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BALVU NOVADA ZIŅAS
Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Ezera krasts projekta īstenošanas darbu sākumā.
Latvijas vides aizsardzības fonda
izsludinātā

projektu

konkursa

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

ĪSTENOTS PROJEKTS “BALVU EZERA KRASTA LABIEKĀRTOŠANA”

Ezera krasts un labiekārtotie pludmales volejbola laukumi pēc projekta noslēguma.

sakārtota publiski pieejamā piekļuves

stends.

Projekta

Balvu ezera krasta labiekārtošanas

vieta pie Balvu ezera, nodrošinot

“Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros

krasta

ir īstenots Balvu novada pašvaldības

un labiekārtošanu, kā rezultātā tika

projekts Nr. 1-08/408/2018

attīrīta upes ieteka un krasta zona,

pašvaldība

iztīrot gulti un izvācot ūdensaugus,

aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

krūmus

valsts budžeta programmas “Vides

“Balvu

ezera krasta labiekārtošana”.
Projektu

konkursa

“Publisko

attīrīšanu,

un

nostiprināšanu

citus

apaugumus,

darbus veica SIA “DANTRUCK11”.
Projektu īstenoja Balvu novada
ar

ūdeņu pārvaldība” mērķis ir finansiāli

izveidots smilts uzbērums, paplašinot

aizsardzības

atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiktu

un

nostiprinot

starptautiskajās

īstenotas aktivitātes publisko ūdeņu

arī

labiekārtota

(jūras piekraste, publiskie ezeri un

paplašinot

upju posmi) pārvaldībai.

uzstādītas

Sasniegts

projekta

mērķis

-

krasta

zonu,

attīrītā

volejbola

kā

teritorija,
laukumus,

skatītāju

tribīnes,

pārģērbšanās kabīne un informatīvais

Latvijas

fonds

un

vides

kopējās

izmaksas

30

719,49 EUR. LVAF finansējums –
27 819,00 EUR (90% no kopējām
izmaksām).
Ilze Daukste,
projekta vadītāja

iemaksas

organizācijās”

apakšprogrammas

“Vides

aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu
aizsardzība”

aktivitātē

„Publisko

ūdeņu pārvaldība” līdzfinansējumu.

TURPINĀS PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA BALVU
KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ” ĪSTENOŠANA
2018.gada
22.oktobrī
Balvu
novada pašvaldība un SIA “WOLTEC”
parakstīja būvdarbu līgumu par
2.kārtas būvdarbiem Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
Uz šo brīdi ir izbūvētas piebūvju
pamatu konstrukcijas un uzstādīti
metāla konstrukciju karkasi uz tām.
Notiek arī ēkas iekštelpu remontdarbi
un ārējo inženiertīklu izbūve. Visā
periodā līdz šā gada 1.jūlijam ir apgūti
EUR 716615,76 (bez PVN) no otrās
kārtas līguma kopējās summas.
2019.gada 2.janvārī Balvu novada
pašvaldība, Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija un SIA „Vides investīciju
fonds” parakstīja papildus vienošanos
pie esošā līguma, saskaņā ar kuru arī
otrās kārtas būvdarbi tagad notiks
projekta Nr. EKII-2/5 „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Balvu
kultūras un atpūtas centrā” ietvaros.
Šo projektu finansē no Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII)
finanšu līdzekļiem. EKII projektam
apstiprinātās kopējās izmaksas ir EUR
4 125 975,23. No tām attiecināmās
izmaksas ir EUR 1 240 393,17, tai

skaitā EKII finansējums – EUR 867

ar pievadāmā gaisa dzesēšanu,

objektā strādā SIA “WOLTEC”, SIA

034,83 (69,900000 %), un Balvu novada

izmantojot

“Kalna nami” un SIA “VEK”.

Domes līdzfinansējums - EUR 373

uzstādīšanu;

358,34 (30,100000 %). Neattiecināmo
izmaksu daļa sastāda
Par

projektā

finansējumu

Balvu

paredzēto
Kultūras

un

paredz:

• Kultūras

nama

paplašināšanu,

izbūvējot ēkai divas jaunas stikla
konstrukciju piebūves;
• Iekšējo apdares darbu veikšanu
akustika);

trukciju

un

saules

rekons

• Visu iekšējo un ārējo inženiertīklu
pilnīgas pārbūves darbus;

paneļu

uzstādīšanu elektrības pašpatēriņa

• Kultūras
tra

nodrošināšanai;

esošu

grīdu

oo Jumta siltināšana, seguma un
ūdens

iekšpuses

teritorijas

būvdarbi

2019.gada
2.kārtas

–

jāpabeidz

rekonstrukciju,

a. oglekļa

dioksīda

emisijas

samazinājums gadā pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa - vismaz
67 467,00 kgCO2 gadā;
b. enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas
aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa
nepārsniedzot 18,66 kWh/m2 gadā.
Andris Vrubļevskis,
projekta vadītājs

30.septembrim,
līdz

2019.gada

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem,

noteksistēmas

nomaiņa;
oo Ārsienu

cen-

ēkas

plānots sasniegt šādus rezultātus:

20.decembrim.

oo Logu un durvju nomaiņa;
lietus

līdz
bet

siltināšana.

atpūtas

apkārtējās

1.kārtas

oo Pamatu siltināšana;
grunts

un

labiekārtošanu.

• Celtniecības (siltināšanas) darbus:
oo Uz

Pabeidzot

visās ēkas telpās (sienas, griesti un
apgaismojuma

“Kalna nami” – būvuzraudzību, bet SIA
“VEK” – autoruzraudzību.

2.kārtā:

1.kārtā:
• Telpu

SIA “WOLTEC” veic būvdarbus, SIA

gla rekonstrukciju;

atpūtas centra ēkā tiek veikti pārbūves,
jaunbūves un siltināšanas darbi, kas

siltumsūkni,

• Apkures sistēmas un siltummez

EUR 2 885

582,06.

zemes

siltināšana

no

un

un

ārpuses

apdares atjaunošana;
• Rekuperatīvās ventilācijas sistēmas

ZIŅO PAŠVALDĪBAI!
Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus informēt par dažādām
problēmām un novērojumiem, sūtot ziņu Balvu novada pašvaldībai facebook
profilā, rakstot uz e-pastu dome@balvi.lv, vai zvanot pa tālruni 64522830.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 13.augusts

VUGD VEIKS IEDZĪVOTĀJU APTAUJU
PAR UGUNSDROŠĪBU
Lai
sekmētu
ugunsdrošības
uzlabošanos valstī, no 1.augusta līdz
31.oktobrim Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD) veiks
dzīvojamo māju iedzīvotāju aptauju
un konsultēs par ugunsdrošību
dzīvesvietās.
2018.gadā valstī reģistrēti 9134
ugunsgrēki, kuros cieta 302 cilvēki, bet
gāja bojā 81. No visiem ugunsgrēkiem
2087 jeb gandrīz 23% bija izcēlušies
tieši dzīvojamās mājās un, analizējot
šos ugunsgrēkus, var secināt, ka
vairumā gadījumu degšanas platības
ir ļoti nelielas – tās nepārsniedza 1m2,
turklāt izcelšanās vieta biežāk bijusi
virtuve.
VUGD
priekšnieka
vietnieks
pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis
skaidro: “Nezināšana, neuzmanība,
neapdomīga rīcība vai pārgalvība
joprojām noved pie traģiskiem
ugunsgrēkiem ar cietušiem vai
bojāgājušiem cilvēkiem, lai gan
daļu no šīm ugunsnelaimēm varēja
savlaicīgi novērst, ja vien tiktu
ievērotas ugunsdrošības prasības un
uzstādīts mājoklī dūmu detektors. Lai
ilgtermiņā pakāpeniski samazinātu
šādu
ugunsgrēku
izcelšanās
iespējamību, VUGD jau otro gadu
dodas pie cilvēkiem uz mājām,
lai viņus aptaujātu un konsultētu,
jo apzināmies, ka samazinājums
iespējams tikai ar iedzīvotāju pašu
iesaisti – zināšanām, atbildīgu rīcību un
ugunsdrošības prasību ievērošanu!”
Gaidāmo aptauju un ugunsdrošības
konsultāciju norises laikā, VUGD
amatpersonas (ugunsdzēsēji glābēji,
ugunsdzēsības daļu vai posteņu
komandieri
un
ugunsdrošības
inspektori) gan darba dienās, gan
arī brīvdienās dosies uz dzīvojamām

