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

“BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKOS” TIEKAS SIMTGADES MAZUĻI

Foto Dace Teilāne.

Svētdien, kad visā pasaulē atzīmēja Mātes dienu, Balvu pamatskolā jau 15. reizi notika tradicionālie „Balto zeķīšu svētki”, kad 63 mazuļi saņēma baltās zeķītes un īpašas
100gadei veltītas piemiņas medaļas īpašā kārbiņā, kas no citos gados pasniegtajām atšķīrās nedaudz ar dizainu, jo medaļas vienā pusē ir iegravēts, ka bērniņš ir piedzimis
Latvijas simtgadē, bet otrā pusē, kā ierasts, Balvu novada ģerbonis. Pavisam 2018.gadā Balvu novadā ir deklarēti 106 mazuļi.
Muzikālajās pauzītēs pasākumā uzstājās dziedātāji skolotājas Ilutas Tihomirovas vadībā – Marta Stefānija Saide un Martins Maslovskis, Marija Maslovska, Mārcis Poševs ar
māmiņu Diānu un mūzikas studijas „Do-Re-Mi” mazuļi.
Kā ierasts, pasākums noslēdzās kopīgi dziedot “Aijā, žūžū, lāča bērni”, bērnu vecvecākiem turot rokās savus mazbērniņus.
Tie mazuļi un viņu vecāki, kuri nebija pasākumā, zeķītes un īpašo 100gades medaļu var saņemt Balvu Dzimtsarakstu nodaļā.

ATKLĀTS BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAS
STADIONS
Spītējot laika apstākļiem, 3.maijā
pie Balvu Valsts ģimnāzijas (BVĢ)
pulcējās skolas audzēkņi, sporta
entuziasti un citi interesenti, lai oficiāli
atklātu renovēto sporta laukumu.
Ar vērienīgu ierašanos visus
klātesošos pārsteidza Balvu novada
simbols Vilks, kurš, demonstrējot
savas braukšanas prasmes ar
kvadriciklu, aicināja novada vadību,
būvniekus un citus viesus iesoļot
renovētajā sporta laukumā.
Pēc svinīgas lentas pārgriešanas
BVĢ direktore Inese Paidere pateicās
visiem, kuri ieguldīja darbu un radīja
stadionu tik skaistu, kā arī atklāja, ka
ģimnāzijā šo mācību gadu uzsāka 284
audzēkņi, bet uz šo brīdi skolā mācās
294 skolēni.
Arī Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
pateicās gan ģimnāzijas vadībai, gan
visiem pārējiem, kuri strādāja pie šī
projekta, kā arī bērniem, par to, ka
šī vieta tiek noslogota un piepildīta.
Domes priekšsēdētājs informēja, ka
drīzumā arī skolas klašu telpas būs
pilnībā izremontētas, un novēlēja, lai
arī turpmāk skolēnu skaits nesarūk
un tikai aug, lai renovētais sporta

laukums nes jaunas uzvaras un
sasniegumus mūsu bērniem.
Pēc svinīgajām uzrunām un
apsveikuma vārdiem, notika īsie
basketbola un volejbola mači, kuros
piedalījās skolēnu, skolēnu vecāku,
būvnieku un domes pārstāvju
komandas. Sacensības bija spraigas
abos sporta veidos. Sportistus
atbalstīja un ar priekšnesumiem
priecēja Ditas Niperes vadītās „Didancers” meitenes.
Sporta
laukums
pie
Balvu
Valsts ģimnāzijas renovēts Eiropas
Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)
finansētā projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014
„Balvu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”
ietvaros. Tas ir pilnīgi pārbūvēts, kur
no jauna uzbūvēti sintētiskā seguma
skrejceļi, basketbola un volejbola
laukumi, pārbūvēts futbola laukums,
izveidojot tajā drenāžas sistēmas, kā
arī ierīkots lodes grūšanas sektors,
tāllēkšanas bedre un uzstādīti jauni
vingrošanas stieņi.
Saskaņā
ar
veiktajiem
iepirkumiem, visos objektos darbus
veica PS “RRCI” un būvuzraudzību
īstenoja SIA „Sistēmeksperts”.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Stadiona atklāšanā lentu svinīgi pārgrieza (no kreisās): PS “RRCI” valdes loceklis
Andris Riekstiņš, Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.
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LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

LATGALES PARTIZĀNU PULKS
1919.gada jūlija sākumā izdota
Austrumu
pavēle

frontes

Balvu

nosaukt par Latgales partizānu pulku,

negaidīti, no sākuma viņi pat apstulba,

par komandieri iecelts virsleitnants

piepešās uguns pārsteigti, bet tad

Jānis Vīndedzis. Pavēle par pulka

atjēdzās un sāka varonīgi atšaudīties.

dibināšanu izdota mēnesi pēc tam,

Lauku darbos esošie pameta darba

kad

bija

rīkus un, šautenēm rokā, steidzās

uzbrukumu

ielenktiem palīgā... iesākās izmisuma

partizānu

nodaļa

ienaidnieka

vairāk kā 50 km garā frontes līnijā,

cīņa,

līdz

pamazām

ar

to

nodrošinot

aizmuguri

topošās Latvijas armijas spēkiem un

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

tās sabiedrotajiem. Pulks kļuva par
regulāru karaspēka daļu, tajā pamatā
bija

Izglītības iestādēs strauji tuvojas mācību gada noslēgums – vēl daži nozīmīgi
darbi, un tad jau priekšā garās vasaras brīvdienas. Vieniem, lai atpūstos, citiem,
lai izvēlētos savu nākotnes profesiju un iesniegtu dokumentus jaunajā mācību
iestādē.
Novada pašvaldībai šogad nācās pieņemt smagus lēmumus, kas saistīti ar
izglītības iestādēm. Tie noteikti ietekmēs bērnus, pedagogus un arī vecākus.
Smagākais lēmums bija Tilžas internātpamatskolas slēgšana – tās uzturēšanai
jau šogad nav finansējuma no valsts budžeta. Nākamajā mācību gadā šīs skolas
audzēkņiem būs jādodas uz citu skolu, un izvēle – vecāku rokās. Par bērniem
bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, to darīs bāriņtiesa un
sociālais dienests. Nešaubos, ka daļa skolas pedagogu un tehnisko darbinieku
atradīs citas darba iespējas, taču daļa var palikt bez darba, kas, protams, ir
skumji.
Zinot to, ka Tilžas internātpamatskolas slēgšanas rezultātā atbrīvosies
labas skolas un internāta telpas, kuras pēdējo gadu laikā, pateicoties valsts,
struktūrfondu un pašvaldības atbalstam, ir piedzīvojušas vērienīgus remontus,
pašvaldība tās vēlējās izmantot tieši izglītības iestāžu sakārtošanai. Izveidotajai
komisijai, vairākkārt apmeklējot visas Tilžas izglītības iestāžu ēkas, bija vienota
pārliecība, ka Tilžas bērni, tostarp pirmsskolas vecuma bērni, ar pašvaldības
atbalstu var ērti iekārtoties gaišās, plašās telpās, kurās ilgtermiņā vairs nebūtu
jāiegulda lieli finansiāli līdzekļi. Tāpat skola spētu ar internātu nodrošināt visus
audzēkņus, kuriem tas ir nepieciešams, un turpināt sniegt ilgstošās sociālās
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri palikuši bez vecāku
gādības. Plašās ēkas varētu izmantot arī citu, jauniešiem svarīgu aktivitāšu
pilnveidošanai. Taču pretējs izrādījās Tilžas vidusskolas pedagogu un bērnu
vecāku viedoklis. Arī pirmsskolas izglītības iestāde vēlējās palikt savās telpās,
apņemoties nodrošināt visiem Tilžas bērniem vietu esošajā bērnudārzā, lai
gan iepriekš bija izskanējis atšķirīgs viedoklis. Tilžas vidusskolas pedagogi un
bērnu vecāki kategoriski atteicās no izglītības iestāžu pārvietošanas uz citām
telpām. No viņu puses šādam lēmumam argumentu bija daudz, tapa arī bērnu
vecāku protesta vēstule ar 66 parakstiem. Kā šajā gadījumā vajadzētu rīkoties
pašvaldībai?
Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā un iedzīvotāju kopienas viedoklim
ir liels spēks. Lai arī cik racionāli mums šķistu pieņemt komisijas redzējuma
gala variantu, kardināli nostāties pret sabiedrības gribu mēs nedrīkstam un
arī nevēlamies. Pašvaldības interesēs ir izdarīt labāko, kas iespējams, bet, ja
iedzīvotāju ieskatā viņiem tas neder, būs jāvienojas par tādu risinājumu, kas
pieņemams visiem.
Šodien, 14.maijā, Balvu novada deputāti vēlreiz tiksies ar Tilžas vidusskolas
pedagogiem, bērnu vecākiem un diskutēs par Tilžas vidusskolas nākotni. Ceru,
ka sarunu rezultāts apmierinās tilžēniešus un pagasta iedzīvotāju pēdējā laika
šūmēšanās ar laiku norims, dzīve ieies ierastajā gultnē.
Mans novēlējums visiem – saudzēsim viens otru! Neapdomīgi izteiktu vārdu
atpakaļ paņemt nav iespējams, bet tas var būtiski ietekmēt citu cilvēku labsajūtu.

vietējie

iedzīvotāji,

pārsvarā

brīvprātīgie, tai skaitā vecāki vīri un
pusaudži ārpus iesaukšanas vecuma.
Jūlija sākumā pulkā bija mazliet vairāk
kā 700 karavīri, bet kaujas vienību
skaits pakāpeniski pieauga, oktobrī
jau bija 3 bataljoni ar 8 rotām un ap
2000 karavīru.
Bija gadījumi, kad no pretinieka
puses

pārgāja

veseli

militārie

formējumi. Tā notika nākoša dienā pēc
pulka izveidošanas, pie partizāniem
pārgāja

sarkanarmieši

-

artilēristi,

sev līdzi atvedot 2 lielgabalus, 2
ložmetējus un 22 zirgus. Laikraksts
“Latvijas Sargs” 1919.gada 14.jūlijā
ziņoja:

“Svētdien,

6.jūlijā

Pokrotas

muižas frontē mūsu pusē pārnāca 63
vīri, pārnācēji ir pa lielākai daļai latvieši
no Valkas apriņķa”. Par sarkanarmiešu
pāriešanu

pretējā

pusē

atmiņās

stāstīja arī Latgales partizānu pulka
karavīrs A.Siliņš: “...Kādā dienā pa
Mazpokratas ceļu nākusi grupa no
Tikaiņiem ap 25 cilvēki. Pa priekšu
gājusi sieviete, to viņi bija lūguši
aizvest pie partizāniem. Uz durkļa
priekšējam gājējam bija balts drēbes
gabals. Citi vilkuši lielgabalu. Partizāni
no savām pozīcijām visu labi redzējuši
un sprieduši vai tā nav provokācija.
Bijuši gatavi kaujai. Bet kad atnācēji
pļavas vidū sameta ieročus kaudzē un
tālāk gāja paceltām rokām, partizāni
arī sagaidījuši priecīgi. Krievu zaldāti
bijuši dusmīgi uz savu komandieri,
un kad lielgabals jau bija pāri frontes
līnijai, paši šāvuši “sveicienus Pokrotai”.
Līdztekus pulka formēšanai notika
arī aktīva kauju darbība. 1919.gadā
cīņas turpinājās mainīgām sekmēm,
partizāni

savu

ieņemto

teritoriju

noturēja. Lielākās kaujas notika pie
Stompakiem,

Tilžas,

Augustovas,

Susājiem un Liepnas. Augustā un
Balvu Mākslas skola izsludina
pieteikšanos 1. klasē 2019./2020.

Audzēkņi mācību procesā apgūst:

septembrī

gleznošanu,

turpinājās gan kā izlūku sadursmes,

zīmēšanu,

kompozīciju,

mācību gadam

grafiku, datorgrafiku, animācijas filmu

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst

veidošanu, mākslas valodas pamatus,

licencētu profesionālās ievirzes

auduma apgleznošanu, papīra plastiku,

programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli

stikla un porcelāna trauku apgleznošanu,

plastiskā māksla”
7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma

Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā

Pieteikuma iesniegumus lūdzam iesniegt

saskaņā ar mācību plānu un stundu

līdz 2019. gada 21. maijam

pulka

sektorā

cīņas

gan kā uzbrukuma operācijas.
1938.gada

izdotajā

laikraksta

“Latgales Vēstnesis” 89 nr. rakstā

keramiku, tēlniecības pamatus

pārgājis lielinieku 95.pulks, ap 500
cilvēku. Partizāniem uzbrukums nāca

Balvu

partizānu

nepamanīti, pa Stompa purvu bija

nodaļu

atvairījusi

Anita Petrova

virspavēlnieka

kas

ilga

stundu.

Partizāni

atšaudīdamies

atvilkās

tuvējā mežā, apgāja pretinieku un
uzbruka no sāniem. Četri partizāni,
kas sedza atkāpšanos, bija spiesti
līst caur drāšu žogam, kur stiprās
ienaidnieka uguns pārsteigti arī palika.
Pēdējā brīdī palīgā piesteidzās igauņi.
Cīņa turpinājās, partizāni sīvi uzbruka
un pretinieks apjucis sāka bēgt. Bēgot
pa ceļam, viņi kādam zemniekam vēl
jautājuši: “Kas tie partizāni tādi ir, somi
vai kas cits? Tādi savādi zemnieki ar
“hūtēm”, bet šauj kā paši nelabie.”
Oktobrī

pulka

komandēšanu

pārņēma kapteinis Jānis Skujiņš. Pulks
paplašināja savu teritoriju, atspiežot
sarkanarmiešu vienības, nācās arī
atkāpties, atstājot nesen atbrīvotās
apdzīvotās

vietas.

1.bataljons
Tilžu,

ieņēma

pārraujot

13.oktobrī
Rangačus

pretinieka

un

fronti

sasniedza Viļakas-Baltinavas ceļu, bet
Tilžu drīz vien nācās atstāt. Veiksmīga
uzbrukuma

rezultātā

28.oktobrī

partizāni ieņēma Baltinavu, partizānu
rindas papildināji daudzi brīvprātīgie
baltinavieši.

Bet

lai

nenokļūtu

ielenkumā no Baltinavas vajadzēja
atkāpties. Pulka sastāvs palielinājās
daudziem

vietējiem

iedzīvotājiem

pēc apvidus atbrīvošanas brīvprātīgi
stājoties Latgales partizānu pulkā,
ieradās arī brīvprātīgie no padomju
kontrolētajām

teritorijām,

slepeni

šķērsojot fronti.
Alfrēds
grāmatā

Bērziņš
“Labie

(1899-1977)

gadi”

raksturoja

Latgales partizānu pulka cīnītājus:
“Latgales

partizānu

pulks,

kas

izveidojās Latgales atbrīvošanas kara
laikā no Balvu partizāniem, vārda
labākajā nozīmē bija atbrīvošanas
armijas vienības apzīmējuma vērts.
Mobilizēto šajā pulkā tikpat kā nebija...
jauni zēni un vīri jau sirmām bārdām,
cīnījās jo sirsnīgi. Ejot kaujās ar šiem
sirsnīgajiem Latgales lauku vīriem,
katrs varēja justies drošs: ievainotu
vai

kritušo

viņi

nekad

neatstāja

ienaidnieka rokās”.
Muzeju naktī – 18.maijā plkst.20.00
Balvu Novada muzejā tiks vērta Annas
Āzes apkopotā atmiņu burtnīca par

“No uzvaras uz uzvaru”, Kārlis Lācis

vienu no leģendārajiem partizāniem -

bijušais pulka virsnieks, Balvu pilsētas

“Brīvības cīņu dalībnieks – stiprinieks

galva (1934-1940), stāstīja par kauju

Jānis Pilmanis”.

pie Silakroga, kurā krita 2 partizāni,

sarakstu

2 ievainoti, 9 bez vēsts pazuduši:

Balvu Novada muzeja

EUR, no 2019. gada septembra tiks

“Pelēka miglaina septembra diena.

vecākā speciāliste vēsturniece Ruta

paaugstināts

Daļa partizānu ieņēma pozīcijas pie

Akmentiņa

Iestājpārbaudījumi

Sila kroga, kamēr citi steidzīgi strādāja

Izmantoti Balvu Novada muzeja

22. maijā plkst. 15.00

rudens lauku darbus...Naktī, neviena

krājuma materiāli

Pieteikuma iesniegumu var personīgi

Vecāku līdzfinansējums šobrīd ir 7.00

aizpildīt Balvu Mākslas skolā
Informācija,T: 64521658
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TIEKAS, LAI PĀRRUNĀTU AKTUĀLĀKO
7.maijā Balvu novada domes
vadība uz tikšanos aicināja valsts
iestāžu vadītājus un pārstāvjus, kā arī
citu institūciju vadītājus un pārstāvjus,
lai pastāstītu, kā pašvaldībā sācies
šis gads, kā arī, lai uzzinātu, kādi
jauninājumi šo piecu mēnešu laikā ir
bijuši citās iestādēs.
Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs,
uzrunājot
klātesošos,
pirmkārt, pateicās par labo sadarbību
ar visu dienestu un institūciju
darbiniekiem, kā arī īsumā pastāstīja
par gaidāmo novadu reformu, ko viņš,
kā domes priekšsēdētājs, piedaloties
dažādās prezentācijās un pasākumos,
ir dzirdējis.
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja
vietniece
Anita
Petrova, savukārt, vairāk pastāstīja
par viņas pārraudzībā esošajām
jomām.
Informējot,
ka
pašlaik
pašvaldībā notiek funkciju audits,
kura laikā tiek izpētīti pašvaldības
cilvēkresursi un to noslodzes, kā arī,
ka kopš maija sākuma pašvaldības
iestādes ir pārgājušas uz elektronisko
dokumentu apriti. Vēl A.Petrova
pastāstīja par aktualitātēm izglītībā,
sportā, kultūrā un sociālajā jomā.
Valsts vides dienesta (VVD)
Rēzeknes
reģionālās
vides
pārvaldes direktore Ērika Ruskule
atgādināja, ka katrai pašvaldībai
spēkā ir teritoriālais plānojums,
kurā ir noteikti zonējumi, pie kuriem
jāpieturas, plānojot apbūvi, bet šos
zonējumus var arī pārskatīt. Ē.Ruskule
informēja, ka kopš šī gada sākuma
VVD darbinieki saskaņo projektos
Vides nosacījuma daļu, kā arī visa
komunikācija ar VVD notiek tikai
e-vidē,
izņemot
privātpersonas,
tās vēl var iesniegt iesniegumus arī
rakstveidā.
Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības
pārvaldes
vadītāja vietniece Elita Mozule
informēja, ka kopš 10.aprīļa ir
sākusies
platību
maksājumu
pieteikšana, visos novados ir notikuši
arī informatīvie semināri par šo
tēmu, un cilvēku atsaucība ir bijusi
liela. Atgādināja, ka Balvos katru
dienu ir pieejams speciālists (Brīvības
iela 46A, 31.kabinets, no plkst.
9:00-16:00, tālr. 25726523), kas var
palīdzēt dažādu jautājumu risināšanā,
kā arī, ka drīzumā tiks atvērta
pieteikšanās projektiem jaunajiem
lauksaimniekiem
un
mazajām
lauku saimniecībām. E.Mozule vēl
pastāstīja, ka ar satelītuzņēmumiem
tiks kontrolēta pļaušanas nosacījumu
izpilde un papuvju apstrāde.
Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) viena no darba prioritātēm
joprojām ir Āfrikas cūku mēris (ĀCM),
un vienīgais veids, kā to samazināt, ir
samazinot meža cūku populāciju. ĀCM
pēdējā laikā ir atklāts kā nomedītām,
tā kritušām mežacūkām Ludzas,
Gulbenes un Alūksnes pusē. PVD
seko līdzi arī saimniecībām, kurās
tiek turētas cūkas, informēja PVD
Ziemeļlatgales pārvaldes vadītājas
vietniece Silvija Lazdiņa, pastāstot
arī, ka PVD turpmāk kontrolēs Zaļos
publiskos iepirkumus, pārbaudot

