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

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

IEDEGTA GAISMA BALVU PILSĒTAS 91.DZIMŠANAS DIENĀ!

Balvu pilsētas dzimšanas dienas svinētāji pie “tortes” ar 91 svecīti.
11.februārī Balvu pilsētai apritēja
91 gads. Par godu šim notikumam
Balvu Novada muzejā notika saviesīgs
pasākums – izstādes atklāšana un
dzimšanas dienas svinēšana.
“Balvos ne kalnu, ne pilsdrupu,
Tomēr tie mīļi man šķiet,
Dienās, kad sapņaini mākoņi
Zilajos plašumos iet.
Naktīs, kad rotājas zvaigznes,
Saplūst kad skumjas un prieks,
Likteņa grāmatu pētīt
Māmuļa vēsture liek.”
Ar Bruno Vilka dzejas vārdiem
pasākumu atklāja Balvu Novada
muzeja vadītāja Iveta Supe.
Arī šajā Balvu pilsētas dzimšanas
dienā bija gan muzikāli priekšnesumi,
gan svētku kliņģeris, gan dzimšanas
dienas svecīšu iedegšana un vēlējumi.
Dziesmas par Balviem dziedāja un uz
ģitāras spēlēja Māris Lāpāns un Jānis
Ločmelis.
Par 91 svecīti, kas iespraustas
ķirbjos atradās izstāžu zāles pašā
viducī, bija parūpējusies izglītības
centra “Azote” un sveču darbnīcas
vadītāja Maruta Castrova. Aizvadītajā
nedēļā trīs vakarus notika sveču
darbnīcas, kurās varēja piedalīties
ikviens interesents, lai izlietu pats savu
Balvu dzimšanas dienas svecīti.
Kā jau svētkos ierasts, arī šoreiz
tika
teiktas
svinīgās
uzrunas.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova
uzsvēra, ka pilsētu veido cilvēki. “Tāpat
kā bijušie pilsētas priekšsēdētāji, kuri
katrs savā laikā veidoja mūsu Balvus
ar savu rokrakstu, ar savu pieeju,
attieksmi,
redzējumu,
komandu,
tieši tāpat pilsētu ikdienā izdaiļo arī
pārējie iedzīvotāji, darot savu ikdienas
darbu pēc labākās sirdsapziņas un ar
vispatiesāko attieksmi. Šādus vārdus

varam teikt arī par mūsu goda pilsoni
Veltu Pulksteni. Goda pilsones tituls ir
jānopelna un to nevar izdarīt ne vienā
mēnesī, ne vienā gadā. To var nopelnīt
ilgi, neatlaidīgi, čakli strādājot, ieliekot
sirdi, rokas, cilvēkmīlestību, darba
mīlestību un tad ir tā redzamā daļa, ko
novērtē visi,” teic A.Petrova. Turpretim
Velta Pukstene vēlēja, lai Balvos
netrūkst drosmīgu cilvēku.
Pasākumā piedalījās trīs bijušie
Balvu pilsētas vadītāji: Dzintars
Putniņš, Juris Annuškāns, Jānis
Trupovnieks. Sveicienus sūtīja arī
Zelma Šulce, kura pilsētu vadīja no
1957.-1960.gadam un kura patlaban
dzīvo Liepājā. Savā apsveikumā viņa
raksta: “Sirsnīgi sveicu Balvu pilsētu
91.dzimšanas dienā! Visiem tās
iedzīvotājiem vēlu – esiet lepni par
savu pilsētu, ar sirdsdegsmi veidojiet
tās tālāko nākotni. Novēlu arī ikviena
personīgajā dzīvē veselību, veiksmi,
darba mīlestību un panākumus.”
Dzintars Putniņš dalījās savās
atmiņās par to, cik neparasts laiks
tika piedzīvotas – bija puča dienas,
tajos gados tika atjaunots piemineklis
Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem, tika izbūvēta estrāde,
noņemts žogs, Lāča dārzā savesti
akmeņi. Balvu pilsētai viņš vēlēja, lai
būtu vairāk jaunatnes, lai jaunieši
mācītos profesijas, strādātu labos
darbos un veidotu labas ģimenes.
Juris Annuškāns atzina, ka Balvi ir
viena no vislabākajām vietām pasaulē,
kur dzīvot, tāpēc pilsētai vēlēja, lai tā
neskrien līdzi izgaistošām vērtībām,
bet pieturas pie pamatvērtībām.
Lai Balvi vienmēr ir tā labākā vieta,
kur baudīt dzīvi, priecāties par
dzīvi, audzināt bērnus, mazbērnus
un
darboties
atbilstoši
savām
interesēm un spējām. Turpretim Jānis

Trupovnieks Balvus sauc par ziedošu
pilsētu, uzteikdams arī Goda pilsones
Veltas Pulkstenes ieguldījumu un
viņas iesākto tradīciju pārmantošanu.
Viņš arī vēlēja, lai Balvi būtu jauniešu,
aktīvu cilvēku, aktīvu uzņēmēju un
nākotnes pilsēta.
Vēlējumus pilsētai teica arī vairāki
klātesošie. Tika vēlēts - lai Balvos ir
daudz bērnu čalu, lai Balviem ir daudz
veiksmes, lai katrs pretimnācējs

smaidītu un teiktu labrīt, labdien,
labvakar, lai būtu daudz uzņēmēju, lai
visiem laba veselība.
Pasākuma laikā ikvienam arī bija
iespēja pārbaudīt savas zināšanas par
Balvu pilsētu, tās vēsturi. Jautājumus
uzdeva Balvu Valsts ģimnāzijas
vēstures
skolotāja
un
vairāku
grāmatu par Balviem autore Irēna
Šaicāne. Vispirms gan viņa uzteica
ģimnāzistus sakot, ka viņi mācējuši
atbildēt uz visiem jautājumiem.
Klātesošie varēja sniegt atbildes uz
jautājumiem par to, kad tika atjaunots
piemineklis kritušajiem karavīriem,
kādā stilā būvēta Balvu muiža, kas
bija pirmais Balvu pilsētas galva, cik
vadītāji pilsētai ir bijuši utt. Domes
priekšsēdētāja vietniece A.Petrova
uzteica Irēnas Šaicānes ieguldījumu
ne tikai Balvu vēstures izklāstīšanā gan
skolēniem, gan pilsētas viesiem un
vēstures interesentiem, bet arī Balvu
vēstures veidošanā, rakstot grāmatas
un interesējoties par tagadni, kura
kādreiz būs vēsture.
Skanot Aiņa Šaicāna dziesmām,
nu jau neformālā gaisotnē ikviens
varēja izbaudīt izstādi, kuras autore
ir Dace Teilāne, un atsaukt atmiņā
dažādus piedzīvotos mirkļus, atpazīt
vietas, kuras skatāmas planšetēs,
kā arī ierakstīt vēlējumu labo domu
grāmatā.

VIESOJAS BALVU NOVADA DOMĒ

Pagājušo piektdien, dodoties uz pasākumu Viļakas novadā, Balvu novada domi
apmeklēja koalīcijas partijas “Attīstībai /PAR” deputāti - Saeimas budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs.
Tikšanās laikā ar domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru, vietnieci Anitu Petrovu
un deputātu Tāli Korlašu tika pārrunāti jautājumi par gaidāmo reģionālo reformu,
uzņēmējdarbības vidi Latgales pierobežā, pašvaldību kreditēšanas nosacījumiem un
citām aktualitātēm.
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PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀJUMIEM

LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100
“CAURI MŪŽIEM LATGALES KARAVĪRA
PIEMIŅA IR DZĪVA”

