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

Foto autors Tatjana Vinogradova.

PASNIEGTAS „GADA BALVAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 2019”

Balvu novada “Gada balvas uzņēmējdarbībā 2019” laureāti.
Tuvojoties gada izskaņai, par
tradīciju
kļuvusi
Balvu
novada
uzņēmēju tikšanās pasākumā “Gada
balva uzņēmējdarbībā”. Šoreiz, lai
suminātu gada balvas ieguvējus,
pabūtu kopā un atpūstos, Kubulu
Kultūras namā pulcējās vairāk nekā
150 uzņēmēju.
Līdz
šī
gada
30.septembrim
ikvienam iedzīvotājam bija iespēja
pieteikt savu kandidātu konkursam
“Gada balva uzņēmējdarbībā 2019”.
Tam tika pieteikti 86 pretendenti 9
nominācijās, kurus vērtēja komisija
un izvirzīja uzvarētājus gada balvas
saņemšanai. Rezultātā pasākumā tika
sumināti 11 Balvu novada uzņēmēji:
Gada lauksaimnieks: ZS „IČMALAS”,
īpašnieks Jānis Romāns, Krišjāņu
pagasts.
Novada tēla popularizētājs:
SIA
„Čivix ”, valdes priekšsēdētājs Ivars
Saide, Balvi;
Biedrība “Motoklubs Spieķi Vējā”,
Andis Grāvītis, Balvi.
Gada jaunais uzņēmējs: Emīls
Jauntēvs, Balvu pagasts.
Gada pakalpojumu sniedzējs: SIA
„Marbera”, valdes locekle Mārīte Berķe,
Lazdulejas pagasts.
Gada tirgotājs: SIA „LEKOS”, valdes
priekšsēdētāja
Ludmila
Šupilova,
Kubulu pagasts.

Gada mājražotājs: IK ”Kolnasāta”,
īpašnieks
Dainis
Rakstiņš,
Ilona
Gruševa, Bērzpils pagasts.
Gada amatnieks: „Benorse” - koka
dizains, Elīna Kalniņa, Balvu pagasts.
Gada ģimenes uzņēmums: Rančo
„Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone
-Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu pagasts.
Gada darba devējs: SIA „LIEPAS
Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille,
Lazdulejas pagasts.
Gada sadarbības partneris: IK
„Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga
Krastiņa, Balvi.
Novēlot
visiem
klātesošajiem
izdevušos vakaru, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs
teica:
“Ražotājs,
lauksaimnieks, tirgotājs vai mājražotājs
– jūs visi esat uzņēmēji. Lai darītu
šo darbu, ir jābūt spēcīgam garam,
labai veselībai, līdzcilvēkiem, labai
komandai. Domāju, ka jums visiem tas
ir. Novēlu šodien atpūsties no ikdienas,
komunicēt ar saviem domubiedriem
par citām, ar darbu nesaistītām lietām,
izbaudīt šos svētkus!”
Tāpat
izdevušos
vakaru
klātesošajiem
novēlēja
Saeimas
deputāts Andris Kazinovskis.
Savukārt Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes vadītājas

vietniece Elita Mozule uzsvēra, ka
lauksaimniekiem šis ir bijis veiksmīgs
gads: “Vienā gadā ir bijuši plūdi,
citā - sausums, jāsaka, ka šogad
viss ir vislabākajā kārtībā. Ziemāji
pārziemojuši, raža novākta, tīrumi
aparti, ja nu vienīgi nebijušas tās zosis!
Šobrīd visā valstī ir izmaksāti vienotie
platību maksājumi – kopumā ap 80
milj. eiro. Atgādinu, ka 4. decembrī
noslēdzas pēdējā kārta pasākumā
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, vēl
ir iespēja uzrakstīt un iesniegt savus
projektus.” Pasākuma laikā E.Mozule
pasniedza balvu ZS “Ičmalas”, kuri
apsaimnieko vairāk nekā 150 ha
zemes, audzē lielu skaitu lopu, ir
realizējuši projektus. “Romānu ģimene
nemanāmi, bet pamatīgi dara savu
darbu, kā arī ir sirsnīgi un viesmīlīgi,”
par saimniecības īpašniekiem teica
E.Mozule.
Atzinīgus vārdus Romānu ģimene
saņēma arī no Valsts attīstības finanšu
institūcijas ALTUM Vidzemes reģiona
vadītājas Olitas Untālas, kura arī
savu balvu pasniedza ZS “Ičmalas”,
novērtējot saimnieku mērķtiecību un
pašpietiekamību.
“Mēs dzīvojam ļoti labā valstī, tikai
nevajag sēdēt uz dīvāna,” citējot kāda
uzņēmēja teikto, AS “Citadele banka”
Balvu filiāles vadītāja Eva Smirnova

godināja Balvu novada uzņēmēju,
kurš ir aktīvs lauksaimnieks un bankas
sadarbības partneris, Jāni Lielbārdi,
ZS “Ciemiņi 2012”. Kā arī sveica
uzņēmuma SIA “Tako SD”, kurš ir viens
no lielākajiem uzņēmumiem novadā
pēc apgrozījuma, īpašniekus Tāli un
Aldi Korlašus.
Pateicību par veiksmīgu sadarbību
ar Balvu novada pašvaldību izteica
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Balvu konsultāciju biroja vadītājs
Ivars Logins, kā arī Valsts ieņēmumu
dienesta klientu apkalpošanas nodaļas
vadītāja Janīna Pužule.
Latgales
plānošanas
reģiona
Latgales
uzņēmējdarbības
centra
vadītājs Andris Kucins informēja, ka jau
sesto gadu tiek organizēta “Latgales
reģiona uzņēmēju gada balva’’. Šogad
galveno balvu nominācijā “Gada
mājražotājs” saņēma un balva tika
pasniegta IK “Kolnasāta” – Dainim
Rakstiņam un Ilonai Gruševai.
Pēc apbalvošanas ceremonijas
vakara neoficiālo daļu atklāja Balvu
Kultūras un atpūtas centra bērnu
dziedāšanas studija „Notiņas”, vadītāja
Iluta Tihomirova, un grupas “Credo”
kopīgā uzstāšanās. Par pasākuma
apmeklētāju labsajūtu rūpējās vakara
vadītāja Solvita Plivča no Dagdas
novada.
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NOSKAIDROTI KONKURSA “SPORTA
LAUREĀTS 2019” PRETENDENTI

