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

Tikšanās ar iedzīvotājiem
Kā katru gadu, arī šogad novada
vadība un speciālisti plāno tikties
ar iedzīvotājiem gan pilsētā, gan
pagastos, lai informētu par aizvadītā
gada

aktualitātēm

un

uzklausītu

iedzīvotājus.
Plānotās tikšanās:
Tilžas pagasts
20.novembrī plkst. 16:00 kultūras
namā;
Lazdulejas pagasts
26.novembrī plkst.11:00 sieta namā;
Briežuciema pagasts
26.novembrī plkst.14:00 tautas nama
mazajā zālē;
Krišjāņu pagasts
7.novembrī plkst.11:00 tautas namā;
Bērzpils pagasts
7.novembrī plkst.14:00 saieta namā;
Vectilžas pagasts
2.decembrī plkst.11:00 sporta un
atpūtas centrā;
Balvu pagasts
2.decembrī plkst.14:00 tautas namā;
Vīksnas pagasts
4.decembrī

Foto autors Valters Kaņepe.

Pērn atzīmējām Latvijas 100.
dzimšanas dienu, bet šogad 100 gadi
aprit kopš tūkstošiem jaunekļu un vīru
cīnījās par Latvijas brīvību. Godinot
kritušo piemiņu, 11.novembrī Balvos,
kā arī citviet novadā, tika atzīmēta
Lāčplēša diena.
Balvos pasākums sākās ar lāpu
gājienu, kurā piedalījās gan novada
vadība, gan izglītības iestāžu kolektīvi,
kā arī citi interesenti. Gājiena
dalībnieki pulcējās pie pieminekļa
Latgales partizānu pulka kritušiem
karavīriem, kur pasākuma vadītāji
- Ervīns Tabors, Lauris Eizāns, Arnis

Lāpu gājienā Balvos šogad piedalījās
aptuveni 500 dalībnieku. Tai skaitā arī
Jānis Zaks (foto) ar ģimeni.

Voika, atgādināja par Brīvības cīņām,
kuras sākās ar Krievijas lielinieku
sarkanās armijas izraidīšanu no Rīgas,
un tālāk turpinājās ar Cēsu kaujām un
Bermonta karaspēka apturēšanu pie
Rīgas 1919.gada 11.novembrī.
Tāpat klātesošie uzzināja to,
ka mūsu Latgales partizānu pulka
karavīru varonība brīvības cīņās
tika novērtēta ar augstāko Latvijas
militāro apbalvojumu- Lāčplēša kara
ordeni, kuru ir saņēmuši arī 25 Balvu
rajona cīnītāji. Un 11.novembrī, kā
pirmo reiz nodibināts un pasniegts,
Lāčplēša Kara ordenim aprit 100 gadi.
Ir pagājuši 100 gadi kopš tika dibināts
Latgales partizānu pulks, 100 gadi
kopš cīņām par kopīgu mērķi - mūsu
zemes brīvību.
Brīvības cīņu varoņu nozīmību
toreiz un tagad uzrunā akcentēja arī
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Lai
radītu un noturētu valsti, vajadzīgi
varoņi un viņu vīrišķība. Lāčplēša
dienā mēs godinām un pieminam
savus varoņus. Varonis sargā un
ir gatavs iet bojā, lai aizstāvētu
noteiktas vērtības, ideālus, valsti.
Latvijas pirmās brīvvalsts tapšana
un tapšanas apraksts lielā mērā
balstās uz varonības jēdzienu. Toreiz
dzimtenes mīlestība, gods un cieņa
bija augstākās vērtības, nevis tukši
vārdi. Brīvības cīņu laikā Latvijā bija
daudz cilvēku, kuri tika audzināti
ar šādām vērtībām un bija gatavi
upurēties dzimtenes vārdā, tieši tādēļ
tika izcīnīta brīvība.

pagasta

Kubulu pagasts

Šodien izplatītajā dzīves modelī,
kurā ir ļoti daudz dažādu notikumu,
informācijas pārbagātības, vērtībām
vairs nav hierarhijas, var figurēt vienīgi
pseidovaronis uz piecām minūtēm,
taču varonis klasiskā izpratnē nav
iespējams. Šis ir laiks, kad bīstami bez
varoņa, bet tikpat bīstami arī ar varoni.
Kad pienāks brīdis, viņš parādīsies.
Uzsākot Valsts svētku nedēļu,
novēlu ikvienam turēt dziļā piemiņā
mūsu varoņus un katram atrast vēlmi
kaut nelielai ikdienas varonībai!”
Lāčplēša dienas vakarā, tieši
plkst.20.00, daudzviet Latvijā, tai
skaitā Balvos, skanēja baznīcu zvani,
jo, kā vēsta vēstures liecības, par godu
Latvijas armijai, kas pirms 100 gadiem
atbrīvoja Rīgu no daudzreiz labāk
bruņotā pretinieka, Rīgā skanējuši visi
baznīcu zvani.
Tāpat Lāčplēša dienā un visu
šo nedēļu tiek aizlūgts par tā laika
brīvības cīnītajiem un tiek lūgta Dieva
svētība Latvijas valstij, tās vadītājiem,
karavīriem un visiem tiem, kuri rūpējas
par Latvijas valsts drošību, informēja
Balvu Romas katoļu draudzes prāvests
Mārtiņš Klušs, novēlot: “Lai Dievs mūs
svētī, sargā un vada turpmākos ceļus!
Un lai Dievs svētī Latviju!”
Pasākuma noslēgumā klātesošos
uzrunāja
arī
Zemessardzes
31.kājnieku
bataljona
kapteinis
Mareks Jermacāns, pēc kā atskanēja
svinīgās goda zalves.
Pasākumā svētku noskaņu radīja
Tautas Pūtēju orķestris „Balvi”,
Dagmāra Laicāne.

4.decembrī

plkst.17:30

kultūras

namā;
Bērzkalnes pagasts
5.decembrī plkst.11:00 kultūras un
atpūtas telpās;
Balvu pilsēta
5.decembrī plkst.17:30 Balvu Novada
muzeja konferenču zālē.
Lūgums

iedzīvotājiem

sekot

līdzi

informācijai, ja kādu apstākļu dēļ
mainās datums vai laiks!

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅĀM - 100

plkst.11:00
pārvaldē;

Lāčplēša dienas atceres pasākums
Bērzpilī notika pie piemiņas zīmes
“Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un
Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem”, kura
tika uzstādīta pirms pieciem gadiem.
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IZSLUDINĀTS
KONKURSS
„BALVU
NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2019”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Ar mērķi apzināt un godināt vietējos
sportistus, sportistu komandas, viņu
trenerus, kā arī citas personas, kuras
atbalstījušas vai veicinājušas sporta
nozares attīstību Balvu novadā, tiek
izsludināts konkurss „Balvu novada
Sporta laureāts 2019”.
Konkursa norises laiks : 2019.gada
21.oktobris - 2019.gada 20.novembris
Balvas
tiks
pasniegtas
13
nominācijās:
• Par mūža ieguldījumu sportā;
• Gada sporta skolotājs;
• Gada sporta treneris;
• Gada balva veterānu sportā;
• Gada sportists pieaugušajiem;
• Cerība sportā;
• Paraugs sportā;
• Gada sporta pasākums;
• Gada sporta komanda;
• Gada aktīvākais tautas sporta
organizators vai biedrība;
• Gada sporta mecenāts;
• Speciālā balva - Sportiskākā
ģimene;
• Jaunatnes sporta laureāts.
Pretendenti dalībai konkursā sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir Balvu novadā, kuri absolvējuši kādu
no Balvu novada vispārizglītojošajām
skolām vai profesionālās ievirzes
skolu, kuri pārstāv Balvu novadu
dažāda mēroga sacensībās, Latvijas
senioru un veterānu savienības
finālsacensībās u.c. novada, valsts
un starptautiska mēroga sacensībās,
Balvu novadā reģistrēto sporta
biedrību biedri un aktīvi darbojošās
personas, Balvu
novada sporta
komandas,
sporta
pasākumu
organizatori, kas organizējuši sporta
vai aktīvās atpūtas pasākumus, Balvu
novada izglītības iestāžu sporta
skolotāji, treneri un sporta līdzjutēji.
Konkurss tiek rīkots trīs kārtās.
Pirmajā kārtā līdz 20. novembrim
iedzīvotāji,
iedzīvotāju
grupas,
treneri, sporta skolotāji, organizācijas
tiek aicināti izvirzīt kandidātus
nominācijām,
sūtot
pieteikuma
anketas, pievienojot foto, video, uz
e-pastu izglparvalde@balvi.lv vai

