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

Iestāžu darba laiki Lieldienu
brīvdienās
Peldbaseins:
19.aprīlis - slēgts;
20.aprīlis – no plkst. 09:00 - 22:00;
21.aprīlis – no plkst. 14:00 - 22:00;
22.aprīlis - slēgts;
23.aprīlis – no plkst.17:00 - 22:00.
Balvu Novada muzejs:
21.aprīlis – no plkst.12:00 – 16:00;
19., 20., 22.aprīlis – slēgts.
Balvu Centrālā bibliotēka:
18.aprīlis – no plkst.10:00-16:00;
19.aprīlis – slēgta;
20.aprīlīs – no plkst.10:00-14:00;
21.aprīlis – slēgta;
22.aprīlis – slēgta.

LIELĀ TALKA – 27.APRĪLĪ
Šogad Lielā Talka notiks 27.aprīlī
un tajā cilvēki aicināti ne tikai vākt
atkritumus, bet arī tos vācot šķirot.
Tas tiks darīts, lai veicinātu izpratni
par plastmasas piesārņojumu, tās
kaitīgo ietekmi uz vidi, un izpratni par
plastmasu kā videi bīstamu atkritumu,
kas rada augsnes piesārņojumu
un siltuma akumulāciju augsnē un
ūdeņos.
Iedzīvotāji tiek aicināti talkā
šķirot, atdalot plastmasu no citiem
atkritumiem. Tāpēc talku vietām tiks
piešķirti zilas un baltas krāsas maisi.
Talkošana Balvu novadā sāksies no
plkst.10:00.
Balvu pilsētā, kā ierasts, pulcēšanās
parkā, kur talkotāji tiks informēti par
konkrētām talkošanas vietām, tiks
izsniegti maisi atkritumiem. Pirms
darba neizpaliks arī iesildīšanās
-vingrošana kopā ar kustības “KUSTINĀCIJA!” vēstnesi Zinaidu Loginu.
(Veselības
ministrijas
kampaņa
“KUSTINĀCIJA” tiek īstenota ESF projekta
„Kompleksi
veselības
veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi”
(Identifikācijas
Nr.9.2.4.1/16/I/001)
ietvaros, pamatojoties uz Pakalpojuma
līgumu par sabiedrības informēšanas
kampaņas
“Fiziskās
aktivitātes
veicināšana” radošā risinājuma izstrādi,
realizāciju un publicitāti (Iepirkuma
identifikācijas Nr.VM 2017/19/ESF).
Zināms, ka Balvos talkas dienā tiks
labiekārtota jaunizbūvētā BMX trase,

tāpēc lūgums talkotājiem ņemt līdzi
metāla grābekļus un lāpstas.
Savukārt pagastos tiks vākti gan
atkritumi, gan labiekārtotas atpūtas
vietas, gan arī sakoptas Latvijas
Neatkarības kara piemiņas vietas un
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un citu
brīvības cīnītāju piemiņas vietas.
Balvu pagastā tiks turpināta iesāktā
Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa
”Pilskalns” teritorijas sakārtošana.
Bērzkalnes pagastā notiks Priedaines
kapu apkārtnes sakopšana. Bērzpils
pagastā tiks sakopts ambulances
parks. Briežuciema pagastā tiks vākti
atkritumi no valsts un pašvaldības
autoceļiem, stādīti košumkrūmi un
veidotas puķu dobes pie pagasta
pārvaldes un Tautas nama, kā arī
tiks veikts bērnu rotaļu laukuma
kosmētiskais
remonts,
būvju
nostiprināšana. Kubulu pagastā notiks
teritorijas sakopšana ap pagasta
pārvaldi. Krišjāņu pagastā talkotāji
uzkops un labiekārtos bērnu rotaļu
laukuma apkārtni. Lazdulejas pagastā
tiks labiekārtots sporta un bērnu
spēļu laukums un pludmale. Tilžas
pagastā talkošana notiks pagasta
centrā, teritorijā starp Sporta un Raiņa
ielām, tiks sakopts Tilžas upes kreisais
krasts, Ūdrenes ezera peldvietas
teritorija un teritorija no Raiņa ielas
līdz Pirts ielai. Vectilžas pagastā notiks
kritušo partizānu pulka karavīru kapu
kopiņu sakopšana Sudarbes kapsētā,

Vectilžas ezera malas sakopšana
pagastam
piederošajā
teritorijā,
atkritumu savākšana pagasta ceļu
malās. Vīksnas pagastā kā prioritāte
tiks izvirzīta kāpnīšu izveide līdz
ūdens tilpnei pie Kačupes kapiem
un, kā arī iepriekšējos gados, tiks
vākti atkritumi. Kačupes kapos tiks
labiekārtota piekļuve ūdens tilpnei
(Sprogu ezers). Tiks novākti traucējošie
krūmi un kritušie koki. Divās vietās
tiks izveidoti pakāpieni un roku balsti
un nodrošināta pieeja ezeram (kapi
atrodas diezgan stāvā kalnā). Kā katru
gadu, tiks sakopta atpūtas vietas
teritorija pie Sprogu ezera. Tiks savākti
un sašķiroti atkritumi.
Gan pilsētā, gan pagastos pēc
talkošanas iedzīvotāji aicināti uz Lielās
Talkas zupu!
Jautājumu
vai
neskaidrību
gadījumā vērsties pie Lielās Talkas
koordinatora Aleksandra Sņegova,
t.28673272, vai pagastu pārvaldēs.

Balvu novada pašvaldība izsludina
konkursu
“Esi
uzņēmējs
Balvu
novadā!”. Konkursa mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu
novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu
veidošanos, darba vietu rašanos, preču
un pakalpojumu noietu, prioritāri
atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli
atbildīgām idejām.
Granta pretendents ir fiziska
persona, kura plāno uzsākt un veikt
uzņēmējdarbību
Balvu
novada
administratīvajā teritorijā.
Konkursa
īstenošanai
no
Balvu novada pašvaldības kārtējā
gada budžeta līdzekļiem piešķirts
Grants, nosakot vienam konkursa
pretendentam maksimāli pieejamo
neatmaksājamo atbalsta summu ne
vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši
euro).
Granta
pretendentam
ir
jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5%
apmērā no piešķirtās Granta summas,
ko piešķir - uzņēmuma reģistrācijas
izmaksām,
izejmateriālu
iegādes
izmaksām, iekārtu un inventāra
iegādei un mārketinga izmaksām.
Biznesa ideju konkursa pieteikumu
iesniegšana līdz 2019.gada 7.maijam
plkst.16:00.
Konkursa
nolikums,
pieteikuma veidlapas atrodamas mājas
lapā http://zlbc.lv/ vai www.balvi.lv,
sadaļā Uzņēmējdarbība/ Konkurss “Esi
uzņēmējs Balvu novadā!”
Kontaktpersona
papildus
informācijai
–
uzņēmējdarbības
atbalsta speciāliste Gunta Božoka,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā Vidzemes ielā 2b, Balvos,
e-pasts biznesacentrs@balvi.lv, tel.nr.
26461435.
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LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

BALVU PARTIZĀNU NODAĻA
1919.gada maijā - jūnijā Liepnas
- Balvu - Rugāju apvidū neatradās
neviena no karojošām armijām,
nedarbojās
pārvaldes
iestādes.
Novada aizsardzību savās rokās ņēma
vietējie partizāni, veidojot atbalsta
punktu sistēmu no Lubāna ezera
līdz Liepnai. Partizāniem bija grūts
uzdevums - jānotur frontes līnija
apmēram 50 km garumā, iespēju
robežās nodrošinot posteņus uz
galvenajiem
ceļiem.
Aizsardzībai
izmantoja dabiskus šķēršļus - purvu
joslas, mežainu apvidu.
Lai
noturētu
frontes
līniju,
virsleitnants Jānis Vīndedzis uzņēmās
apvienot partizānu pulciņus. 1919.
gada jūnija sākumā Rugāju, Sudarbes,
Orlovas, Silakroga, Balvu, Kupravas
“zaļo”
pulciņi
apvienojās
Balvu
partizānu nodaļā, par
komandieri
kļuva Jānis Vīndedzis. Balvu partizānu
nodaļā bija apmēram 100 vīru,
nozīmīgāko
ceļu
apsargāšanai
posteņi bija pie Rugājiem, Sudarbes,
Orlovas, Silakroga, Kupravas. Sakarus
nodrošināja apmēram 30 vīru jātnieku
nodaļa,
izmantojot savus līdzi
paņemtos zirgus. Purvi ievērojami
atviegloja partizānu darbību.
Apbruņojumā bija visdažādāko
sistēmu ieroči, lielākā daļa trofeju
ieroči, munīcijas papildināšana bija
iespējama tikai uz pretinieka rēķina.
Labus rezultātus deva sarīkotā ieroču
vākšanas akcija no iedzīvotājiem.
Pirmo ložmetēju partizāni ieguva,
izvelkot to no ezera, ko atkāpjoties bija
nogremdējuši sarkanarmieši. Vēlāk,
kad bija nodibināti sakari ar igauņu
karavīriem un Valmieras pulku, izdevās
saņemt arī ieročus un munīciju.
Par uzturu - partizāni iztika ar to,
ko tuvinieki piegādāja no mājām,
arī iedzīvotāji labprāt deva pārtiku,
neprasot par to atlīdzību. Apģērba ziņā
gan bija liela dažādība, apavi - kurpes,
zābaki, pastalas, vīzes.
Jūnijā Balvu partizānu nodaļa
iesaistījās sadursmēs ar ienaidnieka
izlūku
grupām,
nepieļaujot
sarkanarmiešu
atgriešanos.
Sadursmes notika pie Silakroga,
Augustovas,
Orlovas,
Sudarbes,
Kupravas, Pokrotas, Tikaiņiem. 1919.
gadā izdotajā laikrakstā “Baltijas
Vēstnesis” bija publicēta Artura Zeltiņa
rakstu sērija “Latgales partizāni”, tajā
viņš stāsta, ka līdz 6.jūnijam notika
tikai mazas izlūku sadursmes, 6. jūnijā