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

20.novembrī
noslēdzās
Balvu
novada
pašvaldības
izsludinātais
konkurss “SPORTA LAUREĀTS 2019”.
Paldies iedzīvotājiem, organizācijām
par aktīvo piedalīšanos konkursā un
pieteikuma anketu aizpildīšanu, kā
rezultātā Balvu novada pašvaldības
gada balvai “SPORTA LAUREĀTS 19”
tika pieteikti pretendenti vienpadsmit
nominācijās:
• Par mūža ieguldījumu sportā Augusts Voika.
• Gada sporta skolotājs - Valters
Duļevskis, Iveta Kacēna.
• Gada Sporta treneris - Ingus
Zaharāns, Romualds Kokorevičš,
Arnis Voika.
• Gada balva veterānu sportā - Ēriks
Apšenieks, Jānis Strapcāns, Sergejs
Arbuzovs.
• Gada sportists pieaugušajiem Arvis Vilkaste.
• Cerība sportā- Vadims Sņegovs,
Ričards Kļanskis.
• Gada Sporta pasākums:
-- Vjačeslava Kirjanova piemiņas
kausa
izcīņas
sacensības
svarcelšanā;
-- Nakts volejbola turnīrs;
-- Balvu novada atklātais telpu
futbola čempionāts;
-- XI atklātais starptautiskais Givi
Abdušelišvili piemiņas turnīrs
grieķu - romiešu cīņā.
• Gada sporta komanda:
-- Balvu sporta skolas basketbola
komanda U 19 vecuma grupā
jauniešiem– treneris Arnis Voika;
-- Balvu Sporta centra futbola
komanda U 12 vecuma grupā
zēniem – treneris Ingus Zaharāns.

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

NOVEMBRIS AIZRITĒJIS ĪPAŠI AKTĪVI
Nemanot pienākusi novembra pēdējā nedēļa. Aizdedzot pirmo
svecīti Adventes vainagā, iesoļosim decembrī, arvien tuvāk un tuvāk
Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam.
Bet, atskatoties vēl uz novembri, jāsecina, ka tas bijis visnotaļ aktīvs.
Pirmkārt, atzīmēti Latvijas valstij svarīgi svētki – gan Lāčplēša diena, gan
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīti pasākumi. Tāpat bijušas
vairākas tikšanās ar uzņēmējiem, tai skaitā pasākumā “Gada balva
uzņēmējdarbībā 2019”, kur tika sumināti labākie no labākajiem mūsu
novada uzņēmējiem. Prieks un gandarījums, ka mūsu darbīgie ļaudis
novērtēti ne tikai novada mērogā, bet arī Latgales reģiona teritorijā, un ir
pamanīti arī no valsts iestādēm.
Novembrī notikušas arī pirmās tikšanās ar iedzīvotājiem – Tilžas,
Lazdulejas, Briežuciema, Krišjāņu un Bērzpils pagastos. Iedzīvotāji nāk,
izsaka savas domas un vajadzības, tātad viņiem interesē, kas notiek
novadā, savā pagastā. Tas ļauj pamanīt un ieraudzīt to, kas ikdienas gaitā
neievērots vai kam netiek pievērsta pietiekoši liela vērība. Šāda viedokļu
un informācijas apmaiņa ļauj saprast, kas cilvēkiem rūp, kādas ir lielākās
“sāpes”. Jau pēc pirmajām tikšanās reizēm var secināt, ka, protams,
galvenokārt tiek runāts par ceļiem. Šeit jāsaka, ka iedzīvotājiem ir jāsaprot,
ka ir valsts ceļi un ir pašvaldības ceļi. Un ir jāsaprot, ka finansējums
ceļu uzturēšanai tiek iedalīts no valsts budžeta, un, protams, tas ir
nepietiekams. Tomēr pašvaldībai jāstrādā ar tiem resursiem, kas tai doti,
tādēļ neizbēgami, ka visu izdarīt nav iespējams. Ja ikdienas uzturēšanas
darbi tiek veikti samērā līdzvērtīgi visos pagastos, tad papildus darbus
ceļu uzlabošanai nākas veikt izlases kārtībā.
Katra tikšanās reize ar iedzīvotājiem tiek iesākta ar atskatu uz paveikto
šī gada laikā. Šādi rezumējot lielākos darbus, redzams, ka paveikts ir
daudz. Pagastu iedzīvotāji varbūt teiks: “Lielākie līdzekļi ieguldīti objektos
pilsētā, mums tas neko nedod!” Šeit vēlos oponēt un atgādināt, ka Balvi
ir novada centrs, un ir tikai loģiski, ka pašvaldība cenšas tieši pilsētā un
piepilsētā veidot uzņēmējiem, investoriem pievilcīgu vidi. Jo ne uzņēmējs,
ne jauns iedzīvotājs neinvestēs un neatgriezīsies, ja nebūs pietiekoši laba
infrastruktūra un iespēju ārpus darba laika saturīgi pavadīt savu brīvo
laiku. Šādu iespēju sniedz gan pilsētas stadions, gan volejbola laukumi pie
ezera, kā arī drīzumā – Balvu Kultūras un atpūtas centrs. Tāpat šie objekti
piesaistīs cilvēkus no kaimiņu, vai pat tālākiem novadiem, kas, savukārt,
paver iespēju vietējiem uzņēmējiem. Piemēram, šovasar, pateicoties
pilsētas stadionam, Balvos notika vairākas sportistu nometnes. Bērni
šeit dzīvoja, iepirkās veikalos, tika ēdināti, gāja uz kafejnīcām. Īsāk
sakot – uzņēmējiem tas deva papildus klientus un ienākumus. Turklāt
ikviens renovētais vai jaunizveidotais objekts ir brīvi pieejams arī pagastu
iedzīvotājiem.
Kā jau minēju, šādas tikšanās reizes ļauj saprast, kas ir svarīgs pašiem
pagastu iedzīvotājiem, ko cenšamies arī ņemt vērā. Ne vienmēr tas ir
izpildāms ātri un vienkārši. Piemēram, Tilžai aktuāls jau pērn bija bērnu
rotaļu laukums, šis jautājums izskanēja arī šogad. Pašvaldība to bija
sadzirdējusi un strādāja pie tā, lai piesaistītu līdzekļus. Tā rezultātā šobrīd
ir apstiprināts izstrādātais projekts un līdzekļi nepilnu 8 tūkstošu apmērā
jau iezīmēti rotaļu laukuma labiekārtošanai Tilžā 2020.gadā.
Jāteic gan, ka daudzu lietu sakārtošana pagastos atkarīga arī no pagasta
pārvaldnieka aktivitātes un pieejas jautājumu risināšanai, kā arī no
komunikācijas ar iedzīvotājiem. Tādēļ aicinu visus pagastu pārvaldniekus
būt aktīviem, zinošiem un ieinteresētiem strādāt iedzīvotāju labā!
Bet jau svētdien, iededzot pirmo sveci Adventes vainagā, aicinu arī jūs
atskatīties un aizvadīto gadu, izvērtēt savus darbus, rīcības un attieksmes,
un reizē ar šo pirmo aizdegto svecīti, ienest gaišumu un mieru arī savās
sirdīs un domās!