JAUNA PIEEJA SOCIĀLO PAKALPOJUMU
NODROŠINĀŠANĀ PILNGADĪGĀM
PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA
TRAUCĒJUMIEM

mājām, lai aptaujātu to īpašniekus
(lietotājus).
VUDG
amatpersona
stādīsies priekšā un uzrādīs dienesta
apliecību, kā arī būs dienesta formas
tērpā. Tālāk VUGD amatpersona
iedzīvotājam uzdos apmēram 20
jautājumus par ugunsdrošību un
pareizu rīcību ugunsgrēka gadījumā.
Vienlaikus tiks sniegta arī konsultācija
par uzdotajiem jautājumiem.
2018.gadā VUGD amatpersonas
veica vairāk nekā 10 400 mājokļu
īpašnieku
(lietotāju)
aptaujas,
kā arī ieinteresētos iedzīvotājus
konsultēja
par
ugunsdrošības
prasībām, kas jāievēro dzīvojamo
māju iemītniekiem, lai novērstu
ugunsgrēkus vai mazinātu to sekas,
kā arī veica aptauju, lai gūtu ieskatu
mājokļu ugunsdrošībā kopumā. Pērnā
gada aptaujas rezultāti liecināja, ka
vairumā gadījumu iedzīvotāji zina, kas
ir jāpaveic, lai uzlabotu ugunsdrošību,
bet, ja pasākumu īstenošanā jāiegulda
finanšu līdzekļi, tad lielākoties tie
netiek īstenoti.
VUGD atgādina, ka ikvienam
dzīvojamo
māju
īpašniekiem
ir jārūpējas par sava īpašuma
ugunsdrošību un, lai pasargātu savu
dzīvību un īpašumu nav nepieciešami
lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan
atbildība un zināšanas. Tāpēc VUGD
aicina neatlikt rūpes par savu un
līdzcilvēku drošību, un savlaicīgi veikt
nepieciešamās darbības, lai mājokli
padarītu ugunsdrošu!
Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 67075871,
inta.palkavniece@vugd.gov.lv

NOSLĒGTS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS
LĪGUMS PAR 6 MILJ. EIRO
Šī gada 26.jūlijā tika noslēgta
vienošanās par Eiropas Savienības
fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/020,
“Industriālās
teritorijas
attīstība,
revitalizējot īpašumus Balvu novadā”
īstenošanu. Projekta kopējā summa
EUR 6 169 868,22.

Projektā paredzēta degradētās
teritorijas sakārtošana Brīvības ielā 1K,
Balvos (bijusī Balvu gaļas kombināta
teritorija), izveidojot uzņēmējdarbībai
pievilcīgu vidi, lai uzņēmēji varētu
atvērt savas ražotnes un radītu jaunas
darbavietas.

Labklājības ministrija sadarbībā
ar 10 Latvijas pašvaldībām īstenos
izmēģinājumprojektu, kura mērķis
ir izmēģināt jaunu pieeju sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanā pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem.
Pašvaldības, kurās tiks īstenots
izmēģinājumprojekts:
Jelgavas
pilsētas
pašvaldība,
Bauskas
novada pašvaldība, Liepājas pilsētas
pašvaldība, Talsu novada pašvaldība,
Daugavpils
novada
pašvaldība,
Balvu novada pašvaldība, Cēsu
novada pašvaldība, Gulbenes novada
pašvaldība, Ogres novada pašvaldība,
Tukuma novada pašvaldība.
Izmēģinājumprojektam
var
pieteikties personas ar garīga
rakstura traucējumiem, kurām ir
noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa
un kuras ir deklarētas vienā no
norādītajām pašvaldībām.
Pieteikšanās
dalībai
izmēģinājumprojektā
ilgs
no
01.08.2019.
līdz
16.08.2019.
(ieskaitot).
Ja
vienā
pašvaldībā
dalībai
izmēģinājumprojektā
pieteiksies vairāk par 10 personām,
pie vienlīdzīgiem atlases kritēriju
vērtējumiem, priekšroka tiks dota
personām, kuras iesniegumu būs
iesniegušas ātrāk.
Lai pieteiktos izmēģinājum
projektā
pašvaldības
sociālajā
dienestā
jāiesniedz
sekojoša
informācija:
• Iesniegums;
• Dokuments, kas pamato, ka
personai ir 1. vai 2. invaliditātes
grupa
un
garīga
rakstura
traucējumi.
Detalizētāka informācija par
pieteikšanos pieejama pašvaldības
sociālajā dienestā: Balvu novada
Sociālajā
dienests,
sociālā
darbiniece
Vija
Vārtukapteine,
tālr.
27884946,
e
pasts
vija.vartukapteine@balvi.lv.
Izmēģinājumprojekts tiks īstenots
no 2019. gada augusta līdz 2020. gada
novembrim.
Izmēģinājumprojekta
laikā personas ar garīga rakstura
traucējumiem 12 mēnešus varēs
saņemt sabiedrībā balstītus sociālos

pakalpojumus.
Finansēšanas
mehānisms
–
Individuālā budžeta modelis, paredz,
ka personai ar garīga rakstura
traucējumiem
tiek
nodrošināts
atbalsts – sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi, balstoties uz personas
individuālajām vajadzībām pieejamā
finansējuma
ietvaros.
Uzsvars
tiek likts uz individuālu pieeju
un nepieciešamības gadījumā individuālu risinājumu meklēšanu.
Tiek ņemts vērā personas viedoklis
un persona pati piedalās sava atbalsta
plāna sastādīšanā.
Izmēģinājumprojekta
sāku
mā
persona
kopā
ar
sociālo
darbinieku sastādīs atbalsta plānu.
Plānā prioritārā secībā noteiks
nepieciešamo atbalstu un sabiedrībā
balstītos
sociālos
pakalpojumus
un noteiks pakalpojumus, kurus
persona varēs saņemt, ņemot vērā
pieejamo finansējumu. Persona pati
var izvēlēties konkrētus pakalpojumu
sniedzējus. Ja būs nepieciešams,
sociālais darbinieks palīdzēs vai
piemeklēs personai nepieciešamos
pakalpojumu
sniedzējus.
Pēc
atbalsta plāna sastādīšanas persona
12
mēnešus
saņems
atbalsta
plānā noteiktos pakalpojumus un
sadarbosies ar sociālā dienesta sociālo
darbinieku.
Sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu finansēšanas mehānisms
tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta “Sociālo pakalpojumu
atbalsta
sistēmas
pilnveide”
ietvaros ar ESF līdzfinansējumu.
Sociālo
pakalpojumu
attīstības
padome ir saskaņojusi izstrādāto
finansēšanas mehānismu, kurš tiks
aprobēts izmēģinājumprojektā. Pēc
izmēģinājumprojekta
tiks
vērtēti
rezultāti,
precizēts
izstrādātais
mehānisms un izstrādāti priekšlikumi
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem.

esošajās mācību iestādēs). Pabalsta
apmērs ne vairāk kā 35,00 EUR/gadā.
Iesniegumam jāpievieno pirkuma
iegādes čeks ar personas rekvizītiem.
Pabalsta izmaksas kārtību nosaka
Balvu novada pašvaldības 2015.
gada 12.februāra saistošie noteikumi
Nr.8/2015 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Balvu novadā”, 2015.
gada 12.marta saistošie noteikumi
Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību
Balvu novadā”, 2015.gada 12.marta
saistošie noteikumi Nr.9/2015 “Par
Balvu novada pašvaldības garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības

palikušajiem bērniem un finansiālo
atbalstu audžuģimenēm”.
Iesniegumus skolas piederumu
iegādes apmaksai (par 2019.gada
periodu) var iesniegt līdz šī gada
16.decembrim.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Balvu
novada
pašvaldības
Sociālais dienests atgādina, ka
vecākiem/aizbildņiem līdz 2019. gada
28. augustam ir jāvēršas Sociālajā
dienestā Balvos vai attiecīgajā pagasta
pārvaldē pie sociālā darbinieka ar
iesniegumu par bērnu ēdināšanas
apmaksu
pirmsskolas
izglītības
iestādēs un par pusdienu apmaksu
bērniem, kuri apmeklē izglītības
iestādes, par kārtējo mācību pusgadu.
Ēdināšanas izdevumi tiek apmaksāti
Balvu novada pašvaldības trūcīgu,
maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu
bērniem, bērniem ar invaliditāti,

bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem.
Informējam, ka tiek pieņemti
iesniegumi no augstāk minētajām
mērķa grupām - pabalstam skolas
piederumu iegādei bērnam (bērns,
kurš pirmsskolas izglītības iestādē
apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku
apmācību programmu vai apmeklē
Balvu novada vispārizglītojošo mācību
iestādi, un gadījumos, kad bērns līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst
arodizglītību ārpus novada mācību
iestādes – programmā, kura netiek
piedāvāta
pašvaldības
teritorijā
2.