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

SVINĒSIM LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU!
Ar Lāčplēša dienas atzīmēšanu
novadā ir sākusies patriotiskā svētku
nedēļa, kad ar gaišām domām un
pacilājošu sajūtu gatavojamies un
sagaidām 18.novembri – Latvijas
Republikas proklamēšanas dienu.
Kārtējo gadu saviļņojums pārņem,
piedaloties Lāčplēša dienas pasākumā
Balvos. Īpašu kopības un patriotisma
sajūtu radīja kopīgais lāpu gājiens pa
pilsētas ielām, kurā piedalījās liels
iedzīvotāju skaits – svecītes un lāpas
nesa gan lieli, gan mazi. Paldies bērnu
vecākiem, kā arī skolu vadītājiem
un pedagogiem par šo patriotisko
audzināšanu, par to, ka pasākumā
gan Balvos, gan arī Bērzpilī piedalījās
skolēni. Jaunajai paaudzei ir jāzina
un jāizprot mūsu valsts vēsture, jo
bez tās mēs nezinātu, kas mēs esam,
kādu apstākļu un notikumu ietekmē
mēs šobrīd esam šeit un tagad, brīvā
Latvijā. Bez vēstures zināšanām nav
iespējams izprast šodienas realitāti

un bez pagātnes izzināšanas nav
nākotnes. Mums ir jāzina un jātur
dziļā piemiņā varoņi, kuri bija gatavi
iet bojā, lai aizstāvētu mūsu valsti.
Šajā nedēļā, kad pa radio skan
latviešiem
nozīmīgas
dziesmas,
televīzijā skatāmas latviešu filmas,
domāju, ka ikviens no mums
aizdomājas par tiem tālajiem gadiem,
par tiem notikumiem, ko piedzīvoja
mūsu senči, lai mēs šodien varētu
dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā.
Lai ikvienu šīs domas mudina
tiekties uz augstiem mērķiem un
darbiem, kā arī neļauj pagurt un
“nolaist spārnus” grūtību brīžos,
jo tikai būdami stipri, mēs varēsim
stiprināt un celt mūsu Latviju!
Ikvienu aicinu apmeklēt svētku
pasākumus nedēļas nogalē – gan
pagastos, gan arī pilsētā, kur
16.novembrī plkst.17.00 Balvu muižā
sumināsim mūsu novada ļaudis un
svinēsim Latvijas dzimšanas dienu!

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
Šī gada 7.novembrī tika sasaukta
Balvu
novada
domes
ārkārtas
sēde, kurā piedalījās 11 deputāti
– Aigars Pušpurs, Anita Petrova,
Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta
Kaļva, Pēteris Kalniņš, Svetlana
Pavlovska, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Eva Smirnova, Jānis Zakarīts. Darba
kārtībā bija 4 jautājumi.
Apstiprina izsoles rezultātus
Deputāti
lēma
apstiprināt
kustamās
mantas
–
cirsmas
nekustamajā
īpašumā
„Alojas”,
Vectilžas pagasts, izcērtamā platība
2,09 ha, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju SIA „EP Forest”, Reģ.
Nr.54103121461,
kurš
iegādājās
cirsmu par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 8 445,00.
Tika lemts apstiprināt kustamās
mantas – cirsmas nekustamajā
īpašumā „Kronīši”, Balvu pagasts,
izcērtamā platība 5,24 ha, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
SIA „Metsa Forest Latvia”, Reģ.
Nr.40003011260,
kurš
iegādājās
cirsmu par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 40 245,00.
Tika nolemts apstiprināt kustamās
mantas – cirsmas nekustamajā
īpašumā „Mežiņi”, Lazdulejas pagasts,
izcērtamā platība 2,4 ha, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
SIA „EP Forest”, Reģ. Nr.54103121461,
kurš iegādājās cirsmu par izsolē

nosolīto augstāko cenu EUR 18
045,00.
Veidos
jaunu
grupiņu
PII
“Pīlādzītis”
Tā kā Balvos ir izveidojusies
rinda
uz
bērnudārziem,
kurā
šobrīd atrodas 20 bērni, domes
sēdē tika lemts piešķirt no Balvu
novada
pašvaldības
2019.gada
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem
neparedzētajiem gadījumiem EUR 4
853,17 Balvu pirmsskolas izglītības
iestādei „Pīlādzītis” jaunas grupiņas
izveidošanas remontdarbu veikšanai.
Plānots, ka veicot kosmētisko
remontu un iekārtojot telpas atbilstoši
prasībām, janvārī tiks atvērta jauna
grupiņa bērniem no 1,5 līdz 3 gadu
vecumam.
Tāpat
deputāti
aktualizēja
jautājumu par satiksmes drošību
Daugavpils ielā laikā, kad vecāki
atved uz izņem savus bērnus no
izglītības iestādes. Ir tikuši apsvērti
dažādi varianti, lai uzlabotu satiksmi,
tomēr tie ir bijuši nepilnīgi un tādi,
kas neatrisinātu situāciju pilnībā.
Šis jautājums joprojām ir aktuāls,
un tiek domāts, kā to atrisināt.
Tomēr
iedzīvotāji
tiek
aicināti
ievērot braukšanas ātrumu un citus
satiksmes noteikumus, lai nerastos
bīstamas situācijas ne Daugavpils ielā,
ne arī pie Balvu pamatskolas un citām
izglītības iestādēm.

iesniedzot personīgi Balvu novada
pašvaldības IKS pārvaldē, Bērzpils iela
1 a, Balvi, Balvu novads, LV – 4501.
Pretendentus nominācijai Par
mūža ieguldījumu izvirza komisija.
Pretendentus nominācijām Cerība
sportā
un Jaunatnes sporta
laureāts izvirza treneri un sporta
skolotāji, atbilstoši sporta veida
izstrādātajam nolikumam.
Konkursa otrajā kārtā no 20.
novembra līdz 22. novembrim Balvu
novada pašvaldības izpilddirektores
izveidota konkursa komisija veiks
pieteikumu rezultātu apkopošanu
un izvirzīto pretendentu atbilstību
nominācijās: Par mūža ieguldījumu,
Gada sporta skolotājs, Gada sporta
treneris,
Gada balva veterānu
sportā, Gada sportists/-e, Cerība
sportā, Paraugs sportā, Gada
aktīvākā biedrība, organizācija,
Gada
mecenāts
sportā,
Sportiskākā ģimene un Jaunatnes
sporta laureāts.
Konkursa
trešajā
kārtā
no
22.novembra
līdz 30.novembrim
Balvu novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv noteiks uzvarētājus
nominācijās
Gada
populārākā
sporta komanda un Gada sporta
pasākums.
Nomināciju iegūs
pretendenti, kuri būs saņēmuši
visvairāk balsu tautas balsojumā
www.balvi.lv.
Balvu pasniegšanas ceremonija
notiks 2019. gada 13.decembrī
plkst.18.00 Balvu muižā, Brīvības ielā
47.
Konkursa nolikums un pieteikuma
anketa
atrodama
www.balvi.lv/
sports/aktualitates-sporta.
Iveta Tiltiņa,
IKS pārvaldes vadītāja vietniece
kultūras un sporta jomā

PELDBASEINA UN SĀLS ISTABAS KUPONI
JĀIZMANTO LĪDZ 30.NOVEMBRIM!
Eiropas Sociāla fonda projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/050)
ietvaros
no
2019.gada 1.septembra tika uzsākta
kuponu
izsniegšana
bezmaksas
peldbaseina apmeklējumam Balvu
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem,
kuriem ir pilni 54 gadi. Pašlaik visi
4199
bezmaksas
peldbaseina
apmeklējuma kuponi ir izsniegti,
no tiem vēl joprojām 1848 nav
izmantoti!
No 2019. gada 25.septembra
tika uzsākta kuponu izsniegšana
bezmaksas
sāls
istabas
apmeklējumam
Balvu
novadā
2.