• Gada aktīvākais tautas sporta
organizators vai biedrība:
-- Biedrība futbola klubs „Balvu
vilki”;
-- Balvu Sporta centrs;
-- Biedrība „Pro.ini”;
-- Balvu Sporta skola.
• Gada Sporta mecenāts, atbalstītājs:
-- Gulbenes Sporta centrs;
-- SIA „Auto2AA”;
-- SIA „Dantruck11”;
-- SIA „Compaqpeat”;
-- Gatis Ratnieks;
-- Jānis Jasinskis.
• Speciālā balva - Sportiskākā ģimene:
-- Saliņu ģimene no Tilžas pagasta;
-- Pušpuru ģimene no Balviem.
• Jaunatnes Sporta laureāts:
-- Uvis Pošeika;
-- Paula Pintele, Aleksejs Kozirevs;
-- Lauris Logins;
-- Ričards Kindzulis;
-- Jūlija Antonova;
-- Arvis Začs;
-- Armands Pauliņš ;
-- Viesturs Pipcāns .
Atbilstoši nolikuma nosacījumiem,
no 22.novembra līdz 30.novembrim
Balvu novada mājas lapā www.balvi.
lv notiek balsošana par Gada sporta
pasākumu un Gada sporta komandu.
Uzvarētāji tiks godināti svinīgajā
pasākumā Balvu novada pašvaldības
gada balva „Sporta laureāts 2019”
13. decembrī
plkst. 18:00 Balvu
muižā.
Iveta Tiltiņa,
IKS pārvaldes vadītāja vietniece
kultūras un sporta jomā

IZSOLĒ PĀRDOD TRAKTORU

Balvu novada pašvaldības aģentūra
„SAN-TEX” pārdod par brīvu cenu
kustamo īpašumu EO-2621, valsts
reģistrācijas numurs T340LC, traktora
cena – EUR 1400,00. Pieteikšanās
uz tehnikas iegādi līdz 2019.gada
2.decembrim plkst.16:30.
Ja līdz 2019.gada 2.decembrim
plkst.16:30 piesakās vairāki pircēji,
izsole rīkojama Publiskas personas
mantas
atsavināšanas
likuma
noteiktajā kārtībā.
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 „SANTEX”, 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
10.decembrim
plkst.16:30
pašvaldības
aģentūrā
„SAN-TEX”
Bērzpils iela 56, Balvi, kā arī jāsamaksā
reģistrācijas maksa EUR 5,00 un
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 140,00.
Reģistrācijas
maksa
un
drošības nauda jāieskaita Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras
„SAN-TEX”,
reģ.Nr.90001663120,
bankas kontā AS “Citadele banka”,
LV12PARX0006684760015.
Izsole
notiks
2019.gada
11.
decembrī plkst. 13:30 PA “SAN-TEX”,
Bērzpils iela 56, Balvi, 2.stāva sēžu
zālē.

Turpinās pašvaldības vadības un
speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem
Vectilžas pagasts – 2.decembrī plkst.11:00 sporta un atpūtas centrā;
Balvu pagasts - 2.decembrī plkst.14:00 tautas namā;
Vīksnas pagasts - 5.decembrī plkst.14:00 pagasta pārvaldē. Izmaiņas!
Bērzkalnes pagasts - 5.decembrī plkst.11:00 kultūras un atpūtas telpās;
Balvu pilsēta - 5.decembrī plkst.17:30 Balvu novada muzeja konferenču zālē;
Kubulu pagasts - 9.decembrī plkst.17:30 kultūras namā. Izmaiņas!
Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi informācijai, ja kādu apstākļu dēļ mainās
datums vai laiks!
2.
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TURPMĀK FOLKLORAS KOPA “SAIVENIS” BĒRŽU SV.ANNAS ROMAS KATOĻU
BAZNĪCAI ATJAUNOTAS GALVENĀS
PAVADĪJUMUS SPĒLĒS UZ CĪTARA
popularizēšanu, radot par tām lielāku
Balvu novada Bērzpils pagasta
KĀPNES, ŽOGS UN VĀRTI
interesi arī tūristiem.
sieviešu
biedrība
„Dzērvenīte”

Anna Kriviša,
projekta vadītāja

KURSI KARJERAS IZGLĪTĪBĀ

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās
izglītības
iestādēs”
ietvaros Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta (IKS)
pārvaldes
pedagoģeskarjeras
konsultantes Anita Langovska un
Lidija Ločmele organizēja kursus
karjeras izglītībā “Karjeras izglītības
atbalsta efektivitātes celšana skolā”.
Kursu programmas mērķis bija
iepazīstināt pedagogus ar dažādām
karjeras izglītības metodēm un
darba paņēmieniem, lai viņi varētu
tos pielietot reālā darbā, palīdzētu
izglītojamajiem
attīstīt
prasmes
savu interešu, spēju un iespēju
samērošanā, savu karjeras mērķu
izvirzīšanā, karjeras vadīšanā.
Plānotie rezultāti pēc kursu
programmas apgūšanas:
• Skolotāji prot iekļaut audzināšanas
darbā karjeras izglītību, organizējot
skolēniem
interesantas
stundas, pielietojot konkrētam
vecumposmam
atbilstošu
metodiku;
• Skolotāji zina un prot atrast
skolēniem
saistošu
karjeras
izglītības informāciju izmantojot IT;
• Skolotāji
izmanto
iepazītās
metodikas klašu audzināšanas
stundās, ārpusklases darbā, darbā
ar skolēnu vecākiem un sadarbībā

ar pedagoģisko un atbalsta
personālu;
• Skolotāji prot pielāgot metodiskos
paņēmienus konkrētam indivīdam.
Liela uzmanība kursos tika pievērsta
praktiskajām darba metodēm un IT
materiālu izmantošanai pedagoģiskajā
darbā. Kursu dalībnieki gan praktiski
izmēģināja metodikas, gan veidoja
darba lapas, piedalījās diskusijās,
veica darbu grupās, kuru pēc tam
prezentēja.
Kursus apguva 99 skolotāji.
Dalībnieki
bija
no
Baltinavas
vidusskolas, Balvu pamatskolas, Balvu
Valsts ģimnāzijas, Tilžas vidusskolas,
Bērzpils
vidusskolas,
Stacijas
pamatskolas un Vīksnas filiāles.
Izglītības iestādes saņēma PKK
izstrādātās karjeras spēles, kuru
pielietojums tika pārrunāts, un spēles
izspēlētas ar kursu dalībniekiem.
Savukārt katrs pedagogs saņēma
mapi ar darba lapām un VIAA
izstrādātajām piecām metodikām,
kuras skolotāji var sākt izmantot
savā darbā. Šī mācību gada ietvaros
skolotāji elektroniski saņems vēl citas
pilnveidotas metodikas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR
22284,62 no kurām LAD publiskā
finansējuma daļa EUR 20056,17, Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējums
EUR 2228,46. Darbu veicējs SIA
„Veskor”.
Iveta Raciborska,
projekta vadītāja

Foto no personīgā arhīva.