Balvu novada pašvaldība ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējo maksājumu 2019. taksācijas gadam. Ja šis
paziņojums nav saņemts, lūdzam mēneša laikā par to informēt Balvu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratorus.
Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja nodokļa maksātājs
nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu
administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par
administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc
taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu,
kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.
Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība /
Nekustamais īpašums pieejams to personu saraksts, kuras nav norādījušas savu
deklarēto dzīvesvietu, vai arī nekustamā īpašuma īpašnieks ir miris, un iespējamie
mantinieki nav nokārtojuši mantošanas tiesības, lai saņemtu NĪN maksājuma
paziņojumu. Nekustamā īpašuma nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu,
un tas tiek sadalīts četros maksājumos: 2019.gadā NĪN noteikti šādi maksāšanas
termiņi: 1. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts, 15. novembris. Maksājumu var veikt gan
pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma
termiņam – 1. aprīlim – samaksājot visu summu.
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 maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Noteikti
norādiet arī nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma numuru. Pārskaitījums
veicams tikai uz kādu no maksāšanas paziņojumā norādītajiem pašvaldības
kontiem. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī
par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Ja vēlaties samaksāt par vairākām personām, lūdzu, maksājumu veikt par
katru personu atsevišķi, maksājumā norādot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu
un paziņojuma numuru.
Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta 1. un 2.
daļu, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
samaksu noteiktajā termiņā. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
23.¹ panta 2. daļu nodokļa samaksas diena ir diena, kad pašvaldības budžets ir
saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu. Maksājumu apstrāde var
ilgt līdz 7 (septiņām) darba dienām.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo, saskaņā ar likumu, par laikā neveiktu
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās
summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos.
Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu,
kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen atbilstoši likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 26.pantam. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta
10.punktu, maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas
atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu
laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.Saskaņā ar
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 10.pantu un Administratīvā procesa
likuma 79.panta 1.daļu maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus saudzēt dabu, taupīt līdzekļus
un izmantot mūsdienīgu un ērtu iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumus elektroniski. Pieteikties tā saņemšanai e-pastā var
portālā www.epakalpojumi.lv vai rakstot oficiālu iesniegumu Balvu novada
pašvaldībai. Norādītā korespondences adrese maksāšanas paziņojumu
saņemšanai ir spēkā, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts. Ja būs
aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, tad maksāšanas paziņojumi tiks
nosūtīti uz oficiālo elektronisko adresi. Ja oficiālās elektroniskās adreses konts
tiks deaktivizēts, tad turpmāk korespondence tiks nosūtīta uz deklarēto adresi. Ja
saziņai velēsieties izmantot citu adresi vai e-pastu, tad Balvu novada pašvaldībā
būs atkārtoti jāiesniedz pieteikums par korespondences adreses maiņu.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Balvu novada pašvaldības nodokļu
administratoriem pa tālr. 64522592 vai klātienē Balvu novada pašvaldībā
13.kabinetā (1.stāvs) darba dienās no plkst.9:00-12:00 un no 13:00-16:00.

Latvijas Neatkarības kara vēsturē
daudz spilgtu lappušu ierakstījis
Latgales
partizānu
pulks,
kura
veidošanās un kauju gaitas saistītas ar
Ziemeļlatgali un Balviem.
Latgales
partizānu
pulks
ir
savdabīgs,
netradicionāls
militārs
formējums - tas jau bija izcīnījis sīvas
kaujas un aizstāvējis frontes līniju 50
km garumā, kad 1919.gada 5.jūlijā
nāca Austrumu frontes virspavēlnieka
pavēle Nr.869., kura nosauc Balvu
Partizānu
vienību
par
Latgales
partizānu pulku un iekļauj to Latvijas
armijas sastāvā. Latgales partizānu
pulks 1919. gadā nosargāja Austrumu
frontes ziemeļu sektoru, laikā, kad
pie Daugavas tika izcīnītas izšķirošas
kaujas pret Bermonta karaspēku. Pulks
pastāvēja līdz Padomju Savienības
un Latvijas Republikas miera līguma
noslēgšanai, vēlāk izformēts – iekļaujot
citos Latvijas armijas formējumos.
Lai
stiprinātu
iedzīvotāju,
skolu
jaunatnes
patriotismu,
valstspiederības sajūtu, lai parādītu
Ziemeļlatgales vīru, Latgales partizānu
pulka varonību un devumu Latvijas
valsts veidošanā pirms 100 gadiem,
šī gada 5.jūlijā Balvos svinēsim
Latgales partizānu pulka 100gadi. Šis
pasākums iekļauts Latvijas armijas un
Neatkarības kara simtgades centrālo
pasākumu plānā. Dažādas norises
un gatavošanās pasākumam notiek
jau šobrīd. Skolēni līdz 1.martam var
sūtīt pieteikumus un iesniegt darbus
konkursam “Cauri mūžiem Latgales
karavīra piemiņa ir dzīva” kādā no

četrām kategorijām:
• video sižets vai prezentācija “Mūsu
varoņi šodien”;
• priekšnesums ”Veltījums mūsu
varoņiem”;
• vizuālās
mākslas
konkurss
“Pateicības nozīmīte”,
• literārās jaunrades konkurss “Mūsu
varoņi šodien”.
Konkursa
noslēgums
un
apbalvošana
paredzēta
2019.
gada 14.martā plkst.11.00, kad
notiks arī konference – lekcija
par Latgales partizānu pulku un
Latgales karavīriem. Tajā aicināti
piedalīties vēstures skolotāji un visi
interesenti. Pedagogiem tiks izsniegti
apliecinājumi.
Skolēniem
paralēli
būs iespēja piedalīties radošajās
darbnīcās. Konkursa nolikumu var
skatīt Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā Izglītība
/Interešu izglītība / Pasākumi.
Iveta Tiltiņa
IKS pārvalde

PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMIEM
“Mežaine”
Balvu novada dome 2019.gada
24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1,
23.§ “Par lokālplānojuma redakcijas
nekustamajam īpašumam “Mežaine”,
Krišjāņu pagastā Balvu novadā
pilnveidošanu un redakcijas nodošanu
atkārtotai publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts četras nedēļas – no 2019.gada
31.janvāra līdz 28.februārim.
Lokālplānojumu
publiskās
apspriešanas rezultātu apkopošanas
sanāksme
notiks
01.03.2019.
plkst.15:00 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva zālē
(telpa Nr.39).
Ar
lokālplānojumu
projektiem
publiskās apspriešanas laikā iespējams
iepazīties:
• Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, 2. stāvā, 28.kabinetā
darba dienās darba laikā;
• interneta
mājas
lapā
www.geolatvija.lv
Atsauksmes iesniedzamas līdz
28.02.2019. Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, 2.stāvā
administrācijas sekretārei 28.kabinetā.
Jautājumu
gadījumā
lūdzam
sazināties
ar
lokālplānojuma
izstrādātāju
Armandu
Pužuli

Lūcija Pušpure
Balvu novada pašvaldības nodokļu administratore
2.

(tālr.
22020778,
e-pasts:
armands.puzulis@outlook.com)
vai
lokālplānojumu izstrādes vadītāju
no pašvaldības puses - Anitu
Avotiņu,
tālr.26161103,
e-pasts:
anita.avotina@balvi.lv.
“Veldrītes”
Balvu novada dome 2019.gada
24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu “Par
lokālplānojuma
“Lokālplānojums
nekustamajam īpašumam “Veldrītes”,
Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā”
apstiprināšanu”, kā arī izdevusi 2019.
gada 24.janvāra saistošos noteikumus
Nr.3/2019
“Lokālplānojuma
nekustamajam īpašumam “Veldrītes”,
Rubeņi,
Bērzkalnes
pag.,
Balvu
novadā teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā daļa
“Teritorijas funkcionālais zonējums
un apgrūtinātās teritorijas” (protokols
Nr.1, 24.§).
Vairāk informāciju var skatīt:
• Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv sadaļā Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti / Balvu novada Domes lēmumi
/ Lēmumi 2019 / 24.01.2019., Protokols Nr.1, 24.§).
• VARAM
Tapis
sistēmā:
https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_13759
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IESPĒJA APMEKLĒT SEMINĀRUS
Valsts ieņēmumu dienests
aicina uz semināru par Gada
ienākumu deklarācijām
Pagājušajā

gadā

īstenotās

nodokļu reformas ietvaros Latvijas
nodokļu politikā ir ieviesta nodokļu
progresivitāte. Tas nozīmē, ka kopš
2018.gada

iedzīvotāju

ienākuma

nodokļa likmes (20% vai 23%) un
neapliekamā
atkarīgs

minimuma

no

katra

lielums

iedzīvotāja

individuālajiem

kopējiem

ienākumiem. Ja cilvēka ienākumi 2018.
gada laikā bijuši mainīgi, šogad var
rasties situācija, ka gada laikā nodokļi
nav nomaksāti atbilstošā apmērā, un
šogad šī starpība jāatmaksā valsts
budžetā.
Lai

skaidrotu

iedzīvotājiem

šīs

2018.gada

tās

projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo

Dalība seminārā jāpiesaka par

atzinuma saņemšanai var iepazīties

tālruni: 67122801

punktu

skaitu

pozitīva

Tautas

ielā

neskaidrību

stāvā,

Lauku

gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz

mājas

lapā

VID Konsultatīvo tālruni 67120000,

partnerības

vērsties

www.balvi.partneribas.lv,kontaktpersona:

Jautājumu

un

ikvienā

VID

klientu

1,

Balvos,

ēkas

atbalsta

2.

dienesta

www.lad.gov.lv

un

mājas

lapā

Balvos notiks seminārs par sociālo
uzņēmējdarbību.
Nodarbībā
ar

varēs

iepazīties

veiksmīgiem

sociālās

e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com

darbs grupās, meklējot risinājumu

Apmācību semināru cikls
potenciālajiem
LEADER
projektu iesniedzējiem

Seminārs par daudzdzīvokļu
māju renovāciju
21.februārī
muižā

Biedrība “Balvu rajona partnerība”
atklāta

iesniegumu
Latvijas

un

konkursa

Ekonomikas

Attīstības

Altum

pieņemšanas

Lauku

plkst.17:30
finanšu

organizē

“Daudzdzīvokļu

attīstības

māju

biznesa

izrunāti jautājumi par to, kā apzināt

ministrija

ietvert to biznesa valodā. Semināra
noslēgumā tiks sniegta informācija

semināru

par

renovācija.

saskaņā

Daudzdzīvokļu

46A.

vietējās attīstības stratēģiju. Projektu

energoefektivitātes

konkursi tiek organizēti saskaņā ar

nosacījumiem, pieredzi un sniegs

biedrības “Balvu rajona partnerība”

ieteikumus. Pasākumā piedalīsies arī

ir

izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības

Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs

svarīgi iesniegt gada ienākumu

virzītas vietējās attīstības stratēģiju

pārstāve, kas pastāstīs, kā gudri

deklarāciju?

