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2019.gada 26.septembris

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

UZSĀKTS LĀČA DĀRZA LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTS

Sudrabkāzu balle
Kubulu
kultūras
namā
9.novembrī
plkst.19.00
notiks
Sudrabkāzu balle “Sirds pie sirds”.
Aicinām pārus, kuri laulību
noslēguši 1994.gadā, pieteikties
personīgi
Balvu
novada
Dzimtsarakstu nodaļā Balvos, Sporta
ielā 1, vai pa tālruņiem: 64507147;
29397765; 28641415.

Iekļūšana stadionā

Foto no personīgā arhīva.

Balvu
Sporta
skolas
administrācija informē, ka turpmāk
Balvu Sporta skolas stadionā
apmeklētājiem ieeja tikai no skolas
ielas puses.

Projekta partneru tikšanās laikā Pleskavā tika izrunāti galvenie projekta mērķi un aktivitātes, kā arī apspriesti interesējošie jautājumi
projektu uzsākot.
puses un vienojās par Balvu muižas
teritorijas “Lāča dārzs” labiekārtošanas
darbu uzsākšanu.
Plānotie būvdarbi “Lāča dārzā”:
• demontāžas darbi (veco apgaismes
balstu, stabu, veco koku, caurteku,
betona celiņu utt. novākšana);
• labiekārtošanas darbi (caurteku
ievietošana, tiltiņa atjaunošana
uz salu, celiņu atjaunošana un
pamatnes nostiprināšana, šķembu
seguma ierīkošana “lazdu alejā”,
bruģakmens ieklāšana un zālāja
ierīkošana);
• elektromontāžas
darbi
(elektrokabeļu atjaunošana, jaunu
elektrības stabu uzstādīšana parkā).
Tiek plānots, ka lielākā daļa no
labiekārtošanas darbiem tiks īstenota
šogad, uz nākamo gadu atstājot
bruģakmens ieklāšanu.
Būvdarbu veicējs ir SIA “ASKO
AS”, būvuzraugs - SIA “ArhiProf”,
autoruzraugs - IK “BBB”.
Balvu novada pašvaldības, kā
sadarbības partnera, daļa projektā
ir 272 031,00 EUR, no kuriem 90%
ir programmas finansējums jeb
244 827,00 EUR, valsts budžeta
līdzfinansējums – 5% - 13 601,55 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums – 5% - 13
602,45 EUR.
Lāča dārza labiekārtošanas darbu
veikšanai paredzētais finansējums ir
194 728,53 EUR (ar PVN), kurā ietilpst
būvdarbu veikšana – 166 265,99
EUR, būvuzraudzība – 2 986,76 EUR,
autoruzraudzība – 1 898,00 EUR.
Paredzēti arī Lāča dārza dīķa tīrīšanas

darbi, kuriem šobrīd ir izsludināta
tirgus izpēte.
Projektā iekļautas arī vairākas
kultūras aktivitātes mērķa parku
teritorijās.
Piemēram,
2020.gadā
partnerorganizācijas
plāno
rīkot
starptautisku festivālu “Viesos pie
Gorožanskiem” uzlabotā Koritovas
parka teritorijā.
Jāatzīmē, ka XIX gadsimtā abas
teritorijas bija muižas parki un
piederēja
muižnieku
Gorožansku
ģimenei, kas pārrobežu sadarbības
projektam piešķir papildu kultūras un
vēstures dimensiju.
Projekts tiek īstenots ar LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas 2014. -2020. gadam
finansiālu atbalstu. Kopējais projekta
budžets ir 685 354 EUR. Latvijas-

Sākot ar š. g. 1. oktobri Tilžas
pagasta bibliotēkas darba laiks tiek
pagarināts. Bibliotēka būs atvērta:
pirmdienās, otrdienās no plkst.8.30
– 18.00; trešdienās, ceturtdienās no
plkst.8.30 – 19.00; piektdienās no
plkst.8.30 – 17.00.
Visi laipni gaidīti apmeklēt
bibliotēku sev visizdevīgākajā laikā!
Krievijas

pārrobežu

programmas

2014.

sadarbības
-2020.

gadam

līdzfinansējums 90% apmērā ir 616 818
EUR.
Šī informācija ir tapusi ar LatvijasKrievijas

pārrobežu

programmas
finansiālu
ir

2014.

atbalstu.

atbildīga

tikai

sadarbības
-2020.

Par

tās

Balvu

gadam
saturu
novada

pašvaldība, un tas ne vienmēr atspoguļo
Programmas,

Programmas

iesaistīto

valstu Latvijas un Krievijas viedokli, kā arī
Eiropas Savienības viedokli.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Ir uzsākta Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības projekta Nr.
LV-RU-040 “Veco parku jaunā dzīve:
efektīva vēsturisko dabas objektu
apsaimniekošana Latvijas - Krievijas
pierobežā” īstenošana.
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības ietvaros izveidotais projekts
ir vērsts uz to, lai Pleskavas un Latgales
reģionā popularizētu vecos muižu
parkus kā potenciāli vērtīgus tūristu
galamērķus. Projektu ir sagatavojusi
NVO “Lake Peipsi Project” (“vadošais
partneris”, Pleskava, Krievija), un tas
tiek īstenots sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību (Balvi, Latvija) un Pleskavas
reģiona
Ārstniecisko
Pedagoģijas
centru (Pleskava, Krievija).
Projekts uzsākts 2019. gada jūlijā
un turpināsies līdz 2021. gada jūnijam.
Projekta īstenošanas divu gadu laikā
plānots pētīt muižas parku stāvokli
Pleskavas reģionā un Latgalē un
to atdzīvināšanas iespējas tūrisma
attīstībai, organizēt mācību pasākumu
ciklu par parka apsaimniekošanu,
izstrādāt informatīvos un prezentācijas
materiālus.
Projekta galvenie rezultāti būs
iekļaujoša parka izveide Pleskavā, t. i.,
parks, kas pieejams visām iedzīvotāju
kategorijām
Koritovas
meža
parka pusē netālu no Ārstnieciskā
Pedagoģijas centra, kā arī “Lāča dārza”
labiekārtošana, kas ir Balvu muižas
teritorijas kompleksa sastāvdaļa.
23.septembrī
notika
pirmā
būvsapulce, kurā tikās visas būvdarbu
uzsākšanā un veikšanā iesaistītās

Tilžas bibliotēkas darba laiks

Lāča dārzā sākušies demontāžas darbi – tiek novākti betona flīžu celiņi.
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PIEDALIES BALVU SPORTA SKOLAS
LOGO IZSTRĀDES KONKURSĀ!

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Balvu Sporta skola no 2019.gada
1.oktobra līdz 1.novembrim aicina
ikvienu piedalīties skolas logo
izveides konkursā! Pirmo trīs vietu
ieguvēji saņems balvas!
Logo - tā ir zīme, kas simbolizē
iestādi
un
tās
nodarbošanos.
Konkursa noteikumi ir pavisam
vienkārši, un var piedalīties jebkurš
– aicināti iesaistīties gan pieaugušie,
gan arī jaunieši, it īpaši Balvu Sporta
skolas audzēkņi. Katrs dalībnieks var
iesniegt trīs logo.
Lai iesniegtu logo, tam ir jāatbilst
arī dažām prasībām – tajā ir jāiekļauj
sarkana, melna krāsa, bet dizainā
jāizmanto ne vairāk par 3 krāsām,
tāpat logo jāasociējas ar sportu,
jauniešiem un kustību, kā arī
jāietver Balvu Sporta skolas pilnais
vai daļējais nosaukums un jābūt
vienkāršam, uzmanību piesaistošam
un viegli uztveramam.
Pēc
konkursa
rezultātu
apkopošanas,
labākie
darbi
saņems arī balvas: 1.vietas ieguvējs

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

TURPINĀS DISKUSIJAS PAR ADMINISTRATĪVI
TERITORIĀLO REFORMU
Administratīvi teritoriālā reforma jeb ATR. Šis vārdu salikums ir visplašāk
lietotais pēdējā gada laikā. Protams, tam ir savi iemesli, jo tas ir tiešā saistībā ar
ikvienu pašvaldību Latvijā. Arī Balvu novadu skars gaidāmās izmaiņas.
Neraugoties uz vairāku pašvaldību izteiktajiem iebildumiem, valdība ir
atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
piedāvājumu līdzšinējo 119 vietvaru vietā izveidot 36 pašvaldības un ļāva
ministrijai turpināt nepieciešamos darbus administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanai.
Šī gada laikā ir notikušas prezentācijas, apspriedes, uzklausīti komentāri un
viedokļi. Vai visu uzklausot un analizējot var teikt, ka ir pilnīgi skaidri mērķi? Ar

saņems triju mēnešu abonementu
Balvu Sporta skolas peldbaseina
apmeklēšanai,
2. vietas ieguvējs
saņems divu mēnešu abonementu
Balvu Sporta skolas peldbaseina
apmeklēšanai,
savukārt
3.vietas
ieguvējs saņems viena mēneša
abonementu Balvu Sporta skolas
peldbaseina apmeklēšanai.
Konkursā
iesniegto
darbu
vērtēšana notiks trīs kārtās. Vispirms
darbus vērtēs konkursa komisija –
Balvu Sporta skolas administrācija,
bet pēc tam pieci labākie darbi tiks
nodoti
sabiedrības
balsojumam
Balvu novada pašvaldības Facebook
lapā. Galīgo vērtējumu veidos 51%
žūrijas vērtējums un 49% sabiedrības
pārstāvju balsojums sociālajos tīklos.
Darbus var iesniegt personīgi
Balvu Sporta skolā vai sūtot pa
pastu uz adresi: Alejas iela 2, Balvi,
LV – 4501, vai nosūtot elektroniski uz
e-pastu: balvu.bjss@inbox.lv.
Konkursa
nolikums
pieejams
www.balvi.lv sadaļā sports.

pretjautājumu var jautāt - vai ir izpildījušies kritēriji un izvirzītie mērķi kopš 2009.
gada? Līdz ar to rodas jautājums - vai būs ekonomiskie ieguvumi no jaunās

GADA BALVA IZGLĪTĪBĀ 2019

reformas, vai būs ieguvējs iedzīvotājs?