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Administratīvi teritoriālā reforma jeb ATR. Šis vārdu salikums ir visplašāk
lietotais pēdējās nedēļās laikā. Protams, tam ir savi iemesli, jo tas ir tiešā saistībā
ar ikvienu pašvaldību Latvijā. Arī Balvu novadu skars gaidāmās izmaiņas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir prezentējusi
vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas plānu, kas Latvijas teritoriju
paredz iedalīt 35 pašvaldībās. Kā norāda vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Juris Pūce, šis administratīvi teritoriālā iedalījuma modelis ir
tikai sākuma piedāvājums.
Pēdējās nedēļas laikā ir notikušas gan prezentācijas, gan apspriedes, uzklausīti
komentāri un viedokļi. Vai visu uzklausot un analizējot var teikt, ka ir pilnīgi skaidri
mērķi? Jaunā iespējamā reformas karte ir nopublicēta. Priecē, ka no ministrijas
ir apgalvojums, ka diskusijas ir atvērtas un ka tiks uzklausīti viedokļi, iebildumi
un apgalvojumi. Saspringtas sarunas sāksies pēc maija vidus, jo ministrijas
pārstāvji līdz rudenim ir apņēmušies tikties ar visām pašvaldībām, deputātiem
un iedzīvotājiem.
Vai ir izpildījušies kritēriji kopš 2009.gada, vai būs ekonomiskie ieguvumi
no jaunās reformas, vai būs ieguvējs iedzīvotājs? Šie ir tikai daži no svarīgajiem
jautājumiem, kuriem nepieciešama analīze.
Iepriekšējās teritoriālās reformas viens no kritērijiem bija, ka novada pagastu
centros jānokļūst pa melnā seguma ceļiem. Mūsu novadā tāds ir Krišjāņu pagasts,
uz kuru nav šāda ceļa. Vai un cik būs tādu vietu Latvijā, kur būs šāda situācija? Tas
ir ļoti svarīgi ikvienam cilvēkam, jo ceļu infrastruktūra, izveidojot jaunas novadu
teritorijas, būs viena no nozīmīgākajām sastāvdaļām cilvēku mobilitātei.
Ekonomiskie

ieguvumi

pēc

pašreizējiem

provizoriskajiem

aprēķiniem

neattaisno sevi ar milzīgu ieguvumu. Pārzīmējot karti, zemnieks vai uzņēmējs
pēkšņi nemainīs savu darbošanās vietu. Bet, kas gan būs būtiski, mainīsies
juridiskās adreses, iedzīvotājiem - dzīvesvietas adreses. Ļoti svarīgi būtu adrešu
maiņu veikt un apmaksāt valstij. Aprēķini pēc ministrijas teiktā liecina, ka tie būs
apmēram 8 miljoni euro. VARAM ministrija solīja, ka tas negulsies uz iedzīvotāju
un pašvaldību pleciem.
Svarīgs pašvaldību uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus
maksimāli tuvāk dzīvesvietai. Vai tas būs vieglāk izdarāms attiecībā uz attālākajām
vietām jaunajā kartē, šaubos.
Šis viss ir tikai neliels ieskats plānotajā administratīvi teritoriālajā reformā.
Ieguvumi, zaudējumi – tas viss, ceru, taps skaidrāks pēc pārrunu sākšanās, kaut
arī laika sprīdis ir ļoti saspringts, jo jau 2020.gadā ATR ir jāpieņem Saeimai.
Tuvojas Lieldienas, - pavasara lielākie svētki, kuri ar prieku tiek gaidīti ikvienā
ģimenē gan godinot Kritus augšāmcelšanos, gan krāsojot olas un ticot Lieldienu
zaķim. Tāpēc novēlu ikvienam, lai šajā laikā mēs veltītu viens otram tikai labus un
gaišus vārdus, lai mūs visus silda ne tikai siltie saules stari, bet arī labestība un
cilvēku smaidi! Priecīgas Lieldienas!

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
8.aprīlī notika ārkārtas domes
sēde, kurā piedalījās 13 deputāti –
Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Andris Bačuks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Eva Smirnova.
Sēdē tika izskatīts viens jautājums.
Par aizņēmumu Balvu Kultūras
un atpūtas centra rekonstrukcijas
pabeigšanai
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības
padomei
atļauju
Balvu novada pašvaldībai ņemt

ilgtermiņa aizņēmumu EUR 2 903
684,99 (divi miljoni deviņi simti
trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit
četri euro un 99 centi) uz 30 gadiem
no Valsts kases ar noteikto gada
procentu
likmi
aizņēmumam
„Emisijas
kvotu
izsolīšanas
instrumenta
finansēto
projektu
atklātā konkursa „Siltumnīcefekta
gāzu emisijus samazināšana – zema
enerģijas patēriņa ēkas” projekta
„Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšana
Balvu
kultūras
un
atpūtas
centrā”
realizācijas
pabeigšanai
neattiecināmajām
izmaksām.

sarkanarmiešu nodaļa, apmēram
20 jātnieki, 20 kājnieki un daži
vezumnieki virzījās pa Viļakas ceļu
uz Balvu pusi. “Viņiem bijis paziņots,
ka Balvos nacionālā karaspēka nav
un apšaudītāji ir tikai vietējie. Pie
Borovkas nodaļu apšaudīja četri
partizāni,
divus
sarkanarmiešus
ievainoja, savu pretinieku neuzzinājuši
atlikušie aizbēga”.
Kādu pārdrošu partizānu rīcību
Rugāju apkārtnē atmiņās apraksta
Latgales partizānu pulka karavīrs
Aleksandrs Siliņš: “Ceļmalā nostādīts
ložmetējs, ar kuru labi pratis rīkoties
Šedvelis, viņš, maskējies starp lielo
akmeni un ceļmalu, gaidīja iebrucējus.
Pārējie 4 ierakumos gar mežu,
pielādējuši patronās pulveri, nolēmuši
pilnas lietot, ja vajadzēs. Noguruši,
badaini iebrucēji nākuši ķēdē gar
Kalniņu mājām, priekšējie jau bijuši
Zeltiņu māju pļavās. Priekšā gājis
komandieris ar karti rokās, reizēm
binoklī pavērojis apkārtni. Kad viņi
nonākuši pļavā, līdzenā vietā, sākuši
šaut partizāni ar pulvera patronām.
Bija milzīgs troksnis, licies, ka viss mežs
dārd. Iebrucēji metušies sānis uz ezeru,
tad darbu sācis ložmetējs. Iebrucēji
nav varējuši pacelt galvu. Kādu brīdi
partizāni vēl trokšņojuši, tad beiguši
šaut. Uzbrucēji gar grāvi atkāpušies...
Tomēr 5 bijuši ievainoti, kāds arī kritis.
Apkārtnē izplatījusies ziņa, ka Tikaiņu
mežs pilns partizānu. To darīt bija
risks, vēlāk jau pēc kaujas izrādījies,
ka ložmetējs nevis pārtraucis darbu,
bet “aizrijies” un tie 4 esot domājuši,
ka jābeidz šaut, iebrucēji domājuši,
ka klusums slēpj briesmas...šausmīgi
būtu bijis, ja viņi dotos uzbrukumā, tie
4 partizāni neko neizdarītu pret tādu
baru, nokļūtu gūstā....”
1919.gada jūnijā sākās vienas
no izšķirošajām Neatkarības kara
kaujām, Cēsu kaujas. Pret vācu
karaspēku cīnījās Igaunijas armija
un Ziemeļlatvijas brigāde. 22.jūnijā
Igaunijas armija kopā ar Ziemeļlatvijas
brigādi Cēsu kaujās sakāva vācu
spēkus. Tobrīd Balvu partizānu nodaļa
aizsargāja ieņemto frontes sektoru
Austrumu frontē, neļaujot pretiniekam
iebrukt Vidzemē.
Ruta Akmentiņa
Balvu Novada muzeja vecākā
speciāliste, vēsturniece

DOMES SĒDE
Šī gada 28.martā notika kārtējā
Balvu

novada

domes

sēde,

kurā

Profesionālās

piedalījās 14 deputāti - Aigars Pušpurs,

vidusskolas

Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons

2018./2019.

Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,

gadam.

Andris

Bačuks,

Sandra

Kindzule,

Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,
Tālis

Korlašs,

Aija

Mežale,

Eva

un

vispārizglītojošās

Attīstības
–

plānu

2020./2021.mācību

Par noteikumu apstiprināšanu
Tika nolemts apstiprināt Balvu
novada

pašvaldības

noteikumus

Smirnova, Jānis Zakarīts. Sēdē kopumā

Nr.2/2019

izskatīti 48 jautājumi.

pašvaldības īpašumā un valdījumā

Par attīstības plānu
2.

Deputāti lēma apstiprināt Balvu

esošu

„Par

neapbūvētu

Balvu
zemes

novada
gabalu
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iznomāšanu

un

nomas

līgumu

pagarināšanu”.
Par lokalplānojumu
Sēdē

lēma

apstiprināt

lokālplānojuma

„Lokālplānojums

zemes vienībās. Zemes vienībai Nr.1

nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.1

maksā LR likumos noteiktos nodokļus

lēma piešķirt nosaukumu „Laukāres”

Kalna ielā 13, Kubulos, Kubulu pagastā,

un maksājumus par saņemtajiem

un noteikt lietošanas mērķi – 0101

kas sastāv no divistabu dzīvokļa 41,2

pakalpojumiem.

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

m2 platībā un kopīpašuma 412/5333

darbība

domājamajām daļām no dzīvojamās

izsolē
novada

ir

lauksaimniecība”.