2015.-2020.gadam.

izvēlēties būvmateriālus, bet Valsts

virzītas

ar

audekla (business canva) palīdzību. Tiks

institūcija

21.februārī plkst.10:00 Brīvības ielā

sabiedrības

problēmām

Būs

problēmu, noformulēt risinājumu un

piesaiste”. Seminārā informēs par

ar

sociālām

piemēriem.

Balvu

pasākumā 19.2. Darbību īstenošana

ikvienam

tūrisma centrā - Vidzemes ielā 2b,

sadaļā Kontakti.

vadītāja

Kvalitatīva būvniecība un #ESfondi

šogad

–

uzņēmējdarbības

administratīvā

2014.-2020.gadam

• Kāpēc

plkst.11:00

Ilona Džigure, mob.tālr.: 29134410,

programmas

skaidros šādus jautājumus:

no

15:00 Ziemeļlatgales biznesa un

stratēģijas

5.kārtu

Seminārā VID nodokļu speciālisti

28.februārī

sociālo

jautājumus rakstiski VID tīmekļvietnes

projektu

Seminārs notiks arī Balvos –

Seminārs
par
uzņēmējdarbību

apkalpošanas centrā, vai arī uzdot

kāpēc

deklarāciju?”.

Aktualitātes.

mērķiem

un rīcībām, plānotajām darbībām,

“Attaisnotie izdevumi”?

VID bezmaksas seminārus “Kā un
ienākumu

2015.-2020.gadam,

izde-

• Kā iesniegt čekus ar mobilo lietotni

izsludinājusi

gada

attaisnotajiem

vumiem?

izmaiņas, aicinām ikvienu apmeklēt
iesniegt

Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju

nodokļa atmaksu var saņemt par

dzīvojamo

māju

programmas

šobrīd

aktuālajām

atbalsta

iespējām un ES grantu finansējumu.
Pasākums būs īpaši piemērots
tiem, kuriem jau ir radusies sava
sociālās uzņēmējdarbības ideja, un
nepieciešamas zināšanas, informācija
un praktisks padoms tālāko soļu
speršanai.
Nodarbību vadīs Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības

asociācijas

direktore

Liene

Reine-Miteva.

Iepriekšēju

pieteikšanās

Februārī tiek organizēti semināri

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

potenciālajiem LEADER sabiedriskā

kolēģi atgādinās par Ugunsdrošības

citām personu grupām var veido-

labuma

noteikumu

ties nodokļa parāds?

Šāds seminārs notiks arī Balvos

daudzdzīvokļu

ēkās.

Semināru organizē: mācību centrs

– 21.februārī no plkst.14:00-17:00

Informāciju par pieteikšanos skatīt

AZOTE (azote@azote), Ziemeļlatgales

Balvu Novada muzeja zālē (Brīvības

Balvu novada pašvaldības mājaslapā

biznesa

iela 46).

www.balvi.lv

(biznesacentrs@balvi.lv).

• Kāpēc jaunajām māmiņām, studentiem,

bezdarbniekiem

un

• Kā rīkoties, ja izveidojies nodokļa
parāds?
• Par kādām jomām un cik lielu

projekta

iesniedzējiem.

ievērošanu

daudzstāvu

dzīvojamās

sadaļā

Novads

/

pa

tālr.:

26162614; 26461435

un

tūrisma

centrs

IZSOLES
Balvu

novada

pašvaldība

izsoles sākumcenas, t.i. EUR 43,50

mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā

izsolē

(četrdesmit trīs euro un 50 centi)

interesenti var veikt izsolāmā objekta

iepazīties Balvu novada pašvaldības

ar augšupejošu soli nekustamo

un reģistrācijas maksa EUR 5,00

apskati.

mājaslapā

īpašumu - Ezermala 2 Nr.31, Kubulu

(pieci euro un 0 centi), Balvu novada

pagastā, Balvu novadā, kas sastāv

pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,

dalībai

no zemes vienības 0,0587 ha platībā,

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

novada

kā

kadastra Nr. 3858 006 0372 (kadastra

konts: LV05PARX0012592970001.

līdz 2019. gada 8.aprīļa plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.

publicēta Balvu novada pašvaldības

pārdod

atklātā

mutiskā

apzīmējums 3858 006 0372). Izsoles

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

sākumcena – EUR 435,00 (četri simti

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada

trīsdesmit pieci euro un 0 centi).

9.aprīlī plkst.14.00.

Ar

izsoles

noteikumiem

www.balvi.lv

vai

Balvu

Balvu
pārdod

novada
atklātā

var

pieteikumu

iesniegt

pašvaldībā,

ne

Balvu

vēlāk

Visiem pretendentiem līdz 2019.

noteikumiem

www.balvi.lv

novada

pašvaldībā

Bērzpils

ielā

1A,

darba

dienu

no

16.00.

Informācija

informatīvajā

vai

var
Balvu

34.kabinetā,
Balvos,

katru

plkst.9.00

līdz

par

tiek

izsoli

izdevumā

“Balvu

Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas

drošības nauda 10% apmērā no

Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības

izsoles sākumcenas, t.i. EUR 56,00

mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā

izsolē

(piecdesmit seši euro un 0 centi)

interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.

pašvaldība

mutiskā

pretendenti

izsolē

izsoles

gada 8.aprīļa plkst.16.30 jāiemaksā

var

iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā

Izsoles

Ar

ar augšupejošu soli nekustamo

un reģistrācijas maksa EUR 5,00

katru

īpašumu “Verpuļeva 173”, Verpuļeva,

(pieci euro un 0 centi), Balvu novada

plkst.9.00

līdz

Balvu pagastā, Balvu novadā, kas

pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,

dalībai

par

tiek

sastāv no zemes vienības 0,0835 ha

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

novada

publicēta Balvu novada pašvaldības

platībā, kadastra Nr. 3846 005 0649

konts: LV05PARX0012592970001.

līdz 2019. gada 8.aprīļa plkst.16.30,

informatīvajā

(kadastra

novada

pašvaldībā

Bērzpils

ielā

1A,

darba

dienu

no

16.00.

Informācija

34.kabinetā,
Balvos,
izsoli

005

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas

0649). Izsoles sākumcena EUR 560,00

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada

Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības

(pieci simti sešdesmit euro un 0 centi).

9.aprīlī plkst.14.20.

izdevumā

“Balvu

mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā

Ar

apzīmējums

izsoles

3846

noteikumiem

iepazīties Balvu novada pašvaldības

apskati.

mājaslapā

Izsoles

pretendenti

pieteikumu

novada

www.balvi.lv
pašvaldībā

vai

pretendenti

izsolē

var

pašvaldībā,

pieteikumu

iesniegt
ne

Balvu

vēlāk

kā

Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2019.
gada 8.aprīļa plkst.16.30 jāiemaksā

var

interesenti var veikt izsolāmā objekta

Izsoles

drošības nauda 10% apmērā no
Balvu
pārdod

Balvu

34.kabinetā,

novada
atklātā

pašvaldība

mutiskā

izsoles sākumcenas, t.i. EUR 85,00

izsolē

(astoņdesmit pieci euro un 0 centi)

ar augšupejošu soli nekustamo

un reģistrācijas maksa EUR 5,00

ielā

1A,

Balvos,

īpašumu - garāžu Nr.164 Daugavpils

(pieci euro un 0 centi), Balvu novada

kā

darba

dienu

no

plkst.9.00

līdz

ielā

novadā,

pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,

līdz 2019. gada 8.aprīļa plkst.16.30,

16.00.

