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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Ikgadējā pensionēto skolotāju tikšanās

19. (198.) numurs
Tiek mainīts SEB bankas
Alūksnes filiāles darba laiks

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Sākot ar 5. novembri, SEB
bankas Alūksnes filiāle (Brūža
iela 1) apkalpos klientus klātienē
pirmdienās – no 9:00 līdz 17:00,
trešdienās – no 8:30 līdz 18:30
un piektdienās – no 9:00 līdz
15:00.

Lauku labumu tirdziņš
10.
novembrī
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!

Uz svinīgo pasākumu bija ieradušies vairāki desmiti pensionēto pedagogu, kā arī vairāki izglītības iestāžu vadītāji vai to vietnieki.
Kā ikkatru gadu, arī šogad, skaistā rudenīgā
dienā, Balvu muižā Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs
uz satikšanos aicināja pensionētos pedagogus
no visām Balvu novada skolām, arī Briežuciema
pagasta. Lai arī skolas tur vairs nav, tomēr ir
pulciņš skolotāju, kuri ir beiguši savas aktīvās
darba gaitas.
Pārvaldes vadītāja Inta Kaļva izteica prieku
redzēt kuplo pedagogu saimi: “Šodien liekas, ka
liktenis jūs ir pūtis, pūtis pa dzīvi un atpūtis līdz
pensijas gadiem, kuri ļoti daudziem no jums
nemaz nepiestāv. Ja šodien jārunā par skolotāja
profesiju, tad šķiet, ka nevienā profesijā nav tā,
ka vienas reformas sākas, beidzas un atkal sākas
nākamās. Šī ir brīnumaina profesija, kura piestāv

Sanāksme par Balvu
apsaimniekošanu
Jau iepriekš tika vēstīts, ka Latvijas
Universitāte (LU) un Balvu novada
pašvaldība, kā sadarbības projekta partneris,
īsteno projektu “Antropogēnās mijiedarbības
ietekmju uz Balvu un Pērkonu ezeru
ekosistēmām izpēte”. Projekta ietvaros,
veicot ezeru apsekošanu, tiek analizēti
hidroķīmiskie un hidrobioloģiskie parametri,
ihtiofauna, arī sedimentu biezums un sastāvs,
gatavots ezeru ekoloģiskā stāvokļa slēdziens
un ieteikumi apsaimniekošanai.
Lai pilnvērtīgi un efektīvi sagatavotu
rekomendācijas Balvu un Pērkonu ezeru
apsaimniekošanai uz sanāksmi tika aicināti
pieguļošo zemju īpašnieki un citi interesenti,
lai paustu viedokļus un ieteikumus, ko
uzklausīja gan Balvu novada pašvaldības,
gan LU pārstāvji. Bija ieradušies ap 20
iedzīvotājiem.
Tikšanās sākumā LU pētnieks, docents
Oskars Purmalis izstāstīja par šī gada laikā
paveikto darbu, ņemtajiem ūdens paraugiem,
analīzēm, iegūto informāciju par dažādu
vielu klātesamību ūdenī, ezeru dziļumu,
zivju resursiem. Pētnieks arī runāja par
peldošajām salām, ezeru krastu pieejamību
un veidiem, kā mazināt piesārņojumu.
Pastāstīja par piesārņojuma ierobežošanas
iespējām - mākslīgo mitrāju, kas tiek radīts
ar mērķi bioloģiski attīrīt notekūdeni no

garā stiprajiem, jo tajos gados, kad sākāt strādāt,
neskatījāties pulkstenī, strādājāt sešos, septiņos.
Vajadzēja - gājāt organizēt vakarus, bijāt kopā
daudzās lietās ne tikai skolā, bet arī sadzīvē. Un
domāju, ka skolotājs ir ne tikai gaismas nesējs,
bet visas dzīvības nesējs gan kultūrā, gan sportā,
gan tūrismā un, protams, izglītībā.” Un uzrunas
noslēgumā I.Kaļva pedagogiem veltīja dzejas
rindas:
“Un tagad, skolotāj, tu mazliet apsēdies,
Jo tava steiga aizsteigusies.
Klusu kā circenis tikšķ vecais pulkstenis,
Un bargais skolas zvans ir nolicies uz dusu.”
Balvu
novada
pašvaldības
priekšsēdētāja
vietniece
Anita

un

Pērkonu

domes
Petrova

uzrunājot klātesošos teica: “Šodien es sastopu
pedagogus, kuru aktīvie un darbīgie darba gadi
jau ir aizritējuši, bet kā vislielākā vērtība, ko esat
ieguvuši dzīves laikā, tā ir pieredze un zināšanas,
kuras joprojām varat nodot nākamajām
paaudzēm. Nekad nekautrējaties dalīties ar
savām idejām un pieredzi! Novēlu, lai katrs
rīts jums sāktos ar smaidu, ar labiem vārdiem,
lai katru gadu jūs varētu satikt viens otru šādos
pasākumos! Un liels paldies par to ieguldījumu,
ko esat devuši mūsu bērnu izglītošanā!”
Klātesošos ar īpašu koncertu priecēja
Balvu Mūzikas skolas audzēkņi, pēc kura visi
pedagogi, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei,
tika aicināti iesaistīties erudīcijas un prāta spēlē
“Latvija”.

ezeru Piešķir Atzinības rakstus

piesārņojuma.
Pētnieks pastāstīja, ka kontrolzvejas
rezultātā, kas notika šī gada septembra
sākumā, tika konstatēts, ka Balvu ezerā mīt
14 zivju sugas – līdakas, plauži, pliči, raudas,
ruduļi, līņi, sudrabkarūsas, sapali, vīķes,
auslejas, grunduļi, zandarti, asari, ķīši, kā arī
šaurspīļu vēži, taču Pērkonu ezerā 12 sugas
– līdakas, plauži, pliči, raudas, ruduļi, līņi,
auslejas, grunduļi, zandarti, asari, ķīši un pat
sami.
Arī iedzīvotāji bija aktīvi un uzdeva
jautājumus par dūņu kārtas biezumu, par
vēžiem un to populāciju, zivju resursiem,
ezeru aizaugšanu, Bolupes straumi utt.
Atsevišķi sanāksmes apmeklētāji pauda
neizpratni par savulaik bagarēto Bolupes upi,
jo vietā, kur tā ietek Pērkonu ezerā, tas netika
darīts. Šis sašaurinājums aizaug un straume
samazinās. Jāatzīmē gan, ka Bolupe ir valsts
nozīmes ūdens noteka.
Sanāksmes noslēgumā pētnieks uzsvēra,
ka projekta darbs vēljoprojām notiek un
par Balvu un Pērkonu ezeru izpēti būs arī
zinātniska publikācija. Tāpat arī viņš kopā ar
savu komandu piedāvās prezentēt pētījumu
novada skolēniem, lai izglītotu par ezeru
nozīmīgumu, ūdens kvalitāti, ziņotu kā
izvairīties no ūdens un vides piesārņošanas.

Aizvadītajā Balvu novada Domes sēdē
deputāti lēma piešķirt Balvu novada Domes
Atzinības rakstu:
• Balvu Romas katoļu draudzes prāvestam
Mārtiņam
Klušam
par
nozīmīgu
ieguldījumu Balvu katoļu draudzes stiprināšanā, laicīgās un garīgās
varas sadarbības attīstībā un novada
atpazīstamības veicināšanā;
• Balvu pilsētas iedzīvotājam Voldemāram
Šļakotam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā,
patriotisma un valstiskās identitātes
veidošanā un stiprināšanā;
• Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim
Sērmūkšam par nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas
Republikas
neatkarības
atjaunošanā,
jaunatnes
pilsoniskās
apziņas un patriotisma veicināšanā un
stiprināšanā;
• Balvu pilsētas iedzīvotājam Valdim
Zābelim par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā,
patriotisma un valstiskās identitātes
veidošanā un stiprināšanā;
• Balvu pilsētas iedzīvotājam Jurim
Annuškānam par nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas
Republikas
neatkarības
atjaunošanā, patriotisma un valstiskās
identitātes veidošanā un stiprināšanā.
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Latgales plānošanas reģions
izsludina konkursu
Šī gada rudenī Latgales
plānošanas
reģiona
(LPR)
Latgales
uzņēmējdarbības
centrs (LUC) ar LPR Attīstības
padomes atbalstu organizē
konkursu “Latgales reģiona
uzņēmēju gada balva 2018”.
Šogad konkurss paredz
godināt
uzņēmumus
5
nominācijās – Gada amatnieks/
mājražotājs,
Gada
tūrisma
pakalpojuma sniedzējs, Sociāli
atbildīgs uzņēmums, Gada
inovācija un Gada jaunais
komersants.
Tiesības izvirzīt pretendentus
konkursam
ir
jebkuram
iedzīvotājam,
organizācijai,
uzņēmuma
kolektīvam,
komersantam,
biedrībai,
iestādei un pašvaldībai.
Konkursa
nolikums,
vērtēšanas
kritēriji
un
pieteikšanās anketas ir skatāmas
un lejuplādējamas Latgales
plānošanas reģiona portālā
www.lpr.gov.lv.
Aizpildītas
anketas
līdz
1.novembrim
ir
jānogādā
Latgales
plānošanas reģiona Latgales
uzņēmējdarbības
centrā
Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV5401) personīgi, pa pastu vai
sūtot elektroniski uz e-pasta
adresi luc@lpr.gov.lv.

Aicina piedalīties
“Cimdotā Latvija”