Šī gada 11.oktobrī plkst.19.00 Kubulu Kultūras namā notiks ikgadējais Balvu

Par reformas ekonomisko izdevīgumu pašvaldības satrauc nepārliecinošā

un Baltinavas novadu Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2019”,

nozaru ministriju savstarpējā sadarbība. Adrešu maiņa, pakalpojumu pieejamība

kurā tiks sumināti labākie pedagogi un izglītības iestādes dažādās nominācijās.

attālākajiem pagastiem, sabiedriskā transporta nodrošinājums – tās ir tikai dažas

Pasākumu vadīs

problēmsituācijas iedzīvotājiem pēc reformas ieviešanas. Svarīgs pašvaldību

Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ainārs Ančevskis, bet

uzdevums - nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus maksimāli tuvāk dzīvesvietai.

vakara gaitā pedagogus priecēs grupa “Ballīšu orķestris”.

Vai tas būs vieglāk izdarāms attiecībā uz attālākajām vietām jaunajā kartē, šaubos.

Pieteiktie pretendenti:

Apvienojamo novadu kredītsaistības, nesakārtota ceļu infrastruktūra,

Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem

skolu tīkla sakārtošana – tās ir tikai dažas problēmsituācijas apvienojamajām

izglītojamiem”:

pašvaldībām. Pārzīmējot karti, zemnieks vai uzņēmējs pēkšņi nemainīs savu

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Inese

darbošanās vietu. Tāpēc papildus būtu ļoti svarīga valsts dalība uzņēmējdarbības

Circene;

atbalstīšanai pierobežā.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Gaida Fengāne;

Reformas sakarā rodas jautājums - Vai reforma nerosinās vēl lielāku

Tilžas vidusskolas skolotāja Inta Slišāne;

iedzīvotāju pārcelšanos uz pilsētām? Kā jau minēju, nozaru ministriju darbības

Bērzpils vidusskolas skolotāja Ļena Nikolajeva;

virzieni, attīstot valsti kopumā, būs noteicošie cilvēku migrācijai.

Balvu Mūzikas skolas skolotājs Viktors Bormanis;

Pašreizējā situācijā Balvu novads, tāpat kā ikviens novads, turpina ikdienas

Balvu Mākslas skolas skolotāja Lana Ceplīte;

iesāktos darbus un projektus. Esam atvērti ikvienām sarunām par jebkuru

Balvu Sporta skolas skolotājs Imants Kairišs.

reformu, jebkurā modelī ar maksimālu ieguvumu iedzīvotājiem, tādējādi rosinot

Nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”:

cilvēkus darboties un sevi attīstīt nemainot dzīvesvietas.

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Benita

Lai arī droši var teikt, ka ir iestājies rudens, tas nav šķērslis, lai uzsāktu Lāča

Urtāne;

dārza labiekārtošanas darbus. Ilgu laiku esam gaidījuši iespēju, lai sakārtotu

Balvu pamatskolas skolotāja Sarmīte Kļanska;

šo pilsētas daļu. Plāni un ieceres, kā to attīstīt, ir dažādas, bet šobrīd sāksim ar

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Inese Svelpe.

nepieciešamāko – celiņu un apgaismojuma ierīkošanu, dīķa tīrīšanu, tāpat tiks

Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”:

renovēta arī tā saucamā amatnieku māja. Vēlmju ir daudz, bet jāatceras, ka arī

Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Daina

vajadzību novadā ir daudz.

Mediniece;

Šī nedēļa rit Eiropas Sporta nedēļas zīmē, arī Balvos notiek dažādas sportiskas

Balvu pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Gunita Pugeja;

aktivitātes. Aicinu ikvienu būt aktīviem, apmeklēt pasākumus un sportot kopā!

Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova.

Šodien futbola laukumā pie Balvu Valsts ģimnāzijas notiks Ģimeņu sporta vakars,

Nominācijā „Par veiksmīgāko pedagoga debiju”:

savukārt piektdien šai pašā vietā tiek rīkota dēlu un tēvu futbola diena. Šādas

Balvu

aktivitātes ir lieliska iespēja, lai pavadītu laiku kopā ar ģimeni un saliedētos!

pirmsskolas

izglītības

iestādes

“Sienāzītis”

skolotāja

Gunta

Grāmatiņa.
Izglītības iestādes:

AICINĀM PIETEIKT IEDZĪVOTĀJUS
ATZINĪBAS RAKSTAM!
Tuvojas
Latvijas
Republikas
proklamēšanas
gadadiena,
kuru
šogad svinēsim 16.novembrī, un, kā
ierasts, godināsim arī līdzcilvēkus par
viņu darbošanos un devumu Balvu
novadam.
Tāpēc
Balvu
novada
dome
un pašvaldība aicina iedzīvotājus
palūkoties apkārt! Varbūt Jūsu kaimiņš,
kolēģis, sadarbības partneris vai

Nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”:
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”;

vietējais uzņēmējs būtu pelnījis saņemt
domes augstāko apbalvojumu – Balvu
novada domes Atzinības rakstu, jo
pateikt paldies nekad nav par daudz!
Pieteikt apbalvojumam vari līdz
14.oktobrim (ieskaitot), uzrakstot
iesniegumu Balvu novada pašvaldībai
un aizpildot pieteikuma anketu,
kura pieejama www.balvi.lv sadaļā
pašvaldība/ pašvaldības apbalvojumi.

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde;
Tilžas vidusskola.
Nominācijā “Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts izglītības un
kultūrvides veidošanā”:
Stacijas pamatskola;
Balvu Bērnu un jauniešu centrs.
Aicinām baudīt un kopā jauki atpūsties Balvu un Baltinavas novadu
pedagogus pasākumā “Gada balva izglītībā – 2019”!
2.
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VESELĪBAS UZLABOŠANAS PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
Projekta

“Pasākumi

sabiedrības

veselības

vietējās

veicināšanai

Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050
ietvaros

Balvu

novada

pašvaldība

aicina iedzīvotājus piedalīties dažādās
veselības veicināšanas aktivitātēs.
Veselīga uztura pieritēju pulciņš
Veselīga

uztura

piekritēju

pulciņā no šī gada 1.oktobra Balvu
pamatskolas mājturības kabinetā
notiks

6

nodarbības,

kurās

tiks

apskatītās šādas tēmas:
1. Veselīga uztura pamatelementi, to
iekļaušana ikdienas uzturā;
2. Latvijas

vietējie

produkti,

to

pagatavošana un uzturvērtība;
3. Produktu pagatavošana dažādu
saslimšanu gadījumā;
4. Veselīgs uzturs = finansiāli pie
ejams = garšīgs;
5. Veselīga ēdiena gatavošana un
degustācija;
6. Cukura

un

holesterīna

līmeņa

noteikšana;
7. Ēšanas režīms.
Nodarbību datumi: 1., 8., 15.,
22., 29.oktobris un 5.novembris.

Nodarbību laiks: 18.00.
Veselīga uztura piekritēju pulciņu
vadīs Ilze Smirnova (sīkāka informācija
un pieteikšanās pa tālr. 26587187).
Dalība pasākumā ir bez maksas!

vadītājas palīga Ineses Maslovskas

un tie ir jāizmanto līdz šī gada

(35.kab., 3.stāvs).

30.novembrim.

Lai

apmeklētu

sāls

istabu,

ir

nepieciešama ārsta zīme un uz seansu
jāpierakstās pa tālr. 26656086.

Bezmaksas peldbaseina apmeklē
jums bērniem
Aktivitātes “Ūdens – dzīvības
šūpulis” ietvaros turpinās BALVU
SPORTA
SKOLAS
PELDBASEINA
APMEKLĒJUMS BEZ MAKSAS BĒRNIEM
NO 4 LĪDZ 18 GADIEM!