Informācija

par

tiek

kadastra Nr. 3801 504 0209 (kadastra

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

Balvos, Bērzpils ielā 1A.

publicēta Balvu novada pašvaldības

apzīmējums 3801 004 0487 164) 19,7

konts: LV05PARX0012592970001.

informatīvajā

“Balvu

m2 platībā. Izsoles sākumcena EUR

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

gada 8.aprīļa plkst.16.30 jāiemaksā

Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas

850,00 (astoņi simti piecdesmit euro

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada

drošības nauda 10% apmērā no

Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības

un 0 centi).

9.aprīlī plkst.14.40.

dalībai
novada

izsolē

var

pašvaldībā,

iesniegt
ne

Balvu

vēlāk

Visiem pretendentiem līdz 2019.

Bērzpils

katru

izsoli

izdevumā

3.

74A,

Balvos,

Balvu

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 14.februāris

NĀKAM PIE JUMS SUDRABĀ!

TILŽAS VIDUSSKOLAS KOMANDAS
PANĀKUMI KULTŪRAS KANONA
KONKURSĀ

nebēdnieki braukuši uz tradicionālajiem
“Rudens dančiem Lustūzī”, devušies
naksnīgos pārgājienos pa Lustūža
smilšu alām, Līgatnes takām, kopīgu
zupu ēduši Katrīniezī, protams, arī
kopā dejojuši Balvos.
Gandrīz 25 gadus “Nebēdā” dejo
Aelita un Ēriks Tuči, Sandra un Juris
Kairiši, Gunta Āboliņa, Andris Baikovs,
Pēteris Smirnovs, Agris Karps. Šosezon
gan notikušas izmaiņas deju kolektīva
sastāvā, jo pievienojušies jauni dejotāji
- Gunita Prokofjeva, Dita Nipere un
Ilvars Ūzuliņš, Valērija Orlovska, Aldis
Dauksts. Vidējais dejotāju vecums
“Nebēdā”, kā jau vidējās paaudzes
deju kolektīvā pienākas, ir 44 gadi.
Ilgus gadus kopā ar dejotājiem ir
koncertmeistare
Daiga
Elksnīte,
organizatoriskos darbus apzinīgi kārto
Gunita Laicāne.
Kur rodams ir sudrabs? Nodejotajos
gados, mirdzošajās acīs? Varbūt
sudrabs – tās ir zvaigznes? Migla, rasa?
Sniegs? Ūdens? Pali? Lāsteku sudraba
lijums no jumtiem? Mēness atspulgā
ūdenī? To mēģināsim noskaidrot
sudraba jubilejas koncertā Kubulu
kultūras namā.
Lai skaisti svētki mums visiem kopā!

Četrus mēnešus Tilžas vidusskolas
12.klases skolēni dzīvoja Kultūras
kanona zīmē. Oktobrī komanda
ieguva pirmo vietu konkursa “Kultūras
kanons manā skolas somā” 1.kārtā
Rēzeknē un tika izvirzīta uz finālu Rīgā.
11.janvārī Latvijas Kultūras akadēmijas
Zirgu pastā norisinājās konkursa
otrā kārta – radošais seminārs, lai
sagatavotos lielajam finālam.
Fināla uzdevums bija izstrādāt
pasākuma koncepciju, kurš ļautu
popularizēt
kultūras
mantojuma
vērtības mūsdienīgā formā un spētu
ieinteresēt jauniešus. Koncepcijā bija
jāiekļauj arī pasākuma mārketings
un tehniskā norise. Aizstāvēt savu
izstrādāto pasākuma “Tilza Folk &
Rap Battle” koncepciju 25.janvārī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Tilžas
vidusskolas komanda ieradās 2
cilvēku sastāvā. Rebeka Ločmele

un Edgars Rižais lieliski tika galā ar
šo uzdevumu. Kompetentās žūrijas
kopvērtējumā komanda ierindojās
4.vietā starp 18 fināla komandām no
visas Latvijas un saņēma specbalvu
no
Latvijas
Nacionālā
kultūras
centra.
Piedalīšanās
konkursā
sniedza jauniešiem vērtīgu pieredzi
un plašākas zināšanas par Latvijas
Kultūras kanonu.
Komandas dalībnieki pateicas
skolasbiedriem
un
pedagogiem,
skolas vadībai par atbalstu visā
konkursa norises gaitā, paldies sakām
arī kultūras darba organizatorei Daigai
Lukjanovai, folkloras kopas “Saime”
vadītājai Solvetai Loginai, Tilžas
folkloras kopai “Sagša” un vadītājai
Daigai Jēkabsonei par atsaucību.
Inta Slišāne
Tilžas vidusskola

Ilga Oplucāne
Koncerta režisore

Foto no Tilžas vidusskolas arhīva.

Vēl
pavisam
nedaudz
un
23.februārī Balvu Kultūras un atpūtas
centra vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Nebēda”
skatītājus
un
bijušos
dejotājus aicina uz koncertu “Tas tak`
nav zelts, tā nav pat bronza...”
Pa šiem 25 nodejotajiem gadiem
kopā esam piedzīvojuši desmitiem
koncertu, svētku, festivālu un dažādu
citu pasākumu. Svinētas arī “Nebēdas”
vārda un dzimšanas dienas. Dalībnieki
10 gadus dejojuši kopā ar vadītāju
Valentīnu Grahoļsku un jau 15 gadus
klausa Agrim Veismanim.
Pabūts Anglijā “Straumēnos”, Īrijā
2.Kultūras dienās, Balvu sadraudzības
pilsētās Somijā, Baltkrievijā, Igaunijā,
Lietuvā, nozīmīgas balvas atvestas no
konkursiem Grieķijā un Dienvidkorejā.
Daudzas reizes braukts ciemos
pie draugu kolektīviem, kā arī tie
laipni sagaidīti Balvos. Ilga draudzība
nebēdniekiem
ir
ar
Kokneses
“Liepavotu”,
Gulbenes
“Apinīti”,
Alūksnes “Jukumu”, kopā ceļots ar
“Rekavas Dzintaru”. Arī svētku dienā
šie kolektīvi būs kopā ar mums. Tāpat
priecāsimies par Ludzas “Reizē” un
Vīksnas “Piesitienu”! Šinī koncertā
neredzēsim vēl vienus draugus Līgatnes novada vidējās paaudzes
deju kolektīvu “Zeperi”.
Jau daudzus gadus novembrī

Foto no Balvu KAC arhīva.

Tilžas vidusskolas aktīvie skolēni Rebeka Ločmele un Edgars Rižais.

BALVU SPORTA SKOLAS SASNIEGUMI
26.-27.janvārī Rīgā norisinājās
Latvijas čempionāts vieglatlētikas
daudzcīņās. Balvu novadu pārstāvēja
divi
vieglatlēti
startējot
7-cīņā
U-18 grupā. Uvis Pošeika, izpildot
meistarkandidāta sporta klasi, izcīnīja
2.vietu (kopsummā 4511 punkti).
Edvards Sarķis izcīnīja 5.vietu (3538
punkti).
3.februārī Rīgā tika noskaidroti
jaunie valsts čempioni vieglatlētikā
U-14 grupā. Pirms čempionāta četrās
zonās – Rīgā, Limbažos, Jēkabpilī un
Kuldīgā – notika U14 grupas atlases
sacensības. Tiesības startēt Latvijas
čempionātā ieguva katras disciplīnas
1.– 5. vietas ieguvēji atlases sacensībās,
kā arī 4 līdz 6 labākie pēc rezultāta
katrā disciplīnā, vērtējot visu zonu
rezultātus kopā. Līdz ar to Latvijas
čempionātā tikās šī brīža spēcīgākie
U14 grupas vieglatlēti. No Balvu Sporta
skolas Limbažu zonā tiesības startēt
čempionātā izcīnīja 5 vieglatlēti - Raits
Markus (1.vieta lodes grūšanā un
5.vieta augstlēkšanā), Kristers Pipcāns
(2.vieta lodes grūšanā), Iļja Polis (2.3.vieta augstlēkšanā, 4.vieta 60m),
Jānis Rakstiņš (5.vieta 1000m), Laura
Jaundžeikare (5.vieta lodes grūšanā).
Rīgā jaunie sportisti parādīja savu
labāko sniegumu un uz mājām atveda

Deju kopa “Nebēda” Rīgā 2018.gada vasarā.

“SKOLĒNI EKSPERIMENTĒ!”