Bēržu Svētās Annas Romas katoļu
draudze ir realizējusi projektu „Bēržu
Sv.Annas Romas katoļu baznīcas
galveno kāpņu, žoga un vārtu
atjaunošana”.
Projekta
nr:19-07AL19-A019.2201-000001.
Realizējot
projektu,
ir
sasniegts mērķis - atjaunots Balvu
novadam nozīmīgs valsts nozīmes
kultūrvēstures piemineklis - Bēržu Sv.
Annas Romas katoļu baznīca, tādejādi
popularizējot arhitektūras pieminekli
vietējiem iedzīvotājiem un citiem
interesentiem,
papildinot
kopējo
tūrisma pakalpojumu piedāvājumu
Balvu novadā un Ziemeļlatgalē.
Pēc projekta realizācijas galvenās
kāpnes tiks izmantotas baznīcas
lielākajos
svētkos,
jaundzimušo
kristībās un laulību ceremonijās, kur
to dalībnieki varēs nofotografēties pie
Bēržu baznīcas uz galvenajām kāpnēm
pie ieejas baznīcā. Tiks veicināta Bēržu
Svētās Annas Romas katoļu baznīcas
orģinālsubstances,
autentiskuma
un kultūrvēsturisko vērtību kopuma
radīto noskaņu saglabāšana. Kā
arī tiks uzlabota kultūrvēsturiskā
objekta pieejamība apmeklētājiem
un veicināta sakrālā tūrisma attīstība
Ziemeļlatgalē.

Projekta kopējais finansējums
ir 745,00 EUR, publiskais/ELFLA
finansējums - 670,50 EUR.

Foto no personīgā arhīva.

ir
īstenojusi
projektu
Nr.
19-07-AL19-A019.2207-000007,
kura mērķis bija iegādāties cītaru
Balvu novada Bērzpils pagasta
folkloras
kopai
“Saivenis”,
lai
veicinātu
nemateriālo
kultūras
vērtību izzināšanu, saglabāšanu un
tālāknodošanu nākamajām paaudzēm
un ieinteresētu vietējos iedzīvotājus
un tūristus par lokālās identitātes
saglabāšanu.
Projekta rezultātā tika iegādāts
cītars 5-dūres, cītara soma, cītara
kājas.
Realizējot projektu, tiešā labuma
guvēji būs ne tikai Bērzpils pagasta
iedzīvotāji, bet arī blakus pagastu
iedzīvotāji,
jo
folkloras
kopa
“Saivenis” uzstāsies ar koncertiem
pagasta, novada, reģiona un valsts
mēroga
pasākumos,
veicinot
Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras
mantojuma vērtību saglabāšanu un

Bēržu
baznīca.

Sv.Annas

Romas

katoļu

IESPĒJA APMEKLĒT GAĻAS LIELLOPU
SAIMNIECĪBAS VIDZEMĒ
SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs
komplektē grupu vienas dienas
braucienam uz četrām gaļas liellopu
audzēšanas saimniecībām Vidzemē.
Saimniecību apmeklējuma tēma:
“Lopkopības nozares efektivitātes
palielināšana - dažādu dzīvnieku
ganāmpulka pārvaldības pieredze,
ekonomiska apsaimniekošana un
profilaktiskie pasākumi (gaļas liellopi)”.
Brauciena norises laiks: 2019. gada
29.novembris.
Programmā sekojošu saimniecību
apmeklējums:
• Ievas Galiņas piemājas saimniecība,
Madonas
novads
(bioloģiskā
saimniecība, Angus šķirnes gaļas
liellopu audzēšana, atzīta kautuve,
mājražošanas uzsākšana);
• SIA “3Dpro”,
Ērgļu novads
(bioloģiskā saimniecība, Šarolē
šķirnes gaļas liellopu audzēšana);
• SIA “Tauri”, Ērgļu novads (bioloģiskā
saimniecība, nobarojamo gaļas
liellopu audzēšana, gaļas sadales
cehs);
• SIA
“Viesaki”, Ērgļu novads
(bioloģiskā tīršķirnes dzīvnieku
audzēšanas saimniecība, Šarolē
šķirnes liellopi).
Dalībnieku
pulcēšanās
vieta:
Latvijas
Lauku
konsultāciju
un
izglītības centrs, Balvi, Brīvības iela
46a, 29. novembrī plkst. 06:50.
Mācības notiek LAP 2014.-2020.

Lidija Ločmele, Anita Langovska,
Balvu novada IKS pārvaldes
pedagoģes-karjeras konsultantes

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
3.

apakšpasākuma “Saimniecību un
mežu apmeklējumu nodrošināšana”
ietvaros ar klausītāju līdzfinansējumu.
Līdzfinansējums ir 24,00 eiro (t. sk.
PVN).
Projekta ietvaros ar dalībnieka
līdzmaksājumu tiek piedāvāts: kopīgs
transports no LLKC Balvu konsultāciju
biroja; saimniecību un uzņēmumu
apmeklējumu izmaksas; pusdienas;
apliecinājums
par
dalību
(pēc
pieprasījuma).
Plašāka
informācija
un
pieteikšanās:
Arita Boka – tālr. 28629188; arita.
boka@llkc.lv.
Vietu skaits ierobežots. Lūdzam
obligāti pieteikties līdz 28. novembrim
(ieskaitot) zvanot/rakstot un nosaucot
vārdu, uzvārdu, telefona numuru un
e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta
reģistrācijas veidlapa, kurā jānorāda
dalībnieka iesaiste lauksaimniecībā.
Saimniecību un mežu apmeklējumi
tiek nodrošināti Latvijas Lauku
attīstības programmas (LAP) investīciju
pasākuma
2014.-2020.
gadam
“Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts
saimniecību un mežu apmeklējumiem”
ietvaros, LAD Līguma nr.LAD011018/
P43. “Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests”.
Pieteikties var: www.laukutikls.lv.
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NOSVINĒTA LATVIJAS 101.DZIMŠANAS DIENA
Ar svinīgu koncertu un Balvu
novada iedzīvotāju godināšanu Balvu
muižā 16.novembrī tika nosvinēta
Latvijas 101.dzimšanas diena. Arī
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs,
uzrunājot klātesošos, teica: „Šogad
mēs svinam mūsu Latvijas pirmo
dzimšanas dienu, iesoļojot otrajā
gadu simtā. Mēs dzīvojam brīvā un
demokrātiskā taisnības valstī, kurā
nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne
netaisnībai.
Latvija un Balvu novads mums
saistās ar skaistu dabu, gudriem un
strādīgiem cilvēkiem. Tikai ar tādiem
cilvēkiem iespējams izveidot saliedētu
sabiedrību, kurā ir vienota izpratne par
valsts vēsturi un ticību tās izaugsmei
nākotnē. Mēs lepojamies ar saviem
novadniekiem, savām tradīcijām un
vēsturi. Šīs lietas, kas mums kopīgas,
jāsaglabā un jāattīsta.
Varam būt lepni, ka esam latvieši
un varam būt pateicīgi, ka mums
bija tik stipri senči, kuri izcīnīja mūsu