Bet

nekustamajam īpašumam „Mežaine”,

zemes vienībai Nr.2 lēma saglabāt

mājas,

Krišjāņu pag., Balvu novadā” redakciju

nosaukumu

noteikt

domājamajām daļām 3,96 m2 platībā

un izdot Balvu novada domes 2019.

lietošanas mērķi – 0201 „zeme, uz

un zemes – atbilstoši domājamajām

gada 28.marta saistošos noteikumus

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir

daļām 0,0183 ha platībā. Pārdošanas

Nr.8/2019

mežsaimniecība”.

cena EUR 1300,00, nomaksas termiņš

„Lokālplānojuma

nekustamajam īpašumam „Mežaine”,
Krišjāņu

pagastā,

teritorijas

Balvu

„Avotiņi”

un

Deputāti lēma precizēt platību

palīgēkas

–

atbilstoši

– 4 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

novadā

Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai

Par izsolēm

un

zemes vienībai Bērzkalnes pagastā no

Tika lemts atsavināt atklātā mutiskā

izmantošanas

apbūves noteikumi un grafiskā daļa

16,27 ha uz 13,10 ha.

izsolē nekustamo īpašumu Tehnikas

Tika lemts piešķirt adresi Kalna iela

ielā 5H, Balvos, Balvu novadā, kas

9F, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV

sastāv no zemes vienības 0,1578

– 4566 zemes vienībai Kubulu pagastā

ha platībā, apstiprināt nekustamā

Balvu

un uz tās esošajām ēkām. Piešķirt

īpašuma sākumcenu EUR 2250,00

novada pašvaldībai piekritīgo zemi

adreses telpu grupām (dzīvokļiem):

un apstiprināt nekustamā īpašuma

zemes vienību Vectilžas pagastā 4,2

telpu grupai Nr.1 – Kalna iela 9F – 1,

Tehnikas

ha platībā un piešķirt nekustamajam

Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV –

novadā, izsoles noteikumus.

īpašumam

„Fermas”.

4566; Telpu grupai Nr.2 – Kalna iela

uz

Balvu

9F – 2, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov.,

īpašuma Celtnieku ielā 15, Balvos,

novada pašvaldības vārda nekustamo

LV – 4566; Telpu Nr.3 – Kalna iela 9F –

Balvu novadā, kas sastāv no zemes

īpašumu „Fermas” Vectilžas pagastā

3, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV

vienības 0,1418 ha platībā, izsoles

un

– 4566.

rezultātus, nosakot par uzvarētāju

„Teritorijas funkcionālais zonējums un
apgrūtinātās teritorijas””.
Par nekustamo īpašumu
Tika

nolemts

Reģistrēt

atzīt

par

nosaukumu
zemesgrāmatā

nodot

atsavināšanai

minēto

Deputāti

nekustamo īpašumu.

lēma

mainīt

ielā

Lēma

zemes

5H,

Balvos,

apstiprināt

personu,

kura

Balvu

nekustamā

iegādājās

minēto

Deputāti lēma noteikt smilts –

vienībai Bērzpils pagastā un uz tās

nekustamo

grants un smilts atradnes teritorijai

esošajai ēkai adresi no „Ezerkrasts”,

nosolīto augstāko cenu EUR 1630,00.

„Deviņziedu kalns” Krišjāņu pagastā

Bērzpils pag., Balvu nov., LV – 4576 uz

Tika noteikts nomaksas termiņš – 3

rekultivācijas veidu – ūdenstilpe un

„Ovūteņi”, Bērzpils pag., Balvu nov., LV

gadi no līguma noslēgšanas dienas.

izmantošana mežsaimniecībā.

– 4576.

Sēdē

lēma

precizēt

platību

Tika

īpašumu

par

izsolē

par

zemes

nomu

ar

augšupejošu

soli

pašvaldībai

nedzīvojamās

piederošās

telpas

platību 53,3 m

Balvu

ar

kopējo

Vidzemes ielā 2B,

2

Balvos, Balvu novadā, noteikt nomas
maksas sākumcenu EUR 0,96/m2 bez
PVN mēnesī par 1 m2, saskaņā ar
sertificētā vērtētāja nomas maksas
noteikšanas lietu. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR

likumos

noteiktos

nodokļus

un maksājumus par saņemtajiem
pakalpojumiem.
Tāpat sēdē lēma iznomāt mutiskā
izsolē

ar

augšupejošu

novada

soli

pašvaldībai

Balvu

piederošo

nedzīvojamo telpu – garāžu Liepu
ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 48,68
m2 kopplatībā, noteikt nomas maksas
sākumcenu EUR 0,56/m2 bez PVN
mēnesī par 1 m2, saskaņā ar maksas
pakalpojuma izcenojuma aprēķinu.
Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam

maksā

LR

likumos

noteiktos nodokļus un maksājumus
par saņemtajiem pakalpojumiem.
Par grozījumu konkursā

Par grozījumiem lēmumos
lemts

Deputāti lēma iznomāt mutiskā

Deputāti lēma izdarīt grozījumu

Tika

lemts

izdarīt

grozījumus

2016.gada

ar Balvu novada domes 2018.gada

10.marta lēmumā (protokols Nr.4,

13.septembra lēmumā „Par konkursa

uz 0,17 ha un mainīt konfigurāciju

vairākus zemes nomas līgumus ar

58.§),

izsakot

„Esi uzņēmējs Balvu novadā” nolikuma

rezerves zemes fonda zemes vienībai.

personām Kubulu, Bērzkalnes, Tilžas,

šādā redakcijā: „2. Noteikt samaksas

apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 39.§)

Balvu, Krišjāņu, Vectilžas pagastos.

termiņu – 2021.gada 20.marts.”.

apstiprinātajā konkursa „Esi uzņēmējs

rezerves zemes fonda zemes vienībai

personām

Bērzkalnes

pagastos

pagastā

no

0,183

ha

Tika nolemts sadalīt Balvu novada

un

nolemts

Balvu

lēmuma

domes

2.punktu

par

Tika lemts izdarīt grozījumu Balvu
novada Domes 2018.gada 25.oktobra

1.pielikuma 7.punktā un 8.punktā

vienībās: Balvu novada pašvaldībai

Balvu pagastā, “Kalniņi” Briežuciema

lēmumā

visus vārdus iekavās „(EUR bez PVN)”

piekritīgā zemes vienība 4,86 ha

pagastā,

pagastā,

novada Domes 2018.gada 9.augusta

platībā;

pašvaldībai

„Iztekas” Tilžas pagastā, „Rauduves”

lēmumā „Par zemes nomas maksas

piekritīgā zemes vienība 0,71 ha

Briežuciema pagastā, „Egles” Vīksnas

noteikšanu Balvu pilsētā”” (protokols

platībā;

pagastā, „Birznieki” Bērzpils pagastā

Nr.13

sadali.

2.1punktu „2.1.

pagastā

Balvu
Balvu

trijās

novada
novada

pašvaldībai

piekritīgā zemes vienība 0,1 ha platībā.
Tika noteikts zemes lietošanas mērķis

„Murāni”

lēma

novada

nekustamo īpašumu “Madaras – 1”

Bērzkalnes

deputāti

Tilžas

pagarināt

zemes

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību

Tāpat

Bērzkalnes
un

Tilžas

Tika lemts atļaut apvienot Balvu

„Par

14.§),

Tāpat

svītrojot

deputāti

Balvu

lēmuma

lēma

grozīt

divām zemes vienībām – zeme, uz

novada

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir

īpašuma

lauksaimniecība, vienai zemes vienībai

0,3204 ha platībā, Kubulu pagasta

novada pašvaldības izglītības iestāžu

lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa

nekustamā īpašuma „Līkumu mājas”

izdevumu

infrastruktūras

zemes vienību 0,6783 ha platībā, un

savstarpējiem

Kubulu pagasta nekustamā īpašuma

izglītības

„Stirniņas” zemes vienību 0,9621 ha

pakalpojumiem” (Protokols Nr.2, 80.§)

platībā, veidojot jaunu zemes vienību.

un izteikt lēmuma 1.pielikumu jaunā

izstrādāto un iesniegto Zemes ierīcības

Jaunizveidoto

redakcijā.

projektu nekustamajam īpašumam

atļauts reģistrēt nekustamā īpašuma

Par nomu

„Ancīši” Balvu pagastā sadalīšanai

„Līkumu

Deputāti

divās zemes vienībās. Zemes vienībai

zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme,

nedzīvojamās telpas – Brīvības ielā

Nr.1

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība

55, Tilžā, Balvu novadā, 18,0 m2

ir lauksaimniecība.

kopplatībā: telpa Nr.15 koridors – 6,30

zemes

nodalījuma

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Sēdē lēma apstiprināt SIA „Metrum
AV”

sertificētas

lēma

zemes

saglabāt

ierīkotājas

nosaukumu

„Ancīši”, mainīt adresi no „Ancīši”,
Lācupe, Balvu pag., Balvu nov. uz

Tāpat

Kubulu pagasta nekustamā

grozījumiem

„Lūsēni”

zemes

zemes

mājas”

deputāti

vienību

vienību

sastāvā,

lēma

Balvu

novada

28.februāra

tika

nosakot

Domes

lēmumu
tāmes

2019.gada
„Par

Balvu

apstiprināšanu

norēķiniem
iestāžu

par

sniegtajiem

lēma

nodot

nomā

atļaut

m2; telpa Nr.16 kabinets – 11,70 m2,

Bērzkalnes

un uzdot Balvu novada pašvaldības

apvienot Balvu novada

un noteikt lietošanas mērķi – 0101

pagasta

„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

„Ievkalni” zemes vienību 13,4 ha

nomas tiesību izsoles noteikumus un

darbība ir lauksaimniecība”. Zemes

platībā, nekustamā īpašuma „Dauguļi”

nomas līguma projektu.

vienībai Nr.2 lēma piešķir nosaukumu

zemes vienību 25,0 ha platībā un

Tika lemts iznomāt mutiskā izsolē

„Meža Ancīši” un noteikt lietošanas

nekustamā īpašuma „Čakstes” zemes

ar augšupejošu soli Balvu novada

mērķi

vienību 6,0 ha platībā, veidojot jaunu

pašvaldībai piederošās nedzīvojamās

galvenā

–

0201

„zeme,

saimnieciskā

uz

kuras

darbība

ir

īpašuma

novadā”

nolikumā:

aizstāt

ar vārdu iekavās „(EUR)”.
Par dalības maksas noteikšanu
Sēdē lēma noteikt dalības maksu
svētkos „Mirklis Balvos” koriem un
pūtēju orķestriem – EUR 50,00 no
katra

kolektīva.