deklarētajiem
iedzīvotājiem
ar
invaliditātes apliecību, kuriem ir
pilni 54 gadi. Kopā tika izsniegti
532
bezmaksas
sāls
istabas
apmeklējuma kuponi, no tiem 289
nav izmantoti.
Lūdzam būt atbildīgiem un
aicinām izmantot visus kuponus
līdz šī gada 30.novembrim, pēc
šī datuma tie būs nederīgi! Ja
nav iespējas kuponus izmantot,
līdzam tos atgriezt Balvu novada
pašvaldībā (3.stāvs, 35.kabinets)
vai pagastu pārvaldēs.
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PROJEKTS „ BALVU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS III KĀRTA”
būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Līguma summa par būvdarbu
izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada
tīklu izbūves darbi pēc nodošanas
ekspluatācijā sastāda EUR 411
195,04 un kanalizācijas tīklu izbūves
darbi pēc nodošanas ekspluatācijā –
EUR 570 124,32.
Dzīvojamo māju īpašnieki ir
izrādījuši lielu interesi par jaunu
ūdensvada
un
kanalizācijas
tīklu pieslēgumu ierīkošanu. Uz
2019.gada
24.oktobri
tehniskie
noteikumi izsniegti 73 dzīvojamo
māju
īpašniekiem.
Pieslēgums
veikts un noslēgti līgumi ar 57 māju
īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai
dzīvojamo māju īpašnieki piesaista
gan neatkarīgus būvniekus, gan Balvu

finansēja
atlikušo
daļu
no
saimnieciskās kanalizācijas izbūves
izmaksām,
tehniskā
projekta
izstrādes,
autoruzraudzības
un
būvuzraudzības
pakalpojumu
izmaksām, tāpat arī visas izmaksas,
kas saistītas ar ūdensvada izbūves
izmaksām.
Projekta laikā tika izbūvēti jauni
ūdensvada tīkli 4818,35 m garumā,
jauni kanalizācijas tīkli
4524,19
m garumā un 3 notekūdeņu
sūknēšanas
stacijas
(Celtnieku
un Ziedu ielu krustojums, Miera
iela, Kooperatoru iela). Tika radīta
iespēja pieslēgties 111 individuālām
dzīvojamām mājām.
Šī gada 24.oktobrī būvdarbi
pabeigti. Tika parakstīts akts par

novada pašvaldības aģentūras „SANTEX” sniegtos ūdens un kanalizācijas
nozares darbinieku pakalpojumus.
Foto no PA “San-Tex“ arhīva.

Pamatojoties
uz
2018.gada
7.maija
noslēgto
līgumu
Nr.
1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības
III
kārtas
būvniecību”,
ūdensvadu
un kanalizācijas tīklu izbūvi veica
būvnieks SIA „ĢL Konsultants”.
Būvuzraudzību veica SIA „BaltLine
Globe”, bet autoruzraudzību SIA
„Wesemann”.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums
daļēji finansēja kanalizācijas tīklu
izbūvi, t.sk., triju sūkņu staciju
izbūvi un tās ir 69,63% no visiem
attiecināmajiem
izdevumiem.
Proporcionāli tika segti tehniskā
projekta izstrādes, autoruzraudzības
un būvuzraudzības pakalpojumu
izmaksas.
Savukārt
pašvaldība

Dārza iela pēc būvdarbu veikšanas.

SĀKUŠIES DARBI ĪPAŠUMĀ “DIŽLAZDAS” INFORMĀCIJA
PAR
5.aprīlī ar CFLA tika parakstīta
veikšanu, līguma summa 17 995,00
AIZSARDZĪBAS BUDŽETU
EUR bez PVN, un ar SIA “Rēzeknes
būvprojekts” par autoruzraudzības
veikšanu, līguma summa 7 100,00
EUR bez PVN.
Šī gada 22.oktobrī no Būvvaldes
tika saņemta būvatļauja darbu
uzsākšanai objektā “Dižlazdas” un
jau 28.oktobrī būvdarbu veicējs
uzsāka demontāžas darbus objektā.
Projekta
ietvaros
paredzēts
likvidēt
esošos
graustus
un
izveidot industriālo teritoriju ar
modernu infrastruktūru, izbūvējot
administratīvo
ēku,
laukumus,
pievadceļus,
ūdensapgādes
un
kanalizācijas sistēmu, teritorijas
apgaismojumu, izveidojot jaudīgu
elektropieslēgumu, kā arī pārbūvēt
esošo 300m garo ceļa posmu no
šosejas Viļaka-Balvi uz revitalizējamo
īpašumu “Dižlazdas”. Kopumā tiks
revitalizēta degradētā teritorija
3,74 ha platībā. Izbūvētais objekts
konkursa kārtībā tiks nodots nomā
komersantiem.

Sociālā
aizsardzība
sastāda
aptuveni 14% no kopējiem Balvu
novada
pašvaldības
budžeta
izdevumiem, kas ir otrā lielākā
izdevumu pozīcija pēc izglītības.
Turklāt sociālās jomas izdevumi
arvien pieaug. Tā 2018.gadā šai
jomai tika atvēlēti 2 352 153 EUR,
savukārt 2019.gadā jau par 129 273
EUR vairāk – kopumā 2 481 426 EUR.
Kā tad šie līdzekļi tiek tērēti, un kāda
ir statistika uz šī gada 29.oktobri,
informē Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests.
Balvu
novada
Bāriņtiesai
budžetā paredzēti 125 866 EUR.
Tātad pārējām sociālās jomas
vajadzībām atvēlēti 2 355 560 EUR,
no šīs summas lielākā pozīcija
(1 210 978 EUR) ir Balvu novada
pašvaldības
“Pansionāta
Balvi”
darbības nodrošināšanai. Šī gada
10 mēnešos pansionātā ievietotas
55 personas, t.sk. no citām
pašvaldībām – 9. Šogad nomirušas
– 50 personas. Šobrīd pansionātā
uzturas 176 personas. Grupu
dzīvokļos uzturas 13 personas.
Sociālā
dienesta
darbības
nodrošināšanai šogad budžetā
tika atvēlēti 437 178 EUR, savukārt
sociālo pabalstu izmaksāšanai 394
901 EUR. Pēc sociālās palīdzības
un sociālajiem pakalpojumiem ir
saņemti 4462 iesniegumi. Viens no
nepieciešamākajiem
pabalstiem
ir dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.
Piešķirto pabalstu skaits ir 1591
un izlietojums 103 608,70 EUR.
Veselības aprūpes un uzlabošanas
pabalstu piešķirtais skaits ir 703
un izlietojums 21 301,51 EUR.
Garantētā
minimālā
ienākuma
(GMI) pabalsta izlietojums ir 27
050,70 EUR. Pabalstu ģimenēm
ar bērniem (skolas piederumu
iegāde, ēdināšana PII un skolās,
mākslas, mūzikas un sporta skolas
izdevumu segšana) skaits ir 2861 un
izlietojums 55 374,77 EUR.
Sociālo
pakalpojumu

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

vienošanās
par
projekta
“Uzņēmējdarbības
attīstība
Austrumu pierobežā” īstenošanu.
Taču līdz projekta uzsākšanai
pagāja ilgs laiks, jo ar iepirkumu
neveicās tik raiti, kā vēlētos. Tas
tika pārsludināts vairākas reizes,
jo pretendenti neatbilda prasībām
un iesniegtie finanšu piedāvājumi
pārsniedza plānotās izmaksas.
Līdz ar to līgums par Balvu novada
pašvaldības īpašuma “Dižlazdas”
revitalizāciju, Darbības programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām”
projekta
Nr.
5.6.2.0/17/I/022 “Uzņēmējdarbības
attīstība
Austrumu
pierobežā”
ietvaros, ar būvdarbu veicējiem PS
“RRCI” par summu 1 487 209,39 EUR
bez PVN tika noslēgts tikai 2019.
gada 11.septembrī.
2019.gada 17.oktobrī noslēgti
līgumi par būvuzraudzību un
autoruzraudzību
- ar SIA “RS
Būvnieks”
par
būvuzraudzības