tēvzemes neatkarību. Ļoti ceru, ka šajā
nedēļā virmojošais patriotisms mums
dos spēku un izturību turpmākajiem
darbiem.
Balvu novada domes vārdā visus
sirsnīgi sveicu Latvijas dzimšanas
dienā un novēlu katram darīt visu
iespējamo, lai Latvija pastāvētu
mūžīgi!”
Arī Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe, uzrunājot klātesošos,
uzsvēra: „Dzimšanas diena šodien
ir mums visiem, jo pirms 101.gada,
18.novembrī, Latvija ienāca šajā
pasaulē kā jauna valsts. Iedomājaties,

cik daudz pasaulē ir tautu, un tikai
nepilnām 200 ir sava valsts, un mēs
esam to starpā.” Un savas uzrunas
noslēgumā vēlēja: „Lai katram no
mums Dieva mīlestība, Dieva tuvums,
Dieva sargāšana, Dieva svētība, Dieva
žēlastība, dievišķais iepriecinājums
par visiem 101!”
Pasākuma laikā septiņiem Balvu
novada iedzīvotājiem tika pasniegts
Balvu novada domes Atzinības raksts.
Foto autors Tatjana Vinogradova.

Par
profesionalitāti,
ilggadēju
un
nozīmīgu
ieguldījumu
Balvu
novada iedzīvotāju veselības aprūpes
nodrošināšanā Atzinības raksts tika
pasniegts ģimenes ārstei Rasmai Vīķelei,
kura medicīnai atdevusi visu savu mūžu,
daudzus gadus rūpējoties par mazo
balveniešu veselību.

Sporta veterāns Jānis Strapcāns
Atzinības
rakstu
saņēma
par
veterānu sporta kustības uzturēšanu
Ziemeļlatgalē,
Balvu
novada
popularizēšanu, piedaloties un gūstot
panākumus veterānu sporta sacensībās.

Biedrības „Ritineitis” un pieaugušo
neformālās izglītības centra „Azote”
vadītāja Maruta Castrova ne tikai
saņēma Atzinības rakstu par ilggadēju
un kvalitatīvu darbību iedzīvotāju
mūžizglītības nodrošināšanā, kultūras
pasākumu organizēšanā un Balvu novada
vārda atpazīstamības veicināšanā, bet
koncerta laikā arī pareizi atbildēja uz
Gundara Silakaktiņa uzdoto jautājumu
par Ainu Matīsu un ieguva balvu.

Edgars Skučs, Valsts meža dienesta
vecākais mežzinis un aktīvs Balvu Romas
katoļu draudzes loceklis, tika apbalvots
par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu
Balvu Romas katoļu draudzē.Edgars
ir ieguvis daudzu Balvu Romas katoļu
draudzes, kā arī kaimiņu cieņu un
mīlestību ar savu laipnību, sirsnību un
izpalīdzību jebkurā dzīves situācijā.

Atzinības raksts Balvu novada
pašvaldības
saimniecības
pārzinei
Dzintrai Začai tika pasniegts par
ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu
darbu pašvaldībā, kur nostrādāti 42 gadi.

Par muzikālo baudījumu svinīgajā sarīkojumā parūpējās dziedātāja un koklētāja
Inga Karpiča, bet koncertprogrammā “Divu roku siltumā” uzstājās dziedātāja/aktrise
Zane Dombrovska, aktieris un režisors Gundars Silakaktiņš, mūziķis/komponists
Raimonds Macats, kā arī Balvu novada jauktais koris “Mirklis”, mākslinieciskais vadītājs
Uldis Kokars.

Kā jau dzimšanas dienās pieklājas, pēc apbalvošanas pasākuma un svētku koncerta,
ikviens varēja cienāties ar saldām uzkodām un pacelt un saskandināt vīna glāzi par
Latviju.
4.

LAD
Eiropas
Savienības
Tiešo maksājumu daļas vadītājai
Ziemeļaustrumu
reģionālajā
lauksaimniecības
pārvaldē
Ilonai
Ločmelei domes apbalvojums tika
pasniegts par ilggadēju un augsti
profesionālu darbu Balvu novada
lauksaimniecības attīstībā un godprātīgu
pienākumu veikšanu Balvu novada
vēlēšanu komisijā, nodrošinot kvalitatīvu
un demokrātisku vēlēšanu procesa
norisi.

Sandra Leišavniece saņēma Atzinības
rakstu par ilggadēju un profesionālu
darbu valsts sociālās apdrošināšanas
jomā. Sociālās apdrošināšanas sistēmā
Sandra nostrādājusi jau 30 gadus.
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SATIKŠANĀS PRIEKS BRIEŽUCIEMĀ

ES ZINU – MAN JĀBŪT IR LATVIJĀ!

Mēs
katrs
piederam
savai
dzimtajai vietai, lepojamies ar tās
tradīcijām un cilvēkiem. Taču latvietis
savā mentalitātē nav vienpatnis, bet
prot draudzīgi sadzīvot arī ar citiem.
Viņam raksturīgs atkalredzēšanās
prieks.
16. novembrī Briežuciema Tautas
namā notika skaists pasākums
„Satiksimies
Briežuciemā”,
kurā
satikās savējais ar savējo, kaimiņš
ar kaimiņu. Tas pulcēja pilnu zāli
skatītāju. Pēc Briežuciema pagasta
pārvaldes
vadītājas
A.Gabrānes
svinīgās uzrunas sākās koncerts,
kurā uzstājās ne tikai pašmāju
pašdarbnieki, bet arī ciemiņi no
citiem pagastiem.
Koncertu
iesāka
Briežuciema
jauniešu folkloras kopa „Soldanī” (vad.
A.Pakalnīte) ar ļoti patriotisku dziesmu
„Olūteņš”. Ar skanīgām, patriotiskām
un arī atraktīvām dziesmām koncertu
kuplināja Briežuciema etnogrāfiskais
ansamblis
(vad.
M.Ločmele),
Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
(vad.
A.Krakope)
un
Šķilbēnu
etnogrāfiskais
ansamblis
(vad.
I.Husare), kā arī Baltinavas vokālais
ansamblis (vad. M.Bukša).
Ar raitu dejas soli pasākuma
apmeklētājus
iepriecināja
Tilžas
kultūras nama deju kopa „Mētras”
(vad. D.Lukjanova). Jautrības dzirksti
ienesa arī dramatisko kolektīvu
uzstāšanās. Briežuciema „Sipiņi”
(vad. V.Kaša) izspēlēja situāciju, kurā
vienkāršas lauku sievas „uzķeras” uz
reklāmas. Medņevas aktieri (Skaidrīte

