nepieciešama.
Jābūt vēlmei un spējai būt
klusumā. Rekolekciju dienu
vada: m.Diāna Cērmane OP,
Betānijas dominikāņu māsas.
Ieteicamais ziedojums: EUR
10,00. Pieteikties pie Evijas vai
Aijas (26536916, 26309415).
10.februārī
no
plkst.9:00-13:00 Lauku labumu
tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
10.februārī
plkst.17:00
Balvu pilsētas 90 gadu jubilejas
svinības. Muzikāls uzvedums
"Nāc un svinēt sāc!" Balvu muižā.
Īpašu
muzikālu
baudījumu
svētkos sniegs izcilais latviešu
dziedātājs,
tenors
Ingus
Pētersons. Par svētku noskaņu
gādās šarmantais, atraktīvais
dziedātājs Ainars Bumbieris.
Ieeja bez maksas.
11.februārī
plkst.15:00
Kamermūzikas
koncerts
"Šūberts...
Plakidis...in
memoriam"
Balvu
muižas
koncertzālē. Andris Pauls – vijole,
Diana Ozoliņa – čells, Lelde
Paula – klavieres. Programmā:
F.Šūberta un P.Plakida skaņdarbi.
Ieeja bez maksas.
17.-18.februārī
akcijas
"Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē"
ietvaros "Pirts iešanas ABC un
pirts skrubju gatavošana" kopā
ar pirtnieci Arnitu Melbergu.
Iepriekšēja
pieteikšanās
obligāta – 26361594. Vietu skaits
ierobežots, 10 EUR/pers.
24.februārī
plkst.15:00
Tematisks pasākums "Dzimuši
reizē ar pilsētu" Balvu Novada
muzejā. Decembrī un janvārī
notika
ekspedīcija
pie
Balvu pilsētā deklarētajiem
iedzīvotājiem, kuri dzimuši
1928.gadā. No sagatavotajām
intervijām
un
iegūtajiem
foto materiāliem tiek veidots
pasākums
"Dzimuši
reizē
ar pilsētu", kurā piedalās
deviņdesmitgadnieki un viņu
ģimenes.

Balvu pagasts
7., 13., 21., 28. februārī
plkst.10:00 Garīgie dziedājumi
Balvu pagasta Tautas namā.
23.februārī
plkst.19:00
Balvu
pagasta
dramatiskā
kolektīva izrāde Nora Vētra
Muižniece
"Māsas"
veltīta
Latvijas Valsts simtgadei Balvu
pagasta Tautas namā. Režisore
Vaira Resne, komponists Kaspars
Freimanis, scenogrāfe Astra
Ločmele Ambarova, rekvizitores
Elita Gromova, Ludmila Buša,
gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas
maksa EUR 1,00.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Bērzkalnes pagasts

11.februārī
plkst.12:00
Meteņdienas
izklaides
Bērzkalnes sporta un atpūtas
laukumā.
Vizināšanās
ar
ragaviņām,
sniega
bumbu
velšana,
tēja,
pankūkas
(aktivitātes atkarīgas no laika
apstākļiem). Groziņā līdzi var
ņemt pankūkas.
17.-18.februārī
akcijas
"Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē"
ietvaros viesu nama "Paradīzes"
īpašais ziemas piedāvājums vizināšanās ar kvadracikliem, pirts
un pirts āra kubuls. Iepriekšēja
rezervācija
–
22009975.
Vizināšanās ar kvadraciklu sākot
no 5 EUR/pers. Kubuls 10 EUR/
pers.; pirts 5 EUR/pers.
18.februārī
plkst.12:00
Masļeņica Rubeņos, laukumā
pie saietu nama. Vizināšanās
ar ragaviņām, salmu lelles
dedzināšana, sniega bumbu
velšana,
tēja,
pankūkas
(aktivitātes atkarīgas no laika
apstākļiem). Groziņā līdzi var
ņemt pankūkas.

Bērzpils pagasts
17.februārī
Veltījums
Broņislavas Martuževas tēva
dziesmai, Bērzpilij un Latgalei
"LATWIT, WAI NAWA TEW ŽĀL…"
Bēržu Sv.Annas Romas katoļu
baznīcā. Plkst. 15:00 Svētā
Mise – aizlūgums par Martuževu
dzimtu. Plkst.15:30 Audio un
video ierakstos runā un dzied
Broņislava Martuževa, pāvests
Jānis Pāvils II. Fragmenti no
B.Martuževas dienasgrāmatas,
dziesmas
ar
B.Martuževas
vārdiem,
B.Martuževas
sacerēta dziesma ar K.Skalbes
vārdiem. Francis Trasuns par
latgaliešu izceļošanu uz Sibīriju
20.gadsimta sākumā. Piedalās
Dricānu
garīgo
dziesmu
ansamblis "Almus" (vadītājs Jānis
Trūps), Lubānas katoļu baznīcas
ansamblis
(vadītāja
Ināra
Mālniece), solistu apvienība
"Jubilāri" (Andris Baltacis, Andris
Eriņš, Aldis Kise, Gints Ločmelis).
Pasākumu organizē Broņislavas
Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA.
Ieeja par ziedojumiem projektam
"Broņislavas Martuževas dzejas
klēts".