akcijā

Kultūras ministrijas Latvijas
valsts simtgades birojs un cimdu
meistari aicina ikvienu iesaistīties
akcijā “Cimdotā Latvija” un valsts
100. dzimšanas dienai sarūpēt
sev pašiem un dāvināt citiem
vienu no senākajām Latvijas
cilvēku vizītkartēm – rakstainus
cimdus, lai 18. novembrī varētu
koši un silti svinēt Latvijas
svētkus.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Nereti izskan jautājums – uz kurieni virzās pašvaldība? Kāds ir tās
lielais mērķis un virsuzdevums? Atbilde ir vienkārša – pašvaldības
mērķis ir radīt vietu, kur justies labi, kur vēlas dzīvot gan seniori, gan
darbspējas vecuma cilvēki, gan jaunas ģimenes ar bērniem. Kas ir
nepieciešams un ko var nodrošināt pašvaldība? Modernas mācību
iestādes ar labu izglītības kvalitāti un infrastruktūru, profesionālās
ievirzes skolas bērnu talantu izkopšanai, aizraujošu kultūras dzīvi un
iespēju saturīgi, interesanti un veselīgi pavadīt brīvo laiku. Ārkārtīgi
nozīmīgs faktors ir darba iespējas un uzņēmējdarbības attīstīšana,
pieejama, kvalitatīva veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi, labi
uzturēti ceļi, lai ātri un ērti nokļūtu jebkurā citā Latvijas vietā. Balvu
novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi kļūt par ģimenei draudzīgu
pašvaldību. Par to ik dienu domājot, apzināmies, ka darāmā ir
daudz. Un tas ir labi – ja darbs dzen darbu, tas neļauj atslābt, iegrimt
pašapmierinātībā, aizmirstot par galveno – mūsu cilvēkiem. Viss, ko
darām un tas, kas jau plānā vai vēl tikai ieceres stadijā top, ir tādēļ, lai
mūsu novads nevis izdzīvotu, bet dzīvotu un attīstītos.
Kultūras un atpūtas centrs ir mūsu pilsētas sirds – tā nosaka, kādā
ritmā dzīvo pilsēta un viss novads, jo šeit risinās nozīmīgākie un
vērienīgākie kultūras pasākumi. Tiesa, uz kādu laiku ierastais ritms ir
izjaukts un galvenās aktivitātes notiek Kubulu pagasta kultūras namā
un Balvu muižā. Tomēr daudzos šķēršļus, kuri radās Kultūras un atpūtas
centra ēkas renovācijas procesā, būsim pārvarējuši. Pagājušajā nedēļā
ir parakstīts līgums un sāksies projekta otrās kārtas darbi.
Finiša taisnei tuvojas Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma
rekonstrukcija un visai drīz varēsim teikt, ka sporta bāze pie šīs
izglītības iestādes ir sakārtota. Tuvākajā laikā apkārt laukumam tiks
uzstādīts jauns žogs. Tas savienos jauno sporta laukumu ar mākslīgā
seguma futbola laukumu, kam šovasar sakārtots apgaismojums. Kā
zinām, pie skolas atrodas peldbaseins un internāts. Sāksies arī skolas
iekštelpu un kabinetu remonts, IT uzlabojumi - nu jau droši varam
teikt, ka šī izglītības iestāde pavisam drīz būs nodrošināta ar visu, lai
jaunieši ne tikai mācītos, bet būtu arī veselīgi un fiziski labi sagatavoti.
Nobeigumam tuvojas darbs Balvu pilsētas stadionā. Jaunajā
stadionā gan vēl būs nepieciešami vairāki uzlabojumi, kas veicami
nākamajā gadā. Priecē tas, ka turpmāk vienuviet atradīsies gan
stadions, gan slidotava. Redzot, cik aktīvi strādā novada sporta dzīves
kuratori, nešaubos, ka rosība stadionā nenorims visu gadu. Novēlu
mūsu sporta bāzei spožu nākotni, kļūt par mājvietu augsta līmeņa
sacensībām.
Daudzi jaunie balvenieši iepazinuši un jau iecienījuši mūsdienīgo
velo parku, kas atrodas blakus disku golfa laukumam. Aktīvās
atpūtas vieta vēl nav pilnībā sakārtota, taču trase jau ir pabeigta.
Labiekārtošanas darbi turpināsies nākamgad un šī vieta iegūs
patiešām pievilcīgu izskatu. Piebildīšu, ka projektu realizēja jauni
puiši, kuri paši nodarbojas ar velosportu. Viņi apstiprina – trase ir
laba, ar daudzveidīgiem šķēršļu elementiem, un to noteikti labprāt
izmantos daudzi aktīvi bērni un jaunieši. Aicinu atcerēties par drošību.
Noteikti jāparūpējas par galvas aizsardzību, izmantojot ķiveri, un,
protams, nedrīkst aizmirst arī par ceļu un elkoņu aizsargiem. Un vēl
– rūpējieties par to, lai brauciens ir drošs gan pašiem, gan citiem,
neesiet pārgalvīgi!
Lapu zeltu rudens jau atstājis pagātnē, bet līdz sniegam un
spirgtam salam vēl mazliet jāpagaida. Šis ir īstais laiks, lai bērni un
jaunieši savu enerģiju veltītu galvenajam – mācību darbam. Novada
skolas ar savu pedagogu saimi ir gatavas nodrošināt kvalitatīvu mācību
procesa norisi un bērnu rokās ir dota lieliska iespēja to visu izmantot.
Vēlos uzrunāt mūsu skolēnu vecākus: mudiniet bērnus uz radošumu,
atbalstiet viņu azartu jaunu zināšanu ieguves ceļā un drosmi, izvirzot
mērķus un tuvojoties virsotnēm!
Pilsētas skvērs ir iecienīta pastaigu vieta jaunajām ģimenēm un
bērniem, tādēļ šogad par tā pievilcību plānojam parūpēties arī ziemā.
Būs jauni gaismas objekti, un taps kāda romantiska vieta, pie kuras
gribēsies fotografēties.
Gluži kā pērn, arī šī gada izskaņā – novembrī un decembrī –
plānojam tikšanos ar iedzīvotājiem gan pilsētā, gan katrā pagastā.
Stāstīsim par paveikto, par veiksmēm un grūtībām, ar ko nācies
saskarties, par šķēršļiem un iemesliem, kādēļ ne vienmēr viss iet gludi.
Ieklausoties iedzīvotāju vēlmēs, lemsim par nākamā gada vajadzībām
un prioritātēm, informēsim par iecerēm un plāniem. Tikšanās datumi
un laiki būs pieejami novada mājas lapā, izvietosim arī afišas. Lai
ikvienam gaišām domām un labiem darbiem piepildīts vistumšākais
gadalaiks! Uz tikšanos!

Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu
Vēlamies
atgādināt,
ka
15.novembris
ir
pēdējais
nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņš.
Nomaksāt NĪN iespējams:
• pagastu pārvaldēs;
• p/a
“SAN-TEX”
norēķinu
centrā, Partizānu ielā 14, Balvos;
• bankā;
• internetbankā;
• portālos www.epakalpojumi.lv
un www.latvija.lv.
Veicot maksājumus, lūdzam

maksājuma mērķī obligāti norādīt
personīgā konta numurus ēkām un
zemei, vai arī paziņojuma numuru,
pretējā gadījumā Jūsu veiktais
maksājums var netikt ieskaitīts Jūsu
nodokļa maksātāja kontā. Tāpat
arī aicinām būt uzmanīgiem un
veikt maksājumu uz tiem konta
numuriem, kas norādīti sūtītajos
paziņojumos.
Ņemot vērā to, ka saskaņā
ar likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 29.panta otro daļu
par nodokļu samaksas termiņa

nokavējumu maksātājam tiek
aprēķināta nokavējuma nauda - no
laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05% par katru nokavēto dienu,
lūdzam samaksas dienā precizēt
tā apjomu, piezvanot uz zemāk
norādīto tālruņa numuru.
Parāda
nenomaksāšanas
gadījumā, būsim spiesti izmantot
likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 26. pantā paredzētās
normas, un parāds tiks piedzīts
bezstrīda kārtībā.
Tālrunis uzziņām 64522592.

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra aktualitātes
Oktobra
mēnesis
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā izvērties ļoti rosīgs, jo tika
organizēti divi konkursi, kas vērsti
uz uzņēmēju, uzņēmējdarbības
veicināšanu un attīstību novadā.
Ar mērķi apzināt un godināt
Balvu novada uzņēmējus, kuri
aktīvi un godprātīgi darbojas savā
nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības
vides attīstību novadā, kā arī
veicināt Balvu novada uzņēmēju
atpazīstamību,
popularizējot
labas uzņēmējdarbības prakses
piemērus Balvu novadā, un
stiprināt lokālpatriotismu, Balvu
novada pašvaldība izsludināja
konkursu “Balvu novada gada
balva uzņēmējdarbībā”.
Līdz 12.oktobrim ikvienam
novada iedzīvotājam bija iespēja
izvirzīt pretendentus kādā no
astoņām konkursa “Gada balva
uzņēmējdarbībā” nominācijām.
Aktivitāte bija samērā liela
un prieks par tiem novada
iedzīvotājiem, kuri pamana un

atbalsta
novada
uzņēmējus.
Nominācijā “Gada sadarbības
partneris” pretendentus izvirzīja
Balvu
novada
pašvaldība,
pašvaldības iestādes un pagastu
pārvaldes.
Ar
pieteiktajiem
pretendentiem aicinām iepazīties
Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Uzņēmējdarbība.
Pasākuma noslēgums būs
Kubulu pagasta kultūras namā
23.novembrī
plkst.19:00.
Pieteikšanās obligāta, aizpildot
anketu www.zlbc.lv mājaslapā
vai
ierodoties
personīgi
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā (Vidzemes iela 2b, iepriekš
piezvanot 26461435) līdz 16.
novembrim! Papildus informācija
– 26461435.
Šomēnes arī tika organizēts
konkurss “Esi uzņēmējs Balvu
novadā”. Vērtēšanai tika iesniegtas
biznesa idejas, kurās tika piedāvāti
skaistumkopšanas, ārstnieciskie,

metināšanas,
auto
remonta,
šūšanas
un
lauksaimniecības
pakalpojumi
Balvu
novada
iedzīvotājiem. Konkursa prasībām
atbilda 11 biznesa ideju pieteikumi,
ko komisija vērtēs jau pavisam
drīz – 31.oktobrī. Tiks vērtēti
pieteikumi
un
prezentācijas
sagatavošanas kvalitāte, kā arī
biznesa idejas dzīvotspēja un
lietderība Balvu novadā. Konkursa
uzvarētājiem
Balvu
novada
pašvaldība no kārtējā gada
budžeta līdzekļiem paredzējusi
Grantu (neatmaksājamo atbalsta
summu), ne vairāk kā 2000,00
EUR (divi tūkstoši euro) vienam
pretendentam.
Atgādinām, ka 10.novembrī
tirgotāji un pircēji tiek gaidīti uz
kārtējo lauku labumu tirdziņu, kas
notiks Kultūras un atpūtas centra
laukumā.

īpašniekiem,
tiesiskajiem
valdītājiem un lietotājiem, kuru
garāžas atrodas uz zemes gabaliem
Daugavpils ielā 72, Daugavpils
ielā 83, Stacijas ielā 16A, Dārza ielā
7 un Lauku ielā 23B, Balvos, zemes
nomas maksu garāžu uzturēšanai
un apsaimniekošanai EUR 28
(divdesmit astoņi euro) bez PVN
gadā. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.”.
Lēma papildināt lēmumu ar 2.1
punktu šādā redakcijā: “2.1 Uzdot
Saimnieciskajai nodaļai sagatavot
Vienošanās ar lēmuma 2.punktā
minēto
garāžu
īpašniekiem,
tiesiskajiem
valdītājiem
un
lietotājiem par zemes nomas
maksas izmaiņām.”
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2018.gada 13.septembra lēmumā
“Par platības precizēšanu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajām
zemes vienībām” (protokols
Nr.11.14§), izsakot lēmuma 1.16.
punktu jaunā redakcijā: “1.16.
“Priedkalnītes” no 0,0361ha uz
0,05ha”.
Sēdē lēma izdarīt Balvu
novada
Domes
2015.gada
14.maija lēmumā “Par Balvu
novada
pašvaldības
iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu
to prombūtnes laikā” (protokols
Nr.6, 57.§) grozījumu, izsakot
1.11. punktu šādā redakcijā “1.24.
Tilžas
internātpamatskolā
–

direktora vietnieci izglītības jomā
Elitu Čirku; direktora vietnieci
audzināšanas darbā Gundegu
Baranovu – E.Čirkas prombūtnes
laikā;”.
Sēdē lēma izdarīt Balvu novada
pašvaldības 2009.gada 8.oktobra
noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā
Balvu novada pašvaldība sedz
transporta izdevumus vispārējās
pamatizglītības
un
vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem”
šādus grozījumus: 1. papildināt
noteikumu tekstā nosaukumu
aiz vārda “izdevumus” ar vārdu
“pirmsskolas”;
2.papildināt
1.punktu aiz vārda “deklarētajiem”
ar
vārdu
“pirmsskolas”;
3.papildināt 10.3. apakšpunktu
aiz vārda “skolu” ar vārdiem “vai
pirmsskolas izglītības iestādi” un
aizstāt vārdu ar skaitli “Ls 0,07” ar
vārdu un skaitli “EUR 0,10”.
Par
lokālplānojuma
apstiprināšanu
Deputāti lēma apstiprināt
lokālplānojumu “Lokālplānojums
nekustamajam īpašuma Bērzpils
ielā 30, Balvos”, Balvu novadā”
un izdot saistošos noteikumus
Nr._/2018
“Lokālplānojuma
nekustamajam
īpašumam
Bērzpils ielā 30, Balvos, Balvu
novadā teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un grafiskā
daļa “Teritorijas funkcionālais
zonējums
un
apgrūtinātās
teritorijas””. Ar lokālplānojumu
iespējams iepazīties Teritorijas