Gatavojoties
mūsu
valsts
dzimšanas dienai, Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiālē katru gadu tiek
organizēta Tēvzemes nedēļa. Tā tas
bija arī šogad. Pirmdien, 11.novembrī,
notika sportiskas aktivitātes par godu
Lāčplēša dienai un Latvijas armijas
100 gadu jubilejai, dienas noslēgumā
iededzām svecītes Neatkarības karā
kritušo cīnītāju piemiņai.
Otrdien
tradicionālajā
diktātu
konkursā katram bija iespēja pārbaudīt
savu prasmi Latvijai nozīmīgu faktu un
terminu rakstīšanā atbilstoši savam
vecumposmam.
Trešdien
skolas
absolvente Ruta Akmentiņa no Balvu
Novada muzeja iepazīstināja mūs ar
Baltijas ceļa nozīmīgākajiem faktiem,
sevišķi interesanti bija uzzināt, ka arī
liela daļa Vīksnas pagasta iedzīvotāju
bija iesaistījušies šajā akcijā, un
fotogrāfijās varēja atpazīt savus
vecākus, kaimiņus.
Ceturtdien
skolotāja
Aina
organizēja konkursu “Mana un tava
Latvija” 5.-9. klašu skolēniem, kurā bija
gan vienkārši, gan arī āķīgi jautājumi
par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un
ievērojamiem cilvēkiem.
Piektdien, 15.novembrī, norisinājās
pats nozīmīgākais notikums Tēvzemes
nedēļā - svētku rīts “Es zinu – man
jābūt ir Latvijā”, kuram gatavojoties,
katra klase izzināja valsts pilsoņa
pienākumus un tiesības, pētīja, kuri
no bērniem pazīstamiem cilvēkiem
visvairāk atbilst “krietna Latvijas
pilsoņa” statusam, un uzaicināja šos

Šaicāne un Andris Babāns) pašu
sagatavotā skečā iejutās ārsta un
pacienta lomā, izspēlējot komisku
atgadījumu, kurā pacients un ārsts
viens otru nesaprot.
Priekšnesumu
starplaikos
Briežuciema Tautas nama kultūras
darba organizatore Zita Mežale
iepazīstināja ar aptaujas rezultātiem,
kurā cilvēki bija izteikuši savu viedokli
par Briežuciemu, Baltinavu, Tilžu un
Šķilbēniem.
Ballē
spēlēja
Briežuciema
ansamblis „AMMA”.

Foto no personīgā arhīva.

Valentīna Kaša,
pasākuma apmeklētāja

Briežuciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja A.Gabrāne sveica svētkos visus
pasākuma apmeklētājus.

nominantus uz svētku pasākumu.
Tie bija: Gunta Raibekaze - Balvu
novada pašvaldības izpilddirektores
vietniece, Gunta Grāmatiņa - deju
kolektīvu vadītāja un pirmsskolas
skolotāja, Valerijs Noskovs - skolēnu
autobusa šoferis, Ilgvars Bērziņš pagasta saimnieciskās dzīves vadītājs,
un Ligita Kacēna - kultūras pasākumu
organizatore.
Skolēni iepazīstināja klātesošos ar
sava pētījuma rezultātiem, to, kādas
rakstura īpašības, attieksmes pret
darba pienākumiem un sabiedriskās
aktivitātes
ir
noskaidrojuši
šajos cilvēkos. Tika uzdoti arī
papildjautājumi,
lai
paplašinātu
priekšstatu par katru nominantu. Kad
I. Bērziņam tika jautāts, ar ko viņam
atšķirtos, piemēram, zāles pļaušana
skolas sporta laukumā vai kādā no
Īrijas parkiem, atbilde bija: “Jā, Īrijā es
noteikti par šo darbu saņemtu daudz
lielāku samaksu, taču te, Vīksnā,
es strādāju sava dzimtā pagasta
cilvēkiem, un man gandarījumu
sagādā tas, ka tieši te es varu ieguldīt
savu prātu un darbu”.
Katram
viesim
tika
veltīts
muzikāls priekšnesums, skandētas
tautasdziesmas.
Nobeigumā
tika
pasniegtas piemiņas zīmes “Krietns
Latvijas pilsonis”.
Paldies katram, kas piedalījās
svētku sagatavošanā un norisē!
A.Žigalova,
Vīksnas filiāles vadītāja

KRISTIĀNS BOKTA AIZSARDZĪBAS
MINISTRIJAS ORGANIZĒTĀ KONKURSA
“NEATKARĪBAS CEĻŠ” LAUREĀTS
Foto no Vīksnas skolas arhīva.

turpināt apmeklēt citas Neatkarības
kara cīņu vietas.”
18. novembra militārās parādes
vērošana no īpašas VIP ložas kopā
ar ģimeni, aizsardzības ministra Arta
Pabrika rokasspiediens un piemiņas
veltes, bija balva, ko saņēma Kristiāns
par piedalīšanos konkursā.
Mēs ar Tevi lepojamies, Kristiān!
Daina Mediniece,
BVĢ direkotores vietniece
administrācijas jomā

Viens no pasākuma apmeklētājiem, piemiņas zīmes “Krietns Latvijas pilsonis”
saņēmējiem, – Ilgvars Bērziņš (centrā), kopā ar Vīksnas skolas audzēkņiem.

LATVIJAS 101.DZIMŠANAS DIENA
Latvija ir skaista - Latvijas
daba, cilvēki, pilsētas, tautas tērpi,
dziesmas un vēl, un vēl… Tikai svarīgi
mums katram to saskatīt un lepoties
ar to. Pirmā valstiskās piederības
sajūta bērnos noteikti nāk no
ģimenes, pirmsskolā patriotisms
tiek stiprināts atbilstoši katram
vecumposmam, arī caur iestādes
tradīcijām.
15.novembrī Tilžas vidusskolas
pirmsskolas grupa Tilžā pulcējās uz
kopīgu pasākumu par godu Latvijas
dzimšanas dienai! Dziedājām himnu
un vienojāmies kopīgās dziesmās,

Foto no BVĢ arhīva.