Briežuciema pagasts
1., 8., 15., 22. februārī
plkst.17:00
Vingrošanas
nodarbības Briežuciema tautas
namā.
17.februārī
plkst.11:00
Akcijas
''Satiec
ziemu
Ziemeļlatgalē'' ietvaros pie tautas
nama aicināti pulcēties tie, kuri
nodarbojas ar nūjošanu un tie,
kuri, gribētu iemācīties nūjot, lai
kopīgi dotos veselīgā pārgājienā.
Pēc tam kopīga tējas dzeršana.
17.februārī
plkst.19:00
Konkurss
''Mans
superīgais
vectētiņš'' Briežuciema tautas
namā. Konkursa dalībniekiem,
atbalstītājiem un skatītājiem
koncertu sniegs Tilžas jaunie
dejotāji
un
Briežuciema
dziedātāji un aktieri. Līdz
10.februārim aicinām pieteikt
pagasta superīgākos vectētiņus
konkursam!
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Šai pilsētai mēs katrs svarīgsVai tas ir kungs, vai sētnieks tas ir līks,
Vai bērns, kurš raugās platām acīm
Tik tikko pasauli šo ieraudzīt.
Šeit arī man ir sirdij mājas
Šai pilsētā kā upes pērlei,
Kas ezera krastā, izskalota mirdz.
Te zin pa kuru ceļu aizvest kājām,
Kad skumjā miglā pielijusi sirds.
Es lielā pazemībā tavos kokos raugos
Un stāvēšu ar tiem, kad negaiss dzīs.
Starp vēja zvaniem jaunas domas laistās
Un klusums maigs pār māju stāviem līst.
Pie tevis, Balvi, nāku pateicībā
Par vietu dvēselei no Dieva dāvātai,
Lai tikai draugs pie tevis atrod mājas
Un liek tev justies ik dienu gādātai.

Krišjāņu pagasts
17.februārī plkst.14:00 Viesu
nams "Noras" aicina piedalīties
meistardarbnīcā
Latgales
kulinārā mantojuma tradīcijās:
speķa pīrādziņu un/vai cepumu
''Rozīte'' gatavošana akcijas
"Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē"
ietvaros. Iepriekšēja pieteikšanās
obligāta - 26519272. Maksa 12
EUR/pers. (iekļautas pusdienas
un meistardarbnīca).

Kubulu pagasts
3.februārī
plkst.18:00
Tautisko
deju
kolektīvu
sadancošanās "Lecam pa vecam,
lecam pa jaunam...15" koncerts
Kubulu kultūras namā.
10.februārī plkst.22:00 Balle
par godu pilsētas dzimšanas
dienai Kubulu kultūras namā
Muzicēs Ainārs Lipskis. Ieeja EUR
3,00. Iespējams rezervēt galdiņu
- 26367693.

Tilžas pagasts
11.februārī
plkst.13:00
Amatierteātra
"Spogulis"
pirmizrāde Tilžas kultūras namā.
Ā.Alunāns "Pašu audzināts".
Ieejas maksa EUR 2,00.
17.-18.februārī
akcijas
''Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē''
ietvaros zirgu sētā ''Kapulejas''
vizināšanās kamanās vai zirga
mugurā, bērniem - vizināšanās ar
poniju. Visiem ciemiņiem karsta
tēja. Iepriekšēja pieteikšanās
–
28738007.
(Aktivitātes
piedāvājums tikai atbilstošos
laika apstākļos!) Maksa –
ziedojums.
18.februārī plkst.11:00 Sveču
darbnīca - bišu vaska sveču
liešana akcijas "Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē" ietvaros Tilžas
kultūrvēstures un tūrisma centrā.
Maksa – ziedojums.
18.februārī
plkst.13:00
Meteņdiena Tilžā - tradīciju
pasākums
Tilžas
brīvdabas
estrādē, akcijas "Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē" ietvaros.