Klientu pieņemšanas laiks:
Balvu pilsētā:
Pirmdiena: 830-1800;
Trešdiena: 830-1700;
Piektdiena: 830-1200.
Pagastu pārvaldēs - saskaņā
ar sociālo darbinieku klientu
pieņemšanas laikiem.
Tālr.: 64521176; mob.25608650.
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SAŅEM VALSTS UN PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMUS ĒRTĀK
Jau trīs gadus Balvos (Partizānu
iela 14) ir atvērts Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC), kurā darbojas pašvaldības
aģentūras “SAN-TEX” norēķinu centrs,
Valsts
sociālās
apdrošināšanas
aģentūra
(VSAA),
Valsts
zemes
dienests (VZD), kā arī VPVKAC klientu
apkalpošanas speciālists, kurš sniedz
konsultācijas un atbalstu pakalpojumu
izpildē portālā www.latvija.lv.
Vairums no VPVKAC apmeklētājiem
vēlas
saņemt
kādu
no
VSAA
sniegtajiem
pakalpojumiem
pie
klientu konsultantēm klātienē. Tā kā
kopš šī gada 1.jūnija Valsts zemes
dienests klientus klātienē pieņem
tikai pirmdienās (no plkst.9:00-13:00
un no 13:30-18:00) un trešdienās
(no plkst.9:00-13:00 un no 13:3018:00), ievērojams klientu skaits šajās
divās dienās vēršas pie VZD klientu
konsultantes.
Liels
apmeklētāju
pieplūdums ir arī “SAN-TEX” norēķinu
centrā, kurā tiek apmaksāti rēķini,
turpretim VPVKAC klientu apkalpošanas
speciāliste sniedz konsultācijas par
portālā
www.latvija.lv
sniegtajiem
pakalpojumiem gan klātienē, gan pa
telefonu, kas ir pieslēgts vienotajam
zvanu centram (zvani tiek saņemti no
visas Latvijas).
Valsts
reģionālās
attīstības
aģentūras (VRAA) dati liecina par to,

ka iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas
pakalpojumus
pildīt
elektroniski,
neapmeklējot
iestādes
klātienē,
tādējādi ietaupot gan laiku, gan,
atsevišķos gadījumos, arī naudu.
Kā piemēru var minēt dzīvesvietas
deklarēšanas pakalpojumu. Deklarējot
dzīvesvietu klātienē pašvaldībā, ir
jāmaksā valsts nodeva, taču elektroniski
portālā www.latvija.lv to var izdarīt bez
maksas. Tāpat arī pildot Uzņēmumu
reģistra sniegtos pakalpojumus un
izvēloties atbildes dokumentu saņemt
elektroniski, tiek piemērota 10%
atlaide. Personai vien nepieciešams
pieslēgties
portālam,
izmantojot
savu internetbanku, identifikācijas
karti vai eParaksts mobile aplikāciju.
Tomēr, lai justos drošāk, klientam ir
iespēja vērsties pie VPVKAC klientu
apkalpošanas speciālista, kurš palīdzēs
izpildīt
šo
pakalpojumu
e-vidē,
izmantojot brīvi pieejamo klientu
datoru ar interneta pieslēgumu. Ja
vajadzības pēc konsultācijas nav, bet
pakalpojuma izpildei nav pieejams
dators ar interneta pieslēgumu, tad
arī šādos gadījumos laipni aicinām uz
VPVKAC.
Pēc VRAA 2019.gada 1.pusgada
datiem secināts, ka pieprasītākie
pakalpojumi, kas elektroniski tiek
pildīti portālā www.latvija.lv ir:
• E-iesniegums VSAA pakalpoju

miem;
• Dokumenta pārbaude Nederīgo
dokumentu reģistrā;
• Dzīvesvietas
deklarācijas
iesniegšana;
• Informācija
par
sociālās
apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem;
• Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
• Valsts fondēto pensiju shēmas
(pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta
izraksts;
• Iesniegums iestādei;
• Saņemtās Darbnespējas lapas;
• Manā īpašumā deklarētās personas.
Vēlreiz vēršam uzmanību, ka
portāla www.latvija.lv pakalpojumu
izpildei var piekļūt autorizējoties ar
internetbanku, identifikācijas karti
(eID) vai eParaksts mobile aplikāciju,
bet, lai saņemtu VPVKAC pakalpojumus
klātienē, ir nepieciešams uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu – pasi
vai identifikācijas karti.
Esošā tendence rāda, ka arvien
vairāk pakalpojumu tiek pielāgoti
izpildei attālināti, tāpēc aicinām
mācīties darboties elektroniskajā vidē
un nekautrēties lūgt palīdzību, lai
apgūtu jaunas prasmes.
Informāciju un konsultācijas var
saņemt:

• vēršoties personīgi Partizānu ielā
14, Balvos;
• sūtot elektronisko pastu uz balvi@
pakalpojumucentri.lv;
• zvanot
klientu
apkalpošanas
speciālistam
T.
66954809,
65904460;
• zvanot Balvu nodaļas Valsts
zemes dienesta konsultantam T.
64507119, mob. 26665091;
• zvanot Balvu nodaļas Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
konsultantam T. 64507023, mob.
22303746.
Gaidīsim Jūs Balvu novada Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā!
Darba laiks:
P. 8.30 - 18.00
O. 8.30 - 17.00
T. 8.30 - 17.00
C. 8.30 - 17.00
P. 8.30 - 16.00 ( ! VSAA līdz
plkst.15:00)
VZD (Valsts zemes dienests):
P. 9.00 - 13.00; 13.30 - 18.00
T. 9.00 - 13.00; 13.30 - 17.00
P/A “SAN-TEX” norēķinu centrs:
P. 8.30 - 17.15
O. 8.30 - 16.30
T. 8.30 - 16.30
C. 8.30 - 16.30
P. 8.30 - 15.30.

UZSĀKTA PROJEKTA „AMATNIECĪBA BEZ ROBEŽĀM” ĪSTENOŠANA
Latgales

plānošanas

Projekts

reģions,

paredz

pakalpojumu

uzlabot

popularizēšana,

pārrobežu

attīstības

aktivitātes

ar

izstrādājot kopīgu interneta platformu

mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,

kas

jaunu produktu popularizēšanai un

izmantojot

pakalpojumu

virtuālai amatnieku sadarbībai un

atrašanās

izstādes,

pieredzes apmaiņai. Tiks organizēti

pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība,

radošās darbnīcas un interaktīvās

dažādi pasākumi – apmācību sesijas

starp Eiropas Savienību un Krievijas

Daugavpils

kā

vadošais

partneris,

sadarbībā

infrastruktūru

jau

ar piecām Latgales pašvaldībām -

kultūrvēsturiskajās

Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes

veicinās

novada

attīstību,

pašvaldība,

Balvu

novada

esošajās
vietās,

tūrisma
organizējot

novada

pašvaldība,

meistarklases gan amatniekiem, gan

amatniekiem

sadarbības

partneriem

apmeklētājiem - Daugavpils cietokšņa

un

no Krievijas - Pleskavas apgabala

8.bastiona pulverpagrabs, keramikas

uzņēmējdarbības

Porhovas rajona administrāciju un

un metālapstrādes darbnīcu izveide

pārrobežu

Pleskavas

un

(Daugavpils pilsētas dome), Lūznavas

amatniekiem

Uzņēmējdarbības attīstības fondu, ir

muižas kaltuves attīstība (Rēzeknes

amatniecības

uzsācis Latvijas-Krievijas pārrobežu

novada pašvaldība), Balvu amatnieku

un

sadarbības

māja

amatniecības konference.

un

diviem

apgabala

Garantiju

programmas

2020.gadam

projekta

2014.-

LV-RU-018

(Balvu

novada

pašvaldība),

pakalpojumu

produktu

attīstībai

veicināšanai,

radošās

Krievijā,

un

un

darbnīcas

mērķauditorijai,

gadatirgi
rīkota

Latvijā

starptautiska

Projekta kopējais budžets ir 799

Andrupenes lauku sētas kokapstrādes

740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums

“Amatniecība bez robežām”, akronīms

un

Crafts

īstenošanu.

attīstība

mērķis

Tekstilizstrādājumu radošo darbnīcu

sadarbības programmas 2014.-2020.

telpu

gadam ir 719 766,45 EUR. Latvijas-

(Amatniecība),

Projekta

vispārējais

veicināt

amatniecības

ir

attīstību,

metālapstrādes

jaunu

darbnīcas

(Dagdas
atjaunošana

no

pašvaldība),
Raiņa

Krievijas

pārrobežu

sadarbības

Berķenelē

pakalpojumu

pašvaldība), Keramikas darbnīcu un

programmu

un

mini saimniecības attīstība Pleskavas

līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas

tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt

apgabala Porhovas rajona Amatnieku

Republika

amatniekus

mājā.