Balvu

Bērniem ar īpašām vajadzībām
Ir iespēja saņemt kuponus
Balvu Sporta skolas sāls istabas
apmeklējumam
BEZ
MAKSAS
bērniem ar īpašām vajadzībām (11
– 18 gadi).
Kuponus par apmeklējumu var
saņemt:
• Balvu novada pašvaldības Sociālajā
dienestā, Sociālo pakalpojumu
nodaļā (Raiņa ielā 52, Balvos) pie
sociālās darbinieces Līgas Del
peres-Tihomirovas;
• Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils
ielā 1a, Balvos) pie projekta

deklarētajiem

novada

senioriem

veicināšanas

un

nolūkos

pašvaldība piedāvā saņemt kuponus
un no 2019. gada 25.septembra
apmeklēt Balvu Sporta skolas SĀLS
ISTABU BEZ MAKSAS Balvu novadā
iedzīvotājiem

ar

invaliditātes apliecību, kuriem ir
pilni 54 gadi.
Kuponus par apmeklējumu var
saņemt

Balvu

Bērzpils

ielā

35.kabinetā.

novada
1A,

pašvaldībā,

Balvos,

Novada

3.stāva

iedzīvotāji

kuponus var pieteikt arī pagastu
pārvaldēs.
Turpinās arī kuponu izsniegšana
Balvu

Sporta

apmeklējumam
Balvu

peldbaseina

skolas

novadā

BEZ

Labklājības ministriju un ar Eiropas

sociālos

katrā

pašvaldībā

personām

ar

traucējumiem

10

garīga
12

rakstura

mēnešus

tiks

sniegts sociālais atbalsts. Pašvaldībā

laikā
tika

bērniem

kura

ar

nodrošināti

invaliditāti

dažādi

sociālie

pakalpojumi, tuvojas noslēgumam.
Izmēģinājumprojektu

kopš

2018.

gada septembra īstenoja Labklājības

pakalpojumus

sociālie
jauno

darbinieki
modeli

un

ir

apguvuši

uz

personu

ir

individuālā

budžeta

vērtētu

izmēģinātā

vērā personas individuālās iespējas
un

sociālo

ir

līdzfinansējumu.
izmēģināt

pakalpojumu

jaunu

finansēšanas

mehānismu - individuālā budžeta
modeli.
Balvos 14.septembrī noslēguma
vajadzību
speciālistu

izvērtēšanā,
komanda

kurā

Balvu
7.oktobrī

novada
notiks

tikšanās

izmēģinājumprojektā
ģimenēm,

lai

ar

par

vecāku

Projektu

izmēģinājumprojekta,

ministrijas

progresu.

Vajadzību

izvērtēšanas

rezultāti tiks izmantoti arī tam, lai

notiks 10 Dziedinošās vingrošanas
nodarbības

(54+

gadi),

trenere

Zinaida Logina, dalība nodarbībās ir
bez maksas!
Nodarbību
18.,

datumi:

25.oktobris,

8.,

4.,

11.,

15.,

22.,

29.novembris, 6., 13.decembris.

Līdz

30.septembrim
Balvu

vari

Profesionālajā

un

1,5 gadu laikā programmu “Bērnu
aprūpe”.
Stipendija līdz 150 EUR mēnesī.
Vecums no 17 līdz 29 gadi, ar
vidusskolas izglītību.

kuri

izmēģinājumprojektā,
sniedzot

savu

projekta

mērķis

-

sakārtota publiski pieejamā piekļuves

ieguldījumu

vieta pie Balvu ezera, nodrošinot
krasta attīrīšanu, nostiprināšanu un
labiekārtošanu, kā rezultātā tika attīrīta
upes ieteka un krasta zona, iztīrot
gultni un izvācot ūdensaugus, krūmus
un citus apaugumus, izveidots smilts
uzbērums, paplašinot un nostiprinot
krasta

zonu,

kā

arī

labiekārtota

attīrītā teritorija, paplašinot volejbola
laukumus,
3.

un

informatīvais stends.
Balvu ezera krasta labiekārtošanas
darbus veica SIA “DANTRUCK11”.
Projektu īstenoja Balvu novada
ar

Latvijas

vides

valsts budžeta programmas “Vides

tādējādi

Izmēģinājumprojekts tiek īstenots ESF
projekta Nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo
pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

kabīne

ūdeņu pārvaldība” mērķis ir finansiāli

Sasniegts

mehānisma veidošanā!

pārģērbšanās

aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

upju posmi) pārvaldībai.

iesaistījās

tribīnes,

pašvaldība

(jūras piekraste, publiskie ezeri un

ņemot

iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanas

17:00 Balvu pamatskolas Aktu zāle

“Publisko

īstenotas aktivitātes publisko ūdeņu

projekta komanda jau šobrīd saka
visiem,

konkursa

atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiktu

varēja būt citādāk.

paldies

“Balvu

ezera krasta labiekārtošana”.

izmēģinājumprojekta

Labklājības

konkursa

projekts Nr. 1-08/408/2018

iesaistītajām

uzklausītu

projektu

ir īstenots Balvu novada pašvaldības

informēja

vērā bērna funkcionēšanas spējas un

personas

“Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros

pašvaldībā

ģimenes par vēlamajām aktivitātēm
pēc

akceptējot

Latvijas vides aizsardzības fonda

efektivitāti.

izmantojot

fonda

vēlmes,

izsludinātā

pašvaldību,
mērķis

plkst.

tiesības uz pašnoteikšanos.

mehānisma

norisi, par to, kas strādāja labi un kas

Tā

4.oktobra

ĪSTENOTS PROJEKTS “BALVU EZERA
KRASTA LABIEKĀRTOŠANA”

t.sk.

Sociālā

gada

modeļa

pašvaldībām,

Eiropas

šī

vērstās plānošanas metodes, kas

viedokli

novada

No

NENOKAVĒ!
PIESAKIES!

vajadzības, bet arī maksimāli ņemot

atbilstoši

ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas
Balvu

29203754.

MAKSAS

vien izvērtējot personas individuālās

IZMĒĢINĀJUMPROJEKTS TUVOJAS
NOSLĒGUMAM
Izmēģinājumprojekts,

informācija pie Zinaidas Loginas, tālr.

gadi. Kuponus var saņemt atkārtoti

Sagatavošanās posmā iesaistītie

laikā

pilngadīgām

pasākumā ir bez maksas un sīkāka

iedzīvotājiem, kuriem ir pilni 54

izstrādātajam modelim.

Izmēģinājumprojekta

pārsteigumi un silta zupa!!! Dalība

personu nevis personas vietā, ne

pašvaldības,
pašvaldība.

kur notiks dažādas aktivitātes, būs

vispārizglītojošajā vidusskolā un apgūt

sniegt atbalstu – sabiedrībā balstītus

novada

plkst.14:00 (Brīvības ielā 47, Balvos),

iestāties

īstenošana, kurā piedalās 10 Latvijas
Balvu

muižas

ka plāns tiek sastādīts kopā ar

šī gada 1.novembra varētu sākt

t.sk.

Balvu

ir atlasītas 10 personas, un šobrīd
norit sagatavošanās darbi, lai no

līdzfinansējumu

pie

stūrakmens. Tā pamatā ir princips,

izmēģinājumprojektā

ir

fonda

sākusies

pulcēties

jau

dalībai

izmēģinājumprojekta

Sociālā

–
dienā,

deklarētajiem

PAŠVALDĪBAS GATAVOJAS ATBALSTA SNIEGŠANAI PILNGADĪGĀM
PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM
No šī gada 1. augusta sadarbībā ar

1.oktobrī
Senioru

Balvu novada seniori tiek aicināti

iedzīvotājiem vecumā 54+ gadi
Veselības

2019.gada
Starptautiskajā

uzstādītas

skatītāju

aizsardzības

fonds

starptautiskajās

un

iemaksas

organizācijās”

apakšprogrammas “Vides aizsardzības
projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”
aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība”
līdzfinansējumu.
Projekta
719,49

EUR.

kopējās

izmaksas

LVAF

finansējums

30
–

27 819,00 EUR (90% no kopējām
izmaksām).
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TILŽAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI DODAS
MEŽA EKSPEDĪCIJĀ

22.septembrī
Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijā tika uzaicināti
Latgales reģiona izcilākie pedagogi,
kuri tika pieteikti Nikodema Rancāna
balvai.
No
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV)
tika izvirzīta skolotāja Anita MatuleBordāne. BPVV kolektīvs priecājas,
ka viņu kolēģe saņēma Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas Pateicības rakstu, ko
pasniedza
Latvijas
Republikas
izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska.
Skolotāja Anita Matule-Bordāne tika
apbalvota par mūsdienīgu un radošu
pieeju skolēnu darbaudzināšanai un
amatu apmacībai.
Skolas kolektīvs lepojas ar kolēģes
sasniegumiem!