30.janvārī Stacijas pamatskolā
pulcējās Rugāju novada vidusskolas,
Balvu
pamatskolas
un
Stacijas
pamatskolas sešpadsmit 3.-8.klašu
skolēni, lai piedalītos starpnovadu
konkursā “Skolēni eksperimentē!”.
Stacijas
pamatskola
sagaidīja
ciemiņus ar savdabīgu “Pasakas par
rāceni” iestudējumu, atklājot, ka visiem
labi zināmā pasaka īstenībā balstās uz
dažādiem fizikas likumiem. Pēc neliela
muzikāla sveiciena skolēni, sekojot
bultiņu norādēm, devās uz bioloģijas
– ķīmijas kabinetu, lai demonstrētu
dažādus eksperimentus.
Skolēni gan individuāli, gan pāros
praktiski veica eksperimentus, kas
saistījās ar interesanto ķīmijas un
fizikas pasauli.
Klātesošie varēja
vērot, kā darbojas elektriskā ķēde, kā
ar balonu var darbināt pašgatavotu
auto, kādas interesantas īpašības
piemīt dažāda blīvuma šķidrumiem, kā
iegūt veselīgas un pat ēdamas krāsas

utt. Skolēni aizrautīgi izmēģināja paši
atkārtot iepatikušos eksperimentus
un secināja, ka daudzus no tiem var
veikt mājās.
Konkursa komisija - IKSP speciāliste
I.Naļivaiko,
un

Balvu

vispārizglītojošās

Profesionālās
vidusskolas

skolotāja I. Balule, Balvu pamatskolas
skolotāja G. Pugeja -vērtēja skolēnu
veikto eksperimentu izpildījumu un to
rezultātu skaidrojumu.
3.-5.klašu grupā tika piešķirtas
divas

1.vietas,

četras

2.vietas

un

divas 3.vietas. 6.-8.klašu grupā tika
piešķirtas divas 1.vietas, viena 2.vieta
un divas 3.vietas.
Paldies

Stacijas

pamatskolas

direktorei Rutai Bukšai un skolotājai
Linai Veselovai par atbalstu konkursa
rīkošanā!
Ilona Naļivaiko
IKS Pārvalde
4.

divas medaļas. 1.vietu kārtslēkšanā
izcīnīja Kristers Pipcāns pārvarot 2,30
m augsto latiņu. Raits Markus, sīvā
konkurencē 3kg smago lodi aizgrūžot
10,94m tālu, izcīnīja 2.vietu.
8. un 9.februārī Kuldīgā risinājās
Latvijas U-18 un U-20 Čempionāts
vieglatlētikā
mēroga

telpās.

Šajās

sacensībās

Valsts

startēja

6

vieglatlēti no Balvu Sporta skolas.
Uvis Pošeika, pārvarot 3,95m augsto
latiņu, kļuva par 2019.gada čempionu
U-18 grupā kārtslēkšanā telpās. U-20
grupā starp junioriem Artis Duļbinskis
izcīnīja 2.vietu tāllēkšanā (6,64m) un
3.vietu trīssoļlēkšanā (14,08m). Starp
juniorēm

Anta

Saviča,

sasniedzot

savu personīgo rekordu 800m, izcīnīja
3.vietu.
10.februārī Rīgas sporta manēžā
notika Latvijas Vieglatlētikas savienības
rīkotās sacensības “Maxima jaunatnes
kauss”. Sacensībās piedalījās vairāk
kā 650 dalībnieku no visas Latvijas.
Balvu Sporta skolas audzēknis Dāvis
Stepanovs lodes grūšanā starp U-16
grupas zēniem izcīnīja 2.vietu un
mājup pārveda Maximas kausu.
Sarmīte Keisele
Balvu Sporta skola

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 14.februāris

PROJEKTU NEDĒĻAS “IESPĒJAS TAVAI NĀKOTNEI” AKTIVITĀTES
Janvāra

beigās

un

februāra

Rīgas

Stradiņa

universitātē.

veidošanā ar savu klientu.

Viņa

nedēļas organizēšanā. Paldies klašu

11. Intervija “Iedvesmas stāsti

sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ)

vidusskolēniem novadīja nodarbību

norisinājās projektu nedēļa “Iespējas

“Priekšstati par studenta dzīvi skolas

tavai nākotnei”, kuras mērķis bija

laikā

Logins,

Projektu nedēļas noslēguma dienā

nodrošināt izglītojamajam pašizpētei,

kas šobrīd studē Rīgas Tehniskajā

uz interviju tika aicināta Balvu Valsts

karjeras izpētei un karjeras plānošanai

universitātē,

nepieciešamo

pamatzināšanu

sasniegt savus mērķus? Kā kļūt par

ģimnāzijas direktore Inese Paidere,

un

apguvi,

investoru?”

pamatprasmju

apgūt

tagad”.

Mārtiņš

dalījās

pieredzē

“Kā

Skolas

aktīvākie

Ertmane

10.-11.klašu

30.janvārī BVĢ uz izglītības izstādi

pastāstīja

par

skolēniem

jauniešu

skolā, pilsētā un pasaulē. Jaunieši

un profesionālās izglītības iestādes:

dalījās savā pieredzē ar praktiskiem

Latvijas Universitāte, LU Paula Stradiņa

piemēriem, lai mudinātu ģimnāzistus

medicīnas koledža, LU Alūksnes filiāle,

iesaistīties dažādās aktivitātēs.
9.-12.klašu

filiāle, Rīgas Stradiņa universitāte, RSU

skolēniem

Jelgavas

Rēzeknes

Balvu un Rugāju novada uzņēmējiem:

Banku

SIA “AMATI projekts” vadītāju E.Kaļvu,

Agrobiznesa

SIA “Senda Dz” vadītāju Dz.Sprudzāni,

koedža, Valsts Robežsardzes koledža,

SIA “ANANASS” īpašnieku A.Mežalu,

Malnavas koledža, RISEBA, Biznesa

SIA

“BTRS”

augstskola

SIA

“Steeldram”

tehnikums,

augstskola,

akadēmija,
Jēkabpils

“Turība”,

kultūras

Ekonomikas

augstskola,

Ekonomikas

augstskola,

Rīgas
Alberta

vadītāju

uzņēmēju

M.Kaļvu,

A.Melbergu.

Uzņēmēji

vizītkarti, pastāstīja par augstskolas

Ogres

Smiltenes

laiku, par savu uzņēmējdarbības veidu,

tehnikums

uzņēmuma darbību ietekmējošajiem

tehnikums,

tehnikums,

Smiltenes

Aļvišķos

Balticcouncil-

un

Studijas

faktoriem

un

Eiropā. Uz izstādi tika aicināti arī Balvu,

ko

Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes

ekonomisko apstākļu laikā.

sastopas

11.-12.klašu

nodarbība

organizēts

“Nākotnes profesija”

tika

seminārs

“Studiju un studējošā kredīti”, ko

interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja

vadīja SEB bankas Alūksnes filiāles

dažas nākotnes profesijas, noskatoties

bankas

video materiālu “10 jobs in the future”.

un vecākiem bija iespēja uzzināt

Katra

savu

informāciju par studiju un studējošā

profesionālo jomu un nozari un pēc

kredītu piešķiršanas kārtību, apmēru

noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu.

un

klašu

grupa

izlozēja

3. Karjeras spēles pamatskolēniem

apmaksas

Skolēniem

kārtību.

Projektu

nedēļas ietvaros 7.-10.klases skolēni
devās uz savu vecāku darbavietām un

un vidusskolēniem
7.-9.klašu skolēniem tika piedāvātas
karjeras

darbiniece.

spēles

“Domino”,

“Atverot profesiju durvis” un “Gudrs

ēnoja dažādas profesijas uzņēmumā/
iestādē.

vecākiem

par

sadarbību un skolēnu atbalstu.
9. Skolēni praktiski izzina dažādas

vēl gudrāks”, kuras kopā ar klašu
audzinātājiem un mācību priekšmetu

Paldies

profesionālās jomas

skolotājiem skolēni spēlēja. Karjeras

7.-8.klašu skolēni aktīvi izzināja

spēļu uzdevumi bija izzināt profesiju

katrai klasei piešķirto profesionālo

daudzveidību, attīstīt prasmi analizēt,

un

izzināt

iestāžu

izglītību, ēdināšanu, lauksaimniecību,

zināšanas

informācijas tehnoloģijām, veselības

augstāko

mājaslapas,

izglītības

nostiprināt

interešu

jomu:

būvniecību,

par dotuma veidiem u.c. uzdevumi.

aprūpi un

Savukārt vidusskolēniem programmas

aizsardzību. Skolēniem bija jāsagatavo

“Esi līderis” pārstāvji novadīja ne tikai

10 minūšu aktivitātes pārējām klasēm.
10.

informatīvu stundu “Esi līderis iespējas
tavai izaugsmei”, bet arī piedāvāja

Personības

un

11.klašu skolēniem tika organizētas

karjeras ABC”, ko bilingvāli (latviešu

meistarklases
angļu

valodā)

vadīja

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.