Noteiktā

dalības

maksa netiek piemērota Balvu novada
jauktajam korim „Mirklis” un Balvu
Kultūras un atpūtas centra pūtēju
orķestrim „Balvi”.
Par atvaļinājumu
Tika nolemts piešķirt Balvu novada
pašvaldības
vietniecei

domes
Anitai

priekšsēdētāja
Petrovai

vienu

papildatvaļinājuma dienu 2019.gada

adresi „Ancīši”, Balvu pag., Balvu nov.

nekustamā

Balvu

Saimnieciskajai

nodaļai

izstrādāt

zemes vienību. Jaunizveidoto zemes

telpas – pagrabu Bērzpils ielā 2A, Balvos,

4.aprīlī par nostrādāto laika periodu
no 2017.gada 16.jūnija līdz 2018.gada
15.jūnijam un ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu no 2019.gada 5.aprīļa
līdz

2019.gada

18.aprīlim

par

nostrādāto laika periodu no 2018.gada
16.jūnija līdz 2019.gada 15.jūnijam, kā
arī izmaksāt atvaļinājuma pabalstu.
Sīkāk
Domes

ar

Balvu

novada

var

iepazīties

lēmumiem

www.balvi.lv
Normatīvie

sadaļā
akti

Pašvaldība/
un

attīstības

vienību tika ļauts reģistrēt nekustamā

Balvu novadā, 95,3 m

kopplatībā,

plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu

Tāpat tika nolemts apstiprināt SIA

īpašuma „Ievkalni” sastāvā, nosakot

noteikt nomas maksas sākumcenu

novada Domes sēdes ir pieejamas arī

„NOVADMĒRNIEKS” sertificētas zemes

zemes lietošanas mērķi 0201 – zeme,

EUR 0,62/m bez PVN mēnesī par 1 m ,

audio formātā - www.balvi.lv sadaļā

ierīkotājas iesniegto zemes ierīcības

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība

saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas

Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības

projektu nekustamā īpašuma „Avotiņi”

ir mežsaimniecība.

maksas noteikšanas lietu. Nomnieks

plānošanas

papildus nomas maksai iznomātājam

audio ieraksti.

mežsaimniecība”.

Balvu

pagastā

sadalīšanai

divās

Sēdē

lēma

pārdot

2

2

personai
3.

2

dokumenti/Domes

sēžu
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“PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA - ATSLĒGA UZ DARBA TIRGU”

Foto no BPVV arhīva.

Paneļdiskusijas
dalībnieki
iesākumā izteica savu viedokli par
profesijas apgūšanu jau vidusskolas
posmā, par prasmēm un zināšanām,
kuras nepieciešams apgūt skolā, lai
darba devējam būtu iespēja pieņemt
darbā tādu darbinieku, kuram būtu
ne tikai teorētiskās zināšanas, bet
arī pieredze praktiskajā darbā. Tāpat
klātesošie iedrošināja jauniešus būt
ne tikai darba ņēmējiem, bet pašiem
kļūt par uzņēmējiem-darba devējiem.
Runājot par to, kādas tad
profesijas šobrīd ir vispieprasītākās,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Pušpurs teica, ka, lai
kāda profesija tiktu izvēlēta, galvenais
ir būt labam speciālistam savā jomā.
Turpinājumā
paneļdiskusijas
dalībnieki
jau
šaurākā
lokā
pārrunāja iespējas un izaicinājumus
profesionālajā
izglītībā,
veidojot
jaunus kontaktus un sadarbības
iespējas. Skolas direktore Biruta Vizule
plaši pastāstīja, kādas programmas
izglītības iestādē tiek realizētas, kāds
ir materiāltehniskais nodrošinājums,

Pirms diskusiju sākuma dalībnieki varēja vērot Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas meiteņu tērpu demonstrācijas.
kā arī prezentēja skolēnu darbus
un sasniegumus. Tāpat visiem bija
iespēja aplūkot skolas telpas, darba
kabinetus.
Savukārt
skolēniem
bija
lieliska iespēja tikties un dzirdēt
modes mākslinieces, gleznotājas
Elitas Patmalnieces lekciju “Mans
karjeras ceļš”. Māksliniece dalījās
savā dzīves pieredzē un pastāstīja
par plānotajiem un sasniegtajiem
mērķiem,
mākslinieka
profesijas
plusiem un mīnusiem, interesentiem
bija iespēja uzdot sev interesējošos
jautājumus.
Dienas otrajā pusē foruma
dalībnieki
darbojās
dažādās
radošajās darbnīcās, kur varēja apgūt
šūšanas, rokdarbu, kokamatniecības,
gleznošanas,
skaistumkopšanas,
komerczinību un Valsts aizsardzības
mācības prasmes.
Forums noslēdzās ar rezultātu
apkopojumu,
svarīgu
atziņu

Foto no BPVV arhīva.

Lai saprastu savu nākotnes
profesijas izvēli, uzklausītu viedokļus
un
ieteikumus,
3.aprīlī
Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā
(BPVV)
forumā
„Profesionālā izglītība – atslēga uz
darba tirgu” skolēniem un visiem
interesentiem bija iespēja tikties
ar uzņēmējiem, pašvaldības un
iestāžu
vadītājiem,
bijušajiem
BPVV absolventiem. Kopā forumā
piedalījās 140 dalībnieki.
Forums iesākās ar Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
Aigara Pušpura uzrunu, kurš aicināja
klātesošos pievērst lielāku uzmanību
iespējai apgūt profesionālo izglītību,
jo tā paver plašas iespējas darba tirgū.
Savukārt BPVV direktore B. Vizule,
uzrunājot viesus un klātesošos, vēlēja,
lai šī foruma laikā katrs rastu atbildi
uz sev interesējošu jautājumu, lai
vairāk šādu kopīgu tikšanās reižu, kad
var uzzināt par notiekošo darba tirgū,
par skolas piedāvātajām iespējām un
par to, ko sagaida jaunietis un darba
devējs.

Skolas pedagogs Ē. Kanaviņš prezentēja savus darinātos koka izstrādājumus.

izteikšanu un 8 balvu izlozi foruma
dalībniekiem.

Foto no BPVV arhīva.

Gleznošanas meistarklasē ar E. Patmalnieci dalībniekiem bija iespēja
iedvesmoties no mākslinieces darbu
reprodukcijām, kā arī radīt savu radošo
darbu.

PĀRROBEŽU RADOŠĀS DARBNĪCAS „AINAVU DIZAINS INTERJERĀ”
veic arī praktisku funkciju, izmantojot
to kā modernu koka kastes risinājumu
oļu un augu izvietošanai. Turpinot
projektā iesākto sadarbību ar Latvijas
Mākslas akadēmijas maģistra studenti
Gaļinu Asmaiti, jaunieši un pedagogi
tika iepazīstināti ar prezentāciju „No
idejas līdz rezultātam”. Kopīgi ar
G.Asmaiti tika vizualizēta ideja par
ainavu dizaina elementus saturošu
interjeru vienā no skolas gaiteņiem,
izvēloties krāsu salikumus tajā, koka
elementu izvietojumu, fotogrāfiju
rāmju izvietojumus, mērot augstumus,
attālumus, platumus, skicējot koka
konstrukciju izgatavošanas izmērus,
ņemot vērā G.Asmaites ieteikumus un
norādījumus par interjera un ainavu
dizaina izstrādes būtiskajām iezīmēm.
Koka konstrukcijas tika izgatavotas
izmantojot
projektā
iegādātās
iekārtas, kas būtiski atviegloja un
paātrināja darba procesu.
Lai projekta dalībnieki iepazītu
Balvu ainavu dizainu, dalībnieki devās
ekskursijā pa Balvu pilsētu, apmeklēja
Balvu Novada muzeju un iepazinās ar
senajiem instrumentiem un amatiem
“Seno amatu darbnīcā”, baudot “Lāča
dārza” iespaidīgo akmeņu ainavu
dizainu.

Foto no BPVV arhīva.

Interreg V – A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam projekta „Darba
tirgus
bez
robežām”
(“Labour
Market without Borders (Mobility)”)
ietvaros, no 26.03.-28.03.2019. Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā” (BPVV) notika trīs dienu
radošās darbnīcas „Ainavu dizains
interjerā”, kurās piedalījās mājinieki
BPVV un
projekta partnerskolu
dalībnieki no Daugavpils „Saules
skolas”
un
Lietuvas
projekta
partnerskolas „Alantas Tehnoloģiju
un
biznesa
skola”,
„Jonišķu
Lauksaimniecības skola” un „Zarasu
Profesionālā skola”.
Radošo darbnīcu uzdevums sekmējot pārrobežu projekta reģiona
izglītojamo un pedagogu sadarbību,
veidot ainavu dizaina elementus
interjerā. Tā kā BPVV projekta
ainavu dizaina bloku pārstāv ar
profesionālās izglītības programmu
“Kokizstrādājuma
izgatavošana”,
jaunieši un pedagogi interpretēja
ainavu
dizaina
tēmu
interjerā,
veidojot dekoratīvu koka rāmi, kā
funkcionālu dekoratīvu elementu
sienu apdarei un ainavu dizainam
raksturīgu caurvijošu elementu, kas

Projekta dalībnieki.
Trīs dienu radošās darbnīcas
topošajiem
dažādu
profesiju
pārstāvjiem
apliecināja,
ka
profesionālim ar labām valodu
zināšanām darba tirgus, patiesi,
var būt bez robežām, ko veiksmīgi
popularizē pārrobežu sadarbības
projekts LLI -183.
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
4.