12.septembrī Tilžas vidusskolas 6.
klases skolēni devās meža ekspedīcijā
uz Taudejāņu mežu, kas atrodas
Rēzeknes novadā. Meža ekspedīciju
rīkoja Latvijas valsts meži (LVM).
Ierodoties mežā, ekskursantus
sagaidīja meža apsaimniekošanas
plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts,
kurš skolēniem izstāstīja, kas būs
jādara mežā. Ekskursantiem tika
izdalītas ekspedīcijas darba burtnīcas
un zīmulis, un piedzīvojums dabā
varēja sākties!
Mežā ir ierīkotas 10 tematiskās
pieturas, kur ekspedīcijas dalībnieki
iepazīstas ar meža zinātni, skaita kokus,
palīdz mežkopim izkopt jaunaudzi,
uzzina, kā retina mežu, kā mērīt koka
augstumu, kā var aizsargāt mežu,

Laura Zujāne,
BPVV sabiedrisko attiecību
speciāliste

Foto no personīgā arhīva.

ANITA MATULE-BORDĀNE SAŅEM IZM
PATEICĪBAS RAKSTU

atklāt koksnes produktus, noteikt koka
vecumu, uzbūvēt tiltu bez naglām un
darba instrumentiem, pats galvenais,
kā atpūsties dabā. Skolēniem šī ir
laba

pieredze,

mācībstundas

pavadīt brīvā dabā, jo visu var redzēt,
aptaustīt, eksperimentēt un var uzdot
jautājumus zinošam meža ekspertam.
Tilžas vidusskolas 6.klases skolēniem
meža ekspedīcija bija izdevusies, jo
iegūts un uzzināts bija tik daudz!
Kaut

arī

bija

manāms

neliels

nogurums, ekskursanti mājās devās
ar labu noskaņojumu un vēlmi meža
ekspedīcijā piedalīties vēl!
M. Timoškāne,
Tilžas vidusskolas skolotāja

A.Matule-Bordāne
ar
ministri
I.Šuplinsku pēc Pateicības raksta
saņemšanas.

Foto no Tilžas vidusskolas arhīva.

SEMINĀRS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATBALSTA IESPĒJĀM
šogad konkursā „ Esi uzņēmējs Balvu
novadā” finansiālu atbalstu sniegusi
4 uzņēmējām jauno ideju realizēšanai
un biznesa uzsākšanai 6000,00 EUR
apmērā ”.
Semināra laikā uzņēmēji tika
mudināti
sekot
līdzi
institūciju
piedāvājumam, kā arī rast iespēju
atbalstu
saņemt
vienlaicīgi
no
dažādiem avotiem, tā veiksmīgi
iegūstot daudz lielāku iespēju attīstīt
savu biznesu.
Biedrība
„Radošās
idejas”
iepazīstināja klātesošos uzņēmējus
ar savu projektu „Ne tikai grāmatas
– uzņēmējdarbības atbalstam”, kā arī
stāstīja par iespēju saņemt bezmaksas
individuālu atbalstu dažādu piedāvāto
pakalpojumu īstenošanai profesionāļu
izpildījumā.
Pēc sanāksmes Latgales plānošanas
reģiona pārstāvji devās uz Balvu
novada pašvaldību, kur vēlreiz tikās
ar pašvaldības domes priekšsēdētāju
Aigaru Pušpuru. Tika diskutēts par
iespējām uzņēmējdarbības attīstībai
Latgales reģionā, kā arī par Latgales
speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ)
priekšrocībām un piedāvājumu.

Tilžas vidusskolas 6. klases skolēni ar skolotāju un LVM pārstāvi.

OLIMPISKĀ DIENA STACIJAS
PAMATSKOLĀ
Atbalstot
Latvijas
Olimpiskās
komitejas
organizēto
Olimpisko
dienu 2019, arī Stacijas pamatskolas
skolēni 20.septembrī visi bija gatavi
sportošanai.
Aktīvākie 7.-9.klašu desmit sportisti
pārstāvēja savu skolu novada mēroga
organizētajā sporta dienā pie Balvu
Valsts ģimnāzijas. Ļoti priecājamies un
lepojamies, ka četru skolu konkurencē
Stacijas pamatskolas komanda, ko
veidoja Rēzija K., Elīna M., Marks B.,
Daniels K., Sintija R., Zane K., Kristiāns
M., Amanada M., Aleks I., Niks B.,
ieguva 2.vietu. Aktivitātes bija saistītas
ne tikai ar sportisku ātrumu un

veiklību, bet arī ar atmiņas piepūli un
sadarbības prasmi.
Visi pārējie Stacijas pamatskolas
skolēni
aktīvi
darbojās
sporta
skolotājas Agritas Ančas sagatavotajās
sportiskajās stafetēs. Sporta zālē
valdīja cīņas spars, draudzīga kņada,
mazāku un lielāku uzvaru prieks.
Ikviens sportists Olimpiskās dienas
noslēgumā saņēma uzlīmi ar ļoti
vispusīgu moto “Tu vari, ja Tu dari!”.
Lai izdodas izdarīt iecerēto ikvienā
jomā mums katram!
Ruta Bukša,
Stacijas pamatskolas direktore

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrā 18.sepmtebrī notika
seminārs „Uzņēmējdarbības atbalsta
iespējas”, kurā tika pieaicinātas
dažādas uzņēmējdarbību atbalstošās
institūcijas: Latgales PR LUC, LIAA
Rēzeknes biznesa inkubatora, Latgales
speciālās ekonomiskās zonas (SEZ),
AS “Citadele Banka”, biedrības „Balvu
rajona partnerība”, AS “Attīstības
finanšu institūcija Altum” un Latvijas
darba devēju konfederācijas (LDKK),
biedrības „ Radošās idejas” pārstāvji,
kuri
Ziemeļlatgales
uzņēmējiem
sniedza ieskatu par aktualitātēm un
iespējām uzņēmējdarbībā
dažādu
atbalsta programmu izmantošanā
sava uzņēmuma attīstībai.
Semināru atklāja Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs: “Visiem darbiem
ir vajadzīga “dzirkstelīte” un vēlme
strādāt, ir vajadzīgs iesākums. Dažiem
iesākums var būt šodien, lektoru
klātbūtnē var rasties jaunas idejas
un vēlmes, kaut ko attīstīt gan sevī,
gan savā dzīvē. Mums ir prieks par
katru izveidoto lielāku vai mazāku
biznesu, kas kopumā dod atbalstu
ikvienam. Lai to veicinātu, pašvaldība

kā

Stacijas skolas komanda novada mērogā izrādījās otrie labākie.

Uzņēmējdarbības semināra dalībnieki.
4.
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MĀCĪBAS JAUNIEŠIEM PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” Balvu nodaļa aicina
jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla
pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai.”
Jaunieši vecumā no 18 - 40 gadiem
tiek aicināti uz informatīvo dienu
2019.gada 14.oktobrī plkst. 11:00
Balvos, Brīvības ielā 46a (LLKC Balvu
konsultāciju biroja 2.stāva zālē).
Informatīvajā dienā interesenti
tiks informēti par aktivitātes “Atbalsts
lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai” būtību un mērķiem,

iepriekšējo
gadu
pieredzi
šajā
pasākumā un plānoto darba kārtību
2019.gadā.
Ar
uzņēmējdarbības
uzsākšanas pieredzi dalīsies jaunieši,
kas piedalījušies konkursā “Laukiem
būt!” iepriekšējos gados.
Pēc informatīvās dienas interesenti
var pieteikties uz 5 dienu apmācībām
par
uzņēmējdarbības
pamatiem,
biznesa plānu izstrādi.
Mācības
aktuālas
tiem
dalībniekiem,
kas
vēlas
iegūt
informāciju
par
uzņēmuma
dibināšanas procesu, par savas idejas

attīstīšanu, tirgus segmentēšanu,
konkurentu un klientu profiliem,
mārketinga pamatiem, grāmatvedības
kārtošanu un finanšu plānošanu.
Mācībās var piedalīties jaunieši:
• ar esošu uzņēmējdarbības ideju;
• kuri ir idejas meklējumos un vēlas
iegūt praktiskas iemaņas biznesa
plāna izstrādē;
• kuriem nav savas idejas, bet ir
padziļinātas zināšanas par kādu
tēmu (mārketinga speciālisti, IT
speciālisti, grāmatveži u.c.) un
vēlas papildināt kāda uzņēmēja

komandu.
Pēc mācību apguves tiek izsniegts
sertifikāts, kā arī ir iespēja piedalīties
konkursā “Laukiem būt!”, kurā gūt
finansējumu savas idejas attīstīšanai.
Dalība pasākumā ir bez maksas,
finansē Valsts Lauku tīkls.
Aicinām jauniešus izmantot šo
iespēju un papildināt savas zināšanas
par uzņēmējdarbības uzsākšanu!
Kontaktinformācija: Uzņēmējdarbības
konsultante Arita Boka, tel. 29471841,
e-pasts: arita.boka@llkc.lv.