Aizsardzības ministrijas organizētais
konkurss “Neatkarības ceļš” norisinājās
no 15. jūlija līdz 22. septembrim. Tajā
dalībnieki katru nedēļu tika aicināti
apciemot
kādu
no
Aizsardzības
ministrijas izsludinātajām Neatkarības
kara cīņu vietām, kuras bija atrodamas
tīmekļa vietnē www.neatkaribaskars.lv.
Konkursā
varēja
piedalīties
ikviens, kam interesē vēsture, Latvijas
apceļošana un nav sveši sociālie mediji.
BVĢ 12. klases skolnieks Kristiāns Bokta
izmantoja šo lielisko iespēju. Viņš katru
nedēļu no 15. jūlija līdz 22. septembrim
apmeklēja norādītās Neatkarības kara
cīņu vietas, tās fotografēja un publicēja
savā Facebook kontā, klāt pierakstot
kādu interesantu faktu par aplūkoto
vietu.
Kristiāns stāsta: “Šī bija lieliska
iespēja apceļot Latviju, iedziļināties
Neatkarības kara vēsturē, apskatīt
pieminekļus un iepazīt tuvāk savu
zemi un tās varoņus. Kopumā ceļā
tika pavadītas daudzas stundas un
nobraukti vairāki tūkstoši kilometru,
bet pretī saņemtās emocijas ir vārdiem
neaprakstāmas. Iegūtās zināšanas man
noder vēstures stundās, kad mācāmies
par Latvijas vēsturi. Kaut arī konkurss
ir noslēdzies, esmu apņēmības pilns

K.Bokta un aizsardzības ministrs Artis
Pabriks.
5.

rotaļās, skaitījām dzejolīšus. Pēc
svinīgā pasākuma kopīgi cienājāmies
ar lielo svētku torti un kliņģeri.
Svinīga un priecīga šī diena bija
iestādē, kad visiem pie apģērba bija
sarkanbaltsarkanā lentīte. Bērniem
atmiņā paliks kopīgi dziedātā Latvijas
himna, skaistie bērnu zīmējumi un
aplikācijas par mūsu dzimteni.
Sargāsim savu zemi un dabu!
Daudz laimes, Latvija!
I.Brenča,
pirmsskolas skolotāja

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 28.novembris

RADOŠO DARBU KONKURSS “NĀKOTNES PROFESIJAS”
Sprudzānes.
• Veicināšanas balvu no Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieces Anitas Petrovas saņēma
BVĢ 10.klase ar kopdarbu “Profesiju
kinofilma”.
Par
skolēnu
sagatavošanu
konkursam
piemiņas
balvas
un
pateicības
rakstu
no
pasākuma
organizatoriem
saņēma
Stacijas
pamatskolas skolotājas - Ruta Bukša,
Inga Voiciša un Valentīna Kaša, Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas skolotāja Inese Circene,
Baltinavas vidusskolas skolotājas Tatjana Začeste, Tatjana Bulgarova, un
Baltinavas vidusskolas un Balvu Valsts
ģimnāzijas skolotāja Indra Keiša.
Pasākuma noslēgumā „Mēness
Aptieka” pārstāve un farmaceite
A.Useniece izlozēja 6 aptiekas sarūpētās
piemiņas balvas, ko saņēma konkursā
iesaistītie skolēni.

balvu saņēma no SIA “AMATI
projekts” vadītājas Elīnas Kaļvas.
• BPVV 10.b klases skolniece Ieva
Amanda
Medne
par
plakātu
“Narkologa profesija” balvu saņēma
no Balvu novada pašvaldības
policijas priekšnieces Ritas Kravales.
• BVĢ 11.a klases skolnieks Artūrs
Supe par plakātu “Priestera profesija”
balvu saņēma no Balvu Romas katoļu
draudzes prāvesta Mārtiņa Kluša.
• Stacijas
pamatskolas
9.klases
skolniece
Amanda
Maculeviča
par aprakstu “Ķīmiķa- pētnieka
profesija”, BVĢ 11.a klases skolniece
Elija Dmitrijeva par plakātu “Pediatra
profesija”, BVĢ 12.b klases skolniece
Roberta Sērmūkša par infografiku
“Ginekologa profesija”, BVĢ 12.b
klases skolniece Dairita Magone par
plakātu “Ķirurga profesija”, BVĢ 12.b
klases skolniece Antra Saviča par
infografiku “Fizioterapeita profesija”
un BVĢ 11.a klases skolniece Anna
Buglova par infografiku “Jurista
profesija” balvu saņēma no SIA
“LITIŅA” vadītājas Lilitas Aleksānes.
• BVĢ 12.b klases skolniece Sintija
Salmane par plakātu “Konditora
profesija”, BVĢ 12.a klases skolniece
Vineta Kikuste par plakātu “Pavāra
profesija”, Baltinavas vidusskolas
12.klases skolnieces Andžela Slišāne
un Patrīcija Ločmele par plakātu
“Bārmeņa profesija” balvu saņēma
no uzņēmējas Dzidras Sērmūkšas.
• BVĢ
12.
b
klases
skolniece
Evelīna Celmiņa par infografiku
“Kosmetologa profesija”, BVĢ 11.b
klases skolnieks Dāvis Bisenieks
par
infografiku
“Laikapstākļu
kontrolētājs”, Baltinavas vidusskolas
11.klases skolniece Kitija Keiša par
plakātu “Debesu jūras braucējs” un
Baltinavas vidusskolas 12.klases
skolnieces Līna Pundure un Iluta
Keiša par plakātu “Pilota profesija”
balvu saņēma no uzņēmējas,
individuālā
uzņēmuma
“Mona”
vadītājas
un
veikala
“Avēnija”
pārstāves Elitas Keišas.
• BVĢ 12.b klases skolnieks Česlavs
Čubars par infografiku “Dronu
inženiera
profesija”,
BVĢ
9.b
klases skolniece Brigita Zelča par
plakātu “Nanotehnologa profesija”,
Baltinavas vidusskolas 12.klases
skolniece Agrita Luīze Kušnire par
infografiku “Astronauta profesija”
un Baltinavas vidusskolas 10.klases
skolnieks Romualds Bolgarovs par
plakātu
“Pilsētas
lauksaimnieka
profesija”
balvu
saņēma
no
uzņēmējas, SIA “LEKOS” vadītājas
Ludmilas Šupilovas.
• Baltinavas
vidusskolas
9.klases
skolniece Sonora Logina par plakātu
“Oksigēnista profesija” un Baltinavas
vidusskolas 10.klases skolnieces
Renāte Ločmele un Madara Circene
par plakātu “Profesija “Atkritumu
savācēji ūdenī”” balvu saņēma
no P/A “SAN- TEX” direktora Ulda
Sprudzāna.
• BVĢ 10.b klases skolnieces Klinta
Romanovska un Karīna Ozola par
plakātu “3d printētāja profesija”
balvu saņēma no uzņēmējas, SIA
“Senda Dz” vadītājas Dzintras

Pārējie konkursa dalībnieki un
skolotāji saņēma pateicības rakstu un
piemiņas balviņas.
Paldies skolotājiem un skolēniem par
dalību konkursā! Liels paldies konkursa
atbalstītājiem par sarūpētajām balvām,
par iedvesmojošiem vārdiem un
ierosinošām sarunām ar skolēniem!
Aktivitātes
tika
īstenotas
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
8.3.5.
specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
Anita Langovska, Lidija Ločmele,
Balvu novada pašvaldības
IKS pārvaldes karjeras konsultantes

Foto no IKS pārvaldes arhīva.