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
Inga Kaļva
BPVV direktora vietniece
profesionālās izglītības darbā
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BĒRZPILS PAGASTA JAUNIEŠU DEJU
KOLEKTĪVS „JAUDA” NOSVINĒJIS
5 GADU DARBĪBAS JUBILEJU

DEIVIS PUTNIŅŠ NO BALVIEM GŪST
PANĀKUMUS OPTIO ZĪMĒŠANAS
KONKURSĀ

6.aprīlī Bērzpils vidusskolas sporta
zālē pavasarīgas noskaņas ienesa
koncerts „Ielūdz Jauda”, jo Bērzpils
pagasta jauniešu deju kolektīvs (JDK)
„Jauda” svinēja 5 gadu darbības
jubileju. Koncertu vadīja Iveta Tiltiņa
un Ilga Lazdiņa.
Šajā koncertā blakus esošajam
sastāvam dejoja arī lielākā daļa bijušo
“Jaudas” dejotāju. Tajā piedalījās
arī kolektīva draugi – JDK “Vectilža”,
vadītāja Kristīne Jermacāne (Balvu
novads, Vectilžas Sporta un atpūtas
centrs ), JDK “Kust i kust”, vadītāja Irēna
Kaša (Baltinavas novads, Baltinavas
kultūras nams), JDK “Bitīt, matos”,
vadītāja Diāna Astreiko (Viļakas
novads, Viļakas kultūras nams), JDK
„Pipareņš”, vadītāja Laura Ābola
(Rēzeknes novads, Nagļu kultūras
nams), JDK „Raksteņš”, vadītāja Anita
Upeniece (Viļānu novads, Dekšāres
tautas nams), kā arī pašmāju
pašdarbības kolektīvi - folkloras kopa
“Saivenis”, sieviešu vokālais ansamblis
“Naktsvijole”, abu kolektīvu vadītāja
Daiga Griestiņa, un deju kopa “Asjate”,
vadītāja Iveta Tiltiņa.
Tika izdejotas ne tikai 5 gadu

No šī gada 12. februāra līdz 17.
martam bērniem un jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam bija iespēja
piedalīties optikas veikalu tīkla OptiO
organizētajā
radošo
zīmējumu
konkursā „Manas sapņu brilles”.
Konkursa ietvaros tika iesūtīti vairāk
nekā 400 darbi no visas Latvijas.
Godpilno otro vietu ieguva 12 gadus
jaunais Deivis Putniņš no Balviem. Par
dalību konkursā viņš saņems OptiO
dāvanu karti 100 eiro vērtībā.
Konkursa “Manas sapņu brilles”
mērķis bija pievērst īpašu uzmanību
bērnu un jauniešu redzes aprūpei
Latvijā, radīt pozitīvas asociācijas ar
brillēm un to valkāšanu, un veicināt
radošumu. Bērniem un jauniešiem
tika dots radošs uzdevums – zīmējumā
attēlot savu redzējumu par to, kādas
varētu izskatīties viņa sapņu brilles.
Deivis Putniņš par savu darbu
saka: „Manas sapņu brilles ir skanošās
brilles. Es tās uzzīmēju kā bungas, jo
es mācos spēlēt un ļoti interesējos
par tām. Visinteresantākais manās
brillēs ir tas, kad mirkšķina acis, tad
skan bungu šķīvīši.”

garumā apgūtās tautas dejas, bet arī
simtgades Dziesmu un Deju svētku
repertuārs. Koncerts izvērtās lielisks, jo
pasākuma laikā skatītāji varēja baudīt
tik daudz skaistu un neatkārtojamu
deju horeogrāfiju.
Koncertu noslēdza JDK “Jauda”
ar deju “Pōr Gauju”, kuras muzikālo
pavadījumu dziedāja grupas “Ginc
un Es” solists Gints Ločmelis, kā
arī kolektīva un tā vadītājas Ivetas
Tiltiņas pateicības vārdi visiem saviem
draugiem un atbalstītājiem.
Neizpalika arī pašu kolektīva
dalībnieku
apsveikšana
ziedi,
svētku tortes, apsveikuma runas un
dāvaniņas, kā jau dzimšanas dienā
pienākas!
Pēc
koncerta
uz
lustīgu
sadancošanos aicināja grupa “Ginc un
Es”.
Pasākumu
atbalstīja
Bērzpils
pagasta pārvalde, Bērzpils vidusskola,
sieviešu biedrība “Dzērvenīte”.
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras pasākumu
organizatore

Latvijas ziemas čempionāts 2019
diska mešanā norisinājās 30.martā.
Sacensību nosaukumā vārds „ziemas”
noteikti jāsamaina ar vismaz vārdu
„pavasara” – tik patīkamos laika
apstākļos
Murjāņos
norisinājās
Latvijas „ziemas” čempionāts diska
mešanā. Līdz ar to patīkami iepriecina
arī rezultāti. Šādi pirmie ziemas pavasara čempionāti diska mešanā
notiek jau 15. gadskārtu. No Balvu
Sporta skolas piedalījās četri jaunie

sportisti.
U-16 grupā 6.vietu izcīnīja Dāvis
Stepanovs, 1kg smago disku raidot
33,68m tālu. U-18 grupā jaunietēm
5.vieta Ditai Kuzņecovai (30,77m),
6.vieta Signei Vindēlei (26.05m). U-18
grupā jauniešiem, ar jaunu personīgo
rezultātu 39,07m (1,5kg), 2.vietu
izcīnīja Uvis Pošeika, ar sevi rēķināties
liekot pārējiem diska metējiem un
daudzcīņniekiem
vasaras sezonas
sacensībās.

Akcijas „Satiec savu meistaru
ietvaros” Briežuciemā 6. aprīlī notika
meistardarbnīca toršu cepšanā un
garnēšanā.
Akcija Latvijā notiek jau 11
gadus, arī Briežuciema meistari tajā
piedalās vienpadsmito reizi. Šogad
ar savām prasmēm dalījās meistare
Veneranda Keiša, kura kopā ar savām
palīdzēm – Annu Punduri un Mariju
Skabu, praktiski parādīja, kā tortes
cep un garnē viņa. Visas trīs dāmas
meistardarbnīcu novadīja ar labestīgu
humoru, interesanti un saistoši.
Protams, katram cepējam ir savas
prasmes, pieredze, gaume, katrs dara
savādāk, bet, kopā sanākot, tiek gūtas
jaunas zināšanas un prasmes visiem.
Interesanti bija arī tiem, kuri torti savā
mūžā ne reizi nav mēģinājuši izcept.
Dalībnieki receptes un ieteikumus
pierakstīja,
procesu
filmēja
un
fotografēja. Bet pats interesantākais
un vērtīgākais bija tas, ka katrs varēja
pats pamēģināt gan olas saputot,
gan savu tortīti nogarnēt. Dalībnieki
secināja, ka visu var pierakstīt un
iemācīties, bet pie garnēšanas gan
roku vajag ietrenēt, mēģinot un vēlreiz
un vēlreiz mēģinot!
Strādājot
komandā,
beigās
mācekļu tortes sanāca pavisam
skaistas un arī garšīgas. Pašiem liels
prieks par veikumu! Meistardarbnīcā
piedalījās 26 dažāda vecuma un
pieredzes dalībnieki. Gan dāmas,
kuras pašas ir jau ar zināmu pieredzi,
gan jaunatne. Dalībnieki bija ne tikai
briežciemieši, bet arī no Baltinavas,
Medņevas, Viļakas, Tilžas, Vārkavas,
Gulbenes un Alūksnes.
Visiem bija iespēja arī apskatīt

Balvu komandu pārstāvēja Jānis
Rakstiņš,

Guntis

Rakstiņš,

Janeks

Ekurs, Rinārs Teters, Lauris Cīruls,
Kaspars Spirks un Gatis Stepanovs,
kurš bija arī komandas kapteinis.
Paldies sportistiem!
Visu

spēļu

rezultāti

konstatācija un novēršana ir galvenais
priekšnosacījums,
nerastos

vēl

lai

lielākas

nākotnē
problēmas.

Statistikas dati liecina, ka jau 25%
skolas vecuma bērnu ir nepieciešamas
brilles, turklāt šim skaitam ir tendence
pieaugt.

BRIEŽUCIEMĀ MĀCĀS CEPT TORTES

BALVU NOVADA VOLEJBOLISTIEM 3.VIETA
Daugavpilī 6.aprīlī aizritēja Latvijas
pašvaldību veterānu – senioru 56.
sporta spēļu finālsacensības, kurās
godam startēja arī Balvu volejbolisti.
Mūsu sportisti volejbolā kungiem
35+ grupā izcīnīja godpilno 3.vietu,
piekāpjoties mājiniekiem – Daugavpils
komandai (1.vieta),
un Madonas
komandai, kuri ierindojās 2.vietā.

noslogotas, un laicīga redzes defektu

apskatāmi

http://www.lsvs.lv/lsvs-speles/rezultati.

5.

Venerandas Keišas cepto toršu
fotogrāfiju izstādi. Meistare apskatei
piedāvāja 105 toršu fotogrāfijas, bet
tās nepavisam nav visas Venerandas
izceptās
tortes.
Savus
dažādās
tehnikās darinātos rokdarbus izstādē
parādīja arī audēju pulciņa „Atspole”
dalībnieces.
Pasākums kārtējo reizi pierādīja,
ka Briežuciema pusē ir ļoti radoši
cilvēki, kuri gan paši daudz ko prot,
gan labprāt dalās ar savām prasmēm
un idejām!
Zita Mežale
Briežuciema pagasta
Kultūras pasākumu organizatore

Foto autore Z.Mežale.