Gunta Božoka
Uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste

Domes sēde
Šī gada 25.oktobrī notika
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Anita
Petrova, Aivars Kindzuls, Pēteris
Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons
Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta
Kaļva, Sandra Kindzule, Sandis
Puks, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Jānis Zakarīts, Eva Smirnova.
Kopumā tika izskatīti 52 jautājumi.
Par
noteikumu
apstiprināšanu
Domes
deputāti
lēma
apstiprināt
Balvu
novada
pašvaldības noteikumus Nr.1/2018
“Par
prēmijas
piešķiršanas
kārtību Balvu novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītājiem”.
Par nolikumu apstiprināšanu
Sēdē
tika
apstiprināts
nolikums “Par Balvu novada
Domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību”.
Par grozījumiem
Ar Balvu novada domes
2016.gada 10.novembra sēdes
lēmumu “Par Bērzpils vidusskolas
nolikuma
apstiprināšanu”
(protokols Nr.14, 1.§) apstiprinātajā
Bērzpils vidusskolas nolikumā tika
lemts izdarīt grozījumu, svītrojot
11.6.apakšpunktu.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2018.gada
9.augusta lēmumā “Par zemes
nomas maksas noteikšanu Balvu
pilsētā” (protokols Nr.10, 32.§)
izsakot lēmuma 2.punktu šādā
redakcijā
“2.Noteikt
garāžu
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“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 30.oktobris
attīstības
plānošanas
un
informācijas
sistēmā
TAPIS
www.tapis.gov.lv.
Par
saistošajiem
noteikumiem
Sēdē tika pieņemts saistošo
noteikumu Nr.18/2018 “Grozījums
Balvu novada Domes 2017.
gada 14.decembra saistošajos
noteikumos
Nr.13/2017
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas
un
lietošanas kārtība Balvu novadā””
projektu.
Par nekustamo īpašumu
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2018.
gada 12.jūlija lēmumā “Par
zemes
ierīcības
projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam “Ozolnieki”, Balvu
novada Briežuciema pagastā”
šādā redakcijā: “2. Zemes
vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu
“Jaunozolnieki”
un
noteikti
lietošanas mērķi - 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība”
un “3. Zemes vienībai Nr.2
saglabāt nosaukumu “Ozolnieki”
un noteikti lietošanas mērķi 0201 “zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā
darbība
ir
mežsaimniecība.””
Lēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu - garāžu
Nr.164 Daugavpils ielā 72, Balvos,
Balvu novadā 19,7m2 platībā.
Tika lemts nodot nomā
nedzīvojamo telpu - garāžu
Nr.6 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu
novada, 30,6m2 platībā.
Domes sēdē lēma nodibināt
reālservitūtu - ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajā
zemes vienībā Vectilžas pagastā,
par labu nekustamajam īpašumam
“Jaunkalti”, Vectilža, Vectilžas
pagasts, Balvu novads, piešķirot
tiesību uz braucamo ceļu 124 m
garā posmā ne mazāk kā 4,5 m
platumā un 190 m garā posmā
ne mazāk kā 2,25 m platumā.
Lēma slēgt ceļa servitūtu līgumu
ar fizisku personu par noteiktā
reālservitūta – ceļa servitūta
nodibināšanu. Ceļa servitūta
līgumu lēma slēgt uz nenoteiktu
laiku.
Deputāti
lēma
precizēt
platību
vairākām
Tilžas
Debesbraukšanas
pareizticīgo
draudzei piederošajām zemes
vienībām Tilžas pagastā.
Sēdē tika precizēta dzīvokļa
Nr.25, Tautas ielā 2, Balvos, Balvu
novadā platība no 59,83m2
uz 61,70m2 un dzīvokļa Nr.52
Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu
novadā platība no 44,72m2 uz
46,80m2.
Tika lemts slēgt vairākus
zemes nomas līgumus ar fiziskām
personām par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļām Daugavpils ielā
83 un Daugavpils ielā 72, Balvos,
Balvu novadā iznomāšanu ēku
(garāžu) uzturēšanai. Zemes
nomas līgumus lēma slēgt gan
uz 5 (pieciem), gan 10 (desmit),
gan 20 (divdesmit), gan 30
(trīsdesmit) gadiem un noteica
zemes nomas maksu EUR 28
(divdesmit astoņi euro) bez PVN
gadā. Nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumā noteiktos nodokļus.
Lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Liepu ielā 10,
Bērzkalnē, Bērzkalnes pagastā,

Balvu novadā, iznomāšanu ēkas
uzturēšanai. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 5 (pieciem) gadiem,
noteica zeme nomas maksu EUR
28 (divdesmit astoņi euro) bez
PVN gadā. Nomnieks papildus
nomas
maksai
iznomātājam
maksā LR likumā noteiktos
nodokļus.
Tāpat arī lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fizisku personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā,
0,08ha platībā (lauksaimniecībā
izmantojamā zeme – 0,06
ha, citas zemes – 0,02 ha),
nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām.
Zemes
nomas
līgumu lēma slēgt uz 10 (desmit)
gadiem, noteica zeme nomas
maksu gadā 0,5% apmērā no
zemes
kadastrālās
vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumā
noteiktos nodokļus.
Tika lemts pagarināt 2008.
gada 24.janvārī noslēgto zemes
nomas līgumu Nr.3 ar fizisku
personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Bērzpils pagastā, Balvu
novadā 1,0 ha platībā nomu
lauksaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu
gadā 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus
nomas
maksai
iznomātājam maksā LR likumā
noteiktos nodokļus.
Sēdē lēma pagarināt 2016.
gada
7.novembrī
noslēgto
zemes nomas līgumu Nr.615
ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības Balvu pagastā,
Balvu novadā 0,2422 ha platībā
iznomāšanu ēkas uzturēšanai.
Zemes nomas līgumu lēma
pagarināt uz 1 (vienu) gadu un
noteica nomas maksu EUR 28
(divdesmit astoņi euro) bez PVN
gadā. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumā noteiktos nodokļus.
Deputāti lēma pārdot fiziskai
personai nekustamo īpašumu
“Āboldari”, Balvu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no zemes
vienības ar kopējo platību 0,1589
ha, noteica nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1100 (viens
tūkstotis viens simts euro) un
nomaksas termiņu – 5 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Tika lemts pārdot fiziskai
personai nekustamo īpašumu
– dzīvokli Daugavpils ielā 41,
Balvos, Balvu novadā, kas sastāv
no divistabu dzīvokļa 46,8 m2
platībā. Tika noteikta nekustamā
īpašuma pārdošanas cena EUR
3600 (trīs tūkstoši seši simti euro)
un noteikts nomaksas termiņš
– 3 gadi no līguma noslēgšanas
dienas.
Lēma pārdot fiziskai personai
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Tautas ielā 2, Balvos, Balvu
novadā, kas sastāv no trīsistabu
dzīvokļa 61,7 m2 platībā. Noteica
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 4680 (četri tūkstoši seši
simti astoņdesmit euro) un noteica
nomaksas termiņu – 5 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Domes sēdē lēma apstiprināt
sertificētas zemes ierīkotājas
Marinas Sisojevas izstrādāto un
iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Priedes”

Balvu novada Lazdulejas pagastā
sadalīšanai četrās zemes vienībās.
Zemes vienībai Nr.1 un uz tās
esošajām ēkām lēma piešķirt
nosaukumu “Tīrums”, piešķirt
adresi “Tīrums”, Lazdulejas pag.,
Balvu novads un noteica lietošanas
mērķi - 0101 - “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība
ir
lauksaimniecība”.
Zemes
vienībai Nr.2 un uz tās esošajai
ēkai lēma piešķirt nosaukumu
“Priežu māja” un adresi “Priežu
māja”, Lazdulejas pag., Balvu
nov. un noteica lietošanas
mērķi - 0101 “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”. Zemes vienībai
Nr.3 un uz tās esošajām ēkām
saglabāt nosaukumu “Priedes”
un mainīt adresi no “Priedes”,
Priedes, Lazdulejas pag., Balvu
nov. uz “Priedes”, Lazdulejas
pag., Balvu novads un noteica
lietošanas mērķi - 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība”.
Zemes vienībai Nr.4 lēma piešķirt
nosaukumu “Skujas” un noteica
lietošanas mērķi - 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”.
Par izsolēm
Sēdē lēma atkārtoti atsavināt,
samazinot sākumcenu līdz 20
procentiem,
atklātā
mutiskā
izsolē Balvu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
– dzīvokli Nr.1 Dzirnavu ielā 3,
Balvos, Balvu novadā, kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 35,2m2
platībā. Apstiprināja nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 555
(pieci simti piecdesmit pieci euro)
un atkārtotas izsoles noteikumus.
Tika lemts arī atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.24 Brīvības
ielā 45, Balvos, Balvu novadā,
kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa
59,47 m2 platībā, palīgēkas - šķūņa
platības atbilstoši domājamajām
daļām
2,43
m2
platībā.
Apstiprināja nekustamā īpašuma
sākumcenu EUR 850 (astoņi
simti piecdesmit euro) un izsoles
noteikumus.
Domes deputāti lēma iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nedzīvojamo telpu - garāžu
Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā,
22,0 m2 platībā. Noteica nosacīto
nomas maksu EUR 0,94/m2
mēnesī bez PVN, saskaņā ar
maksas pakalpojuma izcenojuma
aprēķinu.
Tika lemts atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu
dzīvokli
Nr.8
Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no vienistabas
dzīvokļa
39,9
m2
platībā.
Apstiprināja nekustamā īpašumā
sākumcenu EUR 970 (deviņi simti
septiņdesmit euro) un izsoles
noteikumus.
Par lēmuma atcelšanu
Lēma atcelt Balvu novada
Domes
2018.gada
12.aprīļa
lēmumu “Par zemes vienības
Vīksnas pagastā, Balvu novadā,
sadali” (protokols Nr.4, 36§).
Par medību tiesībām
Sēdē tika lemts nodot
medību
tiesības
biedrībai
“Mednieku un makšķernieku
klubs “Bebrītis” Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajās
un
rezerves zemes fonda zemes
vienībās Tilžas pagastā 593,9035