Tā dēvētajā bijušās putnu fermas teritorijā pēc darbu veikšanas tiks izveidota
sakopta industriālā teritorija.
3.
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nodrošināšanai budžetā paredzēti
48 239 EUR. Ir apkopots, cik
iesniegumi
saņemti
un
kādi
pakalpojumi iedzīvotājiem sniegti šī
gada 10 mēnešos:
- Sociālais pakalpojums “Aprūpe
mājās” - 28 iesniegumi (pak.
saņem 35 personas);
- Sociālās aprūpes pakalpojums
“Pansija” - 1 iesniegums (pak.
saņem 11 personas);
- Sociālie dzīvokļi - 50 iesniegumi
(pak. saņem 28 personas);
- Naktspatversmes pakalpojums
- 5 iesniegumi (pak. saņem 8
personas);
- Asistenta pakalpojums - 69
iesniegumi (pak. saņem 104
personas);
- Transporta pakalpojums - 12
iesniegumi;
- Personas
ikdienas
veicamo
darbību un vides novērtējums
- 108 iesniegumi (viens no
pieprasītākajiem);
- DI projekts - 21 iesniegums;
- Par valsts finansētā sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu no
psihoaktīvām vielām atkarīgām
pilngadīgām
personām
-1
iesniegums;
- Par valsts finansētā sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
institūcijā personai ar smagiem
garīga rakstura traucējumiem - 1
iesniegums;
- Sociālas
rehabilitācijas
pakalpojums
SIVA
35
iesniegumi.
Tāpat šī gada budžetā iezīmēti
līdzekļi asistenta pakalpojumiem
personām ar invaliditāti – 145 559
EUR, sociālo māju uzturēšanai –
24 436 EUR, Sociālo pakalpojumu
atbalsta sistēmas izveidei (dažādu
pakalpojumu
nodrošināšana
bērniem ar īpašām vajadzībām)
78 882 EUR, kā arī piešķirti līdzekļi
vairākām biedrībām sociālo funkciju
veikšanai.
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RADOŠĀ NEDĒĻA BALVU BĒRNU UN
JAUNIEŠU CENTRĀ
spēja radīt savu oriģinālu robotu un
doties ar to cīņā, piedzīvojot dažādas
emocijas - gan prieku, gan zaudējumu.
Tehnisko inovāciju dienā jaunieši
piedalījās eksperimentā, kurš arī
veidoja jauniešos pārliecību par vēlmi
izmēģināt jaunas lietas un nebaidīties,
jo ikviena pieredze ir vērtīga. Šī bija
lieliska iespēja iejusties nepopulārā
profesijā, kura ir gan radoša, gan
saistīta ar inženierzinātnēm.
Dzīvesprasmju diena pārvērtās
par dažādu iespēju virpuli, kā jau tas
arī ir dzīvē - jaunieši saņem iespējas,
un viss atkarīgs no viņiem pašiem,
kā viņi izmanto šīs iespējas un ļaujas
tām. Jaunieši darbojās trīs sekcijās
– spēļu, rotaļu, izmēģinot savas
sadarbības prasmes, mākslas sekcijā,
kur katrs varēja ļauties radošumam
un darboties jaunā tehnikā.
Mākslinieku
dienā
jaunieši
izmēģināja
savu
roku
dažādos
mākslas un mākslas terapijas veidos,
lai katrs spētu atrast sev piemērotāko
veidu, kā strādāt ar savām emocijām
un reproducēt tās, tikt galā ar emociju
sastrēgumiem. Jaunieši strādāja ar
faktūru, veidoja unikālus interjera
priekšmetus un suvenīrus. Darbi

nodarbību noslēgumā palīdzēja izjust
relaksācijas vingrinājumi.
Projekta aktivitātes turpināsies vēl
divus mēnešus, tiek plānoti vēl divi
pasākumi un vairākas neformālās
projekta dalībnieku tikšanās.
Gunita Prokofjeva,
BBJC speciālists jaunatnes politikas
jautājumos

Foto no BBJC arhīva.

Biedrība
“Kalmārs”
sadarbībā
ar Balvu Bērnu un jauniešu centru
(BBJC) realizē projektu “Soli pa solim”,
līgums
nr.
BNP/2019/3.47/441/
LI, Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
(PuMPuRS)
ietvaros. Projekta mērķa grupa ir
vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.
līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā
ar pilsētu un novadu pašvaldībām
un valsts profesionālās izglītības
iestādēm.
“Soli pa solim” startēja jau
septembra
sākumā
ar
grupas
izveidošanas aktivitāti “Es nāku,
gaidiet!”,
oktobra
saliedēšanas
pasākumu “Turi buru”. Oktobrī arī
sekoja intensīva, radoša darba nedēļa,
kas veidoja projekta iesaistīto jauniešu
komandu.
Pirmdienu
jaunieši
pavadīja
tehnisku lietu pasaulē. Darbojoties
pārī, jaunieši kopīgi veidoja robotus,
sekojot instruktāžām. Šī aktivitāte
pierādīja jauniešiem, ka viņi paši

notika individuāli, lai katrs jaunietis
pats spētu analizēt sevi un savus
iekšējos pārdzīvojumus un saprast,
kā radoša aktivitāte un māksla
spētu iemācīt katram, kā tikt galā ar
emocijām.
Piektdien
aktivitātē
“Dejas
garša” jaunieši varēja iepazīties
ar dejas terapijas metodēm un
vingrinājumiem. Izpildot dažādus
vingrinājumus
muskuļu
tonusa
līdzsvarošanai, kustību organizēšanai,
pasniedzēji pusaudžiem palīdzēja
izprast cilvēku kustību mehāniku.
Cilvēku psihes un ķermeņa sintēzi

Radoša darbošanās vienā no BBJC piedāvātajām nodarbībām.

NOZARES UZŅĒMĒJI AR STIPENDIJĀM VĪKSNAS SKOLĒNI IEPAZĪST GULBENES
ATBALSTA BPVV AUDZĒKŅUS
NOVADA VĒSTURI
31. oktobrī Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiāles 1.- 4.klases skolēni
un skolotājas „Latvijas skolas soma”
ietvaros devās uz Gulbenes vēstures
un mākslas muzeju, lai izzinātu par
latvisko dzīvesveidu 19.gs. beigās un
20.gs. sākumā, apskatītu 3 ekspozīcijas
un izstādi, kā arī padarbotos izglītojošā
programmā.
Sākumā tika apskatīta ekspozīcija
„Gulbenes vēsture”. Vēlāk ekspozīcijā
„Novada
mākslinieki
no
1818.”
iepazināmies ar Gulbenes novada
ievērojamas personības darbiem.
Ļāvāmies arī ornamentu un krāsu
valdzinājumam, savienojot mozaīkas
gabaliņus uz magnētiskās tāfeles un
arī skārienjūtīgā ekrānā. Ļoti patika
arī Gulbenes novada lietišķās mākslas
un amatniecības izstāde „Cimdstradicionālais un citādais”. Visi skolēni
ar prieku iesaistījās aktivitātē, meklēt

ka varam piedāvāt konkurētspējīgu
atalgojumu un izaugsmes iespējas.”
“Vītolu fonds” stipendiāti:
Rihards Evardsons: „Es priecājos
par saņemto Vītolu fonda stipendiju
- tā noderēs gan ikdienas dzīvē, gan
sevis pilnveidošanai skolā. Tā ir liels
atbalsts vecākiem.”
Edvīns Sirmacis: „Stipendija ir
pietiekami liela motivācija, lai censtos
mācīties labāk. Stipendija veicinās
un palīdzēs manai pilnveidei. Prieks,
ka pats varēšu būt patstāvīgāks,
nelūdzot tik lielu finansiālu atbalstu
no vecākiem”.
Rihards Toms: „Saku lielu paldies
par Vītolu fonda stipendiju. Tā
stimulēs labi mācīties un nākotnē kļūt
par labu būvizstrādājumu galdnieku.
Vecāki bija ļoti priecīgi, uzzinot, ka
saņemšu stipendiju”.
BPVV kolektīvs priecājas par
absolventiem, kuri veiksmīgi realizē
savu karjeru, un tiem audzēkņiem,
kuri motivēti mācās un apzināti
tiecas sasniegt savu mērķi.

pēc bildes attiecīgu cimdiņa rakstu.
Ekspozīcija
„Tautsaimniecība”
atradās Vecgulbenes muižas klētī,
tādēļ devāmies uz otru ēku. Šajā
ekspozīcijā varējām apskatīt dažādas
senas lietas, kas tika izgatavotas
vai
lietotas
Gulbenes
novadā.
Piedalījāmies izglītojošajā programmā
„Seno latgaļu aproce”. Nodarbības
laikā katrs izgatavoja sev aproci pēc
seno latgaļu aproču paraugiem.
Dodoties
mājās,
iebraucām
apskatīt valsts nozīmes arhitektūras
pieminekli
Sv.Ņevas
Aleksandra
pareizticīgo baznīcu Stāmerienā un
aplūkot Stāmerienas ezeru.
Skolēniem patika darboties un
uzzināt daudz ko jaunu.
Gunta Bokta,
Vīksnas skolas skolotāja

Laura Zujāne,
BPVV sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto no Vīksnas skolas arhīva.

Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
(BPVV) kolektīvs ir gandarīti un lepni
par mecenāta SIA “Kokpārstrāde
98”
profesionālās
izglītības
programmas
“Būvizstrādājumu
galdnieks”
audzēkņu
finansiālu
atbalstīšanu,
motivēšanu
un
ieguldījumu profesionālās izglītības
popularizēšanā,
piešķirot
3
audzēkņiem Vītolu fonda stipendiju.
Mecenāta un stipendiātu domas
par Vītolu fonda stipendijām:
Roberts Sockis, SIA “Kokpārstrāde
98”
ražošanas
vadītājs,
Balvu
Amatniecības
vidusskolas
absolvents: “Es pats esmu Vītolu
fonda stipendiāts, lieliski atceros,
kā ir, kad nav kas palīdz. Līdz
ar to ir likumsakarīgi, strādājot
kokpārstrādes
uzņēmumā,
rast
iespēju atbalstīt topošos nozares
speciālistus.
Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola
kā izglītības iestāde Nr.1, kurā
atbalstīt jauniešus, kas tiek gatavoti
kokpārstrādes nozarei. Tas ir saistoši
arī uzņēmumam SIA „Kokpārstrāde
98”, piedāvājot jauniešiem prakses
vietas, iespēju iepazīt uzņēmuma
vidi,
ražošanas
procesu
un
darboties ar modernām iekārtām,
iespējams, arī turpināt algotu
darbu uzņēmumā pēc prakses.
Uzņēmumā nu jau tuvu ducim
strādā mūspuses kokpārstrādes
jomas speciālisti, šogad pēc prakses
komandai pievienojās vēl viens Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas absolvents. Lepojamies,

Izzinošās ekskursijas dalībnieki.
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Esam
gandarīti
un
pateicīgi
Melbārdes
kundzei,
kura
Ziemeļlatgales skolu vidū viesoties
izvēlējās tieši Balvu Valsts ģimnāzijā.
Noskaidrojot BVĢ jauniešu viedokli
un atziņas par tikšanos, var secināt,
ka nodarbība ir uzrunājusi un bijusi
atziņām bagāta. Skolēnu pašpārvaldes
prezidents Gustavs Vanags saka, ka
katrā no mums ir līderis, tikai jāprot to
sevī pamanīt un pilnveidot.
Dāvis
Bisenieks
nodarbībā
nostiprinājis sevī atziņu, ka, lai kļūtu
par līderi, nav svarīgi, no kurienes
tu nāc un kāds ir tavs ekonomiskais
stāvoklis, galvenais ir neatlaidība,
cenšoties sasniegt savus mērķus.
Bet Kristiāns Bokta atzīmē, ka
laiks nodarbībā aizritējis ļoti ātri un
iegūtās zināšanas ir nenovērtējamas.
Viņš organizatoriem novēl izdošanos
līderības skolas tapšanā.
Skolēnu pašpārvaldes jaunieši
pateicas skolas direktorei Inesei
Paiderei par šo lielisko iespēju tikties
ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci
Melbārdi.
Daina Mediniece,
Balvu Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece audzināšanas jomā

BALVU SPORTA SKOLAS SPORTA
NODAĻU TURNĪRS TELPU FUTBOLĀ
mērķi dažādot sporta skolas audzēkņu
fiziskās
aktivitātes,
saliedējot
audzēkņus, veicinot sadarbību starp
nodaļu
audzēkņiem,
vecākiem,
treneriem, kā arī noskaidrot labākās
komandas starp nodaļām.
Visas
komandas
demonstrēja
teicamu spēli un bija pelnījušas būt
labākās, bet sportā jāmācās atzīt
un sumināt stiprākos, lai turpmāk
trenētos vēl cītīgāk un spētu uzvarēt.
Trīs veiksmīgākās, kas ieguva
salduma balvas bija: vieglatlētu nodaļa
(1.vieta), basketbola nodaļa (2.vieta),
peldēšanas nodaļa (3.vieta).

individuālo kompetenču attīstībai”
ietvaros Balvu pamatskolā šajā mācību
gadā ar 1.klašu skolēniem latviešu
valodā, matematikā un dabaszinībās
vienlaikus darbojas 2 pedagogi, kas ir
jauns izaicinājums ne vien skolēniem,
bet arī skolotājiem.
Tehnoloģijas
gada
ietvaros
skolēniem būs pieejamas arī speciālā
pedagoga, psihologa un logopēda
nodarbības.
Gunita Pugeja,
Balvu pamatskolas direktora
vietniece izglītības jomā

Programmēšanas nedēļā no 5. līdz
20. oktobrim Robotikas pulciņa 5.klašu
skolēni ar lielu lepnumu un atbildības
sajūtu demonstrēja mazākajiem savus
izveidotos Fotorobotus, kas pagatavoti
no MakeBlock Ultimate 2.0 robotikas
komplektiem. Jaunāko klašu skolēni
ar prieku izmantoja iespēju pašiem likt
kustēties robotiņiem.

ATKLĀTA INTAS RUKAS FOTOGRĀFIJU
IZSTĀDE

Piektdien,
8.novembrī,
Balvu
Novada muzejā tika atklāta Intas Rukas
fotogrāfiju izstāde “Zem tām pašām
debesīm”.
Izstāde tapusi trīs gadu garumā
–
vasarās
fotogrāfei
viesojoties
Balvu novadā un tuvākajā apkārtnē.
Fotogrāfiju varoņi ir vietējie cilvēki –
pieaugušie, bērni, sirmgalvji, politiķi un
visdažādāko profesiju pārstāvji – katrs
ar savu likteni un stāstu.
Kā izstādes atklāšanā teica pati
autore,
katram
no
fotogrāfijās
redzamajiem cilvēkiem ir savs stāsts.
“Mūsu vislielākā vērtība ir Latvijas
cilvēki. Visi. Visdažādākie,” teic I.Ruka.
Savukārt Balvu novada pašvaldības
izpilddirektores
vietniece
Gunta
Raibekaze vēlēja, lai šie cilvēku
sadzirdētie stāsti nākotnē taptu
iemūžināti ne tikai fotogrāfijās, bet arī
grāmatā.
Ikviens tiek aicināts apmeklēt
Balvu Novada muzeju, lai aplūkotu
fotogrāfijas, un, iespējams, atpazītu
kādu savu radu, draugu vai paziņu!

Sarmīte Keisele,
Balvu Sporta skolas d.v.m.d.

Foto no Balvu Sporta skolas arhīva.

31.oktobrī Balvu pamatskolas
sporta zālē notika Balvu Sporta
skolas organizētais sporta nodaļu
turnīrs telpu futbolā. Turnīrs pulcēja
sportistus, vecākus un trenerus no
svarcelšanas, grieķu-romiešu cīņas,
sporta deju, vieglatlētikas, peldēšanas,
basketbola,
volejbola
nodaļām.
Sacensības izvērtās aizraujošas un
interesantas, jo komandā uz laukuma
spēlēja dažāda vecuma, dzimuma
dalībnieki, tajā skaitā, viens vecāks vai
treneris.
Vairums spēļu beidzās ar neizšķirtu
rezultātu, kas liecināja, ka neviena no
komandām negrasās padoties, lai vai
cik pretinieks ir stiprs.
Sacensības tika organizētas ar

BALVU

Vieglatlētikas nodaļas komanda, kura spēlēs ieguva 1.vietu.
5.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Sadarbībā ar Mūžizglītības un
kultūras institūtu ,,Vitae” Balvu
Valsts ģimnāzijā notika topošo līderu
apmācības
programma
,,Līderi,
kas iedvesmo: Latvijā un pasaulē”.
Nodarbību vadīja Eiropas Parlamenta
deputāte un bijusī kultūras ministre
Dace Melbārde un “Vitae” lektore
Linda Loce.
Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu
pašpārvaldes jaunieši izcēlās ar
erudīciju, proaktīvu darbu visas
nodarbības
garumā,
pārdomātu
argumentāciju,
diskutējot
par
prasmēm
un
ieradumiem,
kas
raksturo līderus Latvijā un pasaulē.
Ģimnāzija ir viena no pilotskolām,
kurā jau otro gadu tiek īstenota
starptautiska izglītības programma
,,Līderis manī”. 21.gadsimta aktuālie
pētījumi audzināšanas jautājumos
uzsver audzināšanu kā rakstura
izglītības modeli, kā arī audzināšanu kā
ieradumu veidošanas modeli, tāpēc arī
šīs programmas īstenošana skolēniem
ir ļoti aktuāla un nepieciešama. Daces
Melbārdes un Lindas Loces vadītā
nodarbība bija tikai pirmā tikšanās,
tai sekos turpinājums, kad aktīvākie
jaunieši no ģimnāzijas dosies apgūt
līderības prasmes Jūrmalā.

Latvijā
pasludināts
par
Tehnoloģiju
gadu,
un
tas
ļauj
skolēniem
īstenot dažādas ar informācijas
tehnoloģijām saistītas aktivitātes.
Tā kā digitālās kompetences un
digitālā vide ir neatņemama nākotnes
sastāvdaļa visās dzīves jomās, arī
Balvu pamatskola „iet kopsolī ar
laiku”, jau sākumskolā parādot
tehnoloģiju iespējas no dizaina līdz
programmēšanai, no algoritmiskās
domāšanas
līdz
kreativitātei.
Iesaistoties Valsts izglītības satura
centra iniciatīvā - Tehnoloģiju gads,
jeb turpinot īstenot projektu “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”,
Balvu
pamatskolā
2019./20.m.g. paveras jaunas iespējas
darboties ar tehnoloģijām- planšetēm,
datoriem, displejiem un robotiņiem.
Tehnoloģiju gada ietvaros Balvu
pamatskolā skolēnos interesi par
datoriku un programmēšanu rosina
direktores vietnieces Inga Duļbinska
un Gunita Pugeja, kuras spēj aizraut,
kuras zina, kā jaunas zināšanas
iemācīt vienkārši un saprotami.
Pateicoties
I.Duļbinskai
un
G.Pugejai,
Balvu
pamatskola
pievienojas
Eiropas
Savienības
rīkotajiem
pasākumiem
Programmēšanas
nedēļai
jeb
#CodeWeek
un
Starptautiskajam
informātikas konkursam 5.-12. klases
skolēniem Bebr[a]s (Bebrs).
Tehnoloģiju gada ietvaros skola ir
piesaistījusi jaunu speciālistu Valteru
Kaņepi, kurš kā laborants palīdzēs
apgūt
digitālās
fotogrāfijas
un
datorgrafikas pamatus. Te jāpiebilst,
ka V.Kaņepe jau veicis pirmos darbiņus
ar skolēniem, palīdzot nofotografēt
skaistākos Balvu skatus, ko skolēni
jau iesūtījuši Latvijas skolu jaunatnes
fotokonkursam „Mana zeme skaistā”.
Projekta
“Atbalsts
izglītojamo

GADS

Foto no Balvu pamatskolas arhīva.

BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJĀ VIESOJAS TEHNOLOĢIJU
EIROPAS PARLAMENTA
PAMATSKOLĀ
2019./2020.mācību gads
DEPUTĀTE DACE MELBĀRDE

I.Ruka (pirmā no kreisās) ir nopelniem
bagāta latviešu fotogrāfe, kuru Zviedrijas
televīzija ir atzinusi par “vienu no Eiropas
ievērojamākajiem
dokumentālajiem
fotogrāfiem”.
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IZSLUDINĀTA VAKANCE

PAR DEKLARĒŠANOS BALVU PILSĒTĀ

Šī gada 24.oktobra Balvu novada
Domes sēdē tika pieņemts lēmums
pilnvarot Balvu novada pašvaldības
klientu
apkalpošanas
speciālistu
izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas
jautājumus, kas saistīti ar iedzīvotāju
dzīvesvietas deklarēšanu, deklarējamo
ziņu apjoma uzskaiti, informācijas
sniegšanu par personas dzīvesvietu,
izziņu izsniegšanu, un pieņemt ar tiem
saistītus lēmumus. Tas nozīmē, ka
ar šī gada 20.novembri Balvu pilsētā
iedzīvotāji tiek aicināti šos jautājumus
kārtot Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā Partizānu
ielā 14.
Vēršam uzmanību, ka dzīvesvietas
deklarēšana un izziņas par deklarēto
dzīvesvietas pieprasīšana klātienē ir
maksas pakalpojums (attiecīgi EUR
4,27 par deklarēšanos un EUR 2,50, ja
nepieciešama izziņa par dzīvesvietas
deklarāciju).
Tomēr
mūsdienās
daudzas lietas var izdarīt elektroniski,
un tas attiecas arī uz dzīvesvietas
deklarēšanu. Portālā www.latvija.lv ir
iespēja veikt šādu pakalpojumu dažu
minūšu laikā, turklāt bez maksas.
Nepieciešams
vien
pieslēgties

reglamentējošo normatīvo aktu
prasību ievērošanai;
• Konsultēt
darbiniekus
darba
likumdošanas jautājumos;
• Sekot
līdzi
OVP
karšu
periodiskumam;
• Kārtot iestādes lietvedību;
• Veikt tirgus izpēti;
• Iestādes arhīva darba organizācija;
• U.c. līdzīga rakstura pienākumi.
Prasības pretendentiem:
• Profesionālās
un
izglītības
prasmes,
pamatojoties
uz
personāla speciālista (prof.k. 2423
07) un lietveža (prof.k. 3341 04)
profesiju standartiem;
• Vēlama
pieredze
darbā
ar
personāla
vadības
resursu
sistēmu un dokumentu vadības
sistēmu;
• Vēlama pieredze līdzīgā darbā.
Pretendentiem pieteikties sūtot
savu CV uz e-pastu pansionatsbalvi@
balvi.lv vai ilze.glauda@balvi.lv līdz
2019.gada 22.novembrim (ieskaitot).
Darba intervijas notiks laika posmā no
26.11.2019. līdz 27.11.2019., rezultātu
paziņošana līdz 29.11.2019. plkst.
17.00.

VUGD ORGANIZĒPAR KONSULTĀCIJU
DIENU PAR DŪMU DETEKTORIEM
2.decembrī,
tieši
30
dienas
pirms stāsies spēkā Ugunsdrošības
noteikumu prasība, kas nosaka, ka
visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu
detektoriem, Valsts ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienests
(VUGD)
aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram ir
jautājumi par ugunsdrošību un dūmu
detektoriem, doties uz jebkuru no
92 VUGD daļām un posteņiem visā
Latvijā, kā arī Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžu, un saņemt
konsultāciju.
Tuvojoties 2020.gada 1.janvārim,
kad visi mājokļi obligāti būs jāaprīko
ar
dūmu
detektoriem,
VUGD
nodarbinātie no iedzīvotājiem saņem
arvien vairāk jautājumus par dūmu
detektoriem,
piemēram:
Kāpēc
man tas vajadzīgs? Kur iegādāties?
Kā uzstādīt? Cik detektori man ir
nepieciešami? Vai detektors obligātu
jāuzstāda uz griestiem? Cik ilgi tas ir
derīgs? Tāpēc 2.decembrī no plkst.
14.30 līdz 18.30 visiem interesentiem
tiks sniegta iespēja saņemt konsultāciju
klātienē. Papildus, iedzīvotājiem tiks
izdalīti arī informatīvie materiāli un
nodemonstrēta
dūmu
detektora
darbība.
Informācija
par
VUGD
ugunsdzēsības daļu un posteņu
adresēm, kā arī Ugunsdrošības un
civilās aizsardzības koledžu pieejama
šeit:
www.vugd.gov.lv/lat/Kontakti/

portālam, izmantojot internetbanku,
eID, eParakstu vai eParaksts mobile
aplikāciju.
Tātad, ja jums ir nepieciešams
pārdeklarēties vai iegūt informāciju
par to, kur esat deklarēts, vispirms
aicinām
izmantot
elektroniskos
pakalpojumus portālā www.latvija.
lv. Gadījumā, ja jums nav datora ar
interneta pieslēgumu vai nejūtaties
droši, ka varēsiet to izdarīt pareizi,
esiet laipni aicināti nākt uz Valsts
un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru, kur ir pieejams
dators ar interneta pieslēgumu, kā
arī iespēja saņemt konsultāciju no
klientu apkalpošanas speciālista. Ja
vēlaties to darīt pastāvīgi mājās, kā
arī pārliecināties, ka elektronisko
pakalpojumu pildāt pareizi, tad varat
droši zvanīt klientu apkalpošanas
speciālistam pa tālruni 66954809 vai
65904460. Taču neuztraucieties, ja
jums nav iepriekšminēto rīku, lai ar
deklarēšanos saistītos jautājumus
nokārtotu elektroniski – iesniegumi
tiek pieņemti arī papīra formātā
līdzšinējā kārtībā.

PAR BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU
IEVĒLĒTA GINTA ZĀBELE
24.oktobra domes sēdē par jauno
Balvu novada pašvaldības Bāriņtiesas
priekšsēdētāju tika ievēlēta Ginta
Zābele. Viņa pašlaik pilda Bāriņtiesas
lietvedes pienākumus, tāpēc šīs
iestādes darbs ir labi zināms.
Savus jaunos pienākumus Ginta
sāks veikt tikai pēc Bāriņtiesas
priekšsēdētaja,
bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas
locekļa
mācību
programmas
apgūšanas, ko paredz Ministru
kabineta
2006.gada
5.decembra
noteikumi Nr.984.

talrunu_saraksts/.
Konsultāciju diena ir viens no
pasākumiem, ko šogad organizē
VUGD, lai informētu iedzīvotājus par
dūmu detektoru nepieciešamību,
nozīmi un praktiskajiem iegādes
un uzstādīšanas jautājumiem. Jau
norisinājies orientēšanās pasākums
un konkurss jauniešiem, organizēta
preses konference, šobrīd visā
Latvijā tiek īstenotas tikšanās ar
senioru organizācijām un norisinās
dažādas aktivitātes sociālajos tīklos,
u.c.pasākumi.
2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā
nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu
prasības – visos mājokļos (gan
privātmājās, gan dzīvokļos) būs jābūt
uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka
detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet
privātmājas papildus būs jānodrošina
ar ugunsdzēsības aparātu. Ikviens
iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu
drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas
ugunsdrošības prasības! VUGD aicina
ikvienu iedzīvotāju neatlikt rūpes
par savu, tuvinieku un līdzcilvēku
dzīvībām un šodien uzstādīt mājoklī
dūmu detektoru!

Ginta Zābele ar
pašvaldības
domes
A.Pušpuru.