NOSLĒGUŠĀS PRĀTA SPĒLES “LATVIJAS
KAUSS 2019”
un labākās cīnīsies tālāk par unikāla
dizaina kausu turnīra lielajā finālā
novembrī Rīgā.
Prāta spēles “Latvijas kauss
2019”ir izklaidējošs erudīcijas spēļu
turnīrs komandām, kas norisinās
dažādās Latvijas pilsētās visa gada
garumā.
Fotogrāfijas un spēļu rezultāti
atrodami www.prataspeles.lv.

Foto autors Edijs Kārkliņs.

Aizvadītajā
sestdienā
Kubulu
Kultūras namā norisinājās Prāta
spēles “Latvijas kauss 2019”, kurās
piedalījās 13 komandas.
Pozitīvā
gaisotnē
risinot
dažādus uzdevumus un atbildot
uz
jautājumiem,
dienas
gaitā
izkristalizējās trīs uzvarētājkomandas.
Atlases spēļu labākās komandas
vispirms tiksies reģiona pusfinālā

Komanda “Kubuli Latvijai” ieguva otro vietu, no pirmās vietas ieguvējiem atpaliekot
par 40 punktiem.

PAGARINĀTA JAUNIEŠU GARANTIJAS UZŅEMŠANA 23 PROFESIJĀS
Līdz 30. septembrim pagarināta
Jauniešu
garantijas
noslēdzošā
uzņemšana
23
darba
tirgū
pieprasītās profesijās, kuras var
apgūt 1,5 gada laikā bez maksas.
Mācībām var pieteikties jaunieši
vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri
ir bez darba un ieguvuši vidējo
izglītību, iesniedzot pieteikumu
kādā no 13 profesionālās izglītības
iestādēm.
Uzņemšana pagarināta tādās
profesijās kā vizuālā tēla stilists,
apdares darbu tehniķis, tūrisma
pakalpojumu konsultants, auklis,
konditors,
programmvadības
metālapstrādes
darbgaldu
iestatītājs,
grāmatvedis,
frizierisstilists,
loģistikas
darbinieks,
viesmīlis,
automehāniķis,
viesu
uzņemšanas dienesta speciālists un
klientu apkalpošanas speciālists.
Pieteikšanās turpinās arī profesijās -

finanšu darbinieks, lauksaimniecības
tehnikas
mehāniķis,
augkopības
tehniķis, meža mašīnu operators,
datorsistēmu tehniķis, restorāna
pavārs, viesmīlības pakalpojumu
speciālists, SPA speciālists, tērpu
modelēšanas
un
konstruēšanas
speciālists un interjera dizaina
speciālists.
Noslēdzošās
uzņemšanas
laikā Jauniešu garantijas mācības
ir pieejamas Rīgā, Ogrē, Jelgavā,
Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī,
Višķos, Balvos, Rēzeknē, Malnavā,
Preiļos, Ludzā un Zilupē.
Lai pieteiktos Jauniešu garantijas
mācībām, jaunietim jābūt vecumā
no 17 līdz 29 gadiem ar iegūtu vidējo
izglītību, taču var būt iegūta arī vidējā
profesionālā izglītība vai augstākā
izglītība. Potenciālie audzēkņi var
būt reģistrējušies arī Nodarbinātības
valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai

bezdarbnieki un vienlaikus saņemt
bezdarbnieka pabalstu. Jāņem vērā,
ka jaunieši nevar būt nodarbināti,
atrasties akadēmiskajā vai bērna
kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt
pilna laika studenti.
Mācību laikā audzēkņi saņem
stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī,
ja ir sekmīgi, kā arī mācību līdzekļus
un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā.
Savukārt kvalifikācijas prakses laikā
Jauniešu garantija apmaksā ceļa
izdevumus un naktsmītni, ja tas
nepieciešams.
Pieteikšanās norit 13 profesionālās
izglītības iestādēs līdz 30. septembrim.
Ar visām Jauniešu garantijas profesi
jām, izglītības iestādēm, uzņemšanas
noteikumiem
un
priekšrocībām
var
iepazīties
VIAA
mājaslapā:
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Jauniešu garantijas mācības Latvijā
ir pieejamas kopš 2014. gada, un
5.

izvēlētās

profesijas

pirms

katras

uzņemšanas tiek saskaņotas ar darba
devējiem un nozares ekspertiem. Jau
gandrīz 8000 jauniešu ir pabeiguši
mācības, un tās ir palīdzējušas viņiem
iekļauties darba tirgū. Kā liecina
Valsts izglītības attīstības aģentūras
veiktās absolventu aptaujas, pusgadu
pēc izlaiduma 72% aptaujāto jauniešu
iekārtojas darbā, turklāt puse no
viņiem – tieši Jauniešu garantijā
iegūtajā profesijā.
Projekta Jauniešu garantija aktivitā
ti “Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu

īstenošana

Jauniešu

garantijas ietvaros” finansē ar ES
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas
un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā
arī no Latvijas valsts budžeta.
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VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSU
ATGRIEŠANA

DERĪGI PAR ZARNU NŪJIŅAS
IZRAISĪTĀM SASLIMŠANĀM

Iedzīvotājiem, kuri līdz š.g.
1. jūlijam ir veikuši brīvprātīgās
veselības apdrošināšanas iemaksas
ar bankas pārskaitījumu, atmaksa
tiks veikta automātiski - uz bankas
kontu, no kura veikts maksājums.
Veiktās iemaksas tiks pakāpeniski
atmaksātas līdz 2019. gada 31.
decembrim tādā secībā, kādā tās
iemaksātas!
Tādējādi
iesniegums
iemaksu atgriešanai nav nepieciešams!
Savukārt, ja brīvprātīgā veselības
apdrošināšanas iemaksa ir veikta
klātienē,
piemēram,
kādā
no
Latvijas Pasta nodaļām, NVD Klientu
apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā
no teritoriālajām nodaļām (Jelgavā,
Daugavpilī, Smiltenē vai Kuldīgā),
aicinām ar iesniegumu vērsties
NVD, izmantojot veidlapu, kurā
jānorāda konta numurs, uz kuru
NVD veikt atmaksu.

Sekojot līdzi situācijai ar zarnu
nūjiņas
izraisītām
saslimšanām
un māmiņu satraukumu, Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības
Infekciju slimības nodaļas vadītāja,
infektologs Ilze Ābrāma aicina sekot
dažiem vienkāršiem piesardzības
pasākumiem.
Lai samazinātu risku saslimt,
būtiski ir ievērot labas pārtikas
apstrādes un roku higiēnas praksi.
• Kādos gadījumos noteikti jādodas
uz slimnīcu?
Bērns jāved uz slimnīcu, ja 4-5
stundu laikā nevar izdzert praktiski
neko un turpinās šķidra vēdera
izeja,
vemšana.
Urinācija
nav

Iesniegumu iespējams iesniegt:
1. Klātienē – personīgi ierodoties
NVD
-- Klientu apkalpošanas centrā - 3.
stāvā, Cēsu ielā 31/k3 (6.ieeja),

Rīgā;
-- Zemgales nodaļā - Zemgales
prospekts 3, Jelgava, LV-3001;
-- Latgales nodaļā - Saules iela 5,
Daugavpils, LV-5401;
-- Kurzemes nodaļā - Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, LV3301;
-- Vidzemes nodaļā - Pils iela 6,
Smiltene, LV-4729.
2. Pa pastu – nosūtot iesniegumu
NVD pa pastu, adrese - Cēsu ielā
31/k3, Rīgā, LV-1012.
3. Elektroniski – ar drošu elektronisko
parakstu
parakstītu
iesniegumu nosūtot uz e-pastu
nvd@vmnvd.gov.lv.
4. Portālā www.latvija.lv – izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

bijusi 4 stundas un ir bezspēks,
sagurums. Ir augsta temperatūra,
neskatoties

uz

temperatūru

pazeminošo medikamentu lietošanu.
Ir sāpes vēderā, vēdera izeja ar asins
piejaukumu.
Jābūt ļoti uzmanīgam un jāvēro
bērna pašsajūta!
• Vecāki!

Ja

jūsu

bērnam

nav

saslimšanas pazīmes, bērns var
apmeklēt izglītības iestādi.
• Kur meklēt palīdzību?
Ja bērns ir saslimis, līdz ko tas ir
iespējams, vērsieties pie sava ģimenes
ārsta! Ja ģimenes ārsts nav pieejams,
dodieties pie dežūrārsta.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNU GRUPĀM
ZIEMEĻLATGALĒ

Papildu
jautājumu
gadījumā
NVD aicina sazināties ar Klientu
apkalpošanas centru pa bezmaksas
informatīvo tālruni 80001234 (darba
laiks - no pirmdienas līdz ceturtdienai
no plkst. 8.30 - 17.00, bet piektdienās
no plkst. 8.30 - 15.00).

Aicinām skolēnu grupas doties ekskursijā uz Ziemeļlatgali, apmeklēt dabas,
kultūras, vēstures un aktīvās atpūtas objektus Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju
un Kārsavas novados.
Papildus informācija, palīdzība maršruta plānošanā – turisms@balvi.lv,
t.29272948 vai personīgi, nākot uz Balvu novada tūrisma informācijas centru
(Brīvības iela 46, Balvi).