ha kopplatībā, Balvu pagastā
19,8821 ha kopplatībā. Medību
tiesību nomas līgumu lēma slēgt
uz 12 (divpadsmit) gadiem un
noteica medību tiesību nomas
maksu gadā EUR 0,30 ar PVN par
1 hektāru.
Par kustamo mantu
Tika lemts nodot atsavināšanai
šādu Balvu novada pašvaldības
aģentūras “SAN-TEX” kustamo
mantu: automašīnu VW Passat
Variant,
valsts
reģistrācijas
numurs FF3698, izlaiduma gads
1990; traktora piekabi pārbūvētu
Nr.03*0031, valsts reģistrācijas
numurs P2920LK, izlaiduma gads
1988; traktora piekabi pārbūvētu
Nr.03*0422, valsts reģistrācijas
numurs P5723LV, izlaiduma gads
2002; traktora piekabi Treileri
Nr.03*1247, valsts reģistrācijas
numurs P1795LK, izlaiduma gads
1986; traktora piekabi pārbūvētu
Nr.03*1207, valsts reģistrācijas
numurs P5362LZ, izlaiduma gads
1998.
Par
savstarpējiem
norēķiniem
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem ar
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 2018.gadā.
Par finansējuma piešķiršanu
Sēdē lēma piešķirt no Balvu
novada pašvaldības 2018.gada
apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētajiem
gadījumiem
EUR 6478 (seši tūkstoši četri simti
septiņdesmit astoņi euro) Balvu
novada pašvaldības aģentūrai
“SAN-TEX” EUR 3000 (trīs tūkstoši
euro) Latvijas simtgades jubilejas
pilsētas noformējumam; Balvu
Valsts ģimnāzijai EUR 679 (seši
simti septiņdesmit deviņi euro)
siltummezgla apkures izplēšanas
trauku nomaiņai skolas un
internāta ēkās; Balvu Kultūras un
atpūtas centram EUR 2799 (divi
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit
deviņi euro) pasākumu izdevumu
finansēšanai.
Par parāda piedziņu
Sēdē lēma piedzīt no fiziskas
personas nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 42,48 t.sk.
nokavējuma naudu EUR 7,83
par nekustamo īpašumu Balvos,
Balvu novadā, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo
kustamo
un
nekustamo
īpašumu; nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 22,69, t.sk.
nokavējuma naudu EUR 3,00
apmērā par nekustamo īpašumu
Balvos, Balvu novadā, piedziņu
vēršot uz nodokļa parādnieka
naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu un nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 10,37, t.sk.
nokavējuma nauda EUR 0,55
par nekustamo īpašumu Balvos,
Balvu novadā piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda
Domes deputāti lēma dzēst AS
“BALVU MAIZNIEKS” nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par
īpašumu Liepu ielā 3, Balvos,
Balvu novadā, EUR 4335,77 (četri
tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci
euro un 77 centi) apmērā (t.sk.
nokavējuma nauda EUR 516,71);
SIA “JUEMI” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par īpašumu
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Brīvības ielā 1k, Balvos, Balvu
novadā EUR 2604,62 (divi tūkstoši
seši simti četri euro un 62 centi)
apmērā (t.sk. nokavējuma nauda
EUR 745,05); SIA “LATVIJAS
ĪPAŠUMI” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 33,01
(trīsdesmit trīs euro un 1 cents) par
īpašumu “Upe”, Balvu pagastā,
Balvu novadā (t.sk. nokavējuma
nauda 10,44) apmērā; SIA
“UNIVERSĀLIE NAMI” nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 105,48
(viens simts pieci euro un 48
centi) apmērā par īpašumu
“Ezerkrasti 2005”, Balvu pagastā,
Balvu novadā (t.sk. nokavējuma
nauda EUR 34,36). Tāpat arī
lēma dzēst SIA “Priežukalns M”
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par īpašumiem “Kurmis”,
Kubulu pagasts, Balvu novads un
“Priežukalns”, Kubulu pagasts,
Balvu novads EUR 2452,69 (divi
tūkstoši četri simti piecdesmit divi
euro un 69 centi) apmērā (t.sk.
nokavējuma nauda EUR 968,89).
Par
Atzinības
raksta
piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstu
Balvu Romas katoļu draudzes
prāvestam Mārtiņam Klušam
par nozīmīgu ieguldījumu Balvu
katoļu draudzes stiprināšanā,
laicīgās
un
garīgās
varas
sadarbības attīstībā un novada
atpazīstamības
veicināšanā;
Balvu
pilsētas
iedzīvotājam
Voldemāram
Šļakotam
par
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
Republikas
neatkarības
atjaunošanā,
patriotisma
un
valstiskās identitātes veidošanā
un stiprināšanā; Balvu pilsētas
iedzīvotājam Valdim Sērmūkšam
par
nozīmīgu
ieguldījumu
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanā,
jaunatnes
pilsoniskās apziņas un patriotisma
veicināšanā un stiprināšanā; Balvu
pilsētas iedzīvotājam Valdim
Zābelim par nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanā,
patriotisma
un
valstiskās identitātes veidošanā
un stiprināšanā; Balvu pilsētas
iedzīvotājam Jurim Annuškānam
par
nozīmīgu
ieguldījumu
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanā,
patriotisma
un
valstiskās identitātes veidošanā un
stiprināšanā.
Par finansējuma piešķiršanu
Sēdē lēma piešķirt no Balvu
novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžeta
līdzekļiem,
samazinot pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu uz gada beigām:
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
laukuma žoga izbūvei EUR 13
450 (trīspadsmit tūkstoši četri
simti piecdesmit euro); dekoru
un izgaismojuma iegādei Balvu
pilsētas skvēram EU 20 450
(divdesmit tūkstoši četri simti
piecdesmit euro).
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.

4.

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

Satikšanās prieks Grāmatu svētkos
“Satikšanās brīžiem piemīt
tas skaistums, kas mūsu ikdienu
dara krāšņu, kas maina mūsu
priekšstatus par it kā zināmām
lietām un dod daudz jaunu
impulsu kaut kā jauna un nezināma
iepazīšanai”, tā, atklājot Grāmatu
svētkus, teica Balvu Centrālās
bibliotēkas direktore Ruta Cibule.
19.oktobrī
Balvu
Novada
muzejā satikās grāmatu autori
un lasītāji, lai iepazītos klātienē,
jo līdz šim iepazīšanās ir bijusi
caur grāmatām, bet ar skanīgām
dziesmām priecēja Briežuciema
bērnu un jauniešu folkloras kopa
“Soldanī”.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Anita Petrova, uzrunājot “Zvaigzne
ABC” pārstāvjus un Balvu novada
bibliotekāres, teica: “Jūs ikdienā
esat tie, kuri satiek mūsu cilvēkus,
mudina lasīt grāmatas, atvērt,
iepazīties ar tām, un domājat, kā
piesaistīt cilvēku, lai viņš būtu
piederīgs
grāmatu
pasaulei.
Grāmata ir unikāls priekšmets, bet
saturs,- tā ir vēl ģeniālāka lieta, jo
dažādos dzīves posmos mēs veram
vaļā dažāda satura grāmatas, sākot
no bērnības. Sēžot mammai klēpī,
tā ir bilžu grāmata, un, ejot cauri
visiem skolas gadiem, mācību
grāmatas, kas ir zinību avots,
kuru mēs smeļamies. Un tad ir
laika posmi, kad mēs meklējam
iedvesmu ceļā, romantiku mīlas
stāstos. Katrā gadījumā, pat vienam
esot telpā ar grāmatu, nekad
neesam vieni, tāpēc ikvienam vēlu
nepauzēt lasīt prieku!”
Savukārt
“Zvaigzne
ABC”
mārketinga un reklāmas nodaļas
vadītājs Gints Balodis pauda prieku
par visiem, kuri mīl grāmatas un
pulcējas šādos svētkos.

Arī
šoreiz
ikvienam
interesantam bija iespēja tikties ar
grāmatu autoriem - Ingu Jērumu
(grāmatu “Nāve Londonā” un “Kuģi
lēni apledos” autori), kura jau reiz
satikta Balvos kopā ar grāmatas “No
Zentas līdz Zentai” varoni Regīnu
Devīti, šoreiz ciemojās ar jaunu
izdoto grāmatu “Hosams Abu Meri
– libānietis. Sirdī latvietis”.
Karjeras konsultante, Dr. paed.
Inta Lemešonoka dalījās pieredzē
ar Balvu novada pedagogiem, kā
sekmēt skolēnu karjeras vadības
prasmju
attīstīšanu
mācību
procesā dažādos izglītības posmos
kompetenču
pieejā.
Autore
uzskata, ka par savas profesijas
izvēli un pirmajiem soļiem karjeras
veidošanā, skolēniem būtu aktīvi
jāsāk domāt jau sākumskolā,
taču realitāte mēdz būt arī cita vairums skolēnu tikai pamatskolas
vai vidusskolas beigu posmā sāk
nopietni domāt par nākotni un
cenšas rast atbildi uz jautājumu
“Ko darīt turpmāk?”
Savukārt rakstniece, aktrise,
režisore, teoloģe, mamma un
vecmāmiņa Dace Priede bija
ieradusies no brīnišķīgās un
noslēpumainās pilsētas Kuldīgas.
“Dace Priede ir Kalpotāja. Šai
sūtībai pakļauta visa šīs brīnišķīgās
sievietes dzīve – kalpot Dievam un
cilvēkiem, būt draugam, palīgam,
iedvesmotājam,
“stiprajam
plecam” un mammai daudziem,
ne tikai pašas bērniem. Vienlaikus
būt ārkārtīgi sievišķīgai, dzirkstošai
un krāsainai, tomēr dziļai un
ļoti harmoniskai. Tieši tāpēc, ka
Priedes grāmatās pulsē viņas sirds,
tās rada slāpes pēc cildenā. Tās liek
cilvēkam kļūt labākam, mīlēt vairāk
un piedot biežāk. Tieši te un tagad.”
Tā par Grāmatu svētku viešņu saka

žurnāliste Inguna Mieze.
Par
Lauras
Vinogradovas
grāmatu
“Snīpulītis
no
Snīpuļciema”
tās
redaktore
Guna Pitkeviča saka: “Snīpulīši
nav cilvēki. Snīpulīši ir snīpulīši.
Viņiem visiem ir mazi, mīlīgi
uzrauti deguntiņi. Snīpuļi aug ātrāk
nekā cilvēki. Snīpulītis piedzima
pavasarī, bet jau vasarā viņš tipināja
pats savām kājelēm, kaut arī kaķis
vēl it viegli varēja viņu apgāzt. Ko
viņš sadarīja visu savu garo pirmo
dzīves gadu? Kopā ar vecākiem
mierīgi dzīvoja un auga. Šis ir stāsts
par to, kā, apejot ap māju, dažkārt
var ieraudzīt daudz vairāk, nekā
visu pasauli apskrienot. Stāsts vai
– ja labāk tīk – pasaka, kas palīdz
apstāties, norimt un veltīt laiku
visdārgākajam – mūsu bērniem.”
Šķiet, ka Janai Veinbergai
(grāmatu “Svešais draugs” un
“Vēl viena diena” autorei) katrs
sastaptais cilvēks nes līdzi
notikumus un stāstus, un iespēju
noskaidrot
nenoskaidrotas
patiesības. Jā, jo Janas kontā ir
vairāki detektīvromāni un stāstu
krājumi. “Lasīju, ka visgrūtāk
cilvēkam
esot
atbildēt
uz
jautājumu – kas tu esi. Ne jau
darbs vai ģimenes dzīve ir mūsu
būtības esence. Šobrīd sevi redzu
kā sniegpārsliņu darinātāju”, tā par
sevi autore.
Evija Gulbe bērnu grāmatu
autore, kura labi pārzina žurku
puišeļu Koko un Riko uzvedību
un spējas, jo kā gan citādi viņa
varētu uzrakstīt jau trešo grāmatu
par tiem, bet ar Lindas Lošinas
mīļu piekrišanu Balvu Centrālās
bibliotēkas zālē jau kādu laiku
patiesi mīt un visus apmeklētājus
priecina mazie nerātneļi Koko
un Riko. Tā ir mākslinieces