novadā nepārtrauktu un kvalitatīvu
elektroenerģijas piegādi, notiek arī
elektrolīniju trašu tīrīšanas darbi,
atbrīvojot šīs trases no krūmiem
un bīstamiem koku zariem, par to
rakstiski brīdinot zemes īpašniekus,
uz kura īpašuma atrodas elektrolīnija.
Ja iedzīvotājs nezvana uz vēstulē
norādīto
telefona
numuru
un
neinformē, ko vēlas darīt ar zem
elektrolīnijas esošajiem kokiem un
krūmiem, tad tehnika norādītajā
termiņā vienkārši atbrauc un visu
nolīdzina, un sasmalcina.
Valsts
probācijas
dienesta
Latgales
reģiona
teritoriālās
struktūrvienības Balvu nodaļas
vadītājs Juris Ragovskis informēja,
ka kopš 1.februāra Valsts probācijas
dienestu ir skārušas strukturālās
izmaiņas, kas nozīmē, ka līdzšinējo
28 teritoriālo struktūrvienību vietā
ir
izveidotas
sešas
teritoriālās
struktūrvienības – Kurzemes, Latgales,
Vidzemes, Zemgales, Rīgas Austrumu
un Rīgas Rietumu. Katras sastāvā
iekļaujot attiecīgā reģiona nodaļas un
nosakot to darbības teritorijas. Balvu
nodaļā darbi norit ierastajā kārtībā,
bet cilvēkresursi darbos, kurus var
veikt attālināti, tiek izmantoti no
visa Latgales reģiona (bijušo Balvu,
Preiļu, Ludzas, Krāslavas, Rēzeknes,
Daugavpils
rajonu
teritorijas).
J.Ragovskis informēja arī par to, ka
1.jūnijā iestāde pārceļas uz jaunajām
telpām Bērzpils ielā 5, un 6.jūnijā būs
oficiāla šo telpu atklāšana.
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības”
izpilddirektore
Marika
Jermaševiča
pastāstīja,
ka gads slimnīcā sācies ļoti labi, arī
svētki aizvadīti salīdzinoši mierīgi
bez nopietnām traumām. Pašlaik
cītīgi tiekot strādāts pie speciālistu
piesaistes un pacientu apkalpošanas
kvalitātes, tiek apmācīts personāls,
uzvaru liekot uz komunikāciju ar
klientu. Pirmie mācības apmeklējuši
Uzņemšanas nodaļas darbinieki, un
situācija ļoti uzlabojusies. Notiek
intensīvs darbs arī pie projekta, kura
ietvaros slimnīcai tiks nomainītas
vairākas
iekārtas
(rentgena,
sonogrāfijas, endoskopijas), kā arī
tiks ierīkoti mūsdienu prasībām
atbilstoši lifti. Pašlaik gan pacientiem
būs jāpacieš nelielas neērtības, kamēr
izremontēs
iekārtām
paredzētās
telpas. M.Jermaševica pastāstīja arī
to, ka aprīlī Balvu slimnīcā tika veiktas
2 unikālas operācijas, kuras līdz šim
nekad tur nebija veiktas.
Ivars Logins, Austrumvidzemes
Lauku konsultāciju un izglītības
centra
Balvu
biroja
vadītājs,
pastāstīja, ka viņa iestādes galvenie
uzdevumi ir izglītojošu pasākumu
īstenošana un konsultāciju sniegšana
ar
nozari
saistītos
jautājumos.
Šogad kā jauninājums ir saimniecību
apmeklējumu nodrošināšana, kas
nozīmē to, ka interesentiem ir iespēja
apskatīt un iepazīt saimniekošanu
klātienē divu dienu izbraukumā pa
Latvijas saimniecībām (šādi gada
laikā plānoti seši izbraukumi) un
viens izbraukums uz saimniecībām
ārzemēs, šogad uz Austriju.

izglītības, sociālās un veselības aprūpes
iestādes. Vasarā PVD inspektori
pastiprināti kontrolēs tirdzniecības
vietas un vasaras nometņu norises
vietas, lai pārliecinātos par nosacījumu
ievērošanu attiecībā uz produktu
uzglabāšanu u.tml.
Šis pavasaris bijis īpaši darbīgs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam (VUGD). Kā informēja
VUDG Latgales reģiona brigādes
Balvu daļas komandieris Aleksejs
Kovšovs, tad līdz 1.maijam viņi dzēsuši
gandrīz tikpat daudz ugunsgrēku,
kā visa pagājušā gada laikā. No tiem
apmēram 50 ir bijuši kūlas ugunsgrēki,
kuri kopumā nav bijuši lieli. Deguši ir
arī meži, no kuriem lielākais Vectilžas
pagastā apmēram 2ha platībā.
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Balvu filiāles vadītāja Sandra
Kindzule informēja, ka pašlaik
lielākais pasākums, kuram gatavojas,
ir skolēnu vasaras nodarbinātība,
šogad
tikšot
piedāvātas
~150
darba vietas. Vēl viens būtisks NVA
darbības lauks ir komercdarbības
un pašnodarbinātības pasākumu
veicināšana, iesaistoties projektā.
S.Kindzule informēja arī par to, ka
pašlaik Balvu un Gulbenes filiāles
strādā kopā, tāpēc ir jāiemācās
sastrādāties, un priecē tas, ka ir
izveidotas 32 subsidētās darba vietas,
un uz vasaras sezonu ir samazinājies
bezdarba līmenis.
VAS
„Latvijas
Valsts
ceļi”
Latgales reģiona Balvu nodaļas
vadītājs Uldis Matisāns informēja
par autoceļu stāvokli, pastāstot,
ka bedrīšu šopavasar ir gandrīz uz
pusi mazāk nekā gadu iepriekš, tas
izskaidrojams ar to, ka dažos ceļa
posmos tiek veikta selektīvā virsmas
apstrāde (Selektīvā virsmas apstrāde ir
ceļa seguma virsmas remonta metode
lokālos apgabalos, iestrādājot vismaz
vienu saistvielas slāni un vismaz vienu
šķembu frakcijas slāni). AS „Latvijas
autoceļu uzturētājs”, Rēzeknes
ceļu rajona Balvu nodaļas vadītājs
Staņislava Adamovičs, papildinot
U.Matisāna teikto par bedrīšu skaita
samazināšanos šo pavasar, piemin,
ka tas izskaidrojams arī ar to, ka aprīlī
nav bijušas lietavas, kas citus gadus
ievērojami pasliktina ceļu stāvokli,
kā arī atzina, ka bedrīšu remonts
pašlaik ir primārais darbs, kuru
labvēlīgu laikapstākļu gadījumā plāno
pabeigt jau maija vidū. U.Matisāns
vēl informēja arī par to, ka vietējiem
autoceļiem šogad nav paredzēti
remontdarbi, jo prioritāri remontēti
un uzturēti kārtībā tiekot ceļi ar lielu
satiksmes intensitāti.
AS „Sadales tīkls” Balvu nodaļas
vadītājs Andis Ločmelis informēja,
ka tagad viņu darbības lauks ir bijušo
Balvu un Alūksnes rajonu teritorija.
Pašlaik notiek aktīvs darbs pie nākamā
gada remontdarbu plānošanas un
šo darbu projektēšanas. Notiek
arī
remontdarbi
Balvu
pilsētā
(konstrukciju pārbūve un nomaiņa),
tāpēc noteikti būs īslaicīgi elektrības
pārrāvumi, par kuriem savlaicīgi
informēs iedzīvotājus. Lai uzturētu
gaisvadu elektrolīnijas drošā stāvoklī
un nodrošinātu klientiem Balvu
3.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
Balvu klientu apkalpošanas centra
vadītāja Janīna Pužule informēja, ka
saistībā ar aizpērn vasarā pieņemto
nodokļu reformu, kas no 2018.
gada nesa izmaiņas darbaspēka
nodokļos, vairākiem iedzīvotājiem
izveidotājs nodokļu parāds, kas
klientiem radīja daudz jautājumu,
un līdz ar to krietni pieaudzis klientu
apmeklējumu skaits. Uz 1.maiju VID
Balvu klientu apkalpošanas centrā
klātienē apkalpoti ~7200 klientu, ~400
pa telefonu un ~1400 e-vidē. J.Pužule
pastāstīja arī, ka nodokļu ieņēmumi
salīdzinot ar gadu iepriekš ir pieauguši
par 15%, kā arī atgādināja par
ienākumu deklarācijas iesniegšanu
gan tiem, kuriem tas jāizdara obligāti
(līdz 2019.gada 1.jūnijam), gan tiem,
kuri to var darīt brīvprātīgi, jo, ja
radusies nodokļu starpība, to varēs
segt arī ar atmaksu par attaisnotajiem
izdevumiem.
Valsts
meža
dienesta
Austrumlatgales virsmežniecības
Balvu nodaļas vecākā mežzine Guna
Začeste pastāstīja, ka pašlaik viņu
darba prioritāte ir ugunsaizsardzības
nodrošināšana mežos, jo kopš 19.
aprīļa ir noteikts meža ugunsnedrošā
laikposma sākums visā valsts teritorijā.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem
valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā
laikposma iestāšanos ir jānodrošina
ugunsdrošības noteikumu prasību
ievērošana mežā. Šogad jau bijuši
3 nopietnāki meža ugunsgrēki, kas
veiksmīgi, sadarbojoties ar VUGD,
likvidēti. G.Začeste informēja arī par
to, ka uz sezonu darbā pieņemti 14
darbinieki, kas galvenokārt būs kā
dežuranti ugunsnovērošanas torņos
un palīgstrādnieki pie ugunsdzēsības
mašīnām. Pavasarī iestādes darbinieki
veica meža dzīvnieku uzskaiti un
secināja, ka to populācija pieaug,
kā arī to, ka teritorijā ienāk brieži,
kuri iepriekš šeit nebija. G.Začeste
arī atgādināja, ka ugunsnedrošajā
laikposmā nedrīkst veikt jebkādu
dedzināšanu, kas rada dūmus, bez
saskaņošanas ar Valsts meža dienesta
mežniecību, jo dūmi var maldināt
uguns novērošanas torņu dežurantus.
Informēt par zaru dedzināšanu ārpus
meža platībām, var zvanot uz Balvu
mežniecību, tālrunis darba laikā
64521067.
Aldis Amantovs, SIA „ AP
Kaudzītes” valdes priekšsēdētājs,
atzina, ka arī viņu dara bažīgu plānotā
teritoriālā reforma, kā arī vispār
atkritumu poligonu nākotne, jo kādreiz,
ceļot poligonus, tika sadalīti reģioni un
paredzēts, cik tur atkritumus varēs
noglabāt. Secinājums - uz Latvijas
teritoriju poligonu skaits ir par lielu. Arī
nākotnē ir plānots, ka vairāk atkritumi
būs jāšķiro un poligonos noglabāšanai
varēs nodot tikai noteiktu daļu, kas
savukārt nozīmē to, ja samazināsies
noglabājamo atkritumu daudzums,
tad celsies atkritumu savākšanas
tarifs. A.Amantovs vēl pastāstīja, lai
arī cilvēku skaits ar katru gadu paliek
mazāks, tomēr atkritumu daudzums
paliek nemainīgs.
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VASARAS NOMETNES BALVU NOVADĀ
Mācību
gads
strauji
tuvojas
noslēgumam un pavisam drīz sāksies
ilgi gaidītais skolēnu vasaras brīvlaiks.
Bērnu un pusaudžu vasaras lielākie
piedzīvojumi ir vēl tikai priekšā! Lai
atpūta būtu interesanta un tajā pašā
laikā – izglītojoša, viens no labākajiem
piedāvājumiem ir izmantot iespējas, ko
sniedz vasaras nometnes. Tas ir lielisks
veids, kā bērnam iegūt patstāvību un
lietderīgi pavadīt laiku.
Nometņu darbība mūsu valstī
nenotiek
pašplūsmā,
bet
gan
viss tiek saskaņots atbilstoši MK
noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība”.
Nometņu organizēšanu un darbību
Latvijā koordinē Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts izglītības satura
centrs, Balvu novadā – Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde.
2019.gada vasaras nometnes
Balvu novadā
•
„Raibās
dienas”,
Balvu
pamatskola (3.-14.jūnijs);
•
„Sajūtu vasara”, Balvu Bērnu
un jauniešu centrs (3.-14.jūnijs);
•
„Profesiju karuselis”, Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola (5.-11.augusts);
•
„Kustību varavīksne”, Balvu
Sporta skola (10.-15.jūnijs);
•
„Futbols vasarā”, Balvu Sporta
centrs (10.-14.jūnijs);
•
„Kopā jautrāk – 5”, Balvu
Sporta centrs (15. – 19.jūlijs);
•
„Pa pēdām...”, Balvu pagasts,
Dzeņulauza, „Rubeņi” (29.jūlijs –
2.augusts);
•
„Ej pa pēdām...”, Balvu pagasts,
Dzeņulauza, „Rubeņi” (15.-19.jūlijs).

PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU
UN GRUPU PIE SKOLĀM DARBA LAIKA
ORGANIZĀCIJA VASARAS PERIODĀ

Sīkāk par nometnēm Balvu novadā
vari uzzināt, ieejot www.balvi.lv, atrodot
sadaļu Izglītība, tālāk meklējot Interešu
izglītība, Nometnes, bet visu nometņu
saraksts pieejams Valsts izglītības
satura centra veidotajā mājaslapā www.
nometnes.gov.lv, un tas ir vienīgais
legālo bērnu nometņu reģistrs Latvijā,
kas kalpo par pamatu saskaņošanas,
uzraudzības un kontroles plānošanai
visām saistītām iestādēm.
Vietnē www.nometnes.gov.lv jebkurš
vecāks var pārliecināties par nometnes
drošību.
Lai tā būtu droša, to veidojot
nepieciešams saskaņojums ar:
•
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu (VUGD) (apstiprinājums,
ka nometne atbilst ugunsdrošības
prasībām);
•
Veselības
inspekciju
(VI)
(apstiprinājums,
ka
ievērotas
higiēnas prasības);
•
Pārtikas un veterināro dienestu
(apstiprinājums, ka ēdināšanas
pakalpojumu
sniedzējs
ir
reģistrēts PVD).
Nometnes vadītājs ir svarīgākā
kontaktpersona. Apskatoties sarakstu
un
izlasot
pieejamo
informāciju
par nometni, vecākiem jāsazinās ar
nometnes vadītāju, lai noskaidrotu
detaļas par nometni.
Lai ikvienam izdodas atrast sev
interesējošu vasaras nometni!
Lai iegūtā pieredze un emocijas būtu
tikai pozitīvas!
Ilona Naļivaiko
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
interešu izglītības speciāliste

Vasaras periods ir tas laiks, kad
arī izglītības iestāžu darbinieki dodas
atvaļinājumos, darbs pirmsskolas
izglītības iestādēs tiek nodrošināts
apvienotās bērnu vecuma grupās,
kas ir sava veida neērtības gan
bērniem, gan vecākiem, gan iestāžu
darbiniekiem.
Laika posmā no 1.jūnija līdz
31.augustam pirmskolas izglītības
iestādēs īpaša vērība tiek pievērsta
bērnu
vispusīgas
attīstības
un
Izglītības iestāde

Arī šogad vasaras brīvlaikā Balvu
novada jauniešiem būs iespēja strādāt,
un, tāpat kā pērn, Balvu novada
pašvaldības
sadarbības
partneris,
organizējot skolēnu nodarbinātību
vasaras brīvlaikā, būs Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA). Finansējums
50% no pašvaldības budžeta un 50%
no NVA.
Nodarbinātības pasākumā varēs
piedalīties Balvu novada teritorijā
deklarētie skolēni, vecumā no 15
līdz 20 gadiem (ieskaitot). Pasākumā
iesaistāmo
personu
skaits
tiek
sadalīts ņemot vērā skolu un skolēnu
skaitu pašvaldības administratīvajās
teritorijās. Balvu pilsētā un Bērzpils,
Tilžas, Kubulu, Bērzkalnes, Briežuciema,
Vīksnas, Lazdulejas, Vectilžas, Krišjāņu,
Balvu pagastos, sadarbībā ar NVA,
kopumā plānots nodarbināt apmēram
100 skolēnus.
Skolēni,
Balvu
pilsētā
un
pagastos,
izņemot
Tilžas
un
Bērzpils pagastu, nodarbinātības
pasākumam skolēnu vasaras brīvlaikā
varēs pieteikties tikai elektroniski,
aizpildot
pieteikuma
anketu
Nodarbinātības valsts aģentūras
mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā
Elektroniskie
pakalpojumi,
Pieteikums pasākumam. Pieteikties
varēs no 2019. gada 13. maija no

Jūlijs

Balvu PII „Sienāzītis”

Darba laiks 7.30-19.30
Darbosies 4 jauktā vecuma grupas
Jaunie bērni tiks uzņemti no 1.09.2019.

Kubulu PII „Ieviņa”

7.30-18.30
Darbosies 2 jauktā vecuma grupas
Nakts grupa

Bērzpils v-sk.
pirmsskolas grupa

No 1.-21.06.
7.30-18.30
Darbosies 1 jauktā
vecuma grupa
Nakts grupa līdz
21.06.2019.

Slēgta

Atsāk darbu
ar 05.08.
7.30-18.30
Darbosies
1 jauktā
vecuma
grupa

Darba laiks 7.30-18.30
Darbosies 1 jauktā vecuma grupas
No 1.-14.06.
8.00-17.00
Darbosies 1 jauktā
vecuma grupa

Slēgta

Bērzpils v-sk. Krišjāņu
pirmsskolas grupa

No 1.-14.06.
8.00-16.00
Darbosies 1 jauktā
vecuma grupa

Slēgta

Tilžas v-sk. Vectilžas
pirmsskolas grupa

No 1.-15.06.
8.00-16.00
Darbosies 1 jauktā
vecuma grupa

Slēgta

No 19.08.
8.00-17.00
Darbosies
1 jauktā
vecuma
grupa
No 19.08.
8.00-16.00
Darbosies
1 jauktā
vecuma
grupa

Slēgta

Stacijas p-sk. Vīksnas
filiāles pirmsskolas
grupa

Ar 01.06.2019. grupa tiek slēgta

Tilžas
internātpamatskolas
pirmsskolas grupa

Ar 01.06.2019. grupa tiek pievienota Tilžas PII

Atbalstot ģimenes vērtību un
tradīciju popularizēšanu, ikvienam
vecākam novēlam izbaudīt vasaru,
sauli un atvaļinājumu kopā ar savu
bērnu! Ieklausīties bērna patiesajos
smieklos, kopā iegrimt aizraujošos
eksperimentos,
doties
naksnīgos
pārgājienos un atzīt, ka labākais
notikums šajā vasarā bija atvaļinājums
kopā ar savu bērnu!