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
kustamo īpašumu – automašīnu VW
PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas
numurs FE8768. Automašīnas izsoles
sākumcena – EUR 175,00.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
aģentūras
„SAN-TEX”
mājaslapā
www.san-tex.lv,
Balvu
novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldības aģentūrā
„SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00.
Interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt līdz 2019.
gada 2.oktobrim plkst.16:30 PA „SANTEX” Bērzpils ielā 56, Balvi.
Pretendentam,
kas
vēlas
piedalīties izsolē, līdz 2019.gada
2.oktobrim
plkst.16:30
jāieskaita
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i., EUR 17,50,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX”,
Reģ.Nr.90001663120,
bankas kontā AS “Citadele banka”,
LV12PARX0006684760015.
Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī
plkst.13:30 PA “SAN-TEX”, Bērzpils
iela 56, Balvi, 2.stāva sēžu zālē.
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
kustamo īpašumu – automašīnu
VW PASSAT, valsts reģistrācijas
numurs DR6913. Automašīnas izsoles
sākumcena – EUR 148,00.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
aģentūras
„SAN-TEX”
mājaslapā

www.san-tex.lv,
Balvu
novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldības aģentūrā
„SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00.
Interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt līdz
2019.gada 2.oktobrim plkst.16:30
pašvaldības
aģentūrā
„SAN-TEX”
Bērzpils ielā 56, Balvi.
Pretendentam,
kas
vēlas
piedalīties izsolē, līdz 2019.gada
2.oktobrim
plkst.16:30
jāieskaita
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i., EUR 14,80,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00 Balvu
novada pašvaldības aģentūras „SANTEX”, Reģ.Nr. 90001663120, bankas
kontā AS “Citadele banka”, LV12PARX
0006684760015.
Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī
plkst.14:00 PA “SAN-TEX”, Bērzpils
iela 56, Balvi, 2.stāva sēžu zālē.
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
kustamo īpašumu – traktoru MTZ-80,
valsts reģistrācijas numurs T347LC.
Traktora izsoles sākumcena – EUR
1144,00.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
aģentūras
„SAN-TEX”
mājaslapā
www.san-tex.lv,
Balvu
novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldības aģentūrā
„SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00.
Interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt līdz
6.

2019.gada 2.oktobrim plkst.16:30
pašvaldības
aģentūrā
„SAN-TEX”
Bērzpils ielā 56, Balvi.
Pretendentam,
kas
vēlas
piedalīties izsolē, līdz 2019.gada
2.oktobrim
plkst.16:30
jāieskaita
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i., EUR 114,40,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX”, Reģ.Nr. 90001663120,
bankas kontā AS “Citadele banka”,
LV12PARX0006684760015.
Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī
plkst.14:30 PA “SAN-TEX”, Bērzpils
iela 56, Balvi, 2.stāva sēžu zālē.

Balvu novada pašvaldības aģentūras

Balvu
novada
pašvaldības
aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli kustamo īpašumu – traktoru
MTZ-80L, valsts reģistrācijas numurs
T2213LL. Traktora izsoles sākumcena
– EUR 1290,00.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
aģentūras
„SAN-TEX”
mājaslapā
www.san-tex.lv,
Balvu
novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldības aģentūrā
„SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00.
Interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt līdz
2019.gada 2.oktobrim plkst.16:30
pašvaldības
aģentūrā
„SAN-TEX”
Bērzpils ielā 56, Balvi.
Pretendentam,
kas
vēlas
piedalīties izsolē, līdz 2019.gada
2.oktobrim
plkst.16:30
jāieskaita
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i., EUR 129,00,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00

iepazīties Balvu novada pašvaldības

„SAN-TEX”,

Reģ.Nr.

90001663120,

bankas kontā AS “Citadele banka”,
LV12PARX0006684760015.
Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī
plkst.15:00 PA “SAN-TEX”, Bērzpils
iela 56, Balvi, 2.stāva sēžu zālē.
Balvu

novada

pašvaldības

aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā
mutiskā

izsolē

ar

augšupejošu

soli kustamo īpašumu – universālo
pašgājējmašīnu

EO-2621,

valsts

reģistrācijas numurs T340LC. Traktora
izsoles sākumcena – EUR 1840,00.
Ar

izsoles

aģentūras

noteikumiem

„SAN-TEX”

www.san-tex.lv,

var

mājaslapā

Balvu

novada

pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldības aģentūrā
„SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, katru
darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00.
Interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles
dalībai

pretendenti

izsolē

2019.gada
pašvaldības

var

pieteikumu

iesniegt

līdz

2.oktobrim

plkst.16:30

aģentūrā

„SAN-TEX”

Bērzpils ielā 56, Balvi.
Pretendentam,
piedalīties

izsolē,

2.oktobrim
drošības

kas

vēlas

līdz

2019.gada

plkst.16:30

jāieskaita

nauda

10%

apmērā

no

izsoles sākumcenas, t.i., EUR 184,00,
un

reģistrācijas

maksa

EUR

5,00

Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX”,

Reģ.Nr.

90001663120,

bankas kontā AS “Citadele banka”,
LV12PARX0006684760015.
Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī
plkst.15:30 PA “SAN-TEX”, Bērzpils
iela 56, Balvi, 2.stāva sēžu zālē.
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LATVIJAS TERITORIJĀ IZPLATĀS SPĀNIJAS KAILGLIEMEŽI
Dabas
aizsardzības
pārvalde
pēdējā gada laikā saņem regulārus
dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju
ziņojumus un sūdzības par Spānijas
kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži
nereti tiek konstatēti lielā skaitā un
tie nodara ievērojamus postījumus
dārzu īpašniekiem.
Spānijas kailgliemezis ir ierindots
Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku
sarakstā. Kopš 2009.gada šī suga ir
sastopama arī Latvijas teritorijā un
šobrīd ir konstatētas un apstiprinātas
vairāk kā 60 sugas atradnes, kuras
lokalizējas
galvenokārt
Latvijas
centrālajā daļā. Dabā Spānijas
kailgliemezi var atpazīt pēc vairākām
pazīmēm: bezmugurkaulnieks ir no 7
cm līdz 14 cm garš; ķermenis ir plats
un nedaudz saplacināts; krāsa variē
no brūngani pelēkzaļai līdz oranžai;
pēda ir balta vai pelēcīga un to klāj
gļotas; uz ķermeņa virsmas ir labi

un sliekām. Dabiskos biotopos
suga apdraud vietējās gliemežu
sabiedrības. Ir novērota krustošanās
ar tuvāk radniecīgajām Arion ģints
kailgliemežu sugām, kā rezultātā
tās asimilējas un izzūd. Suga var
izplatīt jaunas parazītu un patogēnu
sugas, kas ar gliemežiem tiek
ievestas no citiem reģioniem. Latvijā
apdraudētākie dabiskie biotopi ir
platlapju meži, gravu nogāžu meži,
mežainās kāpas un zālāju biotopi.
Latvijas
teritorijā
kaitēklis
galvenokārt tiek ievazāts ar stādiem,
pie kuru saknēm atrodas gliemeža
oliņas. Līdz ar stāda iestādīšanu
gliemezis veiksmīgi iedzīvojas dārzos
un caur ceļmalām, grāvmalām un
ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan
kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās
teritorijās. Tāpēc ir svarīgi saprast,
ka Spānijas kailgliemeža izplatības
ierobežošanā būtu jāiesaistās visu

saskatāmi izcilnīši. Tas labprāt uzturas
mitrās vietās un ir novērojams no rīta,
vakaros, naktīs un lietus laikā. Ārēji
Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris ir
ļoti līdzīgs sarkanajam kailgliemezim
Arion rufus, kas ir sastopams Latvijas
dienvidrietumos: Embūtē un pie
Liepājas ezera. Minētā iemesla dēļ,
sākumā eksperti precīzi nosaka
kailgliemeža sugu un tikai tad tiek
apstiprināta jauna atradne.
Sugas ietekme var izpausties
dažādi, un tā ir jāvērtē kompleksi,
neaprobežojoties vienīgi ar tiešu
kailgliemežu ietekmi uz dabiskajām
ekosistēmām,
piemēram,
savairojoties lielā skaitā, kailgliemeži
var apdraudēt vietējās augu sugas
gan apēdot tās, gan pārnēsājot
dažādus augu patogēnus. Tāpat
Spānijas kailgliemezis izkonkurē un
barojas ar citām bezmugurkaulnieku
sugām,
piemēram,
gliemežiem

invadēto teritoriju īpašniekiem. Tā kā
Spānijas kailgliemezis visintensīvāk
olas dēj no augusta līdz septembrim,
ir jācenšas panākt, lai pēc iespējas
mazāks gliemežu skaits sasniegtu
olu dēšanas vecumu un izdētu olas.
Viena dējuma olas ir vienkopus un
vienā dējumā var būt pat vairāk nekā
250 olu.
Ņemot
Dabas

vērā

augstāk

aizsardzības

minēto,
pārvalde

aicina ziņot par jauniem atradņu
gadījumiem,

rakstot

uz

e-pastu

santa.rutkovska@daba.gov.lv

un

iveta.jakubane@llkc.lv.
Papildus
iepazīties

informācijai
ar

Dabas

aicinām

aizsardzības

pārvaldes mājaslapā pieejamo 2018.
gadā izstrādāto Spānijas kailgliemežu
izplatības ierobežošanas plānu, kā arī
informatīvo materiālu par Spānijas
kailgliemezi.