Valsts

specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju

probācijas

dienesta

Balvu

mērķis

bija

nodrošināt

cilvēku
atziņas,

dzīves
kas

stāstus,
noderētu

karjeras

atbalstam

stundā, ko vadīja Swedbank pārstāvis

11.klašu skolēni meistarklasēs “Jaunā

stāstot

uzņēmēja ABC” tika iepazīstināti ar

iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras

atbalsts

profesionālās

5. Sadarbība ar BVĢ absolventiem

savu

Projektu

uz

tā pārdošanas ķēdīti, ar dažādām

skolu tika aicināti skolas absolventi:

“networking” metodēm, sociālo mediju

Alondra Miščenko, kura šobrīd studē

izmantošanu savā biznesā un attiecību

nedēļas

ietvaros

vispārējās

izglītības

un

iestādēs”

ietvaros.

Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas

Anita Laurena

administrācijai par atbalstu projektu

IKSP karjeras konsultante

7.klases audzēkne Evelīna Pipcāne.
Jāpiebilst, ka Evelīna 25.janvārī startēja
arī V Mazajā Augusta Dombrovska
konkursā Rīgā, kurā Latgales reģionu
pārstāv tikai Balvu Mūzikas skola,
bet pārējie dalībnieki 99% gadījumu
ir Rīgas vai pierīgas skolu audzēkņi.
Šajā konkursā, kura līmenis ir ļoti
ievērojams, Evelīna ieguva atzinības
rakstu.
Visus
audzēkņus
konkursam
sagatavoja ilggadējā vijoles nodaļas
vadītāja un lieliskā skolotāja Zoja
Zaharova, kura spēj iedvesmot savus
vijolniekus
intensīvam
darbam.
Paldies jāsaka arī audzēkņu vecākiem,
bez kuru atbalsta un pamudinājuma
bērnu sniegums noteikti nebūtu tik
veiksmīgs.
Vijolnieku
koncertmeistari
–
Jeļena Agafonova un Rita Kočerova
dala panākumu prieku un kopā ar
audzēkņiem gatavojas nākošajiem
konkursiem.
Rita Kočerova
Balvu Mūzikas skolas direktora
vietniece

metodēm un veidiem, kā uzbūvēt

gatavs”.

izglītojamajiem

vispārējās un profesionālās izglītības

“Start

Strong” treneris Andris Arhomkins.

“Dzīvei

pārvaldes vadītāja Skaidrīte Saleniece,

“Veiksmīgas

ekonomikā, informātikā un klases
programmu

partneriem, uzņēmējiem, augstskolām

10.klašu skolēniem tika organizētas

un

sadarbības

karjeras

divas

par

Paldies

drošību / glābšanu /

4. Sadarbība ar Swedbank
matemātikā,

vecināšanā.

attīstības programma “Start Strong”

interesantu un aizraujošu “Flixa spēli”.

mācībstundas

ieinteresētību savu bērnu izaugsmes

Aktivitātes tika īstenotas programmas

7.februārī
Ludzas
Mūzikas
pamatskolā notika II Jauno vijolnieku
konkurss, kurā piedalījās mūzikas
skolu audzēkņi no Viļakas, Balviem
Krāslavas,
Rēzeknes,
Jēkabpils,
Kārsavas, Zilupes, Daugavpils un arī
viesmīlīgie saimnieki – ludzēnieši.
Balvu Mūzikas skolu pārstāvēja
ievērojams dalībnieku skaits – 6
vijolnieki, kuri demonstrēja savu māku
3 vecuma grupās.
I grupā uzstājās 3 mazie vijolnieki,
kuri par savu sniegumu saņēma
pelnīti augstu vērtējumu. Tā 2.klases
audzēkne Anete Dzene saņēma
atzinības
rakstu,
otra
2.klases
audzēkne Renāte Pavlova ierindojās
2.vietā, bet visaugstāko žūrijas
vērtējumu par lielisko muzicētprasmi
saņēma mūsu mazā debitante
– 1.klases audzēkne Sofija Paula
Timošenko.
II vecuma grupā Balvu Mūzikas
skolu pārstāvēja 5.klases audzēknis
Armands Tutiņš, kura izteiksmīgā
muzicēšana tika godam novērtēta –
puisis ierindojās 3.vietā.
III vecuma grupā ļoti sīvā
konkurencē atzinības rakstu saņēma

ar

7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta

Paldies vecākiem par atbalstu un

VIJOLNIEKU PANĀKUMI LUDZĀ

sarežģītu

vecākiem

informatīvs

skolēniem par interesi un zinātkāri.

dzīves ceļu.

8. Sadarbība ar vecākiem

un Kārsavas novadu skolu skolēni.
Interaktīva

uzņēmums

izaicinājumiem,

Bērzkalnes

ikvienam skolēnam, virzoties pa savu

pirtnieci

industrijas tehnikums Preiļu filiāle,

dažādās izzinošās aktivitātēs. Paldies

pagasta

viedokļus,

jauniešus

iepazīstināja ar savu un uzņēmuma

iesaisti

nedēļas norisē.

dažādu

A.Galu,

koledža, Rīgas Tūrisma un radošās

skolēnu

Dz” īpašniece un uzņēmēja Dzintra

iespēju 9.-11.klašu skolēniem uzklausīt

R.Trubņiku,

īpašnieku

par

Foto no Balvu Mūzikas skolas arhīva.

Tehnoloģiju

skolotājiem

un ikvienam, kas iesaistījās projektu

probācijas speciāliste Rita Saleniece.

tika

piedāvāta iespēja tikties ar dažādiem

padomes

audzinātājiem un mācību priekšmetu

priekšsēdētāja Aija Mežale, SIA “Senda

Intervijas

Sarkanā Krusta medicīnas koledža,

vecāku

teritoriālās struktūrvienības vecākā

7. Sadarbība ar uzņēmējiem

Rīgas Tehniskā universitātes Cēsu

BVĢ

Sprudzāne,

iespējām

“Skola 2019” tika aicinātas augstākās

četras

uzņēmēja,

pašpārvaldes

1. Izglītības izstāde “Skola 2019”

trīs

Inta Kaļva, Balvu novada deputāte,

jaunieši Ernests Mežals un Annija

izglītību.

2.

kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

nodarbība

lēmumu pieņemšanai par turpmāko

un

Balvu novada pašvaldības Izglītības,

6. BVĢ pašpārvaldes informatīvā

pašnovērtēšanas prasmes un izmantot
tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un

un

manai nākotnei”

biznesa ideju,

produktu

un

Balvu Mūzikas skolas vijolnieki kopā ar savām skolotājām.
5.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 14.februāris

BALVU NOVADS TIKA PĀRSTĀVĒTS TŪRISMA IZSTĀDĒ “BALTTOUR 2019”
novadā – uz Lubāna mitrāju Bērzpils
pagastā.
Izstāde “Balttour 2019” ir lielākais
gada notikums Latvijas tūrisma
nozarē, kā arī plašākā tūrisma izstāde
Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno
tūrisma sezonu. Latgales stendu
starptautiskajā
tūrisma
izstādē
“Balttour 2019” nodrošināja Latgales
tūrisma
asociācija
“Ezerzeme”
sadarbībā ar Latgales pašvaldībām.
Popularizējot 2019. gada tūrisma
piedāvājumu, šogad jau aizvadīta
starptautiskā
tūrisma
izstādegadatirgus Viļņā, Lietuvā, kurā ikvienam
apmeklētājam bija iespēja saņemt
arī Balvu novada un Ziemeļlatgales
tūrisma kartes. Šajā nedēļas nogalē 11.-13. februārī par tūrisma iespējām
Balvu novadā varēs uzzināt tūrisma
izstādē Tallinā, Igaunijā, kur Latgales
novada stendā strādā Viļakas un
Ciblas novadu tūrisma speciālisti,
pārstāvot visu Latgali. Savukārt
marta sākumā tūrisma karte par
Ziemeļlatgali ceļos uz tūrisma izstādi
Berlīnē, Vācijā. Latgales reģiona dalību
starptautiskajās izstādēs nodrošina

NESTER CUSTOM mākslas galerija”
(Preiļi) eksponāti. Tā ir unikāla metāla
eksponātu galerija, kurā mākslas darbi
izveidoti no auto un motociklu detaļām.
Galerijas atklāšana Preiļos gaidāma
11. maijā. Sniegbaltais motocikls un
no metāla detaļām izgatavotā dāma
var lepoties ar nedalītu uzmanību no
izstādes apmeklētāju puses.
Izstādes
apmeklētājiem
bija
liela interese par Latgali un arī tieši
par Latgales ziemeļu daļu, bija
daudz jautājumu gan par apskates
vietām Balvos, par jauniem tūrisma
piedāvājumiem un iespējām arī
tuvākajos kaimiņu novados. Lieliskas
atsauksmes tika saņemtas par
atjaunoto Ziemeļlatgales tūrisma karti,
kā arī izdotajām velotūrisma kartēm
Balvu, Viļakas un Baltinavas novados.
Ļoti pieprasīta bija arī Balvu novada
tūrisma karte, kā arī pasākumu plāns
ar lielākajiem kultūras notikumiem
Balvu novadā. Ar interesi izstādē tika
izmēģinātas arī virtuālās realitātes
brilles un izstādes apmeklētāji devās
virtuālā ceļojumā uz skaistākajām
dabas vietām Ziemeļlatgalē, Balvu