Mūsdienīga apdrukas tehnoloģija modes dizainā

privātkolekcijā vai aiz slēgtām
durvīm.
Grāmatu svētku aktivitātes
norisinājās ne tikai Balvu pilsētā,
bet arī Balvu novada Kubulu
pagastā. Balvu Novada muzejā
notika grāmatas un izstādes
“Latgales ainava” atklāšana, kur bija
iespēja ielūkoties 50 lielformāta
fotogrāfijās no jaunās grāmatas,
ko Aglonā redzējis arī Romas
pāvests Francisks, kā arī satikties ar
idejas autoru – Latgales fotogrāfu
biedrības vadītāju Igoru Pliču.
Rosīgākie Grāmatu svētku
dalībnieki
izmantoja
iespēju
baudīt burvīgo rudens dienu un
piedalījās orientēšanās sacensībās
pie Balvu Novada muzeja, kas
notika projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” ietvaros.
Svētkus
organizēja
Balvu
Centrālā bibliotēka, bet atbalstīja
apgāds “Zvaigzne ABC” un
biedrība “Ritineitis”.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu Centrālās bibliotēkas direktores Rutas Cibules stāstījumā ieklausās
gan grāmatu autori, gan bibliotēkas kolektīvs.

“Rudens valsis” Briežuciemā

apceļotāja. Šo sievieti visspilgtāk raksturo – drosme,
izteiksmīgums un pašpārliecinātība. Stāsta sievietei
ir 32 gadi, viņai ir plašs dzīves redzējums un viņa
ir zinoša dažādās jomās. Sieviete ir mērķtiecīga,
neatkarīga un pašpietiekama. Un uz šo sievieti vīrietis
noteikti atskatīsies vairākas reizes.
Tērpa radīšanas procesā BPVV komandu ļoti
aizrāva sniegt iespēju nevajadzīgam apģērbam radīt
jaunu stāstu. Kā jūs domājat, kāda varētu būt šīs
sievietes profesija?
Aiga Jansone
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas skolotāja

19.oktobrī Briežuciemā skanēja
valša melodijas, jo pagasta seniori
kopā ar pašdarbības kolektīvu
dalībniekiem
svinēja
rudeni
pasākumā “Rudens valsis”.
Daudziem rudens asociējas ar
skumjām, tumsu, lietu un dubļiem,
bet šogad pat daba ir centusies
parādīt cilvēkiem, ka rudens ir arī
skaists laiks gan dabā, gan cilvēku
dzīvē. Vasara visas savas krāsas
ir salikusi vienā krāsainā rudens
varavīksnē, lai ļaudis iepriecinātu.
Briežciemieši to arī darīja –
kopā priecājās! Pagasta ļaudis
uzrunāja
pagasta
pārvaldes
vadītāja
Anastasija
Gabrāne,
Baltinavas
katoļu
baznīcas
priesteris Staņislavas
Prikulis,
kultūras darba organizatore Zita
Mežale. Katrs pensionārs dāvanā
saņēma nākamā gada kalendāru,
lai atzīmētu, kurā datumā kāds
notikums jāieplāno, jo pensionāri
un tie, kuriem ap 50, ir aktīvākā
pagasta iedzīvotāju daļa.
Seniorus
ar
koncertu

iepriecināja jauniešu folkloras
kopa, etnogrāfiskais ansamblis un
dramatiskais kolektīvs. Līnijdeju
grupas
dāmas
un
pagasta
muzikantes aicināja pasākuma
apmeklētājus uz rudens valsi.
Ļaudis ne tikai dejoja, bet arī paši
dziedāja un izspēlēja latviskas
rotaļas,
piedalījās
atraktīvās
atrakcijās – jaunajiem būtu ko turēt
līdzi! Vietējais pagasta dīdžejs
Sandra tautas muzikantu ballītes
starplaikos piedāvāja arī izdejoties
80. gadu diskotēku ritmos.
Piecdesmitgadnieku un vecākai
paaudzei gan tautas dziesmu
melodijas, gan šie ritmi atsauca
atmiņā jaunību un dejas turpinājās
līdz pulksten četriem rītā.
Lai krāsains turpinās Jums
rudens, lai neizzūd dzīvesprieks un
veselība turas!
Zita Mežale
Briežuciema pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Foto no Briežuciema pagasta pārvaldes arhīva.

Foto no BPVV arhīva.

Oktobra sākumā Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) audzēknes Alīna
Logina, Dinija Sekača, Patrīcija Kozlovska, Sindija
Logina, Laura Cepurīte un skolotāja Aiga Jansone
darbojās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projektā "Darba tirgus bez robežām
(Mobilitāte)" ("Labour Market without borders
(Mobility")" Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā
"Saules skola".
Šoreiz projekta tēma bija “Mūsdienīga apdrukas
tehnoloģija modes dizainā”.
Pirmās dienas ievada daļā klausījās lekcijas:
“Avangards”, “Apģērba otrreizēja pārstrāde”, “Monētas
apģērbā: senatnē un mūsdienās”.
Pēcpusdienā tika izskaidrots darba uzdevums –
izveidot avangardiska stila apģērbu, kurā jāizmanto
apdruka un apģērbs, kas paredzēts otrreizējai
pārstrādei. Projekta ietvaros Saules skola iegādājās
modernu apdrukas iekārtu. BPVV audzēknēm bija
iespēja iepazīties ar tās funkcijām, kā arī apdrukāt
audumu praktiskajam uzdevumam.
Otrajā dienā projekta dalībnieki tika iepazīstināti
ar darbavietu, materiāliem, un dizaina prasībām.
Lai izpildītu doto uzdevumu, vajadzēja pielietot
zināšanas konstruēšanā, piegriešanā, modelēšanā un
šūšanā.
Darbs turpinājās viesnīcas istabiņās, lai sagatavotu
aprakstu prezentācijai. Pēc cītīgās darbošanās BPVV
audzēknes izmantoja iespēju apmeklēt savas viesnīcas
“SanMari” SPA kompleksu, relaksēties saunā, turku
pirtī un baseinā.
Trešajā dienā, pēc defilē nodarbības, dalībnieces
demonstrēja gala rezultāta tēlu, kuram izveidoja
atbilstošu frizūru un meikapu.
BPVV komandas darba apraksts “Sievietes stāsts”.
Kāpēc tieši šāds nosaukums? Radošajā procesā viena
no tērpa detaļām – žaketes etiķete BPVV komandai
pati priekšā pateica nosaukumu. Tas ir stāsts par
sievieti, kurai piemīt urbānais stils. Viņa ir pasaules

izstāde viņas pirmajai ilustrētajai
bērnu grāmatai, ar kuru Linda
pietuvojusies savam bērnības
sapnim – kļūt par bērnu grāmatu
ilustratori.
Ilgonis
Vilks,
astronoms,
zinātnes vēstures pētnieks. Ilgonis
jau vairākus gadus ir arī fizikas
skolotājs Jūrmalas alternatīvajā
skolā. Nesen viņš atzīts par gada
inovatīvāko fizikas skolotāju, par
ko saņēmis Ekselences balvu.
Grāmata
“Visums.
Ceļvedis”
veidota kā tūrisma ceļvedis,
kas aicina lasītāju doties domu
ceļojumā ne tikai apkārt Saulei,
bet līdz pat Visuma malai un
iepazīties ar zvaigznājiem, Saules
sistēmas
planētām,
pašām
lielākajām zvaigznēm, melnajiem
caurumiem, tālām galaktikām
un citiem brīnumainiem un
neparastiem Visuma objektiem.
Tas tiešām ir bezmaksas ceļojums,
jo zvaigžņotās debess “dārgumus”
var aplūkot katrs, tie neatrodas

Projekta dalībnieces savos jaunajos tērpos.

Vakara gaitā ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja gan nodoties
valša ritmiem, gan lustīgā kompānijā pasēdēt pie galdiņiem.
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Pirms
divām
nedēļām
starptautiskajā
starpskolu
stratēģiskās partnerības Erasmus+
projekta “Straightening Winding
Routes to Active Citizenship”
ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā
viesojās 12 skolēni un 7 skolotāji
no Spānijas, Polijas un Somijas.
Neskatoties uz to, ka starpskolu
sadarbības projekti ģimnāzijā
tiek realizēti jau trešo gadu, šī
bija pirmā reize, kad mācību/
mācīšanās
un
mācīšanas
aktivitātes
skolēniem
tika
organizētas ģimnāzijā. Pirmoreiz
BVĢ skolēni savās mājās uzņēma
ārzemju
viesus,
pilnveidoja
svešvalodas prasmes, kā arī
ieguva jaunus draugus. Paldies
12 ģimenēm, kuras teica “jā” un
piekrita būt par viesģimenēm.
Ārzemju
viesi
ļoti
augstu
novērtēja ģimeņu viesmīlību un
dāsnumu.
Nedēļa bija piesātināta ar
notikumiem un daudzveidīgām
aktivitātēm.
Laiks
lutināja,
fantastiskais rudens priecēja
ar savu krāšņumu. Skolēni
un skolotāji atzina, ka visas
aktivitātes bija labi pārdomātas
un interesantas. Pirmajā dienā
ciemiņus sagaidīja skaisti izrotāta
skola ar dalībvalstu karodziņu
virtenēm, fotostūrītis ar uzrakstu
“Laipni lūdzam Balvos!” latviešu,
angļu, spāņu, poļu un somu
valodā, ar plakātiem par valstīm,
kurus
gatavoja
ģimnāzijas
skolēni. Pēc ekskursijas skolā
notika ledus laušanas aktivitātes
un nodarbība par publisko runu.
Pēcpusdienā projekta dalībnieki
devās uz Alūksnes pilsētu,

apmeklēja
muzeju
“Dabas
labirinti” un iepazina pilsētu,
braucot ar kuģīti.
Dienu vēlāk, pēc trīs garām
nodarbībām par tēmu “Ir viena
rase - cilvēce”, notika Eiropas
vakariņas
ar
viesģimenēm.
BVĢ kolēni iepazīstināja ar
savas valsts tradicionālajiem
ēdieniem, piedalījās dažādās
atrakcijās un atraktīvi pavadīja
laiku. Svinīgajām vakariņām
tika sagādāta īpaša burtu torte
“Erasmus+”.
Nākamajā dienā projekta
dalībnieki devās uz Latvijas
galvaspilsētu – Rīgu. Skolēni
apmeklēja Latvijas Okupācijas
muzeju un piedalījās nodarbībā
“Ebreju vēsture Latvijā un
holokausts”.
Nodarbības
mērķis bija izprast cilvēka
dzīvības vērtību un sabiedrības
attieksmi un rīcību holokausta
laikā
Latvijā.
Izmantojot
daudzveidīgus vēstures avotus
- fotogrāfijas, plakātus, atmiņas
un dokumentus, skolēni gida
vadībā uzzināja par ebreju dzīvi
un nozīmi Latvijas politikā,
ekonomikā un kultūrā vēl pirms
nacistiskās Vācijas okupācijas.
Nodarbības
turpinājumā
skolēni mēģināja izprast Latvijas
iedzīvotāju attieksmi, motivāciju
un rīcību holokausta laikā.
Kāpēc bija ebreju glābēji?
Kāpēc bija vienaldzīgie? Kāpēc
citi sadarbojās ar nacistu
varas iestādēm un piedalījās
noziegumā?
Izmantojot šo
skaudro vēstures mācību, skolēni
tika mudināti prezentēt un
pastāstīt par uzzināto.