PAŠVALDĪBA SENIORIEM NODROŠINA ATBILSTOŠUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS
Septembra dzestrie rīti mūs
pakāpeniski
pietuvina
oktobrim.
Lapkritis ar krāsainu lapu segu
pievilinās bērnus spēlēties ar kļavu
lapām, bet vecos ļaudis-pētīt krāsaino
lapu nianses.
Zīmīgi, ka oktobris sākas ar
Starptautisko veco ļaužu dienu.
Starptautiski
atzīmējamās
dienas
statusu 1.oktobrim piešķīra ANO
Ģenerālā
asambleja
1991.gadā,
izsludinot to par Starptautisko veco
ļaužu dienu. Šīs dienas mērķis ir
pievērst
sabiedrības
uzmanību
iedzīvotāju novecošanās problēmām,
veco
ļaužu
dzīves
grūtībām,
vientuļajiem, vecajiem cilvēkiem.
Arī Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta uzdevums ir turēt
rūpi
par
novadā
dzīvojošajiem
veciem, vientuļiem cilvēkiem. Sociālie
darbinieki regulāri veic vientuļo
senioru
apsekošanu
dzīvesvietā,
novērtē dzīves apstākļus, pašaprūpes
un funkcionālās spējas un sniedz
nepieciešamo
palīdzību,
kā
arī
nepieciešamības gadījumā piešķir
vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes
pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā.
Sociālās
aprūpes
pakalpojumu
sniegšanas mērķis ir nodrošināt
dzīves kvalitātes nepazemināšanos
personai, kura vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ to nevar nodrošināt
pati saviem spēkiem.
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums nosaka, ja persona
dzīvo viena vai ar šo personu kopā
dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma,
veselības stāvokļa vai nodarbinātības
dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo
aprūpi, personai ir tiesības saņemt
sociālās
aprūpes
pakalpojumu.
Sociālajam
dienestam
vispirms
jāizvērtē, kādas ir iespējas nodrošināt
nepieciešamo aprūpi ar šo personu
kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem
vai personām, kurām ar aprūpējamo
ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras
mitinās vienā mājoklī ar viņu. Klienta
vai viņa apgādnieka pienākums ir
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

veselības stāvokļa dēļ nepieciešama
diennakts sociālā aprūpe un klienta
izvērtēšanas rezultātā noteikts, ka
personas fiziskās un /vai garīgās
funkcionēšanas spējas ir smagi vai
ļoti smagi ierobežotas. Balvu novada
pašvaldībā deklarētām personām
pakalpojuma maksa ir 380,00 euro
mēnesī. Šobrīd “Pansionāts “Balvi”
ir piepildīts, pakalpojumu saņem
177 personas un nereti veidojas
situācija, ka klientam iespēju saņemt
pakalpojumu nākas pagaidīt.
Sociālā dienesta uzdevums ir ne
tikai piešķirt sociālos pakalpojumus
un
sociālo
palīdzību
novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem, bet arī
novērtēt pašvaldības finansēto sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
kvalitāti un pakalpojumu saņēmēju
apmierinātību
ar
saņemtajiem
pakalpojumiem, lai gūtu pārliecību, ka
sniegtais pakalpojums sasniedz mērķi
un uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti.
Sociālais dienests jau otro gadu
veic sociālā pakalpojuma klientu
apmierinātības novērtējumu ilgstošas
sociālās aprūpes iestādē „Pansionāts
„Balvi””.
Sociālo pakalpojumu izvērtēšanas
mērķis ir apzināt sociālo pakalpojumu
reālo situāciju novadā, saskatīt
problēmas, novērtēt pozitīvo pieredzi.
Sociālo pakalpojumu kvalitātes kritēriji
ir pakalpojumu pieejamība, klientu
informētība un klientu apmierinātība.
Aprūpes iestādē redzētais priecē.
Sarunās ar klientiem saņemtās
atbildes ir pozitīvas. Veicot intervijas
un aizpildot pakalpojuma novērtējuma
anketas, tika noskaidrots, ka klienti ir
apmierināti ar personāla nodrošināto
uzraudzību un aprūpes līmenim
atbilstošu atbalstu. Klienti atzīst, ka
personāls palīdz uzturēt un attīstīt
kognitīvās spējas, organizē prasmju,
kustību veicinošas un brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes, pastaigas.
Atbilstoši klientu vajadzībām, tiek
nodrošināta sociālā un medicīnas
personāla
speciālistu
uzraudzība
un konsultācijas. Aprūpes iestāde

samaksāt par saņemtajiem sociālās
aprūpes pakalpojumiem.
Ja, novērtējot sociālo situāciju,
tiek konstatēts, ka persona ir vientuļa
vai apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ
nespēj
nodrošināt
nepieciešamo
aprūpi, tiek vērtēta iespēja piešķirt
sociālās aprūpes pakalpojumu.
Ja personai nepieciešams atbalsts
un periodiska palīdzība pašaprūpē
un ikdienas mājas darbu veikšanā,
lai vēl pietiekami labi funkcionētu
savā ierastajā mājas vidē, tiek vērtēta
iespēja piešķirt sociālās aprūpes
pakalpojumu dzīvesvietā “Aprūpe
mājās” . Dienesta sociālais darbinieks,
novērtējot klienta funkcionālo spēju
apjomu, nosaka personas aprūpes
līmeni un nepieciešamo pakalpojuma
apjomu.
Aprūpes
pakalpojumu
Balvu
novadā nodrošina biedrība “Latvijas
Samariešu apvienība”. Pamatojoties
uz klienta funkcionālo spēju līmeņa un
reālās dzīvesvietas vides izvērtējumu,
tiek noteikts optimālais aprūpes
stundu skaits mēnesim (maksa 6,00
euro stundā) vai piešķirts kompleksais
aprūpes pakalpojums. Kompleksais
aprūpes pakalpojums ietver drošības
pogu, īpaši aprīkotu automašīnu aprūpes biroju, nodrošinot aprūpes
pakalpojumus aprūpējamā klienta
dzīvesvietā. Klientam tiek nodrošināts
dušas, friziera, veļas mazgāšanas, pēdu
aprūpes pakalpojums, kā arī vienlaikus
sniegta palīdzība mājas darbu veikšanā
un sadzīvē (maksa 110,00 euro mēnesī
par vienu personu). Pašlaik aprūpes
mājās pakalpojumu dzīvesvietā saņem
35 Balvu novada pašvaldībā deklarētās
personas.
Savukārt, ja palikšana dzīvesvietā
ir apgrūtināta, rada riskus personas
drošībai, veselībai un nepieciešamais
pakalpojuma
apjoms
pārsniedz
aprūpei mājās noteikto palīdzības
apjomu, tiek vērtēta nepieciešamība
pēc sociālā pakalpojuma ilgstošas
sociālās
aprūpes
institūcijā
(pansionātā). Pakalpojumu piešķir
personām,
kurām
vecuma
vai
7.

klientiem
nodrošina
gadalaikam
piemērotu
apģērbu
un
apavus
individuālai
lietošanai,
mīksto
inventāru, higiēnas un mazgāšanas
līdzekļus. Tiek nodrošināta kvalitatīva,
klientu vecumam, veselības stāvoklim
un
uztura
normām
atbilstoša
ēdināšana.
Atbilstoši
klientu
funkcionālajam stāvoklim ir pieejami
tehniskie palīglīdzekļi. Klientiem ir
iespēja tikties ar draugiem, ģimenes
locekļiem un radiniekiem, jo nekas
tā nespēj iepriecināt viņu sirdis, kā
tuvu cilvēku apciemojums. Klienti
pauž apmierinātību ar pakalpojumu
kvalitāti, telpu stāvokli, iespēju lietot
savas personīgās mantas, sakārtoto
ezermalu, atpūtas vietām, pastaigu
celiņiem un brīvā laika pavadīšanas
iespējām. Dažreiz pastāv grūtības
sadzīvot ar istabas kaimiņu, ir
apgrūtināta nokļūšana brīvdienās uz
Balviem.
Apkopojot
aptaujāto
sociālā
pakalpojuma
“Pansionāts
“Balvi””
klientu viedokļus, Sociālais dienests
secina, ka klienti kopumā ir apmierināti
ar sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
Pēdējos divos gados “Pansionāts
“Balvi”” tiek ievietoti klienti ar smagāk
iem funkcionāliem traucējumiem,
tāpēc pieaug nepieciešamība pēc
individuālas pieejas, jo klienti kļūst
vecāki un funkcionāli nespējīgāki.
Atzinīgi novērtējam personāla darbu
un sadarbību ar “Pansionāts “Balvi””
vadību, jo saredzam šī pakalpojuma
nepieciešamību ne tikai Balvu, bet arī
citu novadu iedzīvotājiem.
Gada nogalē Sociālais dienests,
kā ierasts, vērtēs arī pakalpojuma
„Aprūpe mājās” kvalitāti un klientu
apmierinātību ar pakalpojumu.
Balvu novada pašvaldības Sociālais
dienests novēl siltu, dabas veltēm un
krāsām bagātīgu rudeni, un sveic visus
novada seniorus Starptautiskajā veco
ļaužu dienā!
Anna Laizāne,
Sociālā dienesta Sociālo
pakalpojumu nodaļas vadītāja