E-ADRESE AIZSTĀS FIZISKĀS
PASTKASTĪTES
2019.gada

sākums

Latvijas

e-pārvaldei ir sācies ar lielu soli

1.

drošas un mūsdienīgas valsts un

uzņēmējiem būs obligāta.

sabiedrības

veidošanā

lietošana

ik

gadu

maisiņu

pieaug,

patēriņš

radot

vides

dabai. Lai arī kopš šī gada 1. janvāra
tirdzniecības vietās stājušies spēkā

E-adrese risinās vairākus būtiskus

e-adreses

strikti plastmasas maisiņu bezmaksas

jautājumus, piemēram, to, ka vairāk

Visi materiāli ir pieejami Latvija.lv

izplatīšanas

nekā 70 tūkst. Latvijas iedzīvotāju

atbalsta vietnē mana.latvija.lv sadaļā

ieguvums ir nepietiekams - ir būtiski

nav fizisku pastkastīšu, un cilvēkiem

“Informatīvie

materiāli”.

Vairāk

sniegt sabiedrībai videi draudzīgas un

bieži vien atšķiras deklarētā un reālā

informācijas:

mana.latvija.lv

sadaļā

ilgtspējīgas alternatīvas.

dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits

“E-adrese”.

komunikācijas

materiāli.

ierobežojumi,

vides

Lai motivētu sabiedrību samazināt

anketu

uz

e-pastu

tirailatvijai@zalajosta.lv.

Plašāka

www.tirailatvijai.lv

un

www.zalajosta.lv.
Kā norāda “Zaļā josta” vadītājs
Jānis Lapsa “ar šo pasākumu mēs
aicinām skolniekus un ikvienu no
mums pašiem radīt alternatīvu šo
plastmasas
mainīt

maisiņu

savus

lietošanai

ikdienas

un

iepirkumu

plastmasas maisiņu patēriņu un rastu
efektīvas, ilgtspējīgas, modernas un

iestādēm e-adrese kļūst par vienotu

un

attīstības

gaumīgas alternatīvas tradicionālajiem

saziņas platformu un atvieglo ikdienu.

aģentūra 2019.gadā īstenos mediju

iepirkuma maisiņiem, “Zaļā josta”

No šī gada ikvienam iedzīvotājam

komunikāciju, bet pavasarī uzsāks

uzsāk radošo konkursu “Es sāku ar

un uzņēmumam ir iespēja portālā

e-adrese reklāmas kampaņu. Vasarā

sevi – Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā

Latvija.lv izveidot savu elektronisko

to papildinās e-adreses busiņa tūre,

bērni un jaunieši tiek aicināti pētīt

uzdot

partneru un reģionālie pasākumi, kā

iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma

jautājumu - ko es varu darīt personiski,

arī citas komunikācijas aktivitātes.

maisiņus

lai samazinātu plastmasas iepirkuma

adresi,

darot

Savukārt

valstij

valsts

zināmu,

ka

turpmāk viņš ar valsts pārvaldes
iestādēm

vēlas

sazināties

tikai

elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese

Valsts

Vides

pieteikuma

aizsardzības

ārvalstīs.

Vienlaikus

Ziemeļlatgales tūrisma organizatores.

un reģionālās attīstības ministrija

uzturas

ilgstoši

centrs
29272948, turisms@balvi.lv

mājaslapās

Tāpēc programmas “Mana Latvija.

valstspiederīgo

Tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma

informācija par konkursu organizatoru

lv. Dari digitāli!” ietvaros ir sagatavoti

risinājuma

Ineta Bordāne

piesārņojumu un draudus dzīvajai

–

Latvijas

saziņas

e-adreses

Plastmasas

ieviešanu.

e-adreses

sadarbībā ar Latgales pašvaldībām.

“ZAĻĀ JOSTA” AICINA PIEDALĪTIES
KONKURSĀ

būs brīvprātīga, bet no 2020. gada
janvāra

Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme”

Foto autore Ineta Bordāne.

3. februārī noslēdzās Latvijas
tūrisma lielākais gada pasākums –
26. starptautiskā tūrisma izstāde–
gadatirgus “Balttour 2019”, kurā,
kopā esot vienotajā Latgales reģiona
stendā, strādāja arī Balvu novada
tūrisma organizatore Ineta Bordāne
un kopā ar Viļakas un Rugāju novadu
tūrisma
speciālistēm
prezentēja
tūrisma un atpūtas iespējas Balvu
novadā un Ziemeļlatgalē.
Ik gadu visu Latgales tūrisma
informācijas
centru
pārstāvji,
apvienojas vienā kopīgā stendā, lai
stāstītu ne tikai par sava novada
tūrisma
piedāvājumu,
bet
arī
prezentētu
Latgali
kā
vienotu
galamērķi.
Šogad
Latgale
sevi
izstādes apmeklētājiem prezentēja
jaunā veidolā, tādējādi izceļot savu
mazāk iepazīto pusi. Mainījās kopīgā
stenda vizuālais noformējums, kas
kļuvis kompaktāks, caurredzamāks
un “vieglāks”. Stendā dominēja baltā,
melnā un zaļā krāsa, kas veiksmīgi
sasaucās ar stenda centrālo rotu,
par kuru izstādes norises laikā kļuva
jaunā tūrisma objekta “Moto & Metal

reģionālās

Informācija no interneta vietnes

ar

dabai

draudzīgākiem

risinājumiem pirkumu iesaiņošanai

mana.latvija.lv

un

līdznešanai,

un

radīt

pašiem

paradumus. Tādēļ, liekot akcentu
tikai uz to, ka turpmāk par plastmasas
iepirkuma

maisiņiem

tirdzniecības

vietās ir jāmaksā, lielus panākumus
negūsim. Ir svarīgi katram no mums
sev

un

reizē

atbildēt

uz

maisiņu patēriņu?”.
Atbilstoši

Eiropas

Savienības

savus unikālus iepirkuma maisiņus,

datiem,

kuri iespēju robežās gatavoti no

laikā atkritumos izmet vidēji 31 kg

otrreizējām izejvielām.
Konkursam “Es sāku ar sevi –
Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties
komandas no Latvijas vispārējām
un pirmsskolas izglītības iestādēm.
Konkursa uzdevums ir izstrādāt videi
draudzīga un stilīga iepirkuma maisiņa
vai somas dizainu, pašrocīgi izgatavot
šo maisiņu, kā arī prezentēt savu
veikumu mācību iestādē, mudinot
pārējos ikdienā aizstāt plastmasas
maisiņus

ar

videi

draudzīgām

alternatīvām. Darbus vērtēs žūrija
četrās reģionālajās kārtās, savukārt

viens

iedzīvotājs

gada

plastmasas iepakojumu, kas kopā
visā

Eiropas

Savienībā

15,8

miljonus

tonnu

atkritumu
radītais

gadā.

plastmasas

Latvijā

plastmasas

sastāda
vidējais

iepakojuma

apjoms gadā ir 35 900 tonnas, no
kurām pārstrādātas tiek aptuveni 14
493 tonnas jeb 40,9%. “Plastmasas
atkritumu piesārņojums rada lielākos
draudus
pastāvošai

ekosistēmai.
tendencei,

Turpinoties
nākotnē

pasaules okeānos plastmasas būs
vairāk nekā zivju,” uzsver J. Lapsa.

labākie piedalīsies fināla skatē modes
un izklaides centrā “Rīga Plaza”.
Pieteikšanās konkursa norisinās
līdz
6.

š.g.