Projekta īstenošanas periods ir 24

pieejamos

vietējos

izmantojot

resursus

uzņēmējdarbības

novada

pārrobežu

sekmējot jaunu kopīgu produktu un
radīšanu,

(Daugavpils

mājā

Latvijas-Krievijas

2014.-2020.gadam

un

Krievijas

Federācija.

mēneši.

uzsākšanā un veicināšanā. Projekts

Lai atbalstītu vietējos amatniekus

vērsts uz amatniekiem, kā vietējās

jaunu amatniecības produktu radīšanā

Pirmā partneru tikšanās notika

kultūras un tradīciju saglabātājiem

un popularizēšanā, projekta ietvaros

š.g. 19.augustā Latgales plānošanas

un

produktu

tiks iegādāts specializēts amatnieku

reģionā, Daugavpilī, kur tika izrunāti

radītājiem.

aprīkojums 10 dažādās vietās visā

galvenie projekta mērķi un aktivitātes,

Projekts koncentrēts uz sekojošām

Latgales

pārrobežu

kā arī apspriesti interesējošie jautājumi

tradicionālām amatniecības nozarēm-

reģionā (Riebiņu, Krāslavas, Ilūkstes,

projektu uzsākot. Latgales plānošanas

metālapstrāde,

veicinātājiem,

un

jaunu

pakalpojumu

–

Pleskavas

Aglonas, Rugāju, Preiļu, Līvānu, Ciblas

reģiona vadītāja Iveta Maļina - Tabūne

šūšana,

novadu pašvaldībās, Porhovas rajonā

uzrunāja visus partnerus un novēlēja

kokapstrāde, keramika un stikls. Tiks

un Pleskavas apgabalā). To varēs

visiem

veicināta jaunu ideju un iniciatīvu

izmantot gan amatnieki, gan radošo

realizēšanu.

izstrāde

darbnīcu un meistarklašu apmeklētāji.

tostarp

palielinot
reģionā.

aušana

tekstilizstrādājumi,
un

amatniecības
sadarbību

nozarē,
pārrobežu

tūrisma

produktu

kopīgu

Latvijas-Krievijas
sadarbības

Projekta ietvaros tiks veicināta
kopīgo

veiksmīgu

gadam

un
3.

pārrobežu

programma

finansiāli

projekta

2014.-2020.

atbalsta

vienotas

to

potenciālu

priekšrocības

un

krustcelēs

Federāciju. Programmas mājas lapa ir
www.latruscbc.eu.
Šī

publikācija

ir

sagatavota

ar

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas

2014.-2020.gadam

finansiālu atbalstu. Par tās saturu
pilnībā
reģions

atbild
un

Latgales
tā

var

plānošanas
neatspoguļot

Programmas, Programmas dalībvalstu
Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas
Savienības viedokli.
Informāciju sagatavoja:
Projekta “Amatniecība bez robežām”
koordinatore
Natālija Kurakina
Latgales plānošanas reģions
+37164624300
natalija.kurakina@plr.gov.lv
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ATZĪMĒTI BĒRŽU SVĒTĀS ANNAS ROMAS KATOĻU DRAUDZES SVĒTKI
28.jūlijā

ar

piepildījumu

emocionāli

garīgu

Daira Ikstena un Sintija Velme. Liels

liels darbs. Bēržu draudzes vecākās

tika nosvinēti Bēržu

paldies dziedātājām! Viņu dziedājums

Ivetas Raciborskas lielais paldies – IK

Svētās Annas Romas katoļu draudzes

dvēseliski uzrunāja ikvienu koncerta

“Kolnasāta” par finansiālu atbalstu;

svētki. Svēto Misi noturēja

apmeklētāju.

priesteri:

Renārs

trīs

Birkovs,

Vigulis, Oļģerts Misjūns.

Ivars

Ar skaisto

uz

Ilonai Stepānei par ziediem; Irīdai

kopējo foto tika aicināti priesteri un

Maderniecei un Lāsmai Ziemelei par

pasākuma apmeklētāji.

ziedu

dziedājumu Misi pavadīja Skujetnieku

Pēc

Koncerta

koncerta,

izskaņā

kompozīcijām;

par

sakopto

baznīcas

dārzā,

baznīcas apkārtni - Raivim un Emīlam

garīgās mūzikas ansamblis “Sonāte”,

uz svētku mielastu aicināja

Bēržu

Pugačiem, Jānim Dundeniekam, par

vadītāja Aija Ikstena.

draudzes vecākā Iveta Raciborska,

baznīcas iekštelpu tīrīšanu - Līgai

Pēc Mises un procesijas, baznīcā

kas kopā ar saviem čaklajiem un

Pugačei un Sandrai Būdniecei. Ivetai

izskanēja garīgās mūzikas koncerts,

darbīgajiem palīgiem bija sarūpējusi

Bernei - par skaisto svētku procesijas

kurā piedalījās Aija Putniņa, Astra

garšīgu maltīti.

noorganizēšanu.

Tjunīte, Laima Blomniece, Ieva Berne,

Svētku organizēšanā tika ieguldīts

Foto autors Elīna Raciborska.

Lielais paldies arī par sarūpētajiem

cienastiem svētku galdam - Vinetai
Škaparei un Ivetai Raciborskai par
daudzveidīgajiem Jāņu sieriem, Ainai
Zvejniecei par garšīgo rudzu maizīti,
Aivitai Rakstiņai par sātīgajiem gaļas
pīrādziņiem, Elīnai Raciborskai par
sulīgajiem arbūziem, par svētku torti
- Gaļinai Sapok un Mārītei Poševai.
Lielais paldies arī pavāriem - Mārim
Lazdiņam un Oskaram Raciborskim,
par svētku galdā celto spēcinošo un
sātīgo biezputru.
Īpašs paldies Ilgai Lazdiņai, kas bija
lielisks palīgs Ivetai Raciborskai svētku
organizēšanā!
Draudzes
vecākās
Ivetas
Raciborskas lielais paldies arī Bērzpils
pagasta pārvaldes vadītājai Birutai
Bogdanei, pārvaldes darbiniekiem,
stipendiātiem
par
sadarbību
Bēržu Svētās Annas Romas katoļu
draudzes svētku organizēšanā. Dāvim
Rakstiņam par garīgās mūzikas
koncerta
apskaņošanu,
sieviešu
biedrībai “Dzērvenīte” par skaņu
aparatūru.
Paldies visiem Bēržu draudzes
piederīgajiem
un ciemiņiem, kas
apmeklēja Bēržu Svētās Annas Romas
katoļu draudzes svētkus!
Anna Kriviša,
Bēržu Sv. Annas Romas katoļu
draudzes svētku apmeklētāja

Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzes svētku apmeklētāji.

ANSAMBĻA “RAZDOĻJE” TRĪS DIENU VOKĀLAIS MARATONS
Pirmās

trīs

šī

gada

augusta

salūts.

un skatītāju bija daudz, jo šajās

patīkamiem cilvēkiem. Un svarīgākais

dienas vokālais ansamblis “Razdoļje”

krāšņi

Mājup devāmies noguruši, bet jaukā

dienās notika arī Kupravas skolas

- mūsu dvēseles atpūtās no ikdienas.

pavadīja koncerttūrē. Tā kā aicinājumi

noskaņojumā

absolventu

uzstāties bija saņemti jau sen, sanāca,

mīļākās dziesmas.

ka koncerti notika trīs dienas pēc
kārtas.

nogranda
un

Nākamajā

dziedot

dienā,

piedalījāmies

1.augustā mūs gaidīja Kārsavas

svētku

savas

2.augustā,

Balvu

novada

Lazdulejas pagasta svētkos.

Lai arī

salidojums.

Koncertā

Visas

ansambļa

dalībnieces

uzstājās vietējais leģendārais bērnu

izturēja grūtības un pierādīja, ka ir

un jauniešu ansamblis “Strautiņš”.

īstas profesionāles. Pateicības vārdi

Mūsu

par sniegumu ikvienā uzstāšanās vietā

ansamblis

un

tika veltīti: Aleftinai Kažurkinai, Taisijai

vakars bija vēss, skatītāji ar interesi

daudzām no tām ar patiku un prieku

Smirnovai, Nataļjai Aņisimovai, Marijai

un mājīga vieta. Sirsnīgi, smaidīgi,

vēroja koncertu brīvdabas estrādē.

piebalsoja arī skatītāji. Pēc koncerta

Sorokinai, Tatjanai Antonovai, Jeļenai

atvērti

Pēc

no tā organizatores Ņinas Baikovas

Birskai, Tamārai Guruļovai, Valentīnai
Daņilovai, Ludmilai Ķerģei, Svetlanai

Goliševas
un

ciemā.

viesmīlīgi

cilvēki.

Šajā

pagasta

pārvaldnieka

Andra

12

pasākumā

Skaista

novada

nodziedāja

šajā

ciemā tradicionāli ar dievkalpojumu

Višņakova uzrunas, sekoja koncerts,

un

un koncertu tiek svinēti svētā Sarovas

kura

pateicības vārdus.

Serafima

vecuma

svētki.

Šogad

koncertā

programmu

pagasta

pārvaldes

saņēmām

Zabolotņevai, Tatjanai Ņikandrovai

dziedātāji:

Neskatoties uz to, ka mēs pamatīgi

vietējais bērnu deju kolektīvs, Viļakas

satraucāmies un arī nogurām, šo trīs

Zojai Zaharovai, koncertmeistaram

bērnu deju kolektīvs, talantīgā soliste

Sporta skolas deju pāris, Egļuciema

dienu laikā mums bija iespēja tikties

Viktoram

Nadežda Cado un vokālais kvartets,

vokālais ansamblis ar tautas un arī

ar daudziem jo daudziem cilvēkiem,

flautistei Unai Romānei.

gan viesi no Kārsavas un mēs, Balvu

mūsdienu dziesmām. Ļoti muzikāli

apskatīt

vokālais

un talantīgi uzstājās dziedošā ģimene

vietas, iepazīties un sadraudzēties ar

priecēja

ar

solo

Balvu

skaņdarbiem

Mūzikas

skolas

no

Bērzpils.