Balvu novada
priekšsēdētāju

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu
novada
pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” izsludina vakanci
uz personāla speciālista (apvienoto
ar lietvedi) amatu uz noteiktu laiku
(pastāvīgā darbinieka prombūtnes
laikā) ar 2019.gada decembra beigām
vai 2020.gada sākumu.
Darba apraksts:
• Pilna laika darbs – normālais
darba laiks (40 stundas nedēļā);
• Amata alga (mēnešalga) – 619.00
eiro (pirms nodokļu nomaksas);
• Darba vietas adrese: „Pansionāts
„Balvi””, Pansionāta apbraucamā
iela 1, Kubulu pagasts, Balvu
novads, LV-4501;
• Profesijas kods – 2423 07.
Galvenie darba pienākumi:
• Kārtot personāla lietvedību;
• Nodrošināt
personāla
datu
uzkrāšanu, sistematizēšanu un
analīzi;
• Organizēt
jauno
darbinieku
ievadīšanu uzņēmuma dzīvē;
• Organizēt personāla apmācības;
• Piedalīties
darbinieku
motivēšanas un darba samaksas
sistēmas izveidē;
• Sekot līdzi darba tiesisko attiecību

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR
UZŅĒMĒJIEM

8.novembrī
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs tikās ar Balvu novada
uzņēmējiem, lai neformālā gaisotnē
izrunātu, kā pašvaldība var palīdzēt
uzņēmējiem,
vai
nepieciešama
Balvu
novada
pašvaldības
uzņēmējdarbības
konsultatīvā
padome, kā arī apsprieda citus

Plašākai informācijai:
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. prese@vugd.gov.lv

ar
uzņēmējdarbību
saistītos
jautājumus.
A.Pušpurs
pateicas
visiem
uzņēmējiem, kuri atrada laiku,
lai piedalītos šajā sanāksmē, kā
arī par izteiktajiem viedokļiem un
idejām turpmākajai pašvaldības un
uzņēmēju sadarbības uzlabošanai
un stiprināšanai.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu novada pašvaldības domes priekšēdētājs A.Pušpurs ar uzņēmējiem pārrunā
aktuālos nozares jautājumus.
6.
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ALTUM PIEDĀVĀ DAŽĀDA
ATBALSTU LAUKSAIMNIEKIEM

APMĀCĪBAS BŪVNIECĪBAS
INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOTĀJIEM
Būvniecības valsts kontroles
birojs (turpmāk – Birojs) atgādina,
ka saskaņā ar Būvniecības likuma
21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri
būvniecības
administratīvais
process uzsākams elektroniski
Būvniecības informācijas sistēmā
(turpmāk – BIS). Birojs ir uzsācis
vērienīgu apmācību kampaņu BIS
lietotājiem, organizējot seminārus
un tiešsaistes apmācības.
Apmācību kampaņas mērķis ir
projektētājiem,
būvspeciālistiem
un tehnisko noteikumu izdevējiem
viegli uztveramā un saprotamā
veidā sniegt informāciju par BIS
funkcionalitāti,
izveidotajiem
elektroniskiem
procesiem,

projektētāju, būvspeciālistu un
tehnisko
noteikumu
izdevēju
tiesībām un pienākumiem no
2020. gada 1.janvāra, kā arī par
būvniecības elektroniskā procesa
sniegtām priekšrocībām.
Sīkāk par apmācībām www.
bvkb.gov.lv.
Tiešsaistes
apmācībām
(vebināriem) var pieteikties: https://
ej.uz/BISvebinars.

No pavasara līdz rudenim
zemnieki strādā bez apstājas.
Gada otrajā pusē lauki jāapstrādā
uz
nākamo
sezonu,
jāpērk
minerālmēsli,
degviela,
jālabo
tehnika,
jānodrošina
krājumi
ziemai un jāveic citi darbi. Lai to
visu paveiktu, vajadzīgi diezgan
lieli apgrozāmie līdzekļi.
Ja nav
saņemta apmaksa par pārdoto šī
gada ražu, nauda gada otrajā pusē
nepieciešama arī ziemāju sējai.
Savukārt, ja ieņēmumi tikai nedaudz
vai nemaz nepārsniedz pēdējā
lauksaimniecības cikla ražošanas
izmaksas,
lielākoties
papildus
apgrozāmais kapitāls nepieciešams
nākamā gada sākumā līdz ienākumu
saņemšanai rudenī
– kārtējo
izmaksu segšanai un vēlākai lauku
apstrādei.
Vidzemes reģiona lauksaimnieki
lielākoties ir rūpīgi finanšu plānotāji
un ļoti novērtē ALTUM dziļo izpratni
par
lauksaimniecības
jomas
finansēšanu
un
lauksaimnieku
vajadzībām.
Jāuzsver,
ka
lauksaimnieku un viņu vajadzību
ir daudz, tāpēc svarīgi tās laikus
apzināties un sagādāt apgrozāmos
līdzekļus nākamajam periodam.
ALTUM tos piedāvā uz termiņu līdz 2
gadiem, apjomā līdz 1 miljonam eiro,
lauksaimniecības kooperatīviem –
līdz 2,85 miljoniem eiro.
Būtiski arī zināt, ka lauksaimnieks,
kas ir primāro lauksaimniecības
produktu ražotājs, var saņemt
atbalstu kredītprocentu dzēšanai.

Papildus jautājumu gadījumā,
sazināties ar Biroja ERAF projekta
vadītāju Aiju Vuli (Aija.Vule@bvkb.
gov.lv; tel.: 20259623).

PIEEJAMS FINANSĒJUMS PASĀKUMĀ
“IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS AKTĪVOS”
No 4.novembra līdz 4.decembrim
ir iespēja pieteikties atbalsta
saņemšanai
divos
investīciju
atbalsta
pasākumos
“Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās”
un
“Atbalsts
ieguldījumiem
pārstrādē”.
Pasākuma
“Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās”
mērķis
ir
atbalstīt
lauku
saimniecības.
Sestās
kārtas
pieejamais publiskais finansējums
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvajām
sabiedrībām
ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku
saimniecībām 29 miljoni eiro. Lauku
saimniecībām finansējums sadalīts
pēc
reģionalizācijas
principa,

sadalījumu var skatīt Lauku atbalsta
dienesta (LAD) mājaslapā.
Pasākuma
“Atbalsts
ieguldījumiem pārstrādē” mērķis
ir paaugstināt lauksaimniecības
produktu pārstrādes efektivitāti
un palielināt produktu pievienoto
vērtību. Apakšpasākuma ietvaros
tiek atbalstītas aktivitātes, kas
saistītas
ar
lauksaimniecības
produktu pārstrādi, un ar to saistītu
iepakošanu
un
pirmapstrādi.
Astotās kārtas pieejamais publiskais
finansējums ir 15,7 miljoni eiro.
Plašāka informācija par atbalsta
saņemšanas
nosacījumiem
un
prasībām pretendentiem pieejama
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Piemēram, klientam aizdoti 15 000
eiro ar 4 % gada likmi un 10 mēnešu
atmaksas termiņu. Minētajā laika
posmā ar šādu likmi viņš samaksā
kredītprocentos 500 eiro. Rudenī,
kad lauksaimnieks LAD iesniedz
izziņas par aizņēmumiem, viņš
saņem atpakaļ šos 10 mēnešos
nomaksātos eiro. Tādējādi bieži vien
sanāk, ka lauksaimnieks saņēmis
bezprocentu aizdevumu.
Ļoti būtiski arī neaizmirst par
apdrošināšanu, kas ir drošības
spilvens gan lielu lietavu, gan
sausuma
gadījumos un citās
stihijās, kas diemžēl nav retums.
Redzam, ka LAD sniegtais atbalsts
par dzīvnieku, sējumu un stādījumu
platību apdrošināšanu gadu no
gada kļūst arvien populārāks. Tomēr
ne visi lauksaimnieki ir informēti, ka
apdrošināšanas izdevumu segšanai
var izmantot ALTUM apgrozāmo
līdzekļu aizdevumu, turklāt 70%
no izmaksām pēc tam segs Lauku
atbalsta dienests, kas nodrošina
kompensējošu
maksājumu
lauksaimniekiem, pamatojoties uz
iesniegto apdrošināšanas polisi
par ražas, augu un dzīvnieku
apdrošināšanu un tās apmaksu
apliecinošajiem dokumentiem.
Vidzemes Reģionālais centrs
ir Valmiera, Rīgas iela 9, tālruņa
nr.67774078, e-pasts: vidzeme@
altum.lv. Uz tikšanos!
Olita Untāla,
ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja

LĪDZ
15.NOVEMBRIM
VEICAMS
KĀRTĒJAIS NODOKĻA MAKSĀJUMS

NOSLĒDZIES PILOTPROJEKTS SOCIĀLAJĀ
JOMĀ
Ir
noslēdzies
ESF
projekta
Nr.9.2.2.2./16/I/001
“Sociālo
pakalpojumu
atbalsta
sistēmas
pilnveide”
darbības
“Sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu
finansēšanas mehānismu aprakstu
un ieviešanas metodiku izstrāde,
aprobācija
izmēģinājumprojektos
un izmēģinājumprojektu rezultātu
novērtēšana” ietvaros, īstenotais
individuālā budžeta modeļa bērniem
ar funkcionēšanas traucējumiem
izmēģinājumprojekts.
Balvu
novada
pašvaldībā
pilotprojektā iesaistījās 10 ģimenes,
kurās ir bērni ar funkcionēšanas
traucējumiem.
Ģimenēm
bija
iespējams
saņemt
sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus un
vienlaikus tās izmantoja IB modeļa
pieeju pakalpojuma nodrošināšanai.
Izmēģinājumprojektā visbiežāk tika
nodrošināti tādi pakalpojumi kā
fizioterapeits, asistents, psihologs,
ABA terapija, mūzikas terapija,
aprūpes mājās pakalpojums u.c.