4.

Augusts

Balvu PII „Pīlādzītis”

Tilžas PII

plkst.16.00. Darba devējs piedāvās
darbu skolēniem NVA reģistrētās
rindas kārtībā līdz 24.maijam.
Balvu novada Bērzpils un Tilžas
pagastu jaunieši pieteiksies varēs, kā
katru gadu, savās pagastu pārvaldēs,
pie lietvedes aizpildot pieteikuma
anketu (Pielikums Nr.1) un iesniedzot
ārsta izziņu (forma 027).
Nodarbinātības pasākumā skolēnu
vasaras brīvlaikā visi iesaistītie skolēni
strādās divas nedēļas. Skolēni vecumā
no 15-18 gadiem - 3,5 stundas dienā,
vecumā no 18-20 gadiem - 4 stundas
dienā (nepilnu darba dienu), saņemot
atlīdzību valstī noteiktās minimālās
stundas tarifa likmes apmērā par
faktiski nostrādātajām stundām.
Dokumenti pagastu pārvaldēs
jāiesniedz laikā no 2019.gada 13.maija
līdz 27.maijam. Pēc iesniegumu
saņemšanas, darba grupa, iesaistot
iestāž un pagastu pārvalžu vadītājus,
izvērtēs un līdz 31.maijam informēs
par rezultātiem.
Neskaidrības
gadījumos
droši
zvanīt un jautāt:
•
NVA
Balvu
filiāles
nodarbinātības organizatorei Lilitai
Mežalei, mob. 28399763;
•
Balvu Bērnu un jauniešu
centra direktorei Olitai Losevai,
mob.20278819.

Jūnijs

Darba laiks 7.30-18.30
Darbosies 8 jauktā vecuma grupas
Vakara grupa - nedarbojas
Jaunie bērni tiks uzņemti no 01.08.2019.

Bērzkalnes PII

VASARAS PERIODĀ BALVU NOVADA
JAUNIEŠIEM BŪS IESPĒJA STRĀDĀT

iepriekšējā
laika
posmā
iegūto
zināšanu, izpratnes, pamatprasmju
un caurviju prasmju, kā arī vērtībās
balstītu
tikumu
un
ieradumu
nostiprināšanai.
Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
ir sagatavojusi apkopojumu par Balvu
novada pirmsskolas izglītības iestāžu
un grupu pie skolām darbu no 2019.
gada 1.jūnija līdz 31.augustam.

Saulainu vasaru vēlot un aicinot uz
kopīgu sadarbību,
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
pirmsskolas jautājumu speciāliste
Lija Bukovska
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4.MAIJA SVĒTKI BALVU NOVADĀ
4. maijs Brīvības svētki- Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas
diena – svētki mūsu valstij, mūsu
zemei, cilvēkiem. Šis ir laiks, lai
izbaudītu to, kas mums ir. Šodien
mums ir brīvība domāt un runāt,
brīvība uzdrīkstēties un darīt.
Balvu pilsētā iedzīvotāji tika aicināti
rast kopības sajūtu, un piederību savai
zemei, savai pilsētai un savai Latvijai,
lai īpašajās muzikālajās brokastīs kopā
ar grupu “Rumbas kvartets” sēstos
pie balti klātiem galdiem, pieminētu
latviešu tautas vērtības un tikumus,
vienotos dziesmās un dejās. Lai gan
laiks bija vēss, visus sildīja kopības
sajūta, saimnieces Ainas Zvejnieces
ceptā rudzu maizīte ar medu, un
turpat uz ugunskura vārītā kļavu ziedu
tēja. Mazākajiem svētku svinētājiem
bija iespēja iesaistīties radošajās
darbnīcās- izveidot pašam savu
mūzikas instrumentu, izkrāsot savu
latvisko mandalu, izdaiļot ķermeni
ar latvisku zīmīti. Īpašu noskaņu
pasākumā radīja Vectilžas dejotāju un
jauniešu deju kolektīva “Rika” izdejotie
deju soļi. Pasākuma organizatori –
Balvu Kultūras un atpūtas centra
kolektīvs priecājas, ka cilvēki bija
atsaucīgi, un kopā būšana radīja
gandarījumu.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs,
uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka
Latvijas
neatkarības
atjaunošana
1990.gada 4.maijā norisinājās samērā
mierīgi, lai arī tas bija drosmīgs solis.
Viņš novēlēja visiem priecīgus svētkus,
un ilgi jo ilgi lai mums būtu sava
neatkarīga valsts, lai esam lepni par
savu zemi un savu novadu!
Pie balti klātiem galdiem par
godu Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai tika aicināti arī
iedzīvotāji Bērzpils un Bērzkalnes
pagastos. Arī Balvu novada skolās
tika svinēti Baltā galdauta svētki.
Tiesa gan, 3.maijā. Piemēram, Stacijas
pamatskolā pasākuma laikā tika celtas
godā senās tradīcijas, izbaudot un

25.
MAIJĀ
AICINĀM
PIEDALĪTIES
VELOBRAUCIENĀ BALVU NOVADĀ

līdzdarbojoties muzikālās aktivitātēs
kopā ar Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas folkloras kapelu.
Turpretim Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā ciemojās
Z/S “Kotiņi” pārstāvji V.Kuļša un
R.Keišs, aicinot mīlēt savu tēvu zemi,
izprotot to, ka arī te ir daudzveidīgas
iespējas. Pasākuma noslēgumā Z/S
“Kotiņi” saimniece V.Kuļša aicināja
pie balti klāta galda, kur ikviens
varēja nogaršot dažādus pagatavotus
ēdienus no saimniecībā audzētiem
graudaugiem. Īpaši visi sajūsminājās
par saldo ēdienu no pērļu grūbām.
Toties šos svētkus sportiskā
stilā jau trešo gadu svin Vectilžas
pagasta iedzīvotāji un viesi, tiekoties
orientēšanās sacensībās ‘’Uz kuru
pusi!’’. Vectilžas pagasta kultūras
pasākumu organizatore Maruta Arule
stāsta: “Ka šogad tajās bija jāparāda,
cik attapīgs un atraktīvs esi, risinot
sekojošus uzdevumus: izmantojot
karti, atrast kontrolpunktus dabā un
tajos veikt dažādus uzdevumus - salikt
vārdu puzli, noteikt debess puses,
atpazīt topogrāfiskos apzīmējumus,
atbilstoši dotajām zīmēm uzrakstīt
atbildes, bet pēdējā konrolpunktā bija
jāuzņem ‘’selfijs”.
Visātrākās šoreiz bija Arnita
Jermacāne
un
Lienīte
Babre.
Neatpalika arī Agnese Zelča, Andis
un Austris Pauliņi. Savukārt karšu
apzīmējumu atpazīšanā visprecīzākie
bija Solvita Arule ar dēlu Markusu
un Aurēlija Pauliņa, bet sacensību
jaunākā dalībniece - 7 gadus vecā
Arvita Lonska no Rugājiem visu 15km
garo distanci veica kopā ar brāli
Adrianu.
Laika apstākļi bija labvēlīgi, jo
ikviens dalībnieks finišā atgriezās
sausām
kājām
un
pacilātā
garastāvoklī, un sacensību noslēgumā,
protams, pārsteiguma balvas un
dārzeņu sautējums visiem pasākuma
dalībniekiem.”

Aktīvās atpūtas un dabas mīļotājus
aicinām piedalīties velobraucienā, kas
notiks 25. maijā Balvu novadā un vedīs
cauri Kubulu un Balvu pagastiem.
Pulcēšanās no 10:30 līdz 11:00 pie
Balvu novada tūrisma informācijas
centra/Balvu Novada muzeja (Brīvības
ielā 46, Balvos).
Maršruta garums būs aptuveni
32 km, kura laikā būs gan atraktīvas
izklaides, gan aizraujoši stāsti no velo
tūrisma entuziastes, gides Santas
Paegles. Maršruta grūtības pakāpe
– vidēja, jo pamatā būs jābrauc pa
grants seguma un meža ceļiem.
Līdzi jāņem uzkodas enerģijai un
pusdienu pauzītei, dzeramais ūdens.

Plānotais pasākuma ilgums aptuveni
5 stundas. Ģērbieties ērti un atbilstoši
laikapstākļiem. Bērniem līdz 12 gadu
vecumam ķiveres jālieto obligāti,
pārējiem – ieteicams!
Pieteikšanās velobraucienam (līdz
23.05.2019.) un papildus informācija
- 29272948 vai turisms@balvi.lv, kā
arī sūtot ziņu Facebook.com Balvu
novada tūrisma informācijas centram
- @BalvuNovadaTic.
Pasākumā
tiks
filmēts
un
fotografēts.
Organizē: Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs.

KORU UN PŪTĒJU ORĶESTRU SVĒTKI
„MIRKLIS BALVOS”
Dziesmu un deju svētki ir unikāls
latviešu tautas folkloras mantojumā
un profesionālās mūzikas tradīcijās
un
jaunradē
sakņots
Latvijas
kultūras notikums, kurš vēstures
gaitā ir ieguvis nācijas vienotības
un nacionālās identitātes simbola
nozīmi. Svētki ir regulārs un ciklisks
process, kuru kulminācija ir Vispārējie
dziesmu un deju svētki reizi 5 gados.
Lai noturētu labu skanējumu,
noturīgu dalībnieku sastāvu, lai
stiprinātu
koru
kopdziedāšanas
tradīcijas, kā arī veicinātu Dziesmu un
deju svētku tradīcijas ilgtspēju Latvijas
pašvaldībās, 1.jūnijā Balvu pilsētas
estrādē notiks koru un pūtēju
orķestru svētki „Mirklis Balvos”.
Lai svētki būtu ar augstvērtīgu
skanējumu,
profesionālu
māksliniecisko sniegumu, koncertā
piedalīsies 46 kori no visas Latvijas,
16 pūtēju orķestri no Latgales,
pavadošā
grupa
Andra
Sējāna
vadībā, Briežuciema etnogrāfiskais
ansamblis
un jauniešu folkloras
kopa “Soldanī”, un Balvu Kultūras un
atpūtas centra vidējās paaudzes deju
kopa „Nebēda”, kopā pucējot vairāk
kā 2000 dalībnieku.
Koncertā
izskanēs
16
koru
dziesmas sākot ar „Dziesmai šodien

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Šie svētki bija arī labs iemesls, lai pie viena galda bez ikdienas skrienošās paviršības
satiktos gan ģimenes, gan draugi, gan pirmoreiz ieraudzīti cilvēki, lai atpūstos,
parunātos, priecātos, godinātu savu zemi, kā arī kopā padziedātu un padejotu.