VIEGLATLĒTU STARTI DISKA MEŠANĀ

Skolas laikā acis tiek intensīvi

Meistare Veneranda Keiša (pirmā no
kreisās) kopā ar palīdzēm - Mariju Ska
bu un Annu Punduri. Meistares vieno
ne tikai kūku cepšanas prasmes, bet arī
tas, ka visas ir māsas.
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BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAS ERASMUS+ PROJEKTA DALĪBNIEKU
IESPAIDI SLOVĒNIJĀ

No 18. marta līdz 22. martam piecas
Balvu Valsts ģimnāzijas skolnieces,
kuras
savās
mājās
izmitināja
iepriekšējā Erasmus+ projekta bērnus
- Anete Bērziņa 10b. klase, Roberta
Sērmūkša 11.b, Dārija Semjonova
12b., Paula Paidere 12b. un Arta
Smirnova 12.b, kā arī skolas direktore
Inese Paidere un skolotāja Vineta
Muzaļevska devās uz Slovēniju, uz tās
galvaspilsētu Ļubļanu, lai piedalītos
Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE
PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE”
TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” 1.
mobilitātes aktivitātēs. Šī projekta
dalībvalstis
ir
Latvija,
Slovēnija,
Rumānija un Turcija. Projekta mērķis starptautiskas sadarbības izveidošana
un kultūras mantojuma saglabāšana,
izzinot un praksē izmēģinot spēles,
tādējādi atjaunojot un stiprinot
komunikāciju paaudžu vidū. Spēļu
spēlēšana sniedz ieguldījumu bērnu
sociāli-emocionālajā attīstībā, sekmē
stratēģisko
domāšanu,
attīsta
kustību koordināciju. Pirmā projekta
dalībnieku tikšanās notika Ļubļanā,
Slovēnijas galvaspilsētā, kur mūs visus
ļoti viesmīlīgi sagaidīja un uzņēma
Primary School Koseze administrācija,
pedagogi, viesģimenes.
Mūsu
brīnišķīgais,
izzinošais,
izglītojošais
ceļojums
Slovēnijā
sākās agrā pirmdienas rītā Koseze
sākumskolā ar projekta dalībnieku
savstarpēju iepazīšanos, ar ekskursiju
pa
skolu,
ar
mācību
stundu
apmeklēšanu. Slovēņu bērni ir ļoti
sirsnīgi, mēs saņēmām neskaitāmas
pašdarinātas dāvaniņas. Muzicējot,
mūs priecēja talantīgais skolas mūzikas
skolotājs, Eirovīzijas dziesmu autors Nino Ošlaks, mīlīgais skolas ansamblis
un lieliskā slovēņu dziedātāja Anabella.
Dienas turpinājumā mēs izzinājām un
spēlējām četru tautu tradicionālās
spēles - slovēņu, latviešu, rumāņu un
turku. Turpmākajās dienās pamatīgāk
iepazinām
Slovēnijas
izglītības
sistēmu, kultūru, vēsturi, dabu, sportu
un ekonomiku.
Slovēnija ir viena no mazākajām
Eiropas valstīm. Mūsdienu Slovēniju
parasti pazīst kā vienīgo Dienvidslāvijas
republiku, kura atdalījusies no šīs
valstu savienības bez karadarbības.
Slovēnija ir unikāla zeme, jo,
neskatoties uz savu nelielo izmēru, tā
ir ļoti daudzveidīga. Tā pilnībā attaisno
tai piedēvēto epitetu „Eiropa attēlota
miniatūrā”.
Projekta
koordinatore, skolas
pedagogi bija sarūpējuši aizraujošu
ekskursiju programmu - Slovēnijas
skaistāko vietu apmeklēšanu un
iepazīšanu. Viena no tādām - Bledas
pilsētiņa, tikai 15 km no Slovēnijas un
Austrijas robežas. Bledā uz 130 metru
augstas klints slejas viens no Slovēnijas
simboliem – 1011. gadā romānikas
stilā celtā Bledas pils. Pils zāles ir
rotātas ar skaistām gotiskām velvēm,
ģerboņiem un freskām. No tās paveras
brīnišķīgs skats uz smaragdzaļo ezeru
un kalniem. Pēc ekskursijas pa pilsētu,
devāmies uz slovēņu nacionālas

dažādu valstu tradicionālos ēdienos.
Bet no slovēņu ēdieniem slavens
ir saldais "potica". Tas gatavots no
mīklas un pildīts ar magoņu sēkliņām
un riekstiem. Slovēnija sevi reklamē
ar zīmolu “I feel Slovenia” (Es jūtu
Slovēniju), kas pauž dabas un slovēņu
rakstura līdzsvaru; tas runā par
neskartu dabu un vēlmi to saglabāt.
Ekonomika
tiek
virzīta
uz
pakalpojumiem. Slovēnija piedāvā
augstākās klases pakalpojumus IT
jomā. Šeit ir arī augsti attīstīta zāļu un
automobiļu ražošana. Citas nozīmīgas
nozares ietver pārtiku, elektroierīces,
metālapstrādi
un
ķimikālijas.
Vienlaikus pieaug tūrisma nozares
nozīme.
Jāatzīmē,
ka
mūs
patīkami
pārsteidza
slovēņu
atsaucīgums,
draudzīgums, izpalīdzīgums. Šo tautu
var raksturot kā godīgu, strādīgu,
dabai draudzīgu, piezemētu un ļoti
patriotisku, ar ļoti labām angļu valodas
zināšanām. No viņiem mums noteikti
ir ko pamācīties. Piecas dienas aizritēja
nemanot, tās bija pavadītas aizraujošā
piedzīvojumā,
noderīgā
izziņas
procesā: par Slovēnijas izglītības
sistēmu, kultūru, sportu, vēsturi,
ekonomiku, tautas mentalitāti.
Paula Paidere: “Erasmus+ mobilitāte
ir lieliska iespēja ceļot un mācīties
vienlaikus, redzēt daudz ko jaunu,
kļūt patstāvīgākam, plānot mācības
un studijas, izklaides un izdevumus.
Tā ir arī pašrealizācijas iespēja - būt
neatkarīgam,
piedalīties
dažādos
pasākumos, pilnveidot svešvalodu
zināšanas, kontaktēties ar
citiem
Erasmus+ projekta dalībniekiem un
uzzināt daudz interesanta. Kulturālais
“mikslis”, ikdienas dzīve Slovēnijā
atklāja iespējas iepazīt kultūru tādā
gaisotnē, kādā to nevar izdarīt tikai

kūkas-“krēmšnites” degustēšanu. Tā
bija ļoti garšīga!
Pārbraucieni starp ekskursijas
objektiem pagāja nemanot, jo priecēja
patiesi
izteiksmīgie,
gleznainie
dabas
skati:
ceļmalās
ziedošie
ķirši, magnolijas, prīmulas - visās
varavīksnes krāsās, kā arī Alpu
kalnu sniegotās virsotnes un izteikti
sakoptās savrupmājas, visas kā viena
oranžiem dakstiņu jumtiem. Jāatzīmē,
ka to visu vēl izteiksmīgāku darīja ļoti
labas kvalitātes autoceļi. Jāakcentē, ka
projekta dalībniekiem tika piedāvāta
iespēja
pabūt
pasaulslavenajā
Postojnas alā. Ekskursija alā sākās
ar,
adrenalīna
devu
sniedzošo,
braucienu ar vilcienu. Iespaidīgā alu
sistēma radusies aptuveni pirms
90 miljoniem gadu un to izrobojusi
un tik neatkārtojamu padarījusi tur
tekošā upe. Alas dziļumā temperatūra
sasniedz tikai 10˚C un mums bija
unikāla izdevība redzēt alas iemītnieku
- pūķa mazuli - Baby Dragon. Tas ir
neliels ķirzakveidīgs rāpuļu dzimtas
pārstāvis, kuram bīstama ir gaisma
un saules stari. Fascinējoši, ka šī dzīvā
radībiņa bez barības uzņemšanas var
iztikt līdz desmit gadiem.
Dienas turpinājumā apmeklējām
Adrijas jūras krastu un pasakaino
pilsētiņu Piraņu. Piraņa valdzināja ar
viduslaiku dvesmas apvītām ieliņām,
vēsturiskām
celtnēm,
iespaidīgu
baznīcas torni un kapelu kalna galā, no
kura saskatījām Itālijas un Horvātijas
krastus. Ceturtdien mums tika dāvāta
iespēja apmeklēt kaut ko patiesi
iespaidīgu - Pasaules čempionātu
tramplīnlēkšanā ar slēpēm (SKI jumping)
Planicas slēpošanas trasē, un jūsmot
par sacensību atmosfēru, apbrīnot
sportistu
meistarību,
uzņēmību,
mērķtiecīgumu. Todien Planica pulcēja
vairāk kā 10 000 līdzjutēju.
Brīvākos brīžos, nesteidzoties,
elpojot izteikti svaigo pavasara gaisu,
mēs pastaigājamies pa Slovēnijas
galvaspilsētu - Ļubļanu, kura ir arī
Slovēnijas finanšu un kultūras centrs.
Pilsētas arhitektūra ievērojama ar
savdabīgā arhitekta Jožes Plečnika
darbiem. Mums neaizmirstama šķita
Ļubļanas vecpilsēta. Pirmā lieta, kas
pievērš tūrista uzmanību Ļubļanā, ir
pūķi. Mazi, lieli, izgatavoti no dažādiem
materiāliem. Tie sastopami gan kā
suvenīri, gan kā ēku un tiltu rotājumi.
Pūķi piešķir galvaspilsētai šarmu un
mistikas nokrāsu, bez tam ir atzīti par
oficiālu pilsētas simbolu. Galvenie
– zaļie pūķi - ir nosēdušies uz Pūķu
tilta, un ir pastāvīgs tūristu sajūsmas
objekts. Virs Ļubļanas vecpilsētas,
augstā pakalnā stāv viduslaiku pils.
No tās visa pilsēta ir redzama kā uz
plaukstas. Neaprakstāms skaistums!
Neaizmirstamas emocijas sniedza
“Ilūziju
muzejs”
un
Slovēnijas
“Nacionālais ģeogrāfijas muzejs”.
Piektdienas
pēcpusdienā
apmeklējām pasākumu - “Open
kitchen”, kas tiek rīkots Ļubļanas
centrā katru piektdienu no marta līdz
oktobrim un kurā iespējams iegādāties

Projekta dalībnieki no BVĢ.
6.