“Razdoļje”

Vokālais

ļoti

ansamblis

iederējās

koncerta

absolvente, flautiste Una Romāne un

programmā un pat veltīja vienu

vijolniece Zoja Zaharova, balveniešu

dziesmu

Egļuciema

koncertmeistars bija pianists Viktors

jubilāram.

Koncerts izdevās jauks,

Bormanis.

mūsu

bet pēc svētku tortes baudīšanas - arī

vokālais ansamblis dziedāja savas

garšīgs! Vakara turpinājumā svētku

skaistākās dziesmas.

dalībniekus

Koncerta

Klausītājiem

laikā

mēs

sveicām

izklaidēja

ansambļa

saksafonists

Arnis Graps.

ansambļa vokālisti Ludmilu Ķerģi,

3.augusts, sestdiena, ansamblis

jo tieši šajā dienā viņai bija 70 gadu

“Razdoļje” atkal ir ceļā, un šoreiz mūs

jubileja. Un vēl - bijām priecīgi, ka

gaidīja Viļakas novada Kupravā. Šeit

satikām mūsu pareizticīgās baznīcas

katru gadu norisinās vietējo vokālistu

priesteri Sergeju Tihomirovu.

konkurss “Dziesma manai paaudzei”.

Pēc koncerta Goliševas pagasta

Šogad tas notika jau divdesmito reizi,

pārvaldnieks Anatolijs Posredņikovs

un tajā piedalījās viena meitene un

mums

divi puiši.

veltīja

pateicības

vārdus.

vēl

protams,

ansambļa

Bormanim

un

vadītājai
jaunajai

neredzētas
S.Pavlovska

Sacensībās puiši, gluži

Saskaņā ar krievu tradīcijām, mēs

kā džentlmeņi, piekāpās meitenei

tikām garšīgi pacienāti, bet vēlāk

un

uzvaru

jaunas,

un,

Foto no personīgā arhīva.

Koncertā

“Razdoļje”.

un

dažāda

uzstājās gan pašmāju mākslinieki -

ansamblis

dejotāji

veidoja

dziesmas,

atdeva

viņai.

Ansamblis “Razdoļje” un priesteris S.Tihomirovs pēc uzstāšanās Kārsavas novada
Goliševas ciemā.

Viesu
4.
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BALVU TAUTAS TEĀTRIS XIV LATVIJAS AMATIERTEĀTRU SALIDOJUMĀ
iespējas labāk padarīt savu darbu izcili nospēlēt katrs savu lomu. Bija
jāveic arī izvēle - piedalīties gājienā vai
būvēt skatuvi, jo izrāde jāspēlē 10.00
no rīta, bet skatuves uzbūvēšana un
iekārtošana ir ļoti laikietilpīga. Tika
lemts par labu skatuves būvēšanai un
“mājas” iekārtošanai.
Aktieru izvēle pilnībā attaisnojās:
izrāde bija ļoti emocionāla, to
noskatījās daudzi kolēģi no citiem
amatierteātriem, Alūksnes iedzīvotāji,
arī paši balvenieši uzskatīja par
nepieciešamu atbraukt uz Alūksni
un redzēt savējos. Latvijas Nacionālā
kultūras centra Amatierteātru mākslas
eksperte Dace Vilne A.Ostrovska
lugu “Sirds nav akmens” Balvu
Tautas teātra izpildījumā skatījās jau
trešo reizi. Ludmila Stančika, Rīgas
Tehniskās universitātes studentu
teātra "Kamertonis" vadītāja, regulārs
Starptautiskā teātru festivāla “ Ķiršu
dārzs” viesis un dalībniece, atzina, ka
Balvu Tautas teātra aktieri šajā darbā
ir precīzi sapratuši un atspoguļojuši
krievu dvēseli. Daudzi skatītāji izrādes

beigās nespēja novaldīt asaras. Īpaši
tika novērtēts aktrises Astras Tjunītes
veikums.
Viņa
saņēma
Latvijas
Nacionālā kultūras centra Atzinību
“Par veiksmīgu Veras Fiļipovnas lomas
atveidojumu Latgales reģiona skatē”.
Kā pēc izrādes atzina teātra
režisore Vaira Resne, visi darbi
noritēja neparasti viegli un raiti. Ir

milzīgs gandarījums par paveikto,
tāpēc visu aktieru un skatītāju vārdā
milzīgs PALDIES visiem, kas iesaistījās,
palīdzēja, bija klāt un atrada laiku, lai
šī izrāde notiktu.
Balvu teātra aktrise Iveta Supe,
lugas tulkotāja Vita Romanovska

Foto no personīgā arhīva.

Līdzīgi kā dziedātāji un dejotāji
no visas Latvijas reizi piecos gados
tiekas Dziesmu un deju svētkos Rīgā,
arī amatierteātri un teātra mīļotāji
reizi piecos gados tiekas salidojumā.
Laikā
no
2019.gada
19.
līdz
21.jūlijam Alūksnē notika XIV Latvijas
amatierteātru salidojums “Spoguļo!”,
pulcējot kopā ap 1800 dalībnieku no
115 amatierteātriem. Salidojumā uz
dažādām Alūksnes pilsētas un novada
skatuvēm bija iespēja redzēt 52 izrādes
– atšķirīgas pēc žanra, formas, attēlotā
laikmeta, kā arī izteiksmes līdzekļu
izvēles. XIV Latvijas amatierteātru
salidojumu rīkoja Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar Alūksnes
novadu.
Balvu novadu ar A.Ostrovska izrādi
“Sirds nav akmens” godam pārstāvēja
Balvu Tautas teātris. Nospēlēt izrādi
- tas ir ļoti laikietilpīgs un milzīgu
darbu paņemošs process, tomēr
Balvu Tautas teātra aktieri izvēlējās
piedalīties XIV Latvijas amatierteātru
salidojumā ar izrādi. Par galveno
prioritāti aktieri izvirzīja mērķi – pēc

Balvu Tautas teātris.

ANNAS DIENAS SVINĒŠANA SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
Annas vārds jau izsenis piestāvējis

cik urbānā pasaulē mēs nedzīvotu,

etnogrāfiskajam ansamblim un tautas

lika griezties raitā dejas solī. Kopā

tautas tradīcijas dod paaudzēm savu

muzikantēm AMMA, kas ar dziesmām

būšanas mirklis, ko katrs apmeklētājs

saimniecēm. Sākot ar Annas dienu

krāšņumu

un jokiem darīja līksmas klausītāju

pārvērta smaidā, lai ir spēka avots

droši var celt galdā jaunos kartupeļus,

mūsu izpratni par tautas gara spēku.

sirdis. 26.jūlija pēcpusdiena bija kā

ikdienā!

kārtīgām,

prasmīgām,

čaklām

un

kolorītu,

bagātinot
svinēšanu

radīta saulainam noskaņojumam gan

norādot uz gaidāmo ražas laiku. Ja

tautas tradīciju garā Balvu novada

tiešā, gan pārnestā nozīmē. Azarts,

vēl vanagi laidelējas ap mājām, tad

pašvaldības Sociālā dienesta klienti un

dzīvesprieks un saskaņa plūda no

tajās mājās gaidāmas kāzas! Taču, lai

darbinieki var pateikties Briežuciema

dziedātājiem

kuriem seko āboli un jaunā maize, tā

Par

Annas

dienas

pie

Ina Bankova,
Sociālā dienesta

un

Dienas centra vadītāja

pašvaldība

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības
uz
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Nr.22 Daugavpils ielā 73A,
Balvos, Balvu novadā, ar kopējo
platību 31,6 m2 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 3801 003 0412 001 022).
Iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi.
Iznomāšanas mērķis - saimnieciskās
darbības veikšana.
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no 2019.gada 16.augusta līdz
2019.gada 27.augusta plkst.16.00.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbadienu no 2019.gada 16.augusta
līdz 2019.gada 27.augusta plkst.16.00.
Izsolāmo telpu apskati var veikt
iepriekš, saskaņojot ar Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas
pienākumu izpildītāju Ligitu Zelču
(mob. t.26624044).
Izsole
notiks
2019.gada
28.augustā
plkst.10.30
Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

klausītājiem

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA IZSOLES
Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienības daļu – Tilžas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 38860030562. Izsoles
sākumcena – EUR 68,00 (sešdesmit
astoņi euro un 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbadienu no 2019.gada 16.augusta
līdz 2019.gada 27.augusta plkst.16.00.
Visiem
pretendentiem
līdz
2019.gada 27.augusta plkst.16.00
jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR
5,00 (pieci euro, 00 centi) Balvu novada
pašvaldības, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada
28.augustā plkst. 10.00.

Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienību – Vīksnas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 2,2048 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3894 002 0091. Izsoles
sākumcena – EUR 142,00 (viens simts
četrdesmit divi euro un 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbadienu no 2019.gada 16.augusta
līdz 2019.gada 27.augusta plkst.16.00.
Visiem
pretendentiem
līdz
2019.gada 27.augusta plkst. 16.00
jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR
5,00 (pieci euro, 00 centi) Balvu novada
pašvaldības, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada
28.augustā plkst. 10.10.

Balvu

novada

pirmreizējā

mutiskā

augšupejošu

soli

izsolē

izsola

ar

nomas

tiesības uz nedzīvojamo telpu –
garāžu Nr.19 Ezera ielā 37B k – 1 (18,40
m2 platībā), telpu grupas kadastra
apzīmējums 3801 002 0141 016,
Balvos, Balvu novadā. Iznomāšanas
termiņš – 5 (pieci) gadi. Iznomāšanas
mērķis – automašīnas novietošanai.
Ar

izsoles

noteikumiem

un

nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu

novada

pašvaldības

mājas

lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldības

Saimnieciskajā

nodaļā,

Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba
dienu no 2019.gada 16.augusta līdz
2019.gada 27.augusta plkst.16.00.
Pretendenti
izsolē

var

pašvaldības
Bērzpils

pieteikumu

iesniegt

dalībai

Balvu

novada

Saimnieciskajā

nodaļā,

ielā

1A,

Balvos,

katru

darbadienu no 2019.gada 16.augusta
līdz 2019.gada 27.augusta plkst.16.00.
Izsolāmo telpas apskati var veikt
iepriekš, saskaņojot ar Balvu novada
pašvaldības
speciālisti

Nekustamo
Terēziju

īpašumu

Začevu

(mob.t.

26370519).
Izsole
28.augustā

notiks

2019.gada

plkst.10.20

Balvu

novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).
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BALVU MUIŽĀ IZSKANĒS JAU 20. KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS
Sestdiena, 2019.gada 24.augusts pulksten.16.00

24.augusts pulksten.19.00

ANDREJS OSOKINS, LATVIEŠU UN AMERIKĀŅU
KLAVIERMŪZIKA. PARALĒLES.

BALLE VĪNĒ.
Latvian Sound Quartet: Jana Zeļenska, oboja, Līva Plociņa-Janova, vijole, Māra
Botmane, čells, Roksana Tarvide, klavieres.

Programmā:
Jāzepa Vītola, Pētera Vaska, Ādolfa Skultes, Volfganga Dārziņa, Skota
Džoplina, Džordža Kramba, Džordža Geršvina skaņdarbi.
ir operdziedātāja Marina Rebeka,
„Kremerata Baltica” stīgu kvartets
„Quattro
Baltica”,
vijolniece
Kristīne Balanas, čelliste Margarita
Balanas un operdziedātāja Inese
Galante. A.Osokins regulāri sniedz
meistarklases Latvijā un ārvalstīs, kā
arī vada savu klavieru klasi Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
2018. gadā Andrejam Osokinam
piešķirts prestižais Asociētā biedra
statuss (ARAM) Londonas Karaliskajā
mūzikas akadēmijā.

Koncertprogramma

veidota

kā

neliels teatrāls uzvedums ar galma
raksturīgu

atribūtiku

– parūkām, tērpiem un grimu. To
piedāvā Latvian Sound Quartet – četras
jaunas, mērķtiecīgas, talantīgas un
enerģiskas

mūziķes,

kuras

kopā

muzicē sešus gadus. Kvarteta sastāvs ir
īpašs un reti sastopams, tā repertuāru
veido tam īpaši veidoti jaundarbi, kā
arī labi zināmu skaņdarbu aranžējumi.

Latvian Sound Quartet.

Svētdiena, 25.augusts pulksten.16.00

EDVARDS GRĪGS - TROĻĻU ZEMES SKAŅU BURVIS.
Marlēna Keine, soprāns, Agate Ozoliņa, čells, Ilze Jaunzeme, klavieres.
Programmā:
Edvarda Grīga mūzika.
Tas nebūs tikai koncerts, tas būs kā
ceļojums uz Norvēģiju paša Edvarda
Grīga vadībā! Gan pa Norvēģijas
fjordiem,

gan

izbaudot

Foto no personīgā arhīva.

kalniem,

trakulīgos deju soļus, gan iztēlojoties
kāzu dienu ezera krastā pie Bergenas,
kur slejas slavenā Edvarda Grīga māja
– Troldhaugena.
Troļļu zemes skaņu burvja tēlainā
mūzikas valoda viegli ved klausītāju

Andrejs Osokins.

sev līdzi, uzburot Norvēģijas dabas
ainas populārajā skaņdarbā "Rīts",
dziesmās "Ūdensroze" un "Kazlēnu

25.augusts pulksten.19.00

ir Norvēģijas daba, tik spilgta un
aizkustinoša – dižā Ziemeļu zemes

Foto no personīgā arhīva.

Svetlana Okuņa, vijole, Inga Sunepa, čells, Mareks Auziņš, kontrabass, Vladimirs
Kudrins, ģitāra, Inita Āboliņa, akordeons, Ivars Kalniņš, sitamie instrumenti, Ilze
Ozoliņa, klavieres. Režija – Elita Bukovska, video – Zane Zelmene.
Programmā:
Krievu romances.
dzejas valdzinājums rod atbalsi gan
klausītājos, gan to atskaņotājos. Šajā
Ilonas

Bageles

un Samsona Izjumova lasījumā skan
populāras

un

klausītāju

Agate Ozoliņa.

iemīļotas

dēla Edvarda Grīga mūzika!
Šajā
aizvedīs
Keine,

muzikālajā

ceļojumā

operdziedātāja
čelliste

Agate

jūs

Marlēna

Ozoliņa

un

pianiste Ilze Jaunzeme, kura rosinās
jūsu

iztēli

arī

ar

interesantiem

stāstiem par komponistu, viņa dzīvi,
kā arī skaņdarbiem.

deja", H.Ibsena varoņus no „Pēra

19.un 20.gadsimta krievu komponistu

Ginta” „Kalnu karaļa alā” un "Solveigas

romances un dziesmas.

dziesmā”.
meiteni

Ieraudzīsim
lasām

nebēdnīgu

mellenes

dziesmā

Foto no personīgā arhīva.

koncertprogrammā

Marlēna Keine.
Cik brīnumskaista un krāsaina

ILONA BAGELE. SAMSONS IZJUMOVS.
KRIEVU ROMANČU VAKARS.

Romances aptver ļoti plašu
emociju spektru – no sentimenta līdz
pat dramatiskām kaislībām, tās ļauj
gremdēties melanholiskās atmiņās.
Romanču melodijas savā būtībā ir
ļoti vienkāršas un dziedamas ne tikai
uz skatuves, bet arī draugu lokā...
Droši vien tādēļ romanču mūzikas un

Foto no personīgā arhīva.

atmosfērai

Foto autors Jānis Romanovskis.

Izcilais latviešu pianists Andrejs
Osokins
koncertlekcijā
atklās
negaidītas paralēles starp ASV un
latviešu
klaviermūzikas
attīstību
20. gadsimtā. Programma izveidota
koncerttūrei ASV, kas notika 2018.
gada pavasarī, bet 2019. gadā tā pirmo
reizi tiks prezentēta klausītājiem
Latvijā.
Andrejs Osokins ir pasaules
nozīmīgāko starptautisko pianistu
konkursu
Artura
Rubinšteina
konkursa Telavivā, Margaritas Longas
un Žaka Tibo konkursa Parīzē, Līdsas
konkursa,
Karalienes
Elizabetes
konkursa Briselē un Starptautiskā
Pianisma Foruma, laureāts. Londonas
laikraksta ”The Independent” kritiķu
vērtējumā
pianistam
piemīt
„hipnotizējoša personības pievilcība,
plaša un ekspresīva skaņu krāsu
palete, kā arī neparasti pārliecinoša
dažādu mūzikas stilu izjūta”.
Pasaulē
pieprasītais
latviešu
pianists regulāri uzstājas leģendārās
Eiropas koncertzālēs un ir koncertējis
kopā ar neskaitāmiem orķestriem,
sadarbojoties ar tādiem diriģentiem
kā sers Marks Elders, Vladimirs
Fedosejevs, Marina Alsopa, Jurijs
Simonovs,
Bojans
Videnofs,
Pablo Mieglo, Andris Poga, Ainārs
Rubiķis, Džeimss Džads un citiem.
A.Osokina skatuves partneru vidū

Programmā:
Volfganga Amadeja Mocarta, Jozefa
Haidna, Ludviga van Bēthovena, Johana
Štrausa skaņdarbi.

"Melleņu nogāze", sastapsim trolli
miniatūrā "Kobolds" un dzirdēsim
ziemeļu zemei raksturīgo bagātīgo
ūdeņu čalošanu klavieru skaņdarbā
„Strautiņš”. Koncertā dzirdēsiet arī
daļas no Edvarda Grīga „Sonātes
čellam un klavierēm”, kur emocijas
un kaislības mutuļos gluži simfoniskā
spēkā.