Pēc
nodarbības
muzejā
sekoja
aizraujoša
ekskursija
pa Vecrīgu, kuru saplānoja
un organizēja ģimnāzijas 10.
klases skolnieks Artūrs Supe.
Pēc garšīgām pusdienām LIDO
Atpūtas centrā sekoja divu stundu
izzinoša programma Latvijas
Brīvdabas muzejā, kuru vadīja
aktieris Imants Vekmans. Skolēni
un skolotāji vairāk uzzināja par
zemnieku dzīvi Latvijā 17.-19.
gs. un piedalījās Ganu spēlēs.
Programmas mērķis bija skolēnos
radīt interesi par latviešu tautas
materiālās
un
nemateriālās
kultūras mantojumu, padarīt
skolēniem saistošāku muzeja
ekspozīcijas uztveri, izmantojot
spēļu un rotaļu elementus, kā
arī veicināt komandas sadarbību
un
atbildību.
Dalībnieki
iepazinās ar zvejnieku mājām
un to iekārtojumu, apmeklēja
koka amatnieku darbnīcu un
piedalījās rotaļās, kuras bērni
spēlējuši agrākos laikos.
Ceturtdienā
projekta
dalībnieki
apmeklēja
trīs
mācību stundas Balvu Valsts
ģimnāzijā, kas deva iespēju
skolēniem salīdzināt mācību
procesu Latvijas skolā ar savu
skolu. Neskatoties uz to, ka
stundas notika latviešu valodā,
tās skolēniem un skolotājiem
šķita interesantas un noderīgas.
Pēcpusdienā skolēni gatavojās
publiskajai runai un turpināja
izstrādāt prezentācijas. Vakaru
skolēni pavadīja viesģimenēs,
bet skolotāji devās iepazīt
kaimiņpilsētu Gulbeni.
Ātri
pienāca
projekta

Foto no Balvu Valsts ģimnāzijas arhīva.

Pirmo reizi Erasmus+ projekta ietvaros īstermiņa mācību/mācīšanās un mācīšanas
aktivitātes skolēniem notika Balvu Valsts ģimnāzijā

Kopīga ekskursija jauniešiem palīdzēja sadraudzēties arvien vairāk.
aktivitāšu noslēguma diena, kad
skolēni uzstājās ar publisko runu
par tēmu “Ir viena rase - cilvēce”.
Skolēni veica gan pašvērtējumu,
gan novērtēja citu skolēnu
uzstāšanos. Jāatzīst, ka visas
prezentācijas un uzstāšanās bija
ļoti augstā līmenī, neskatoties uz
to, ka tēma šim vecumposmam
(13-14 gadi) bija sarežģīta.
Pēcpusdienā dalībnieki devās
pastaigā pa pilsētu un apmeklēja
Balvu Novada muzeju, bet,
atgriežoties skolā, viņus gaidīja
neaizmirstams koncerts, kuru
sagādāja ģimnāzijas skolēni kopā
ar pulciņu skolotājiem. Koncerta
noslēgumā
tika
pasniegtas
balvas, sertifikāti, visi tika aicināti

iemācīties latvisku deju un
nogaršot Latvijas tradicionālo
gardumu - kliņģeri.
Ir
patiess
prieks
un
gandarījums
par
paveikto,
par skolēniem, kuri piedalījās
Erasmus+ projekta īstermiņa
mācību/mācīšanās/mācīšanas
aktivitātēs. Prieks, ka skolēni ne
tikai ieguva jaunas zināšanas, bet
arī paplašināja savu redzesloku,
uzlaboja svešvalodas prasmes,
bagātināja pieredzi un ieguva
jaunus draugus.
Irīna Krivošejeva
Projekta koordinatore

un
amatnieku
meistaru
istaba. Interreg V-A Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.
gadam projekta Nr. LLI-183
“Darba tirgus bez robežām”
(“Labour Market without Borders/
Mobility”)
ietvaros
iegādāts

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Piektdienas
pēcpusdienā
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
(turpmāk
BPVV),
klātesot
skolas
vadības
kolektīvam
un Balvu novada vadībai un
deputātiem, tika prezentētas
jaunās kokapstrādes iekārtas

Pedagogs Ēriks Kanaviņš demonstrē vienu no jaunajām iekārtām.

vertikālais lentzāģis, virpas, virpa
ar kopēšanas funkciju, platlentes
slīpmašīna, frēzgalvas un frēznaži,
lentzāķis
un
akumulatora
triecienskrūvgrieznis.
Skolas
direktore Biruta Vizule ar
lepnumu
parādīja
vienu
no produktiem, kas radīts,
izmantojot jaunās iekārtas, un
tās ir bērnu gultiņas, kas tika
gatavotas priekš PII “Pīlādzītis”
audzēkņiem.
Klātesošajiem tika atrādīta arī
Amatnieku meistaru istaba, kurā
vairums priekšmetu bija skolas
pedagogu darināti - lampa,
pulkstenis, stends, svečturi un
citi priekšmeti. Meistaru vadībā
tapusi arī liela, skaista sekcija,
stūra skapis, kā arī interesantas
durvis un durvju rāmis. Meistaru
istaba ir vieta, ko ieraugot un
kurā atrodoties, ikviens var gūt
iedvesmu un rast vēlmi šādus
darinājumus veidot pats.
Domes
priekšsēdētāja
vietniece
Anita
Petrova
vairākkārt uzsvēra, cik saistoši
pašvaldībai būtu izmantot skolā
radītos darbus, kā prezentācijas
materiālu, kā rezultātā skolas
vārds tiktu popularizēts vēl
vairāk.
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
rosināja skolas kolektīvu rīkot
Atvērto durvju dienas, kuru laikā
prezentēt jaunās iekārtas un
parādīt, ko ar tām var darīt, kādus

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Atklāta amatnieku meistaru istaba un kokapstrādes darbnīcas

Skolas direktore Biruta Vizule pasākuma apmeklētājiem dāvināja BPVV
darināto drēbju pakaramo uz kura iegravēts novada Balvu un skolas vārds.
darbus radīt. Tā būtu lieliska
reklāma skolai un iespējām, ko tā
sniedz.
Deputāts Tālis Korlašs jau
iepriekš sadarbojies ar skolas
vadību, dāvinot kokmateriālu
no kura tapis Latvijas simtgades
objekts pie skolas, kas redzams
ikvienam, kurš ielūkojas skolas
pagalmā. Viņš arī uzklausīja
pedagogus
Ēriku Kanaviņu,
Aigaru Noviku un Dzintaru
Putniņu,
kuri
stāstīja
par
nepieciešamību vēl pēc dažādām
citām iekārtām un materiāliem.
Visiem zināmi sasniegumi,
ko guvušas BPVV meitenes
kopā ar savām skolotājām – viņu
darinātie tērpi ir atrādīti visā
Latvijā. Piemēram, augustā BPVV
pārstāves piedalījās jūgendstila
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tērpu modes parādē kultūras
pilī “Ziemeļblāzma”, kur saņēma
komplimentus pat no režisora
Jāņa Streiča. Tagad skolai būs visas
iespējas gūt plašāku popularitāti
arī ar koka izstrādājumiem.
Direktore pastāstīja, ka plānots
piedalīties konkursā “Krēsls”,
“EuroSkills”, plenērā, kas ik gadu
norisinās Kuldīgā, kurā topošie
galdnieki un mēbeļu dizaineri
izgatavo dažādas lietas no koka.
Jāatzīmē, ka šogad šajā plenērā
jau piedalījās pedagogs Ēriks
Kanaviņš, kur kopā ar citiem
amata brāļiem no apses un ozola
koka izgatavoja rotu – pērļu
krelles.
Veiksmi un izdošanos BPVV
gūt panākumus arvien vairāk!
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Tiekas ar ādas apstrādes meistaru Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību nesēji Balvu
no Briežuciema
reģiona Kultūrvēstures datu bāzē
Aizvadītājā
ceturtdienā,
ESF projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros, Balvu
pamatskolas skolēni iepazinās ar
ādas apstrādes meistaru Andri
Ločmeli no Briežuciema pagasta.
Uz karjeras attīstības atbalsta
pasākumu
“Ražots
Balvos”
pulcējās vecmāmiņas ar saviem
mazbērniem, lai kopā darbotos
praktiskajā meistarklasē.
Nodarbību laikā skolēni tika
iepazīstināti ar amata meistara
karjeras ceļu, nepieciešamajām
zināšanām un prasmēm, kā arī
par prasmju realizācijas iespējām
laukos, šī amata popularitāti un
saražotās produkcijas noietu.
A.Ločmelis demonstrēja ādas
apstrādes
darba
procesu,
izgatavojot atslēgu piekariņu,

praktiski
iepazīstot
ādas
apstrādes amata prasmes. Katra
vecmāmiņa un katrs mazbērns
izgatavoja savu atslēgu piekariņu
ar iespiestiem vārda un uzvārda
pirmajiem burtiem un rotāja
ar dažādiem nospiedumiem.
Bija skolnieces, kuras izgatavoja
rokassprādzi savai mammai.
Ikviens varēja aplūkot meistara
izgatavotos ādas izstrādājumusjostas,
makus,
penāļus,
rokassprādzes.
Pasākuma
dalībnieki izteica vēlmi vēlreiz
satikties ar amata meistaru Andri.
Informāciju sagatavoja:
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante
Anita Laurena

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

Aizvadītajā
gadā
Balvu
novada pašvaldības sagatavotie
pieteikumi – “Psalmu dziedāšana
Ziemeļlatgalē” un “Dziedāšana
ar pusbalsu” ar Latvijas Nacionālā
kultūras centra lēmumu Nr.234
tika iekļauti Sarakstā kā Latvijas
nemateriālā kultūras mantojuma
vērtības.
Tāpēc
loģiski,
ka
gribējām, lai informācija par
visiem šiem vērtību nesējiem
būtu mūsu veidotajā Balvu
reģiona Kultūrvēstures datu bāzē.
Tapa projekts VKKF projektu
konkursam, kurā guvām atbalstu.
Jau iepriekšējos gados datu
bāzē bija ielikta informācija par
48 dziedātājām, kuras ir šajos
sarakstos minēto vērtību nesējas,
bet tagad turpinājām veikt lauka
pētījumus, dokumentējot pārējās
psalmu dziedātājas un dziedātājas
"ar pusbalsu" visā reģionā. Projekta
laikā tika sagatavota un datu
bāzē ielikta informācija par 25
dziedātājām: Elitu Bukšu, Inesi
Cibuli, Eviju Ločmeli, Eliju Loginu,
Santu Matisāni, Initu Raginsku,
Kati Slišāni, Natāliju Circeni,
Valentīnu
Dortāni,
Antoņinu
Grāveri, Anitu Kašu, Lūciju Kašu,
Helēnu Krauču, Regīnu Kuļšu,

Nelliju Lielbārdi, Ivetu Loginu,
Luciju Loginu, Stefāniju Masu,
Marutu Ozolu, Jevgeniju Račāni,
Silviju Strupku, Annu Šakinu,
Natāliju Šakinu, Stefāniju Šakinu,
Annu Tutiņu. Tika papildināta arī
informācija par tām dziedātājām,
kuru veikums jau iepriekš bija
atspoguļots kultūrvēstures datu
bāzē, pievienojot komentāru "...
ir viena no Nemateriālā kultūras
mantojuma
vērtību
sarakstā
iekļautās vērtības "Dziedāšana ar
pusbalsu" vai "Psalmu dziedāšana
Ziemeļlatgalē" nesējām".