ceļojot, tā tiek lauzti stereotipi un
krātas zināšanas.”
Arta Smirnova: “Šis brauciens
paplašināja manu redzesloku par to,
cik dažāda un skaista ir pasaule. Cik
jauki un patiesi pieklājīgi ir cilvēki citās
valstīs, ja spēj uzņemt pilnīgi svešu
cilvēku savā ģimenē un pieņemt viņu
kā savējo, tas man nozīmē ļoti daudz.
Bija iespēja pagaršot vēl neredzētus
ēdienus. Uzskatu, ka projekts ļauj
man izpausties, novērtēt savas angļu
valodas zināšanas, kā arī censties tās
uzlabot, lai komunikācija ar citiem
cilvēkiem būtu vēl kvalitatīvāka, jo,
runājot ar draugiem un skolotājiem,
es nespētu valodu apgūt pilnībā.
Esmu ļoti apmierināta un pateicīga
par brīnišķīgo iespēju doties kaut kur
tālāk par Latvijas robežām un ieraudzīt
skaisto.”
Dārija Semjonova: “Ģimene, kurā
es dzīvoju bija ļoti jauka un visi runāja
ļoti labā angļu valodā. Patika, ka
apskatījām daudzas vietas. Slovēņu un
rumāņu bērni ir ļoti jauki, ar turkiem
bija grūtāk komunicēt, jo viņi tik labi
neprot angļu valodu.”
Roberta Sērmūkša: “Bija ļoti
interesanti un noderīgi uzzināt, kā
skolēni mācās citās valstīs. Uzskatu,
ka vienmēr vajag izmantot opciju ceļošana, lai iepazītu jaunus cilvēkus
un nodibinātu draudzīgus kontaktus.”
Anete Bērziņa: “Slovēnijā iepazinos
ar
citām
kultūrām,
sadarbojos,
komunicēju ar jauniem cilvēkiem no
citām valstīm, priecājos par Slovēnijas
skaistajiem dabas skatiem.”
Kā gan var neiemīlēt valsti, kuras
nosaukumā ir vārds mīlestība jeb
“love” – sLOVEnia?!
Insese Paidere
BVĢ direktore
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ATSĀKUŠIES GRANTS CEĻU REMONTDARBI
• Vectilžas pagasta ceļa Krutova –
Bukši (Vīgarsalas) 0,75 km posma
pārbūvei, kur paredzēta esošā
ceļa 0,5 km pārbūve un 0,25 km
jaunbūve līdz Vīgarsalām (projekts
Nr.18-07-A00702-000008) – ceļa
pārbūve un izbūve tiks pabeigta šī
gada vasarā;
• Vectilžas pagasta ceļa Lutināni
- Ceriņkalns 0,63 km posma pārbūvei (projekts Nr.1807-A00702-000008) – pārbūves
darbi ir pabeigti pagājušā gada

2018.gadā tika apstiprināti projekti
un piešķirts finansējums vēl deviņu
grants ceļu pārbūvei:
• Balvu pagasta ceļa Naudaskalns –
Ozolsala 1,28 km posma pārbūvei
(projekts Nr.18-07-A00702-000088)
– būvdarbus plānots pabeigt maijā;
• Kubulu pagasta ceļa “Bankas
ceļš”1,9 km posma pārbūvei (projekts Nr.18-07-A00702-000084) –
pārbūves darbus plānots pabeigt
līdz maija beigām;
• Bērzkalnes pagasta ceļa Balvi –
Verpuļeva – Elkšņeva - Mūrova
1,61 km posma pārbūvei (projekts Nr.18-07-A00702-000097) –
būvdarbus plānots uzsākt vasarā,
kad ceļš būs sausāks un pabeigt šī
gada rudenī;
• Bērzpils pagasta ceļa Golvari Zosuļi 1,01 km posma pārbūvei
(projekts Nr.18-07-A00702-000082)
– būvdarbi tiks pabeigti tuvākajā
laikā;
• Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža –
Dārza iela 1,1 km posma pārbūvei
ar divkārtu virsmas apstrādi (Nr.1807-A00702-000101) – būvdarbi tiks
pabeigti vasarā;
• Tilžas pagasta ceļa Krasta iela –
Spirģu ceļš 2,34 km posma (ar
divkārtu virsmas apstrādi) pārbūvei
(projekts Nr.18-07-A00702-000083)
– būvdarbus plānots pabeigt šajā
vasarā;

nogalē;
• Vīksnas pagasts ceļa Sprogas
– Oknupe - Pokuļeva 1,96 km
posma pārbūvei (projekts Nr.1807-A00702-000031).
Kopumā
pasākumā
“Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
Balvu novada pašvaldība veic grants
ceļu pārbūvi 11 ceļiem deviņos
pagastos.
Visu grants ceļu pārbūves darbi
tiks pabeigti līdz šī gada beigām.

Foto no Vīksnas pagasta arhīva.

Iestājoties siltajam laikam un
piemērotiem
laika
apstākļiem,
novada pagastos ir atsākušies vai
tuvākajā laikā atsāksies grants ceļu
remontdarbi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.
gada 18.augusta noteikumiem Nr.475
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas
kārtība
pasākumā
“Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”
katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli
pieejamais atbalsta apmērs, kas tika
aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības
kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku
skaitu un kopējās laukaugu platības.
Balvu novada pašvaldībai maksimāli
pieejamais atbalsta apmērs ir 1,58
milj. euro.
Pagājušā gada pavasarī tika
uzsākta pirmo grants ceļu pārbūves
darbi. Divi pirmie ceļi, kam tika uzsākti
pārbūves darbi bija Briežuciema
pagasta ceļa Dambergi - Ploskene
- Augstasils posma (projekts Nr.1807-A00702-000001) un ceļa Krišjāņi –
Krampiņas – Runcene - Krišjāņi posma
(projekts
Nr.17-07-A00702-000127)
pārbūve. Ceļa Dambergi - Ploskene Augstasils posma pārbūves darbi tika
pabeigti pagājušā gada rudenī, bet
ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene
- Krišjāņi posma pārbūves darbi tiks
pabeigti šogad.

Vīksnas pagasta ceļa Sprogas – Oknupe – Pokuļeva posma pārbūve.

TURPINĀS PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA BALVU
KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ” ĪSTENOŠANA
2018.gada
22.oktobrī
Balvu
novada pašvaldība un SIA “WOLTEC”
parakstīja būvdarbu līgumu par
2.kārtas būvdarbiem Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
Ir izbūvētas piebūvju pamatu
konstrukcijas un intensīvi notiek ēkas
iekštelpu remontdarbi. Uz šā gada
1.martu ir apgūti EUR 448503,61 (bez
PVN) no otrās kārtas līguma kopējās
summas.
2019.gada 2.janvārī Balvu novada
pašvaldība, Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija un Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Vides investīciju fonds”
parakstīja papildus vienošanos pie
esošā līguma, saskaņā ar kuru arī
otrās kārtas būvdarbi tagad notiks
projekta Nr. EKII-2/5 „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Balvu
kultūras un atpūtas centrā” ietvaros.
Šo projektu finansē no Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII)

finanšu līdzekļiem. EKII projektam
apstiprinātās kopējās izmaksas ir EUR
4125975,23. No tām attiecināmās
izmaksas ir
EUR 1 240 393,17,
tai skaitā EKII finansējums – EUR
867034,83 (69,900000 %) un Balvu
novada
Domes
līdzfinansējums
- EUR 373358,34 (30,100000 %).
Neattiecināmo izmaksu daļa sastāda
EUR 2885582,06.
Par
projektā
paredzēto
finansējumu Balvu Kultūras un
atpūtas centra ēkā tiek veikti pārbūves,
jaunbūves un siltināšanas darbi, kas
paredz:

oo Jumta siltināšana, seguma un
lietus
ūdens
noteksistēmas
nomaiņa;
oo Ārsienu siltināšana no iekšpuses
un
ārpuses
un
apdares
atjaunošana.
• Rekuperatīvās ventilācijas sistēmas
ar pievadāmā gaisa dzesēšanu,
izmantojot zemes siltumsūkni,
uzstādīšanu.
• Apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukciju.

Viss minētais jāiespēj līdz 2019.
gada 30.septembrim.
Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem,
objektā strādā SIA “WOLTEC”, SIA
“Kalna nami” un SIA “VEK”.
SIA “WOLTEC” veic būvdarbus, SIA
“Kalna nami” – būvuzraudzību, bet SIA
“VEK” – autoruzraudzību.
Pabeidzot ēkas rekonstrukciju,
plānots sasniegt šādus rezultātus:
a) oglekļa
dioksīda
emisijas
samazinājums gadā pēc projekta
īstenošanas beigu termiņa - vismaz
67 467,00 kgCO2 gadā;
b) enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas
aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa
nepārsniedzot 18,66 kWh/m2 gadā.

1.kārtā:
• Telpu
apgaismojuma
rekons
trukciju
un
saules
paneļu
uzstādīšanu elektrības pašpatēriņa
nodrošināšanai.
• Celtniecības (siltināšanas) darbus:
oo Pamatu siltināšana;
oo Uz grunts esošu grīdu siltināšana;
oo Logu un durvju nomaiņa;

2.kārtā:
• Kultūras nama paplašināšanu,
izbūvējot ēkai divas jaunas stikla
konstrukciju piebūves;
• Iekšējo apdares darbu veikšanu
visās ēkas telpās (sienas, griesti un
akustika);
• Visu iekšējo un ārējo inženiertīklu
pilnīgas pārbūves darbus;
• Kultūras
un
atpūtas
centra
apkārtējās
teritorijas
labiekārtošanu.
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
18.APRĪLĪ
10:00 Zaķu skrējiens “Lieldienas
gaidot” Balvu pilsētas Lāča dārzā.

20.APRĪLĪ
10:30 “Bērzpils Lieldienu kauss
volejbolā” sievietēm un vīriešiem
Bērzpils sporta angārā. Dalības
maksa – viena krāsota Lieldienu ola.