5.

liela diena” un „Dvēseles dziesmu”
noslēgumā. Lai parādītu latgalisko
identitāti,
piešķirtu
dzirkstelīti
pasākumam, Ilmārs Dreļs speciāli
šim pasākumam ir izveidojis dejas
„Tolka” horeogrāfiju (Ilonas Rupaines
un Eināra Lipska mūzika un aranžija),
kuru izdejos „Nebēda”. Koncerta
mākslinieciskais
vadītājs
Uldis
Kokars, režisore Edīte Siļķēna, pūtēju
orķestru virsvadītājs Egons Salmanis,
mākslinieks-noformētājs
Balvu
Mākslas skolas direktore Elita Teilāne.
Pasākumu vadīs Oskars Lustiks un
Agnese Laicāne. Pasākums sāksies ar
gājienu plkst. 20:30 no Balvu novada
pašvaldības. Koncerta sākums plkst.
21:00, pēc koncerta – balle kopā ar
grupu „Sestā jūdze”. Ieeja pasākumā
bez maksas.
Pasākumu organizē Balvu novada
pašvaldība sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru. Pasākumu
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
Informāciju sagatavoja
Svētku koordinatore
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītājas vietniece
kultūras un sporta jautājumos
Iveta Tiltiņa
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BPVV AUDZĒKŅI „KOKA DIENĀS” CĒSĪS

KARJERAS IESPĒJAS KOSMOSA
INDUSTRIJĀ

izmantot
CNC
jeb
datorizētās
frēzēšanas un gravēšanas iekārtas
sniegtās iespējas dizaina īstenošanā.
Kā atzina meistars Ē.Kanaviņš,
mentori, kuri veikuši darbu vērtēšanu
un
snieguši
ieteikumus,
Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas un Latvijas Mākslas
akadēmijas
maģistra
studentes
G.Asmaites darba gala rezultātu
novērtējuši ļoti labi, neizsakot nekādus
aizrādījumus vai ieteikumus, kas vēlreiz
apliecina meistara Ē.Kanaviņa un Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas profesionālās izglītības
programmas
“Būvizstrādājumu
galdnieks”
audzēkņu
meistarību
un veiksmīgo sadarbību ar Latvijas
Mākslas akadēmijas maģistra studenti
G.Asmaiti
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu. Par
šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg V – A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam
projekta „Darba tirgus bez robežām”
(“Labour Market without Borders
Mobility)”)
meklējiet:
www.latlit.lv,
www.europa.eu

Š.g. 24. un 25.aprīlī Stacijas
pamatskolas un Vīksnas filiāles 1.-6.
klašu, Bērzpils vidusskolas 1.-8.klašu,
Balvu pamatskolas 3.klašu, Tilžas
internātpamatskolas
7.-9.klašu
skolēni tikās ar ZINOO un misijas
“Pirmie Latvijas 100 km kosmosā”
vadītāju Paulu Irbinu. Karjeras
attīstības atbalsta pasākuma mērķis
bija iepazīstināt skolēnus ar kosmosa
jomu saistītajām inženierzinātnes
profesijām, piedaloties praktiskajā
meistarklasē.
P.Irbins interaktīvā nodarbībā
“Mans karjeras ceļš līdz kosmosa
industrijai” iepazīstināja skolēnus
ar savu karjeras izvēli un mācībām,
kas novedušas līdz aktīvai līdzdalībai
kosmosa nozarē.
1.-4.klašu skolēni praktiskajā
meistarklasē
izzināja
nākotnes
profesijas, skolā apgūstamo prasmju
saistību ar raķešu būvniecību

(robotika,

lego,

konstruktori,

zīmēšanas tehnikas, u.c.), iepazina
virtuālo

kosmosa

dzīvi

(māja,

ēdiena audzēšana, ūdens attīrīšana,
elektrības iegūšana). Savukārt, 5.-9.
klašu skolēni iepazina profesijas,
kas iesaistītas raķešu būvniecībā
un palaišanā, kosmosa kuģu un
apmetņu

būvēšanā,

sagatavošanā

kosmonautu

un

nodrošināšanā

veselības

(elektronikas

un

programmēšanas inženieri, arhitekti,
medicīnas

un

ķīmijas

speciālisti,

projektu vadītāji un menedžeri).
Informāciju sagatavoja:
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultantes
Anita Laurena un Lidija Ločmele

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

BPVV sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Zujāne

Foto Lidija Ločmele.

Foto no BPVV arhīva.

No 28.aprīļa līdz 1.maijam Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas profesionālās izglītības
programmas
“Būvizstrādājumu
galdnieks”
audzēkņi
pedagoga
Ē.Kanaviņa vadībā, projekta Interreg
V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam projekta „Darba tirgus bez
robežām” (“Labour Market without
Borders Mobility)”), projekta numurs
LL1-183, ietvaros piedalījās Dizaina &
arhitektūras darbnīcās Cēsīs.
Darbnīcās piedalījās kokapstrādes,
dizaina un arhitektūras profesionāļi,
studenti un entuziasti, kuriem ir labi
sagatavotas koka izstrādājumu idejas.
Testējot, uzlabojot un attīstot līdz
praktiski pielietojamam eksemplāram,
kuru iespējams nodot pirmajam
lietotājam, vai vairāku pārdošanai
gatavu
produkta
eksemplāru
izgatavošana, kā arī
ekonomisko
aprēķinu,
biznesa
modeļa
un
mājaslapas izstrāde. Koka darbnīcas
rezultāti tika demonstrēti „Koka
dienu” konferencē 2. maijā, kā arī
radošo industriju centrā „Skola6” un
Cēsu pilsētvidē 3. un 4. maijā.
Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
komanda meistara Ē.Kanaviņa vadībā
īstenoja Latvijas Mākslas akadēmijas
maģistra
studentes
G.Asmaites
dizaina ideju – bērnu gultiņu, kas tapa
trīs dienu laikā.
Meistars un audzēkņi atzina, ka
projekta ietvaros izglītības iestādei
iegādātās
kokapstrādes
iekārtas
ievērojami sekmējušas jaunu prasmju
attīstīšanu un ļāvušas apgūt daudzas
jaunas
tehnikas,
kā
piemēram

Kopdarba rezultāts. BPVV audzēkņi kopā ar meistaru Ē.Kanaviņu un dizaina idejas
autori G.Asmati.

Stacijas pamatskolas direktore un skolēni kopā ar Paulu Irbinu.

SIA “BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” APRĪLIS ĶIRURĢIJAS JOMĀ
IEZĪMĒJIES ĻOTI NOZĪMĪGS
Pašās februāra beigās svinīgi
tika atklāta SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” otrā operāciju
zāle. Pa šo laiku jau veiktas vairākas
operācijas, bet divas no tām īpašas
uzmanības vērtas. Vairāk par to, kas
nozīmīgs aprīlī noticis SIA “Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība”
stāsta tās izpilddirektore Marika
Jermaševiča:
„Pirmkārt, veiktas divas retas

atteicās no operācijas ar lielu
griezienu, tika veikta Transhepātiska
holecistostomija ultrasonogrāfijas
kontrolē.
Otrkārt,
slimnīcu
apvienības
dzemdību nodaļas personāls ir
apmācīts dzemdībās paņemt asins
un audu materiālu cilmes šūnu
glabāšanai. Mēs sadarbojamies ar
BIOBANK firmu. Aprīlī mūs apciemoja
Zāļu valsts aģentūra ar pārbaudi šajā

operācijas
priekš
slimnīcu
apvienības unikālas:
Vienā gadījumā jaunai sievietei
veikta
laproskopiska
operācija
- olnīcas apopleksija (asiņošana
vēdera dobumā). Rezultātā olnīca ir
saglabāta un paciente izrakstīta tikai
dažas dienas pēc operācijas.
Otrā
gadījumā
pacientei,
kurai iepriekš bijušas dažādas
nopietnas operācijas un kura
6.

jautājumā. Mūsu darbā pārkāpumus
nekonstatēja un paslavēja par tik
akurātu dokumentāciju un personāla
profesionalitāti.
Un, treškārt, 5.maijā svinējām
Vecmāšu dienu un 12.maijā Starptautisko māsu dienu, sveicot
māsiņas un vecmātes, jo viņas ir
medicīnas spēks!”
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LĪDZ 15.MAIJAM VEICAMS KĀRTĒJAIS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
8.maijā notika ārkārtas domes
„Izaugsme
un
nodarbinātība”
NODOKĻA MAKSĀJUMS
sēde, kurā piedalījās 11 deputāti –
8.1.2.specifiskā
atbalsta
mērķis
Atgādinām, ka līdz 2019. gada
15.maijam
veicams
kārtējais
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājums. Saskaņā ar likumu
„Par nekustamā īpašuma nodokli”,
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājumi
veicami
vienu
reizi
ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā,
15. augustā un 15. novembrī - vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas vai arī reizi gadā - avansa
veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek
pārcelts uz tuvāko darba dienu).
Nomaksāt
NĪN
iespējams
pašvaldības
norēķinu
punktos,
bankā, internetbankā, portālā www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā,
būtiski
ir
pārliecināties,
vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai,
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu. Pārskaitījums veicams uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem,
kas norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt
portālā
www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv. Abos portālos

Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Andris Bačuks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Tālis
Korlašs, Aija Mežale.
Sēdē tika izskatīts viens jautājums.
Par
aizņēmumu
projektam
„Darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā
atbalsta mērķis „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi””.
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai ņemt vidējā
termiņa aizņēmumu līdz EUR 1 178 323
(viens miljons viens simts septiņdesmit
astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs
euro) uz 20 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi projekta
īstenošanai „Darbības programma
„Izaugsme
un
nodarbinātība”
8.1.2.specifiskais
atbalsta
mērķis
„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi””. Ar šī lēmuma spēkā
stāšanos atzīt par spēku zaudējušu
Balvu novada Domes 2018.gada
12.jūlija lēmumu „Par aizņēmumu
projektam „Darbības programmas

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.
Lietotāju
ērtībām
turpmāk pakalpojumu portālā www.
epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā
var ielogoties ar eParaksts mobile rīku.
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.