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 26.septembris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

BĒRZKALNES PAGASTĀ

26.septembrī plkst.17:30 Ģime
ņu sporta vakars pie Balvu Valsts
ģimnāzijas.
27.septembrī plkst.17:00 Dēlu
un tēvu futbola diena pie Balvu Valsts
ģimnāzijas.
1.oktobrī
plkst.14:00
Starp
tautiskās Senioru dienas pasākums
pie Balvu muižas, kur notiks dažādas
aktivitātes, būs pārsteigumi un silta
zupa.
6.oktobrī
plkst.16:00
Doku
mentāla filma “Spiegs, kurš mans tēvs”
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
11.oktobrī
plkst.18:30
Itāļu
valodas nodarbības, 2.sezona, Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
11.oktobrī Latgales iedzīvotāju
Forums Balvu Novada muzejā. Aicina
pieteikties visus tos cilvēkus, kuri vēlas
redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales
pilsonisko sabiedrību un stiprināt
Latgales
nevalstisko
organizāciju
(NVO) un pašvaldību sadarbību. Vairāk
par forumu un pieteikšanās tam
https://lpr.gov.lv/!
12.oktobrī no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
12.oktobrī plkst.15:00 Svētku
pēcpusdiena Balvu muižā tiem, kuriem
50 un vairāk kopā ar Valmieras teātra
aktieri Aigaru Veldri un dziedātāju
Sandri Dubovu.
18.oktobrī
“Grāmatu
svētki”
sadarbībā ar Zvaigzne ABC. Plkst.11:00
atklāšana Balvu pamatskolā.
21.oktobrī plkst.17:30 Gudru
vecāku skolas izglītojošs pasākums
“Bērnu redzes veselības un redzes
vingrinājumi,
optiskās
uztveres
attīstīšana” Balvu muižā 56.kab. (otrais
stāvs).

19.oktobrī plkst.19:00 Rudens
ražas balle Rubeņu saieta namā.
Groziņā līdzi var paņemt kādu ražas
brīnumu un kādu ziemai sagatavotu
gardumu.

BALVU PAGASTĀ
4.oktobrī
plkst.19:00
Brīvais
mikrofons “Es gribēju jums pasacīt...”
Balvu pagasta Tautas namā. Mīļi
aicināts ikviens uz kopā būšanu dzejas
un mūzikas vakarā.

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

pirmā tikšanās šajā sezonā, uz kuru
aicina arī jaunus dalībniekus gan koris
“Varavīksne”, gan ansamblis “Rasa”.
5.oktobrī
plkst.9:00
Rudens
gadatirgus Tilžas tirgus laukumā.
5.oktobrī plkst.17:00 “Patalči” ar
tautas muzikantu piedalīšanos Tilžas
kultūras namā. Sirsnīgi tiek gaidīti
cienījamie pagasta seniori, viņu bērni,
mazbērni, draugi un kaimiņi.
27.oktobrī plkst.12:00 Cirka izrāde
“Pasakainā planēta” Tilžas kultūras
namā. Ieejas biļete EUR 5,00.

BĒRZPILS PAGASTĀ
27.septembrī plkst.13:00 Bērz
pils ainaviski tematiskajā parkā
pasākums “Vai rudens šogad ir
“bagāts vīrs””- KARTUPEĻU DIENA un
konkursi “Lielākais kāposts”, “Lielākais
burkāns”, “Lielākais kartupelis”. Būs
balvas! Atnāciet ar kādu savu mīļāko
ēdienu no kartupeļiem, baudīsim
un degustēsim tos. Padalīsimies ar
receptēm. Vai atceries bērnības garšu
- kā garšo ugunskurā ceptie kartupeļi?
Būs lieliska iespēja tos nobaudīt.
Sīkāku informāciju var saņemt pie
Annas Krivišas, t. 27872031 vai e-pasts:
annakrivisa@inbox.lv.

•

•

VECTILŽAS PAGASTĀ
28.septembrī plkst.9:00 Rudens
saulgrieži latviskās tradīcijās pie
Vectilžas sporta un atpūtas centra.
Dziedāšana un dejošana kopā ar
folkloras kopu “Saime”, Miķeļdienas
izsole, pirkšana un pārdošana jeb
andelēšanās, varēs ko pārdot un
nopirkt.

SKATĀMAS IZSTĀDES

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

Balvu pilsētā:
• Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma
Starpnovadu vizuālās mākslas
konkursa “Krāsu raksti Latgalē” darbu izstāde.
• Balvu Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras abonentā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde “Mūzika krāsās”, skolotāja
Lana Ceplīte.
• Ā. Baranovskas doktorāta telpās
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbi “Astes gredzenā”,
skolotāja Dace Logina.
• Balvu Mākslas skolas telpās
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Dabas
valdzinājums. Tekstils.” skolotāja
Anita Kairiša, Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbi “Formu spēles”,
skolotāja Anita Kairiša, starptautiskā
plenēra dalībnieku gleznu izstāde
“Valdis Bušs 2017./2018.”
• Balvu novada pašvaldībā skatāmi
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
“Noslēguma darbi 2019”.
• Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 3.stāva zālē skatāma

5.oktobrī plkst.19:00 Deju kopas
“Pāris” 25 gadu jubileja Briežuciema
tautas namā. Aicina esošos un bijušos
deju kolektīva dejotājus uz kopīgu tējas
vakaru ar mūziku un izklaidēm.
26.oktobrī plkst.19:00 Pasākums
tiem pagasta iedzīvotajiem, kuriem ap
50 un vairāk Briežuciema tautas namā.
Īpaši gaidīsim un aicinām piedalīties
pensionārus! Par dalību paziņot Zitai
vai pagasta pārvaldē līdz 22.oktobrim!

KUBULU PAGASTĀ
11.oktobrī plkst. 19:00 “Gada balva
izglītībā 2019” - Balvu un Baltinavas
novadu Skolotāju dienas pasākums
Kubulu Kultūras namā.

TILŽAS PAGASTĀ
1.oktobrī plkst.17:00 “Piepogāt
labumiņus”. Jautra tikšanās pirmskolas
un sākumskolas vecuma bērniem un
Tilžas kultūras nama bērnu kolektīvu
dalībniekiem Tilžas kultūras namā.
2.oktobrī plkst.19:00 Gatavo
joties Tilžas kora 130 gadu jubilejai,
dziedošo tilženiešu un viņu draugu

Norēķinu konts:
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UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739
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gleznošanas studijas “Olīves” un
domubiedru gleznu izstāde “Viss
izdosies”.
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma starptautiskā plenēra
dalībnieku radošais pētījums (Latvija, Somija) “Kultūras mantojuma
izpēte”.
Balvu Centrālās bibliotēkas izstāde
“Brīvības ielas stāsts” skatāma Balvu Valsts ģimnāzijā.
Balvu Novada muzejā Eiropas
Kultūras mantojuma dienu ietvaros
izstāde no muzeja krājuma “Edvīns
Andersons un viņa laikabiedri”.
Balvu Novada muzejā skatāmas
ekspozīcijas - “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”, “Ziemeļlatgales
nemateriālais kultūras mantojums”,
“Ģenerāļa Valda Matīsa piemiņas istaba”, “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpils pagastā
Bērzpils Saieta namā skatāma
Dainas Veidas gleznu izstāde.
Briežuciema pagastā
Briežuciema pagasta bibliotēkā līdz
30.septembrim skatāma Venerandas
Keišas darbu izstāde “Iedvesmā ar
zīmuli un ogli”.
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu Tautas namā skatāma
gleznošanas studijas “Olīves” 10 gadu
jubilejas darbu izstāde “Ļauties vēl... “.
Kubulu pagastā
Kubulu kultūras namā skatāma
izstāde “Kubuli – ieskats vēsturē...”.
Stacijas skolas 2.stāva gaitenī skatāma
izstāde “Stacijas skolai 100”.
Lazdulejas pagastā
No 27.septembra līdz 7. oktobrim
rudens ražas izstāde Lazdulejas
pagasta pārvaldē.
Vīksnas pagastā
Vīksnas Tautas namā skatāma
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles
1.-4.klašu izstāde “Pasaku varoņi un
draudzības simboli”.
Vīksnas Tautas namā skatāma
Olgas Rečes personālizstāde “Daba te
un tur”...

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