25.martam,

iesūtot

Laima Kubliņa,
T: 26710793,
e-pasts: laima.kublina@zalajosta.lv
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NVA AICINA DARBA DEVĒJUS PIETEIKTIES SUBSIDĒTO DARBAVIETU IZVEIDEI
Nodarbinātības valsts aģentūras

invaliditāti, ilgstošie bezdarbnieki, kuri

pieejama

sadaļā

teritorijā plānots veidot subsidēto

(NVA) filiālēs visā Latvijā līdz šī gada

bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus,

Darba devējiem / Pasākumi noteiktām

19. februārim pieņem darba devēju

bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem,

darbavietu. Pieteikumu var nosūtīta

personu grupām”.

pieteikumus

darbavietu

kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai

arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar

izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF)

alternatīvās personas statusu. Šogad

projekta

darbavietas

tiek plānots izveidot 575 subsidētās

bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001)

darbavietas, no tām 343 darbavietas

ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem

tiks

piesaistīt

invaliditāti, bet 232 - pārējo mērķa

subsidēto

“Subsidētās

savam

uzņēmumam

vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās
darbavietās

nodarbinot

NVA

reģistrētos bezdarbniekus.
reģistrētam

darba

devējs

bezdarbniekam,
saņem

dotāciju

bezdarbniekiem

komersanti

atsevišķi

vai

kopumā

programmu

sociālās apdrošināšanas obligātajām

lauksaimniecības

iemaksām no bezdarbnieka darba

kooperatīvās

algas dotācijas daļas. Ja subsidētā

pašnodarbinātās

darbavieta izveidota bezdarbniekam

nodibinājumi vai biedrības (izņemot

ar invaliditāti, darba devējs var saņemt

politiskās partijas).

ESF

“Subsidētās

izglītības

līdzfinansēto

īstenošana),
pakalpojumu
sabiedrības,
personas,

darbavietu

izveidei?

darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros

1. solis:

tiek

Jāizdrukā pieteikuma forma, kas

nodarbināti

bezdarbnieki

ar

jāiesniedz
pa

pastu

11. un 12.martā pie Balvu estrādes
no plkst.10:00-17:00 būs pieejama
mobilā diagnostika (mamogrāfija
– ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli bez maksas, ar
ģimenes ārsta nosūtījumu EUR 2,85,

iestādes,

Kā darba devējam pieteikties
valsts

projekta

arī

jānosūta

Detalizētāka
tā

informācija

par

nosacījumiem

un

dotāciju apmēriem pieejama NVA
interneta

vietnes

sadaļā

Darba

devējiem / Pasākumi noteiktām personu
grupām un visās NVA filiālēs.

MOBILĀ DIAGNOSTIKA BALVOS

pārsniedz

noteiktos gadījumos dotāciju valsts

kā

vai

pieteikums

NVA filiālei, kuras administratīvajā

vai pašvaldības daļa pamatkapitālā

kuru pamatuzdevums ir izglītības

darbavietas

klātienē

ārstniecības iestādes, kurās valsts

darba vadītāja atalgojumam, kā arī

dotāciju

Līdz 2019. gada 19. februārim
aizpildītais

drošu elektronisko parakstu.
pasākumu,

3. solis:

(izņemot

50%,

pielāgošanai.

jāpievieno prasītā informācija.

ar

nodarbinātā bezdarbnieka un viņa

vienreizēju

Jāaizpilda pieteikuma forma un

Pieteikties subsidēto darbavietu
var

mājaslapas

2. solis:

grupu bezdarbniekiem.
izveidei

Izveidojot subsidēto darbavietu
NVA

veidotas

NVA

7.

bez nosūtījuma EUR 25,00; rentgens
– 1 projekcija EUR 9,00). Pakalpojumu
nodrošina

MFD

veselības

grupa.

Pacientiem jāveic iepriekšējs pieraksts
pa tālruni 25431313.
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
16.februārī no plkst.12:00
– 14:00 Akcijas “Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē” ietvaros Balvu
Novada muzejā radošās darbnīcas
ģimenēm un bērniem “Apsveikums
Scrapbooking tehnikā” sadarbībā
ar biedrību “Radošās idejas”.
Dalības maksa 2 EUR/pers.
16.februārī no plkst.12:00
Akcijas
“Izbaudi
ziemu
Ziemeļlatgalē ietvaros” Balvu
Bērnu un jauniešu centra pagalmā
Ziemas
Olimpiāde
ģimenēm.
Plkst.12:00
Aktivitātes
un
uzdevumi ģimenēm un individuāli.
Dalībniekiem jābūt piemērotam
apģērbam
aktivitātēm
ārā.
Plkst.13:00 Nūjotāju pārgājiens
kopā ar instruktori. Jāņem līdzi
savs
inventārs.
Plkst.15:00
Veselības maratons. Aktivitāte
notiks telpās, tāpēc līdzi jāņem
sporta apģērbs un apavi.
16.februārī no plkst.12:00
Akcijas
“Izbaudi
ziemu
Ziemeļlatgalē” ietvaros Arnitas
labsajūtu darbnīcā (pirts “Elkšņi”)
zāļu tēju degustēšana “Augu spēks
Tavai veselībai”. Sajūti pirts gariņu
ziemā! Iepriekšēja pieteikšanās
obligāta – 26361594. Vietu skaits
ierobežots. Dalības maksa 15
EUR/pers.
16. un 17.februārī plkst.10:00
Balvu novada atklātais čempionāts
telpu futbolā Balvu pamatskolā.
22.februārī plkst.19:00 Žetonu

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

obligāta – 26598651. Aktivitātes
piedāvājums tikai atbilstošos laika
apstākļos!
16.februārī
no
plkst.
14:00 Akcijas “Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē”
ietvaros
Briežuciema
tautas
namā
konkurss “Vai pazīsti dzimto
vietu?” un Briežuciema pagasta
dramatiskā kolektīva izrāde.

vakars Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā “Tik
daudz ir izsakāms caur mīlestību”.
23.februārī
plkst.11:00
Nodarbība
10-12
gadīgām
meitenēm “Cikla šovs” Balvu
Sakrālās kultūras centrā. “Cikla
šovs” ir interaktīvs, sirsnīgs
veids sievietes cikla atveidošanai
un
fizioloģisko
procesu
paskaidrošanai pieņemamā veidā
meitenēm pubertātes sākumā
(10-12g.). Informācijai – 26309415.
23.februārī plkst.12:00 Balvu
novada
atklātais
čempionāts
basketbolā Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
sporta zālē.

KUBULU PAGASTĀ
16.februārī plkst.18:00 Standup komēdija “Humors pa latviski”
Kubulu kultūras namā. Autors un
izpildītājs Maksims Trivaškevičs.
Ieeja EUR 2,00.
17.februārī
plkst.15:00
Cirka kolektīvs ‘’Argo’’ piedāvā
programmu bērniem un ģimenēm
‘’Alise aizspogulijā’’ Kubulu kultūras
namā. Biļešu cena pasākuma dienā
8,00 EUR,
iepriekšpārdošanā
7,00 EUR. Bērniem līdz 3 gadu
vecuma ieeja ir bez maksas,
neaizņemot papildus sēdvietu.
Biļešu tirdzniecība Kubulu KN
darbdienās no plkst.9:00-16:00,
iepriekš vēlams piezvanīt pa tel.
29172470.
23.februārī plkst.18:00 Deju
kopas “Nebēda” 25 gadu jubilejas
koncerts “Tas tak nav zelts, tā
nav pat bronza” Kubulu pagasta
kultūras namā kopā ar draugiem
no Vīksnas, Rekavas, Gulbenes,
Ludzas, Kokneses un Alūksnes.

BALVU PAGASTĀ
17.februārī
plkst.10:00
Garīgie dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
15.februārī
plkst.
20:00
Valentīndienas
Diskoballīte
Rubeņu ciema Saieta namā.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
16.februārī
no
plkst.
13:00 – 17:00 Akcijas “Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē” ietvaros
saimniecībā
“Meža
Mednis”,
Irbulājos
vizināšanās
zirga
ragavās,
ugunskura
zupa,
sildīšanās pie ugunskura un karsta
tēja. Iepriekšēja pieteikšanās

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

TILŽAS PAGASTĀ
16. un 17.februārī Akcijas
“Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”
ietvaros zirgu sētā “Kapulejas”
vizināšanās kamanās vai zirga
mugurā. Iepriekšēja pieteikšanās
– 28738007. Vizināšanās zirga
mugurā no 5 EUR/ 20 min;
vizināšanās kamanās 10 EUR/30
min (3-4 pers.). Aktivitātes
piedāvājums tikai atbilstošos laika
apstākļos!
20. un 27.februārī plkst.17:00
Bezmaksas
vingrošanas
nodarbības Tilžas kultūras namā
projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” ietvaros.

VECTILŽAS PAGASTĀ
16.februārī
plkst.10:00
Ziemas sporta spēles pie Vectilžas
Sporta un atpūtas centra.

VĪKSNAS PAGASTĀ
15.februārī
plkst.18:30
Vīksnas dramatiskā kolektīva
“Krams” viencēliena luga “Kaimiņu
būšana” Vīksnas tautas namā.
Ieeja - ziedojums EUR 1,00.
28.februārī
plkst.10:00
Interaktīvā rotaļizrāde bērniem
“Lāstekas jociņi” Vīksnas tautas
namā. Ieeja EUR 1,50.

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.