„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi”” (protokols Nr.9, 47.§).
Šis projekts tiek realizēts divās
izglītības iestādēs - Balvu pamatskolā
un Balvu Valsts ģimnāzijā. Tā mērķis
ir sekmēt plānoto kompetenču pieejā
balstītā vispārējās izglītības satura
pakāpenisku ieviešanu abās mācību
iestādēs, veicot mācību klašu, gaiteņu,
sanitāro mezglu remontu, sporta
infrastruktūras atjaunošanu, jaunu
informācijas tehnoloģiju iegādi un
pielietošanu mācību procesā, kā arī
mācību
procesam
nepieciešamo
ergonomisko mēbeļu iegādi.
Projekta kopējās izmaksas sastāv
no - ERAF finansējuma – 85 %, Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējuma 10.5 %, kā arī Valsts budžeta dotācijas
- 4.5 %.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/
Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes
ir pieejamas arī audio formātā www.balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Domes sēžu audio ieraksti.

RADOŠI ATZĪMĒTA BALVU MĀKSLAS 25.MAIJĀ EIROPAS PARLAMENTA
SKOLAS 25 GADU JUBILEJA
VĒLĒŠANAS
skolai 25, ar ko lepojas ne tikai pārvalde,
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP)
vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā,
2019. gada 25. maijā. Latvija šajās
vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals,
un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi
deputāti.
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir
Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu
pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir
reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un
Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā
jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās
vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētāju
sarakstus, tad katram vēlētājam ir
jābalso savā iecirknī, tajā, kura vēlētāju
sarakstā viņš iekļauts. Noskaidrot
savu vēlēšanu iecirkni var Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
tiešsaistes e-pakalpojumā “Vēlēšanu
iecirkņa noskaidrošana".
Šajās vēlēšanās būs arī jauna
papildus balsošanas iespēja iepriekšējā
balsošanā- vēlēt jebkurā citā iecirknī
Latvijā. Tomēr, izmantojot šo iespēju,
jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs
jāpavada iecirknī, jo, lai nodrošinātu
principu “viens vēlētājs-viena balss”,
iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu
materiālu izsniegšanas būs jāsazinās
ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka
vēlētājs nav jau nobalsojis.
Savu
vēlēšanu
iecirkni
var
noskaidrot PMLP izsūtītajā paziņojumā.
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas
vairākas iespējas, kā vēlētāji var
piedalīties EP vēlēšanās. Šīs iespējas
ir:
• balsot savā vēlēšanu iecirknī
vēlēšanu dienā no pulksten 7.00
līdz 20.00;
• balsot iepriekš, kad iecirkņi strādās

bet noteikti arī visas pārējās izglītības
iestādes, ka mūsu pilsētā un novadā
ir šāda vieta, kur dzīvo radošums un
izdoma, mācās radoši, čakli un cītīgi
bērni un strādā enerģiski pedagogi.”
Pēc sumināšanas visi varēja piedalīties
radošajās darbnīcās un spēlēt spēli
„Izpazīsti Mākslas skolu”. Tās nosacījumi
bija: jāsakrāj 8 zīmodziņi, piedaloties
visās darbnīcās – dāvanu iesaiņojuma
kastītes izgatavošanā, keramikas podiņa
veidošanā, iemēģinot roku kaligrāfijas
rakstībā, darinot pseidovitrāžu, uzzinot,
kas ir monotipija un izmēģinot to
praktiski, kā arī izpildot 2 uzdevumus
, - atrodot vietas pilsētā, kur kādreiz
mājvietu bija radusi Balvu Mākslas skola.
Pēc visu uzdevumu veiksmīgas izpildes,
katrs tika pie pārsteiguma balviņas.
Daudz radošu panākumu Balvu
Mākslas skolas kolektīvam arī turpmāk!

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu Mākslas skola ar saukli „Ienāc!
Darbojies! Uzzini!” 10.maijā ikvienu
aicināja ciemos, lai svinētu Mākslas
skolas 25 gadu jubileju kopā darbojieties
radošajās darbnīcās. Šis bija arī viens
no „Mākslas dienu 2019” pasākumiem
„Uzziedam krāsās”.
Kā atzina Balvu Mākslas skolas
direktore Elita Teilāne, tad viņi savā
jubilejā vēlas priecāties kopā ar citiem,
gan dāvinot pilsētai un novadam
dažādas izstādes, gan kopā darbojoties.
Kā jau svinībās, bija arī apsveikumi
no citām iestādēm un sadarbības
partneriem, dziesmas Kristas Mačas
un Vladlēnas Zelčas izpildījumā, kā arī
ziedi, Atzinības un Pateicības raksti no
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes, kā arī
sveicieni no tās vadītājas Intas Kaļvas,
ko nodeva Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes interešu izglītības speciāliste
Ilona Naļivaiko, sakot: „Balvu Mākslas

Jaunieši veido monotipijas darbu. Izrādās, tā ir grafikas iespiedtehnika, kurā no
iespiedformas iespējams iegūt tikai vienu kvalitatīvu novilkumu. Šajā tehnikā krāsu klāj
uz plātnes, kas neuzsūc mitrumu. Tā var būt, piemēram, metāla, stikla, plastmasas vai
līdzīga cieta materiāla plātne. Vēlāk šo plātni piespiež papīram vai citam materiālam,
iegūstot novilkumu, kas šajā gadījumā ir autoreksemplārs un vienīgais kvalitatīvais
nospiedums.

7.

dažas stundas dienā- 22. maijā no
17.00 līdz 20.00, 23. maijā no 9.00
līdz 12.00, 24. maijā no 10.00 līdz
16.00.

• balsot
ja

savā

veselības

atrašanās
stāvokļa

vietā,

dēļ

nav

iespējams nobalsot iecirknī, vēlētājs
ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas
apcietinājumā ieslodzījuma vietā
vai īslaicīgās aizturēšanas vietā;
• balsot

ārvalstīs

pa

pastu

vai

vēlēšanu iecirknī ārvalstīs.
Savukārt

tiem

balsstiesīgajiem

Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no
ES dalībvalstīm, ir iespēja izvēlēties
- balsot par Latvijas EP deputātu
kandidātu sarakstiem vai arī reģistrēties
balsošanai mītnes valstī un balsot
par šīs valsts deputātu kandidātiem.
Izvēloties balsot mītnes zemē, vēlētājs
zaudē tiesības attiecīgajās vēlēšanās
balsot par Latvijas EP

kandidātu

sarakstiem un kandidātiem.
Lai

piedalītos

vēlēšanās,

nepieciešams personu apliecinošs
dokuments – pase vai personas
apliecība.
Noskaidrot
iecirkni,

ja

savu
neesi

vēlēšanas

saņēmis

PMLP

izsūtīto paziņojumu, kā arī iepazīties
ar devputātu kandidātu sarakstiem
un

priekšvēlēšanu

programmām

var CVK mājas lapā https://www.cvk.
lv/lv/velesanas/eiropas-parlamentavelesanas/eiropas-parlamentavelesanas-2019
Uzziņu tālrunis - 67049999 (darba
dienās no pl.8.00 - 20.00).

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

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

15.maijā plkst.16:00 Streetball
BasketBalvi Balvu SS kauss 4. posms
Balvu Valsts ģimnāzijas basketbola
laukumā.
15.maijā
plkst.19:00
Vakaru
velobrauciens lēnā/vidēji lēnā tempā.
Aicina ikvienu Balvu iedzīvotāju kopīgā
izbraucienā ar velosipēdu (ilgums 1,52h). Tikšanās pie Balvu estrādes.
16.maijā plkst.10:00 Bezmaksas
izglītojošas
apmācības
jaunajām
māmiņām par veselīgu uzturu, ko
vadīs Rudīte Truce. Apmācības notiks
Balvu novada pašvaldības Sociālajā
dienestā Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļas telpās (Raiņa iela 52). Tēmas:
Uzturs – kā viens no 8 veselīga
dzīvesveida
pamatelementiem;
kaloritātes, sāls un cukura pieļaujamās
normas uzturā; sabalansēta uztura
nozīme bērna pirmajos dzīves gados;
uzturs kā viens no dabīgajiem ārstiem;
ķermeņa masas indekss; degustācija.
17.maijā Atvērto durvju diena
visās VUGD daļās un posteņos.
Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju
dienu un ugunsdzēsības Latvijā 154.
gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests jau septīto gadu
pēc kārtas rīko Atvērto durvju dienu
visās VUGD daļās un posteņos.
17.maijā Ģimeņu dienai veltīts
pasākums “Visa pasaule ir brīnumu
pilna” Balvu muižā. Plkst.17:00
Radošās
darbnīcas.
Plkst.18:00
Koncerts, kurā piedalās Balvu Bērnu
un jauniešu centra pulciņi - “Skatuve”,
dziedāšanas pulciņš, deju studija “Didancers” un apģērbu un aksesuāru
darināšanas pulciņš.
18.maijā “Muzeju Nakts 2019”
Balvu Novada muzeja 30gades
zīmē “Starp Tālavu un Pie - tālavu...”
no plkst.19:00 skatāma Sandras
Krastiņas
personālizstāde
“Es
nezinu, ko es nezinu. Abrene” un
muzeja
ekspozīcijas,
plkst.20:00
“Brīvības cīņu dalībnieks - stiprinieks
Jānis Pilmanis” - atmiņu burtnīcas
atvēršanas svētki, plkst.22:00 Tautas
muzikanta Aiņa Šaicāna dziesmu
koncerts.
19.maijā no plkst.10:00 Ģimeņu