VEIDA

Atgādinām, ka līdz 2019. gada
15.novembrim veicams kārtējais
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājums. Saskaņā ar likumu
„Par nekustamā īpašuma nodokli”,
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājumi veicami vienu reizi
ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15.
maijā, 15. augustā un 15. novembrī
- vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas vai arī reizi
gadā - avansa veidā.
Nomaksāt nodokli 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

Projekta noslēgumā Labklājības
ministrijas projekta vadības grupas
pārstāvji tikās ar ģimenēm, kurās
pārrunāja
ģimeņu
ieguvumus
projekta gaitā, kā arī uzklausīja
ieteikumus par IB modeļa pieejas
izmantošanu
nākotnē.
Projekta
vadības
grupa
noslēgumā
iesaistītajām ģimenēm un bērniem
pateicās par izturību, jo projekta
darbības bija ļoti intensīvas.
Projekta noslēgumā pašvaldību
sociālā
dienesta
pārstāvji
un
sociālie darbinieki, kuri piedalījās
pilotprojektā, pārrunāja un kritiski
vērtēja pilotprojekta profesionālo un
administratīvo procesu.
Pilotprojekta
rezultāti
būs
izmantojami, lai nākotnē veidotu
jaunu pieeju sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu saņemšanai.
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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.
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.

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

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
15.novembrī
plkst.9:00
Bezmaksas nodarbība topošajiem
vecākiem “Zīdīšanas mācība” Balvu
slimnīcas dzemdību nodaļā.
15.novembrī
plkst.18:00
Tikšanās ar Edgaru un Ingrīdu
Skučiem, kuri dalīsies ar redzēto un
piedzīvoto ceļojumā uz Svēto zemi,
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
16.novembrī plkst.11:00 Aicina
3-4 gadīgus bērnus kopā ar vecākiem
pavadīt
laiku
Balvu
Centrālās
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā!
Kopā lasīsim, spēlēsimies, zīmēsim,
līmēsim! Pieteikšanās un sīkāka
informācija
64522160,
diana@
balvurcb.lv vai personīgi bibliotēkā!
16.novembrī
plkst.
17:00
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīts svinīgs sarīkojums
“Es esmu Latvija!” Balvu muižā.
Koncertprogramma
“Divu
roku
siltumā” (dziedātāja/ aktrise Zane
Dombrovska,
aktieris,
režisors
Gundars
Silakaktiņš,
mūziķis/
komponists
Raimonds
Macats,
jauktais koris “Mirklis”). Muzicē
dziedātāja/ koklētāja Inga Karpiča.
23.novembrī plkst.9:00 Deju
rekolekcijas, ko vada māsa Diāna
Cērmane, Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
24.novembrī plkst.12:00 Izrāde
bērniem “Nemo un draugi no
Madagaskaras” Balvu muižā. Biļetes
iepriekšpārdošanā
Balvu
muižā.
Bērnu biļete EUR 4,00, pieaugušo
EUR 6,00, ģimenes biļete (4 cilvēki)
EUR 16,00.
24.novembrī
plkst.12:30
Ērģelnieces
Ilzes
Bertrānas
solokoncerts
“Mūzika
viduslaiku
klavesīnam” Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
Pēc
koncerta
sarunas
par seno mūziku un konsultācija
interesentiem. Ieeja bez maksas.
26.novembrī
plkst.18:00
Klaviermūzikas koncerts - Anastasija
Raspopova Balvu muižas koncertzālē.
Ieeja – ziedojums.
27.novembrī plkst.9:00 Lekcija
topošajiem vecākiem “Grūtniecības
norise. Pozas un elpošana dzemdībās”
Balvu slimnīcas dzemdību nodaļā.
Dalības maksa EUR 10,00.

BĒRZKALNES PAGASTĀ

15.novembrī plkst.18:00 Latvijas
valsts svētku pasākums-koncerts
Bērzkalnes bērnudārza zālē.

BĒRZPILS PAGASTĀ

16.novembrī
plkst.11:00
“Bērzpils atklātais kauss volejbolā
veterāniem 2019” Bērzpils sporta
angārā. Piedalīsies komandas no
Bērzpils, Madonas/Lubānas, Maltas,
Nautrēniem un Balviem.
16.novembrī plkst.22:00 Latvijas
valsts svētku ieskaņai- Atpūtas
vakars pie galdiņiem. Galdiņu
rezervācija līdz 14.novembrim pa
tālr.: 27872031. Spēlē Zintis Krakops.

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

30.novembrī plkst.13:00 Atpūtas
pēcpusdiena Bērzpils pagasta ZELTA
FONDAM- vecākajai paaudzei “Mani
gadi- mana bagātība”. Transportu
pieteikt līdz 28.novembrim pa tālr.
27872031. Līdzi ņemiet groziņu un
jautru garastāvokli!

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

16.novembrī
plkst.19:00
“Tikšanās
vieta
Briežuciems”.
Briežciemieši aicina atkal satikties,
jo tikšanās vietu mainīt nedrīkst!
Pasākumā uz skatuves kāps Balvu,
Viļakas, Baltinavas un citu novadu
pašdarbnieki.
Nāciet,
klausīties,
skatīties,
kopā
priecāties
un
izdejoties! Spēlēs AMMAs. Ieeja brīva.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

15.novembrī plkst.19:00 Valsts
svētku
sarīkojums
–
koncerts
“Mēs mīlam šo zemi, šo dziesmu”,
piedaloties
Rikardeonam
un
K.Šomasei. Ieeja ziedojums – EUR
1,50, skolēniem EUR 1,00.

KUBULU PAGASTĀ

16.novembrī
plkst.21:00
deju vakars, gaidot Latvijas 101.
gadadienu, kopā ar grupu “OTTO”.
Ieeja līdz plkst.23:00 EUR 3,00, vēlāk
EUR 5,00.
19.novembrī plkst.18:00 Filma
“Dvēseļu putenis” Kubulu kultūras
namā. Biļetes cena EUR 3,00.
22.novembrī plkst.19:00 Balvu
novada “Gada balva uzņēmējdarbībā
2019” Kubulu kultūras namā. Ballē
muzicēs grupa “Credo”.

TILŽAS PAGASTĀ

17.novembrī plkst.19:00 Svētku
vakariņas sveču gaismā “Pieder
man pļavas un sudraba rasa”. Aicina
piedalīties ikvienu ar riekšaviņu
pašceptu
pīrāgu
vai
riecienu
pašceptas maizes Tilžas kultūras
namā.
17.novembrī plkst.22:00 Valsts
svētku balle kopā ar Lauri Neilandu
Tilžas kultūras namā. Valsts svētku
pasākuma apmeklētājiem ieeja brīva,
pārējiem EUR 2,50.
20.novembrī
plkst.9:00
Keramiķes
Vēsmas
Ušpeles
meistarstundas
“Māla
apguves
tehnoloģiju paraugdemonstrējumi,
vecās
tehnikas
apmācība
un
veidošana ar mālu” Tilžas vidusskolā.
21.novembrī plkst.16:00 Filma/
krimināldrāma “1906” Tilžas kultūras
namā. Biļetes cena EUR 1,50.
24.novembrī plkst.11:00 Filma
“Dvēseļu putenis” Tilžas kultūras
namā. Biļetes cena EUR 2,50.

VĪKSNAS PAGASTS

17.novembrī plkst.22:00 Balle
pie galdiņiem kopā ar Zinti Krakopu
Vīksnas tautas namā. Ieeja EUR 3,00.
19.novembrī Vīksnas senioru
ekskursija uz Alūksnes novadu.
Pieteikties līdz 15.novembrim, zvanot
pa tālruni 20284144.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
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