Aicinām
ielūkoties
Balvu
Centrālās bibliotēkas mājaslapā
www.bibliotekas.lv/cb_web/ sadaļā
Kultūrvēstures datubāze.
Projekta vadītāja Ināra Bobrova

Foto no Balvu Centrālās bibliotēkas arhīva.

Attēlā psalmu dziedātājas N.Šakinas “Waco lyugšonu gromota”, kura izdota
1912.gadā.

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola piedalās Erasmus+ programmas starpskolu
Pirmsskolas vecuma bērni mācās stratēģiskās partnerības projekta vadības tikšanās
peldēt
sanāksmē Turcijā
Balvu novada pašvaldībā bezmaksas
peldbaseina
un
tiek īstenots projekts “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”, Nr.
9.2.4.2/16/I/050, kurā viens no
pasākumiem ir peldēt apmācības
nodarbības pirmsskolas vecuma
bērniem (vecumā no 5-6 gadiem)
Balvu Sporta skolas peldbaseinā.
Šo iespēju aktīvi izmanto
Balvu
novada
pirmsskolas
izglītības iestādes, kuru audzēkņi
piedalās
šajās
peldēšanas
apmācību nodarbībās trenera
Romualda Kokoreviča vadībā.
Tāpat
joprojām
tiek
piedāvāta
iespēja
bērniem
uzlabot veselību, izmantojot
Balvu Sporta skolas peldbaseina
piedāvātos
pakalpojumus
-

sāls istabas apmeklējumiem
bērniem ar īpašām vajadzībām
(11-18 gadi) un bērniem ar
bronhiālo astmu (4-18 gadi). Lai
varētu izmantot kādu no šiem
pakalpojumiem, ir jāsaņem
kuponi par apmeklējumu, Balvu
novada pašvaldības Sociālajā
dienestā, Sociālo pakalpojumu
nodaļā (Raiņa ielā 52, Balvos)
pie sociālās darbinieces Līgas
Delperes – Tihomirovas vai Balvu
novada pašvaldībā (Bērzpils ielā
1a, Balvos) pie projekta vadītājas
palīga Inese Maslovskas (35.kab.,
3.stāvs). Jāatzīmē, lai apmeklētu
sāls istabu ir nepieciešama ārsta
zīme, un uz seansu jāpierakstās
pa tel.26656086.

Pasākums tika īstenots projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.

Oktobra
sākumā
Turcijas
pilsētā Cesme norisinājās Erasmus+
programmas
2.pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības
projekta “E-dārgumi – mana jaukā
Eiropa” (“E-Treasure – My Lovely
Europe”) vadības grupas tikšanās.
Šajā projektā piedalās septiņas
izglītības iestādes no dažādām
Eiropas valstīm: Polijas, Bulgārijas,
Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles
un Grieķijas.
Vadības grupas sanāksmē, kuru
pārstāvēja Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
(BPVV) direktore Biruta Vizule un
projekta koordinatore Inga Kaļva,
tika analizētas realizētās aktivitātes
un precizēti plānoto aktivitāšu
izpildes veidi un to norises laiki,
mobilitāšu
dalībnieku
skaits,
sasniedzamie rezultāti, projektā
iesaistīto partneru aktivitātes. Tāpat
tika uzsvērts regulāras informācijas
ievietošanas nozīmīgums projekta
mājas lapā, kā arī informācijas par
projekta izplatīšanu nozīme, kā
arī citi organizatoriskie jautājumi.
Tika diskutēts par neskaidrajiem
jautājumiem, lai sekmīgi noritētu
projekta īstenošana. Tikšanās

laikā partnerskolu vadība tika
iepazīstināta ar Haci Murat Hatice
Ozssoy Aradolu Lisesi skolu un
mācību darbu, lepojoties ar
skolēnu augstajiem sasniegumiem
pēc skolas absolvēšanas. Prieku par
projekta aktivitātēm pauda Cesme
pilsētas Izglītības departamenta
vadītājs un Cesme pilsētas mērs,
kurš rīkoja pieņemšanu un
pateicās par izveidoto sadarbību.
Tāpat tika organizēta ekskursija uz
arheoloģisko izrakumu vietu Efesā,
kas 2017.gadā iekļauta UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā un
kur atrodas arī Jaunavas Marijas
pēdējā dzīvesvieta, kuru 1967.gada
26. jūlijā apmeklēja Romas pāvests
Pāvils VI. Turpretim Turku kultūras
un tradīcijas spilgti atainoja Izmiras
bazārs.
Projekta “E-dārgumi – mana
jaukā Eiropa”
mērķis
ir
partnerskolu ilgtspējīga attīstība,
palielinot skolēnu pamatprasmes,

Seminārs “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”

Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Rīgas
Stradiņa Universitāti, LU P.Stradiņa
medicīnas koledžu, Neatliekamās
medicīniskas palīdzības dienestu
un astoņām pašvaldību medicīnas
iestādēm sākot ar 2018. gada
septembri rīko semināru ciklu
“Izglītības un darba iespējas
medicīnas nozarē”.
Šādu semināru 2018.gada
10.oktobrī Gulbenē JC “Bāze”
apmeklēja
Balvu
novada
pašvaldības
IKS
pārvaldes

pedagogi - karjeras konsultantes
Anita Laurena un Lidija Ločmele.
Seminārā bija iespēja iepazīties ar
medicīnas nozari, tās profesijām
un nozares attīstības perspektīvām,
izaicinājumiem un jaunumiem,
kā arī uzzināt par plašo izglītības
iespēju klāstu medicīnas jomā.
Seminārā piedalījās arī četri BVĢ
un divi Baltinavas vidusskolas
12.klases skolēni. Dalībnieki ar lielu
interesi klausījās 5.kursa studenti,
kura iepazīstināja klātesošos ar
medicīnas un veselības aprūpes

izglītību augstskolā, Rīgas Stradiņa
Universitātes studentu mācību un
prakses iespējām. Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
darbinieces stāstīja par komandas
darbu cīņā par cilvēku dzīvībām,
kā arī demonstrēja savas prasmes
ārkārtas situācijā, kad jāglābj
autoavārijā cietušais. Jauniešiem
varēja iejusties pacientu lomās.
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības”
izpilddirektores
Marikas Jermaševičas pavadībā
semināra dalībniekiem bija iespēja

iepazīt medicīnas darbinieku
ikdienu Gulbenes slimnīcā.
Liels
paldies
semināra
organizētājiem! Tikšanās sniedza
ne vien zināšanas par medicīnas
nozares attīstības perspektīvām,
bet arī ļāva dalībniekiem iepazīt
medicīnas darbinieku darba un
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it
īpaši
Informācijas
un
komunikāciju tehnoloģijās (IKT)
un svešvalodās, kā arī stiprinot
pedagoga profesionālo profilu.
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
Erasmus+ programmā īstenoto
projektu “E-dārgumi – mana
jaukā Eiropa” līdzfinansē Eiropas
Savienība.
Projekta
finansējums
Balvu
Profesionālajai
un
vispārizglītojošajai vidusskolai ir
EUR 19 480,00. Projekta ilgums 28
mēneši - no 2017.gada 1.septembra
līdz 2019.gada 31.decembrim.
Vairāk
par
Erasmus+
programmu var uzzināt Valsts
izglītības
attīstības
aģentūras
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā
Erasmus+ un programmas mājas
lapā www.erasmusplus.lv.
Inga Kaļva
Projekta koordinatore

karjeras iespējas, darba ikdienu,
saistot to ar reālām dzīves
situācijām.
Balvu novada pašvaldības
IKS pārvaldes
PKK Lidija Ločmele un Anita
Laurena
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Pastāsti – kas ir vajadzīgs Latgalē! Bezmaksas peldbaseina apmeklējums senioriem
Biedrība
“Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs” sadarbībā
ar Latgales plānošanas reģionu
un reģiona pašvaldībām uzsāk
projekta “Civis novus” īstenošanu.
Līdz 2018. gada izskaņai reģionā
tiks organizētas 6 strukturētā
dialoga diskusijas novados ar
politikas veidotājiem, lēmumu
pieņēmējiem,
vietējiem
uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem,
pašiem jauniešiem un citiem
interesentiem pasākumu “Kafija ar
politiķiem” laikā.
Tas,
ka
aktīva
jauniešu
līdzdalība un iesaiste sabiedrībā
notiekošajos procesos, ir uz
attīstību
vērstas
sabiedrības
pamats, mēs zinām, taču to ir
vērts ik pa laikam atgādināt kā
sev, tā arī tiem, kas šajā brīdī
primāri ietekmē kā vietējā, tā
reģionālā līmeņa dienaskārtību.
Tādēļ, sadarbojoties ar jaunatnes
lietu speciālistiem Balvu, Dagdas,
Daugavpils, Krāslavas, Līvānu
un Ludzas novada pašvaldībās,
aicinām visus, kas uzskata, ka
ikviens reģiona jaunietis ir svarīgs,
ir svarīgs viņa viedoklis, vēlmes un
ieteikumi, kas uzlabotu viņa dzīves
kvalitāti reģionā, nepalikt malā
un piedalīties diskusijās “Kafija ar
politiķiem”.
Balvos pasākums notiks 2018.
gada 6. novembrī plkst. 14:00
Balvu Novada muzeja pagrabiņā
(informācijai: Gunita Prokofjeva,
bbjc@balvi.lv) (pasākumā tiks
fotografēts un/vai filmēts ar mērķi
nodrošināt projekta “Civis novus”

publicitāti).
Atnāc un pastāsti, kuras līdz
šim īstenotās aktivitātes darbā ar
jaunatni, Tavuprāt, ir ļoti labas un
ir vērts paturēt un attīstīt plašāk,
kādi pasākumi un aktivitātes
varētu pilnveidot darbu ar jaunatni
un mudinātu Tevi pašu būt
aktīvākam, varbūt vari padalīties
ar labās prakses piemēriem, ko
esi dzirdējis kādā pasākumā vai
jauniešu apmaiņas projektā. Tad
TEV noteikti ir jāpiedalās šajās
diskusijās!
Nākamā gada sākumā – 2019.
gada 25. janvārī – Daugavpilī
norisināsies reģionālā diskusija
“Kafija ar politiķiem”, apkopjot 6
vietējo pasākumu priekšlikumus,
diskutējot ar Latgales plānošanas
reģiona administrāciju, vietējo
pašvaldību deputātiem, Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūras, Izglītības un zinātnes
ministrijas un citu institūciju
pārstāvjiem par to, kā Latgales
reģions var būt jauniešiem vēl
saistošāks.
Projekts “Civis novus” tiek
finansēts ar Eiropas Komisijas
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”,
kuru Latvijā administrē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra,
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