21. APRĪLĪ
12:00 Lieldienu pasākums “Pa
Lieldienu zaķa pēdām” Rubeņu
ciema saieta namā.
No 12:00 līdz 16:00 apmeklētājus
gaidīs Balvu Novada muzejs, kur
skatāma pastāvīgā ekspozīcija par
Ziemeļlatgales kultūrvidi, tradīcijām,
etnogrāfiju, kā arī izstāde “Atmiņas
par Sibīriju”.
13:00
Lieldienu
sarīkojums
“Ar saulīti šūpojos” Lāča dārzā
Balvos. Skanīgas, jautras Lieldienas
radīs: postfolkloras grupa “Dārdi”,
jauniešu folkloras kopa “Upīte”,
radošās
darbnīcas,
spēles
un
rotaļas, šūpošanās, olu krāsošana
un ripināšana, mājdzīvnieki un
vizināšanās ar poniju (par maksu).
Ieeja bez maksas. Līdzi ņemiet krāsotu
Lieldienu olu!
13:00
Lieldienu
koncerts
“Uzsmaidi saulei!” Briežuciema
tautas namā. Piedalās Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi
un Briežuciema folkloras kopa
“Soldanī”. Jautras Lieldienu izdarības
- olu ripināšana, rotaļas, olu kaujas,
konkurss “Smukākā ola”.
14:00
Lieldienu
pasākumā
koncertēs Viļānu kultūras nama
lauku kapela “BUMBURNEICYS”
Bērzpils vidusskolas zālē. Lieldienu
izdarības: olu ripināšana, olu kaujas.
Ieeja- Lieldienu olas.
14:00
Lieldienu
pasākums
“Lieldienu zaķim pa pēdām”

Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
Konkurss labākā Lieldienu
kompozīcija, Lieldienu tradicionālās
aktivitātes,
jautrās
stafetes,
šūpošanās.
17:00 Deju studijas “Terpsihora”
deju izrāde “Kaķīša dzirnaviņas”
pēc K.Skalbes pasakas motīviem
Kubulu kultūras namā. Ieejas maksa
5 EUR (iepriekšpārdošana Kubulu KN).
18:00
Krišjāņu
dramatiskā
kolektīva pirmizrāde E.Grāmatniece
“Kai Pampāļu Pīters sīvu meklieja”
Krišjāņu tautas namā. Ieejas maksa
– ziedojums 0,50 EUR.
19:00 Baltinavas amatierteātra
“Palādas”
izrāde
Danskovīte
“Māma- detektīvs” Balvu pagasta
Tautas namā Naudaskalnā. Ieejas
maksa 2 EUR.
19:00
Naukšēnu
radošās
apvienības
“Krelles”
koncerts
“Ripo, saulīt!” un 21:30 Lieldienu
balle Tilžas kultūras namā. Biļešu
cenas: uz koncertu iepriekšpārdošanā
2.50 EUR, koncerta dienā 4.00 EUR, uz
balli 2.50 EUR.
20:00 Lieldienu diskoballe kopā
ar DJ Ingars Bērzkalnes pagasta
kultūras un atpūtas telpās.
20:00 Lieldienu koncerts “Pilns
sudraba pūpoliem vītola zars...”
Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Pēc koncerta balle kopā ar Zinti
Krakopu. Ieeja EUR 1,50.
22:00 Lieldienu balle ar grupu
„Putukvass” Vīksnas tautas namā.
Galdiņus var rezervēt pa tālruni
20284144. Līdz var ņemt groziņus.
Ieeja 3 EUR.
22:00 Lieldienu balle kopā ar
grupu “Ginc un Es” Kubulu kultūras
namā. Ieejas maksa līdz 23:00 3 EUR,
pēc tam 5 EUR.

Sakrālās kultūras centrā. Piedalās
Dainis Skutelis, koncertmeistare Guna
Kise. Alfas kursa noslēgums.
16:00 Balvu Kultūras un atpūtas
centra koru “Mirklis”, “Pīlādzis” un
Balvu Mūzikas skolas kora klases
audzēkņu koncerts Balvu muižā.

24.APRĪLĪ
15:30 “Mākslas Dienas 2019” Balvu
Mākslas skolas audzēkņu radošo
darbu izstāde “Uzziedi Krāsās!”
atklāšanas pasākums Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
16:00 Novadniecei dzejniecei Leontīnei Apšeniecei Akulai- 80.
Muzikāli dzejiska pēcpusdiena
Bērzpils saieta namā. Pasākuma
īpašie viesi – novadnieki dzejniece
Leontīne Apšeniece - Akula, mūziķis
Gints Ločmelis. Pasākumā piedalās arī
pagasta sieviešu vokālais ansamblis
“Naktsvijole”.
17:00 Lekciju cikls par stresa
mazināšanu un izdegšanas profilaksi.
Detalizētāk tiks apskatītas šādas
tēmas: stresa iemesli, izpausmes,
sekas, stresa atpazīšana ķermenī,
izdegšanas
profilakse,
stresa
regulēšanas pamatpaņēmieni. Lekciju
cikls notiks Tilžas vidusskolas telpās,
un to vadīs Arnita Gaiduka. Dalība
pasākumā ir bez maksas. Pasākums
notiks Eiropas Sociāla fonda projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
ietvaros.

26.APRĪLĪ
18:00 Bibliotēkas Nakts 2019
- “Muna dabasu puse” - galvenais
varonis ir rakstnieks, 28 grāmatu
autors, klīniskās socioloģijas maģistrs,
pasniedzējs Kalifornijas universitātē,
psihologs Napas (ASV) psihiatriskajā
klīnikā, sabiedrības pētnieks, Triju
Zvaigžņu ordeņa virsnieks – Jānis

22. APRĪLĪ
13:00 Lieldienu koncerts Balvu

Klīdzējs, kuram šogad atzīmējam
105gadi. Aicinām un gaidām Balvu
Centrālajā bibliotēkā, lai kopā ar
Boņuku atkal no jauna atzītu, ka tādas
kā mūsu debess puses nav nekur
citur!
19:00 Balvu teātra studijas izrāde
- Z.Pamšes traģikomēdija “Vīrietis”
Balvu muižā. Režisore Inese Daukste.
Ieejas maksa EUR 2,00. Vietu skaits
ierobežots. Biļešu iepriekšpārdošana
Balvu muižā lietvedes kabinetā.

27.APRĪLĪ
18:00
Maestro
Raimonda
Paula un aktiera Andra Bērziņa
koncertprogramma
“Es
šonakt
sēdēšu uz jumta” Kubulu kultūras
namā. Biļetes uz koncertu var
iegādāties Kubulu kultūras namā
(tel.26186364 (Maija)).
Balvu novada amatierteātru
skate Vīksnas tautas namā:
10:00 A.Brigadere “Maija un
Paija” Tilžas kultūras nama bērnu
un jauniešu dramatiskā pulciņa
izpildījumā. Režisore Astrīda Ivanova.
11:10
N.Neikšānīts,
K.Jokste,
I.Mamenko “Taidi ešam” (Tādi esam)
Vectilžas
pagasta
amatierteātra
“Melnais kaķis” un Tilžas kultūras
nama
amatierteātra
“Spogulis”
izpildījumā. Režisore Inese Daukste.
12:30 M.Zīle “Pylns džentelmeņa
komplekts” Žīguru kultūras nama
amatierteātra
“Virši”
izpildījumā.
Režisore Valentīna Kaļāne.
14:40
M.Maslova
“Laimes
loterija” Rubeņu ciema dramatiskā
kolektīva izpildījumā. Režisore Mudīte
Maslova.
15:50
E.Grāmatniece
“Kai
Pampaļu Pīters sīvu meklieja”
(Kā Pampaļu Pēteris sievu meklēja)
Krišjāņu pagasta Tautas nama
dramatiskā kolektīva izpildījumā.
Režisore Inese Kalniņa.

AKCIJA!

AICINĀM VIETĒJOS AMATNIEKUS UN
MĀJRAŽOTĀJUS PIETEIKTIES TIRDZIŅAM 1. JŪNIJĀ
PASĀKUMĀ “MŪZIKAS SVĒTKI “MIRKLIS BALVOS””

NO 16.APRĪĻA LĪDZ 31.MAIJAM
Projekta aktivitātes “Ūdens – dzīvības šūpulis” ietvaros
BALVU SPORTA SKOLAS PELDBASEINA APMEKLĒJUMS BEZ MAKSAS
BĒRNIEM NO 4 LĪDZ 18 GADIEM

2019. gada 1. jūnijā Balvos notiks Mūzikas svētki “Mirklis Balvos”, kur
koncertā pulcēsies 1500 koru dziedātāji no visas Latvijas, kā arī 400 pūtēju
orķestru dalībnieki no Vidzemes un Latgales. Svētku programmā plkst. 20:30

• Bērns līdz 11 (vienpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) peldbaseinu drīkst
apmeklēt tikai pieaugušo personu vai Sporta treneru klātbūtnē un atrodas šo personu uzraudzībā. Pieaugušajai personai jābūt sasniegušai 18
(astoņpadsmit) gadu vecumu.
• Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli peldbaseina
apmeklējuma laikā, bērna uzvedību peldbaseinā un/vai citās Balvu Sporta
skolas peldbaseina telpās.

paredzēts dalībnieku svētku gājiens no Balvu Kultūras un atpūtas centra līdz
estrādei, plkst. 21:00 svētku koncerts Balvu pilsētas parka estrādē, pēc tam –
balle ar grupu “Sestā jūdze”.
Pasākuma ietvaros tiek plānots amatnieku un mājražotāju tirdziņš Balvu
pilsētas parkā no plkst. 15:00 (līdz ar koncerta mēģinājuma sākumu estrādē;
svētku dalībnieki Balvos ierodas no plkst. 12:00).

(no Balvu Sporta skolas peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem)

Aicinām Ziemeļlatgales amatniekus un mājražotājus pieteikt dalību
tirdziņā līdz 01.05.2019., sūtot ziņu uz biznesacentrs@balvi.lv vai piezvanot

Peldbaseina darba laiks no plkst. 9:00 līdz 22:00
(apmeklētāji peldbaseinā tiek ielaisti līdz 20:45)
Pirmdienās - sanitārā diena

26461435.
Tirdzniecība tiks organizēta saskaņā ar Balvu novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem “Par ielu tirdzniecību publiskajās vietās un par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā”. Papildus jautājumos par tirdzniecības
atļaujas saņemšanu, lūdzam zvanīt – 26370519.
Ievērībai! Tirdzniecības vietās nebūs pieejama elektrība, pašiem līdzi jāņem
ģeneratori, ja ir tāda nepieciešamība.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622
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