Ilze Jaunzeme.
Ieejas maksa uz katru koncertu EUR 3,00.

Foto no personīgā arhīva.
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BALVU PROFESIONĀLĀ UN
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA AICINA
APGŪT PROFESIJU!
Balvu

Profesionālajā

vispārizglītojošajā

un

vidusskolā

–

modelēšanā

daļa)

un

apģērbu

turpinās izglītojamo uzņemšana bez

spectehnoloģijā

vecuma ierobežojuma arodizglītības

daļa).

klātienes

“Šūto

programmā

izstrādājumu izgatavošana”.

(tests,

Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā vidusskolā turpinās
izglītojamo uzņemšana arodizglītības
klātienes programmā “Būvdarbi”.
Šajā mācību programmā tiks
sagatavoti apdares darbu strādnieki,
kas veic apdares darbus visa
veida būvēs atbilstoši projekta,
būvnormatīvu, standartu un kvalitātes
prasībām, ievērojot darba vadītāja,
apdares darbu tehniķa vai vadošā

praktiskā

izgatavošanas

(tests,

praktiskā

No marta līdz jūnijam (14 nedēļas)
skolā tiek organizēta kvalifikācijas

speciālista norādījumus. Apdares
darbu strādnieks spēj lasīt rasējumus,
patstāvīgi izplānot veicamā darba
operācijas darba vietā un pielietot
instrumentus, izvēlētās tehnoloģijas,
būvmateriālus un palīgaprīkojumu.
Mācību process tiek nodrošināts ar
labākajām tehnoloģiskajām iekārtām,
aprīkojumu un darba instrumentiem.
Pieteikšanās līdz šī gada 20.augustam.
Nepalaid garām savu iespēju!

Skolā ir labi aprīkotas šūšanas

prakse. Darba laiki tiek saskaņoti.

BŪVDARBI

darbnīcas, kurās audzēknes strādā

Prakses laikā ar audzēknēm strādā

ar profesionālajām iekārtām.

profesionālas skolotājas, kuras palīdz

Profesionālās izglītības programmas veids – Arodizglītības programma
Iegūstamā kvalifikācija - Apdares darbu strādnieks
Kvalifikācijas līmenis – Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Pamatizglītība (no 17 gadu
vecuma)
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – Viens gads (1560
stundas)
Profesionālās izglītības ieguves forma – Klātiene

Mācības notiek no septembra
līdz martam. Šajā laikā audzēknes

arī sagatavoties eksāmeniem.
Prakses

noslēgumā

notiek

apgūst šādus mācību priekšmetus:

prakses aizstāvēšana, kvalifikācijas

apģērbu izgatavošanas tehnoloģiju,

eksāmens (tests, praktiskā daļa) un

tekstilmateriālmācību,

izlaidums paššūtos tērpos.

stila

mācību,

tērpu

tērpu

un

modes

Iegūtās

prasmes

noderēs

vēsturi, apģērbu konstruēšanu un

pašizglītojoties visas dzīves garumā,

modelēšanu, apģērbu izgatavošanu,

paaugstinot

aksesuāru

atbilstoši

izgatavošanu,

kā

arī

savu

darba

tirgus

prasībām,

zīmēšanu, kompozīciju un apģērba

savām interesēm un vajadzībām vai

dizainu,

profesionālo

vienkārši kā vaļasprieks.

(angļu),

sabiedrības

svešvalodu
un

cilvēka

drošību un profesionālo saskarsmi.
Mācības

notiek

katru

dienu,

Skola

sadarbojas

“Burda”,

šujmašīnu

ražotājiem

šūšanas

ražotnēm,

“Bernina”,

ar

salonu

iespējams, arī pēcpusdienā, tāpēc

vietējiem uzņēmējiem, augstskolām,

tās iespējams apvienot ar darbu vai

ar citām profesionālajām skolām

bērniņa

Latvijā un Lietuvā u. c.

gadā

audzināšanu.

tas

veiksmīgi

Pagājušajā
izdevās
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absolventēm.
Marta
kārto

Skolā
vietējos

mēnesī

eksāmenus

audzēknes
konstruēšanā

iespējams
un

Balvu
profesionālajā
un
vispārizglītojošajā vidusskolā turpinās
izglītojamo uzņemšana profesionālās
pamatizglītības klātienes programmā
“Kokizstrādājumu izgatavošana”.
Nākot
apgūt
šo
izglītības
programmu, audzēknis tiek sagatavots
par koksnes materiālu apstrādātāju,
kurš kvalificēta speciālista vadībā veic
koksnes mehānisko apstrādi, strādā
ar iesaistītām kokapstrādes iekārtām,
elektriskiem un rokas insrtrumentiem,
izgatavo sagataves un/vai detaļas no
koka un koksnes plātņu materiāliem,
veic
kokizstrādājumu
ķīmiskās

kvalifikāciju

līdzdarboties

starptautiskajos

projektos.
Skolai ir pilnībā renovēts internāts.

KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA

ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA

Profesionālās izglītības programmas veids – Profesionālās pamatizglītības
programma
Iegūstamā kvalifikācija – Koksnes materiālu apstrādātājs
Kvalifikācijas līmenis – Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Bez iepriekšējās izglītības
ierobežojuma (no 17 gadu vecuma)
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – Viens gads (1560
stundas)
Profesionālās izglītības ieguves forma – Klātiene

Profesionālās izglītības programmas veids - Arodizglītības programma
Programmu kopa - Šūto izstrādājumu izgatavošana
Iegūstamā kvalifikācija - Šuvējs, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību - Pamatizglītība
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums - Viens gads (1560
stundas)
Profesionālās izglītības ieguves forma - Klātiene

SAULRIETA LAIKĀ BALVU EZERS
PĀRTAPS PAR KONCERTZĀLI

MEISTARĪBAS APLIECINĀJUMS BPVV AUDZĒKNĒM
5. jūlijā drēbnieka kvalifikācijas
eksāmenu kārtoja piecas Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas (BPVV) absolventes. Visas
audzēknes veiksmīgi nokārtoja gan
teorētisko eksāmenu, gan aizstāvēja
praktisko darbu. Šogad visas meitenes
izgatavoja starpsezonu vai ziemas
mēteļus.
Bet 18. jūlijā Latvijas Amatniecības
kamerā svinīgo Zeļļa zvērestu lasīja
Alīna Logina, Elīna Kļanska, Agita

aizsardzības
pasākumus,
lietojot
nemehanizētas materiāla uzklāšanas
metodes vai iegremdēšanu, līmē
sagataves. Izgatavo vienkāršus koka
izstrādājumus. Koksnes materiālu
apstrādātājs
strādā
galdniecības
darbnīcās,
kokapstrādes
un
mēbeļu
ražošanas
uzņēmumos.
Jums būs iespēja mācīties pie
kvalificētiem speciālistiem, strādāt
labiekārtotās darbnīcās, izmantojot
jaunākās kokapstrādes iekārtas un
instrumentus. Izmanto šo iespēju!
NENOKAVĒ! Piesakies līdz šī gada
20.augustam!

Matule, Selīna Švāgere, Viola Garā un
saņēma apliecību par dāmu drēbnieka
kvalifikācijas iegūšanu!
Latvijas Amatniecības prezidente
Diāna Karaša sveica mūsu jaunās
“zellītes”, kā arī skolotāju Anitu Matuli
– Bordāni, un iepriecināja ar sarūpēto
džeza mākslinieku koncertu.

23.augustā plkst.19.00 jau ceturto

kurš, pēc organizatoru domām, jau ir

reizi Balvos norisināsies pasākums

izveidojies par tradīciju, un katru gadu

“Mūzika saulrietam”, kurš neparasts

tas pulcē aizvien lielāku apmeklētāju

ar to, ka par koncertzāli pārtaps Balvu

skaitu. Līdz šim pasākums vienmēr

ezers, skatuve būs plosts, sēdvietas –
laivas, stāvvietas - ezera krasti.
Līdz šim koncertus uz ezera ir

Laura Zujāne,
BPVV sabiedrisko attiecību
speciāliste

snieguši dažādi mākslinieki - mūziķu
kvartets „Grīziņkalna zēni”, Pēteris
Upelnieks, Sabīne Krilova, folkloras
kopa „Egle” un apvienība „Nepenthe
Trio”.
Savukārt
Balvu

šogad

ezerā

par

priekšnesumiem
Marko
Eņģele.

Ojala

un

saulrietā
muzikālajiem

rūpēsies

mūziķis

trubadūre

Anta

Marko ir soms, kurš jau

apstākļiem.
Tiem,

kuri

plāno

apmeklēt

koncertu, bet nav sava peldlīdzekļa,
ir iespēja izmantot laivu īri, zvanot pa
tālruņiem – 29169997 vai 22151577,
vai

24843893.