Balvu novada pašvaldība
informē par iespēju saņemt
kuponus Balvu Sporta skolas
peldbaseina
bez
maksas
apmeklējumiem
senioriem,
kuriem ir pilni 54 gadi:
• peldbaseina
apmeklējums
senioriem
(54+),
uzrādot
pensionāra
apliecību,
brīvdienās un darba dienās
pēc plkst. 14:00;
• peldbaseina
apmeklējums
senioriem
(54+),
uzrādot
pensionāra apliecību, darba
dienās laikā no plkst. 9:00 –
14:00;
• peldbaseina
apmeklējums
senioriem (54+) brīvdienās un
darba dienās pēc plkst. 14:00;

• peldbaseina
apmeklējums
senioriem (54+) darba dienās
laikā no plkst. 9:00 – 14:00.
Kuponus par apmeklējumu
var saņemt no 2018.gada
1.novembra:
• Balvu
pilsētā
deklarētie
iedzīvotāji – Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva 35.kabinetā;

• Balvu novada iedzīvotāji – pagasta pārvaldē, kur deklarēta
dzīvesvieta.
Informācijai: Balvu Sporta
skolas peldbaseins (Dārza iela 2,
Balvi, Balvu novads). Peldbaseina
darba laiks no plkst. 9:00 līdz 22:00
(apmeklētāji peldbaseinā tiek ielaisti
līdz 20:45). Pirmdienās - sanitārā
diena.

Pasākums tika īstenots projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.

AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu
arī Balvu novadā
Nepārtraukta un kvalitatīva
elektroenerģijas piegāde ir katra
klienta prasība, tādēļ AS “Sadales
tīkls” turpina Balvu, Baltinavas
un Rugāju novadu elektrotīklu
atjaunošanu. Šo Latgales novadu
elektrotīkla
atjaunošanā
AS
“Sadales tīkls” šogad kopumā
ieguldīs 324 tūkst. euro.
Lai uzlabotu elektroapgādi
klientiem Balvu novadā, šogad
novadā teritorijā AS “Sadales tīkls”
realizēs trīs projektus. Elektrotīkla
pārbūve tiek veikta Krišjāņu,
Balvu un Vīksnas pagastos.
Krišjāņu
pagastā
elektrotīkla
pārbūve jau ir noslēgusies. Darbs
norisinājās Mežupē, kur vidējā
sprieguma
20kV
(kilovoltu)
gaisvadu elektrolīnija atjaunota
800 m garumā, zemsprieguma

gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta
par kabeļu līniju 3,3 km garumā
un veikta 3 jaunu transformatoru
apakšstaciju
izbūve.
Vīksnas
pagastā pie Annasbirzs elektrotīkla
rekonstrukcija vēl turpinās. Šī
projekta
ietvaros
paredzēts
pārbūvēt vidējā sprieguma 20kV
gaisvadu elektrolīniju 1,5 km
garumā izolētu vadu izpildījumā,
zemsprieguma
gaisvadu
elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu
līnijām 2,4 km garumā, izbūvēt
divas jaunas un rekonstruēt
vienu
esošo
transformatoru
apakšstaciju. Vidējā sprieguma
gaisvadu elektrolīnijas pārbūve
izolētu vadu izpildījumā samazinās
elektroapgādes traucējumu skaitu
klientiem, kurus izraisa nelabvēlīgi
laika apstākļi un koku vai to zaru

Balvu slimnīcas speciālistu darba laiki
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uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas
vadiem, kā arī paaugstināsies
saimniecisko
darbu
veicēju
drošība, jo samazināsies risks gūt
letālu elektrotraumu, neapdomīgi
veicot
saimnieciskos
darbus
elektrotīkla tuvumā. Apjomīga
elektrotīkla
rekonstrukcija
norisinās arī Balvu pagastā, kur AS
“Sadales tīkls” gar autoceļu, kas
stiepjas no Silmalas līdz Mēķiem,
veic vidējā sprieguma 20kV
gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par
kabeļu līniju 3,3 km garumā.
Tatjana Smirnova
AS “Sadales tīkls” preses
sekretāre
Tālr. 67728823
Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv
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Svinēsim Latvijas simtgadi kopā!
2.novembrī plkst. 20:00

Kubulu kultūras namā
Koncerts "Manas tautasdziesmas".

8.novembrī plkst. 19:00
Balvu muižā
Izrāde "Māsas" (Nora Vētra Muižniece) Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs. Režisore Vaira Resne
Ieeja bez maksas.

9.novembrī plkst. 16:00
Briežuciema pagasta Tautas namā
Filma "Homo Novus".

10.novembrī plkst. 19:00
Vectilžas sporta un atpūtas centrā
Svētku koncerts "Mana dziesma, mana deja, mana tauta".
Plkst. 22:00 Balle ar Arni Grapu. Ieeja bez maksas.

11.novembrī
Plkst. 14:00 Ekspedīcija "Balvu ozoli stāsta"(tikšanās pie Balvu Novada muzeja).
Plkst. 15:00 Kubulu kultūras namā
Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas.
No plkst. 17:00 – 20:00 Akcija "Iegaismo Brīvības ielu!" Balvos.
Plkst. 18:00 Lāčplēša dienas atceres pasākums - lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Balvu pamatskolas, līdzi ņemot
lāpas. Gājiens noslēgsies ar piemiņas brīdi pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.
Tilžas pagastā
Plkst. 14:00 Kāpessila kapos
Piemiņas brīdis pie Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru pieminekļa.
Plkst. 14:30 Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā Svētā Mise.
Plkst. 15:30 - Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā Koru koncerts "No tālām noskaņām līdz sudrabotai
gaismai".
Plkst. 16:30 Lāpu gājiens no Tilžas vidusskolas un Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcas uz Balto krustu
Akuču purva malā un pieminekli Tilžas novada nacionālajiem partizāniem. Lāpu gājiens noslēgsies ar piemiņas
brīdi Tilžas centrā.

12.novembrī Balvu muižā
Plkst. 10:00 Animācijas filma "Saule brauca debesīs". Ieeja bez maksas.
Plkst. 19:00 Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas.

13.novembrī plkst. 16:00
Balvu Centrālajā bibliotēkā
Izstādes "Brīvības ielas stāsts" atklāšana.
Plkst. 18:00 Balvu muižā
Dokumentālā filma "Kurts Fridrihsons". Ieeja bez maksas.
Plkst. 19:30 Balvu muižā
Filma "Tēvs nakts". Ieejas maksa EUR 1,00.

14.novembrī
Balvu muižā
Plkst. 18:00 Filma "Homo Novus". Ieejas maksa EUR 1,00.

15.novembrī
Balvu muižā
Plkst.18:00 Filma "Nameja gredzens". Ieejas maksa EUR 2,00.

16.novembrī plkst. 19:00
Briežuciema pagasta Tautas namā
Valsts svētku pasākums "Rakstu rakstos ierakstīti". Deju vakars. Adītu cimdu izstāde. Anitas Pundures ģimenes
apkopoto seno laikrakstu izstāde.

17.novembrī
Plkst. 18:00 Bērzkalnes pagasta bērnudārza zālē
Latvijai 100- valsts svētku pasākums.
Plkst. 19:00 Krišjāņu tautas namā
Latvijas simtgadi sagaidot, ar skanīgām dziesmām uz svētku koncertu "Sirds mana dzied", ielūdz "Dricānu
dominante". Ieeja bez maksas.
Plkst. 19:00 Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē
Populārzinātniska dokumentālā filma "Baltu ciltis". Ieeja bez maksas.
Plkst. 19:00 Balvu pagasta Tautas namā
Latvijas valsts simtgadei veltīts svinīgs pasākums "Teic – kur zeme skaistākā".
Plkst.21:00 Balvu pagasta Tautas namā
Valsts svētku balle kopā ar grupām "Pie letes" un "Alise". Ieeja bez maksas.
Plkst. 19:00 Bērzpils vidusskolas sporta zālē
Valsts svētku koncerts un Bērzpils pagasta "Gada cilvēks 2018" godināšana. Deju vakars kopā ar grupu
"Kamēr jauni". Deju vakaram var rezervēt galdiņus pa tel. 27872031 līdz 15.novembrim.

18.novembrī
Plkst. 14:00 Kubulu kultūras namā
Balvu novada svinīgs sarīkojums "Mūsu kopā gūtais prieks". Muzicē latviešu ekoloģiskās mūzikas grupa
"Ducele", Balvu un Kubulu tautas mākslas kolektīvi.
Plkst. 20:00 Balle, muzicē grupa "Bruģis". Ieejas maksa EUR 3,00. Iespēja rezervēt galdiņu iepriekš,
tel.26367693.
Plkst. 19:00 Tilžas kultūras namā
Svētku koncerts "Tēvzemes sirdspuksti".
Plkst. 21:30 Svētku balle. Spēlēs grupa "Draugi".

19.novembrī
Plkst. 18:00 Balvu Sakrālās kultūras centrā
Filma "Homo Novus". Ieejas maksa – ziedojums.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Dzīvās mūzikas festivāls “Savējie 2018”
10. novembrī Balvu novada Kubulu pagasta Kultūras namā jau 6.
gadu pēc kārtās notiks dzīvās mūzikas festivāls “Savējie”. Šajā pasākumā
ir dota iespēja piedalīties gan mazāk zināmiem izpildītājiem, gan arī
redzēt visai atpazīstamas grupas. Galvenais princips, kas attiecas uz
visiem dalībniekiem ir spēlēt “dzīvajā”, bez fonogrammu palīdzības.
Tradicionāli uzstāšanās notiks uz divām skatuvēm. Tas ļauj nodrošināt
grupu uzstāšanos gandrīz bez pauzēm. Šogad sagaidāma grupu
SIMPLE MAN (Rīga), VIETU NAV (Varakļāni), UNKNOWN ARTIST
(Upīte, Rīga), ALU CILVĒKI (Balvi, Rīga, Rēzekne), ARTŪRA JAUNTĒVA
ar grupu (Rīga), THE EVENING SUN (Rīga, Cēsis, Balvi), muzikālās
apvienības “AINIS” (Balvi) uzstāšanās. Festivāla galvenais viesis - grupa
DOUBLE FACED EELS. Noslēgumā paredzēts arī JAM SESSION.
Apmeklētāju labsajūtai darbosies kafejnīca, tiks nodrošināta
kvalitatīva skaņa un gaisma. Starplaikos sagaidāmi dažādi pārsteigumi.
Lielākais no tiem - viens pasākuma apmeklētājs mājās dosies ar HB
akustisko ģitāru. Sākums plkst. 21:00, ieejas maksa EUR 5,00. Uz
tikšanos!

Izdevumu sagatavoja Rita Šubeniece un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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