velo diena un velo parka atklāšana.
Lieli svētki Balvos visiem tiem, kuri ar
velosipēdiem ir uz TU! Svinīgā gaisotnē
Balvos, Partizānu ielā 5B norisināsies
ģimeņu velo diena, un notiks velo
parka atklāšana! Programmā: 10:00
- 12:00 Brauciens apkārt Balvu
ezeram (starts Partizānu iela 5B),
12:00 - 15:00 DIPU DAPU skrejriteņu
sacensības junioriem (līdz 3 gadu
vecumam) (Partizānu iela 5B), 15:00
Balvu novada domes priekšsēdētāja
Aigara Pušpura uzruna, velo stafetes
ģimenēm, dienas garumā būs iespēja
vērot paraugdemonstrējumus no
Velosolutions.
21.maijā
no
plkst.18:00
–
19:00 Atvērto durvju diena Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā.
25.maijā no plkst.8:00 Lielais
gadatirgus Balvos. Balvu tirgus
laukuma teritorijā.
25.maijā
plkst.11:00
Velo
brauciens Balvu novadā (cauri Kubulu
un Balvu pagastiem). Pulcēšanās no
10:30 līdz 11:00 pie Balvu Novada
muzeja (Brīvības ielā 46, Balvos).
Pieteikšanās velobraucienam (līdz
23.05.2019.) un papildus informācija 29272948 vai turisms@balvi.lv.
25.maijā plkst.19:00 Brīvdabas
sezonas
atklāšana
kopā
ar
Baltinavas amatierteātra “Palādas”
viesizrādi “Ontans I vampiri” Balvu
pilsētas
estrādē.
Ieejas
maksa
iepriekšpārdošanā EUR 4,00, izrādes
dienā EUR 5,00.
25.maijā plkst.22:00 Zaļumballe
kopā ar grupu “Zemeņu iela” Balvu
pilsētas estrādē. Ieejas maksa EUR
4,00.
26.maijā plkst. 16:00 Komponista
Valta Pūces autorkoncerts Balvu
muižā.
Piedalās
Balvu
novada
jauktais koris “Mirklis”, Balvu Mūzikas
skolas koris un instrumentālisti,
perkusionists Mārcis Kalniņš. Ieejas
maksa EUR 1,00.
30.maijā Starpnovadu bērnu un
jauniešu radošais festivāls “Basām
kājām vasarā iekšā!” Balvu pilsētas
estrādē. Plkst.17:30 Festivāla gājiens
no Balvu Mākslas skolas pa Partizānu

(gar veikalu “Ziedu Laumiņa”) un
Brīvības (gar banku “Citadele”) ielām.
Plkst.18:00 Izglītojamo un pedagogu
apbalvošana
par
sasniegumiem
mācību
darbā,
profesionālās
ievirzes un interešu izglītībā un
koncerts “Basām kājām vasarā
iekšā!”. Plkst.20:00 “Pārsteigumu
karuselis” piedāvā DiskoDiskoTēku
“Ceļojums apkārt pasaulei” divi
lielie pasaku tēli ar muzikālu, aktīvu
diskorotaļprogrammu
un
lielā
burbuļmašīna. Ieeja bez maksas.

15.maijā plkst. 19:00 Bezmaksas
nūjošanas
pamatu
apmācības
nodarbība, tikšanās pie Kubulu
pagasta pārvaldes ēkas. Vadīs Zinaida
Logina. Projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” ietvaros.
16.maijā
plkst.18:30
Bērnu
tautisko deju kolektīva “Balvu vilciņš”
pavasara koncerts Kubulu kultūras
namā.

BĒRZKALNES PAGASTĀ

LAZDULEJAS PAGASTĀ

29.maijā plkst.18:00 Bezmaksas
nūjošanas
pamatu
apmācības
nodarbība, tikšanās pie Bērzkalnes
pagasta pārvaldes ēkas. Vadīs Zinaida
Logina. Projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” ietvaros.
31.maijā plkst.19:00 Bērzkalnes
estrādes
sezonas
atklāšanas
pasākums
Bērzkalnes
pagasta
estrādē.
31.maijā plkst.21:00 Zaļumballe
kopā ar Zinti Krakopu Bērzkalnes
pagasta estrādē.

KUBULU PAGASTĀ

18.maijā plkst.19:00 Estrādes
sezonas
atklāšanas
pasākums.
Pasākuma
norisē
Lazdulejas
iedzīvotājus un ciemiņus priecēs
bērnu deju grupa “Pēkšņi”, vokālais
ansamblis “Vālodzīte”, sieviešu deju
kopa “Jauda”, kā arī dramatisko
kolektīvu izrādes.
18.maijā plkst.21:00 Estrādes
sezonas atklāšanas balle kopā ar Juri
Ķirsonu Lazdulejas pagasta brīvdabas
estrādē. Ieeja brīva.

TILŽAS PAGASTĀ

25.maijā plkst.13:00 Folkloras
kopu un etnogrāfisko ansambļu
sadziedāšanās
“Skaņu
baļsteņu
palaidu” Bērzpils tematiski ainaviskajā
parkā (sliktu laikapstākļu gadījumā
pasākums notiks Bērzpils vidusskolas
Aktu zālē).
25.maijā no plkst.12:30 Zaļais
tirdziņš pļaviņā pie Bērzpils estrādes.
Aicina amatniekus, mājražotājus,
zemniekus un stādu audzētājus uz
mandeli!

20. maijā plkst.17:00 Maija
dziedājumi Kāpessila kapos.
22.maijā plkst.19:00 Bezmaksas
nūjošanas
pamatu
apmācības
nodarbība,
tikšanās
pie
Tilžas
pagasta pārvaldes. Vadīs Zinaida
Logina. Projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” ietvaros.
27.maijā
plkst.17:00
Maija
dziedājumi Ūdrenes kapos.
30.maijā
plkst.17:00
Maija
dziedājumi Tilžas katoļu baznīcas
dārzā pie krusta.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

VECTILŽAS PAGASTĀ

BĒRZPILS PAGASTĀ

17.maijā plkst.20:00 Gaigalavas
amatierteātra
“Bykovīši”
izrāde
“Žņaudzevas
zelts”
Krišjāņu
pagasta Tautas namā. Ieejas maksa
(ziedojums) EUR 1,50, skolēniem EUR
1,00.
18.maijā plkst.10:00 Lielā tirgus
diena Krišjāņos. Gaidīti visi pirkt un
pārdot gribētāji!

18.maijā plkst.11:00 Atpūtas
pasākums
pagasta
vecākajai
paaudzei “Mums vienam otru ir
jāsatiek” Vectilžas sporta un atpūtas
centrā. Piedalās Vectilžas pirmskolas
izglītības grupas un Tilžas kultūras
nama bērnu deju kolektīvi, dr.Edīte
Gorkina, Briežuciema audējas un
Salnavas kapela.

un Jauniešu centra pagalmā - iespēja
satikt Eiropas kultūru daudzveidību,
satiekot Eiropas brīvprātīgā darba
veicējus Latvijā, un aplūkojot Balvu
Mākslas skolas, Baltinavas mūzikas
un mākslas skolas un Viļakas mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu darbus,
kas tapuši mākslinieces Sandras
Krastiņas radošajās darbnīcās.
Plkst. 22.00 vakara kulminācija
– mūsu vietējā “Tālavas taurētāja”
- tautas muzikanta Aiņa Šaicāna
dziesmu koncerts “Draugu tikšanās’’

muzikālās
apvienības
“Ainis’’
izpildījumā.
Izstādes un koncerts ir muzeja
dāvana iedzīvotājiem, viesiem un
bijušajiem
muzeja
darbiniekiem
Balvu Novada muzeja 30. gadu
jubilejā.
Gaidīsim visus 18.maijā, Balvu
Novada muzejā!

MUZEJU NAKTS 2019
18.maijā
visi
Eiropas
un
Latvijas muzeji vērs savas durvis
apmeklētājiem neierastā laikā – nakts
stundās, jo ir klāt ikgadējā “Eiropas
Muzeju nakts”.
Iekļaujoties Latvijas simtgades
stāstā – šī gada Muzeju nakts tēma
ir “Tālavas taurētājs”. Godā tiks celti
visu laikmetu un visu novadu varoņi.
Balvos pasākumam esam izvēlējušies
nosaukumu, kas zināmā mērā ir
vārdu spēle - “Starp Tālavu un
Pietālavu’’.

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

No plkst. 19.00 būs skatāma
Sandras Krastiņas personālizstāde
“Es nezinu, ko nezinu. Abrene.’’
un muzeja ekspozīcijas. Konferenču
zālē varēs noskatīties animācijas
filmu “Tālavas taurētājs”, kuras
māksliniece ir izstādes autore.
Plkst. 20.00 Annas Āzes apkopotās
atmiņu burtnīcas “Brīvības cīņu
dalībnieks – stiprinieks Jānis
Pilmanis’’ atvēršanas svētki.
No
plkst.
21.00
“Eiropa
iegremdējas vasarā” Balvu Bērnu

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

Janīna Vīksna
Balvu Novada muzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste –
lietvede
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