Tāpat

pasākumu

var baudīt arī uz SUP dēļiem vai
katamarāna, kurus var izīrēt zvanot
pa t. 28380879 (WakeUp Balvi) vai
26351072, vai sazinoties ar citiem
pakalpojuma sniedzējiem.

padsmit gadus sauc Latviju par savām

Pasākuma organizatori gatavo arī

mājām, bet Anta ir ne tikai skaistas

īpašus pārsteigumus, tāpēc ikviens

balss īpašniece, bet arī spēlē dažādus

ir gaidīts vērot saulrietu skaistas

mūzikas instrumentus. Šie talantīgie

mūzikas pavadījumā!

mūziķi abi kopā veido neparastu un
harmonisku savienību.
“Mūzika saulrietam” ir pasākums,
7.

ir priecējis arī ar patīkamiem laika

Pasākuma

organizētāji

un

atbalstītāji - biedrība „Ritineitis” un
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 13.augusts

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

ugunskura, ņemot līdzi sastāvdaļas!

17.augustā Izbrauciens sievietēm
līdz 90 km/h „Prieka tūre 2019”. 6
novadi un 250 km. Reģistrēšanās
no plkst.11:00 un starts plkst.12:00
no Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukuma. Finišs pie Kubulu kultūras
nama, kur arī rezultātu paziņošana
plkst.20:00, un no plkst.22:00 balle
kopā ar Tonick no Cēsīm, kā arī DJ
Čivix. Dalībniecēm ieeja bez maksas,
pārējiem
līdz

EUR

5,00.

10.augustam,

Pieteikšanās
rakstot

uz

e-pastu prieka_ture@inbox.lv! Sīkāka
informācija pa t. 29336428.
23.augustā plkst.19:00 Mūzika
saulrietam, kad par

koncertzāli

pārtaps Balvu ezers, skatuve būs
plosts, sēdvietas – laivas, stāvvietas
- ezera krasti. Saulrietā Balvu ezerā
muzicēs Marko Ojala - latviskākais
soms

pasaulē,

un

Anta

Eņģele

dziesminiece – trubadūre.
24. un 25.augustā 20.Kamer
mūzikas

festivāls

Balvu

muižas

koncertzālē.

24.augustā

t.27872031,

sporta

sporta

un

annakrivisa@inbox.lv.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
31.augustā plkst.11:00

tiskas aktivitātes - baskāju skrējiens,
netradicionālas spēles.
Plkst.

13:00

stāvlaukumā

pulcēšanās braucienam „Ekspedīcija
pa

Briežuciemu’’

transporta

(ar

līdzekļiem).

braucienam un sīkāku informāciju
var saņemt pie Zitas, t.25444621,

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
24.augustā
Bērnības

plkst.

svētki

Krišjāņu

“Sapņu un cerību spārnos” Krišjāņu
tautas namā.

LAZDULEJAS PAGASTĀ
28.augustā plkt.18:00 Atpūtas
vecākajai

pagasta

atpūtas

sporta svētki: ,,Mūsu rati ripo raiti”.
Plkst. 22:00 balle ar Juri Ķirsonu.
Ieeja brīva.

VĪKSNAS PAGASTĀ

Ievā

17.augustā

plkst.

Pilngadības

svētki

atpūtas parkā. Viss ap un par

dzimušiem

jauniešiem

ievārījumu.

Tautas

degustēsim,

tautas

namā. Plkst.20:00 Jaunības svētki

rījuma diena ainaviski tematiskajā

Kopā

Kas ir Ziedotāju aplis(Giving
Circle)? Tas ir pasākums, kurā biedrība
„Ritineitis” aicinās apkaimes ļaudis
klātienē ziedot naudu trim projektiem.
Kad un kā tas notiks? Pirmais
Ziedotāju aplis Balvos notiks 2019.
gada 18. septembrī pl. 18:00. Tajā trīs
projektu autori prezentēs savu ieceri
(6 min.) un atbildēs uz jautājumiem (6
min.), bet pēc tam klātesošie ziedotāji
dos projektiem savu ieguldījumu.
Tātad jums jābūt gataviem piedalīties
un uzstāties!
Kādiem
jābūt
projektiem?
Vienam projektam vēlamā summa ir
pāris simti līdz 1500 eiro, taču iecerei
jābūt elastīgai. Pasaules un Latvijas
kolēģu pieredze rāda, ka Ziedotāju
aplī var savākt vairāk vai mazāk
nekā nepieciešams. Tātad svarīgi,
lai projektu var īstenot mazākā vai
lielākā apjomā (termiņš, dalībnieku
vai objektu skaits utt.). Saturiski
projekti nav ierobežoti – tie var būt
gan pasākumi, gan objektu izveide,
gan darbības atbalsts. Īpaši rosinām
izmantot skatuvi, lai vairotu izpratni par
savas organizācijas ilgtermiņa darbību
un gūt tai finansiālu atbalstu. Vēl ir
svarīgi, lai projekti nav pārāk lokāli –
pat ja tas notiks vienā konkrētā ciemā
vai pilsētā, tam ir jābūt saprotamam
un saistošam arī cilvēkiem, kuri tur
nedzīvo. Projektu īstenošanas periods
būs 2019.- 2020. gads. Par savas
ieceres saturu un atbilstību Ziedotāju
apļa formātam vislabāk konsultēties
pirms iesniegšanas.

14:00

31.augustā plkst.10:00 pagasta

plkst.14:00

Ņemiet

IKVIENS TIEK AICINĀTS PIEDALĪTIES
“ZIEDOTĀJU APLĪ”

e-pasts: mezalezita@inbox.lv.

svētki

BĒRZPILS PAGASTĀ

ievārījumu

saviem
Pieteikties

VECTILŽAS PAGASTĀ

Bērzkalnes estrādē.

gardo

Spor

paaudzei Lazdulejas pagasta zālē.

laukumā. Plkst.21:00 Diskoballīte

23.augustā

e-pasts

Bērz

plkst.10:00

pagasta

Bērzkalnes

A.Krivišas,

pēcpusdiena

BĒRZKALNES PAGASTĀ
kalnes

Pieteikšanās līdz 21.augustam pie

līdzi
un

savu
recepti!

gardākajiem

un interesantākajiem - balvas. Ja

namā.

17:00

2001.

gadā
Vīksnas

Pieteikties

līdz

12. augustam, zvanot pa tālruni
20284144.
17.augustā

plkst.22:00

saimniecei ir ugunskura katls, tad nāc

Diskotēka ar DJ Rolandu Vīksnas

un piedalies ievārījuma vārīšanā uz

Tautas namā. Ieeja EUR 2,00.

Kas un kad var iesniegt projektu?
Fiziskas personas vai to neformālās
grupas, nevalstiskās organizācijas,
ja vien projekts tiek īstenots Balvu
novadā.
Piedāvājumi jāiesūta pa e pastu
azote@azote.lv
līdz
2019.
gada
26.augustam (ieskaitot).
Nedēļas
laikā
plānojam
piedāvājumus izvērtēt un izvēlēties trīs
piemērotākos. Ar tiem tālāk strādāsim
pie detaļām, vizuālajiem materiāliem
un prezentācijām.
Kāda
ir
projektu
autoru
atbildība? Ziedotāju apļa pasākumā
projektu autoriem arī savi atbalstītāji
un draugi jāmudina iesaistīties, lai
palielinātu izredzes tikt pie iecerētā
rezultāta. Turklāt katram projektam ir
jāizvirza viens projekta vēstnieks, kurš
pasākumā uzstāsies ar vienas minūtes
sveicienu un dos pirmo ziedojumu.
Tas nevar būt projekta īstenošanā tieši
iesaistīts cilvēks, bet gan drīzāk jūsu
atbalstītājs.
Aiga Keisele, biedrības „Ritineitis”
projektu koordinatore
E-pasts: azote@azote.lv
Tālrunis: 26623864 (Aiga),
26162614 (Maruta)
Ziedotāju aplis kā metode ir
aizgūts no Lielbritānijas organizācijas
“The Funding Network”. Ieskatu par
pasākuma norisi var gūt šajos video:
Kā darbojas Ziedotāju aplis Londonā?
https://youtu.be/sHvlRQraBgQ.

AICINA UZ KONCERTU LIKTEŅDĀRZĀ, KAS
VELTĪTS BALTIJAS CEĻA 30.GADADIENAI
Atzīmējot
Baltijas
ceļa
30.gadadienu, 24.augustā plkst.18:00
Likteņdārzā notiks vērienīgs svētku
koncerts
„Saule.Pērkons.Daugava”,
kurā izskanēs mūsu tautai nozīmīgas
Atmodas
laika
melodijas
un
dziesmas. Svētku koncertā piedalīsies
komponists Mārtiņš Brauns, koris
Gaudeamus, dziedātāji Ieva Akuratere,
Lorija Vuda un citi.
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
8.

Balvu
novada
pašvaldība
nodrošinās transportu un segs
ceļa
izdevumus,
bet
koncerta
apmeklētājiem ieejas biļete (līdz 20,00
EUR) jāpērk pašiem. Informācijai
T:64522830.
Pirms koncerta būs iespēja apskatīt
Likteņdārzu un vērot improvizētu
Baltijas ceļu, kuru veidos tautu tērpos
tērpušies dalībnieki.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