Vectilžas pagasts
3.februārī
plkst.10:00
Vectilžas pagasta Ziemas sporta
svētki pie Vectilžas sporta un
atpūtas centra. Mājās rotātu
ragaviņu konkurss "Oriģinālākās
ragaviņas" (iespēja iegūt īpašo
balvu). Pasākumā gan komandu,
gan individuālas disciplīnas:
slēpošanas stacija (ar dažādiem
tehniskajiem
elementiem);
zibenīgo piku biatlons; veiklais
sniegavīru snovs; sniegpārsliņu
orientēšanās;
hokeja
ripas
mešana vārtos; ragaviņu vilkšana
un citas aktivitātes. Visiem
pasākuma dalībniekiem karsta
ingvera tēja ar pankūkām.

Balvu KAC menedžere Anta Zeltiņa
Pilsēta svin svētkus, un svētki ir mums visiem. Ikvienam cilvēkam, kurš
Balvos jūtas labi, jūtas piederīgs šai pilsētai, un var saukt to par savām
mājām.
Par godu Balvu pilsētas 90. dzimšanas dienai 10.februārī Balvu
muižā plkst.17:00 aicinām uz muzikālu uzvedumu “Nāc un svinēt sāc!”.
Leposimies ar savu pilsētu, saviem cilvēkiem un apkārtni, kurā dzīvojam.
Īpašu muzikālu baudījumu jums svētkos sniegs izcilais latviešu dziedātājs,
tenors Ingus Pētersons. Par svētku noskaņu gādās šarmantais, atraktīvais
dziedātājs Ainars Bumbieris. Ieeja bez maksas.
11.februārī Balvu muižā pulkst.15:00 visiem kamermūzikas cienītājiem
piedāvājam komponistu P.Plakida un F.Šūberta skaņdarbus. Spēlē: Lelde
Paula-klavieres; Andris Pauls –vijole; Diana Ozoliņa-čells.
Koncertprogramma veltīta šī gada jubilāra Pētera Plakida piemiņai un
Franča Šūberta 220 gadu atcerei.
Abu komponistu dzimšanu šķir 150 gadi, tomēr viņu dvēselēs ir daudz
kopīga. Ne velti daži mūzikas kritiķi P.Plakidi dēvē par neoromantiķi.
Tomēr daudz tur ir arī tipiska savam laikam – skarba un neizskaistināti
patiesa. Šis abu komponistu mūzikas pretnostatījums likās pietiekami
interesants, lai šādu programmu piedāvātu klausītājiem Latvijas pilsētās.
Koncertā tiks atskaņoti:
P.Plakida klavieru trio “Romantiskā mūzika”, skaņdarbi vijolei un
čellam;
F.Šuberta Fantāzija vijolei un klavierēm C-dur D 934; Klavieru trio Esdur D 929.
24.februārī pulksten 15:00 Balvu Novada muzejā tematiskā sarīkojumā
"Dzimuši reizē ar pilsētu" gaidīsim 17 Balvu pilsētas vienaudžus, viņu
ģimenes, draugus, kaimiņus, bijušos darba biedrus, lai kopīgi dalītos
atmiņās par nodzīvotajiem 90 gadiem. Vairums 1928.gadā dzimušo
cilvēku Balvos dzīvo kopš sešdesmitajiem gadiem, kad pilsētā sākās
strauja attīstība un izveidojās darba vietas. Mēs paciemojāmies pie šiem
pilsētas vienaudžiem, parunājāmies, apskatījām foto albumus. Daļu
no stāstītā Jūs dzirdēsiet un redzēsiet pasākumā Balvu Novada muzejā.
Visilgāk Balvu pilsētā, kopš 4 gadu vecuma, dzīvo sporta skolotāja Daila
Ļeskova. No 1957.gada Balvos dzīvo Anastasija Sprudzāne, Benedikta
Leitāne, Stefanija Zaikovska. Te pavadīti darba gadi, daudziem uzceltas
mājas, izaudzināti bērni un mazbērni. Lai turas veselība un vēlreiz ceram
tikties klātienē.
Anta Zeltiņa
Balvu KAC

Vīksnas pagasts
10.februārī
plkst.22:00
Valentīndienas diskoballīte ar
DJ Ingaru Vīksnas Tautas namā.
Vēlamais dreskods - sarkanos
toņos. Ieejas maksa EUR 2,00,
pēc 22:30 EUR 3,00.
24.februārī
plkst.18.00
Starpnovadu Dāmu deju grupu
sadancis ''Visa dzīve man viens
ceļojums'' Vīksnas Tautas namā.
Pasākumā
piedalās
Balvu,
Baltinavas, Viļakas,
Rugāju,
Alūksnes un Madonas novada
deju grupas. Ieeja brīva.
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