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

Stacijas skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās konkursa norisē.

KRIŠJĀŅU
BIBLIOTĒKA
PĀRSTEIGUMA BALLĪTI
Šī gada 12.novembrī Krišjāņu
pirmsskolas grupas bērnus sagaidīja
pārsteigums! Pie viņiem ciemos bija
atnācis Klauns Lenijs(lomā iejutās
Krišjāņu bibliotēkas vadītāja Sanita),
lai kopā palasītu Līnas Ivanovas
grāmatiņu “Zeķu Zaķa dzimšanas
diena”.
Bērni uzmanīgi klausījās, kā Lenijs
lasīja grāmatu. Pēc tam bērni rotāja
papīra tortes un izveidoja zeķes kā
dāvanu Zeķu Zaķim dzimšanas dienā!
Kā jau kārtīgās ballītēs pienākas, tad
tika iets rotaļās, tika vingrots, dejots
un galvenais-pūsti baloni!
Un klauns apsolīja, ka nāks ciemos
decembrī, lai kopā ar bērniem atkal
lasītu un radoši darbotos!
Sanita Sinele,
Krišjāņu pagasta bibliotēkas
vadītāja
6.

SARŪPĒ

Foto no Krišjāņu bibliotēkas arhīva.

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības
iestādēs”
ietvaros no 2019.gada 1.-16. oktobrim
tika organizēts radošo darbu konkurss
“Nākotnes
profesijas”.
Konkursa
nolikumu izstrādāja Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta (IKS) pārvaldes pedagoģes karjeras konsultantes Anita Langovska
un Lidija Ločmele. Konkurss tika
paredzēts Balvu un Baltinavas novada
vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu
skolēniem. Tā mērķis - radīt interesi par
profesiju daudzveidību, attīstot savas
radošās un pētnieciskās prasmes,
izmantojot IT iespējas. Konkursā varēja
iesniegt radošos darbus: aprakstu,
infografiku vai plakātu par kādu
nākotnes profesiju.
Tika iesniegti 92 radošie darbi.
Konkursa
noslēguma
pasākums
norisinājās 20. novembrī Balvu Valsts
ģimnāzijā, uz kuru ieradās konkursa
dalībnieki no Balvu Valsts ģimnāzijas
(BVĢ),
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV),
Stacijas pamatskolas un Baltinavas
vidusskolas, kā arī tika aicināti uzņēmēji,
pašvaldības un dažādu profesiju
pārstāvji.
Konkursa
dalībniekiem
BVĢ
norisinājās radošās darbnīcas, kuras
vadīja pārstāvji no Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas,
iepazīstinot
skolēnus
ar nākotnes tehnoloģijām. Skolēni
darbojās grupās, kā arī neklātienē
iepazina šīs izglītības iestādes.
Pasākuma laikā dalībnieki tikās ar
uzņēmējiem, pašvaldības un dažādu
profesiju
pārstāvjiem.
Skolēniem
bija iespēja uzdot sev interesējošos
jautājumus, piedaloties sarunā.
Apbalvošanas
pasākumā
30
labāko radošo darbu autori saņēma
atbalstītāju sarūpētās balvas:
• Stacijas
pamatskolas
9.klases
skolniece Signija Voiciša par plakātu
“Fotogrāfa profesija” saņēma balvu
no uzņēmējas, deputātes Aijas
Mežales.
• BVĢ 11.a klases skolnieces Nadīna
Magone un Līva Jermacāne par
plakātu “Farmaceita profesija” balvu
saņēma no „Apotheka” un „Mēness
Aptieka” pārstāves un farmaceites
Aijas Usenieces.
• BVĢ 11.a klases skolniece Marita
Laicāne
par
plakātu
“Florista
profesija” balvu saņēma no ziedu
salona “Orhideja” īpašnieces Sanitas
Začas.
• BVĢ 11.a klases skolniece Signe
Vindēle par plakātu “NBS” balvu
saņēma no 31.kājnieku bataljona
zemessarga,
rotas
virsseržanta
Daiņa Laicāna.
• BVĢ
12.b
klases
skolnieks
Ernests Mežals par infografiku
“Programmētāja profesija”, Stacijas
pamatskolas
8.klases
skolnieks
Andris
Žvirblis
par
plakātu
“Programmētāja profesija”, BVĢ 12.b
klases skolnieks Maksims Fjodorovs
par infografiku “Programmētāja
profesija” un BVĢ 11.a klases
skolnieks
Reinis
Niedra
par
infografiku “Videogrāfa profesija”

Klauns Lenijs kopā ar pirmsskolas
grupas bērniem.

28.3. ja
bērns mācību gada
laikā veikšanai.
bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pirmsskolas izglītības
energoefektivitātes
pasākumu
piesaistītā
zemesgabala
labiekārtošanas
veikšanai.
iestādi
ilgāk
nekā divus
mēnešus pēcdarbu
kārtas
(neattiecas uz obligāto izglītības vecumu
Iesniegtie
obligātie pielikumi:
sasniegušiem
bērniem).
1. Reģistrācijas anketa “Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 28.novembris
lpp.
2. Faktiskās
Pārvaldīšanas
pilnvarojuma
līguma kopija
lpp.
V.
rīcības
un administratīvo
aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
3. Dzīvokļu
īpašnieku aktus
kopsapulces
protokolarīcību
kopija var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības
lpp.
29. IKSP
administratīvos
vai faktisko
4.
Izziņas par aktu
apsaimniekošanas
maksas,
komunālo
Administratīvo
strīdu komisijā.
Balvu
novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu
pakalpojumu,
nekustamā
īpašuma Administratīvajā
nodokļa
komisijas
lēmumu
var pārsūdzēt
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
parāda apmēru
par pēdējiem 12 mēnešiem
lpp.
noteiktajā
kārtībā.
5. Sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķins
lpp.
6. Pašvaldības būvvaldē apstiprināta
būvniecības jautājumi
ieceres dokumentācija
lpp.
VI. Noslēguma
7. šoTirgus
izpētes spēka
rezultātu
kopsavilkums
lpp.
30. Ar
noteikumu
stāšanos
spēku zaudē Balvu novada domes 2014.gada 16.janvāra

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.90009115622, BērzpilsLATVIJAS
ielā 1A, Balvos, REPUBLIKA
Balvu novadā, LV – 4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453,
e – pasts:
dome@balvi.lv
BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBA

saistošie noteikumi Nr.1/2014 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453, e – pasts: dome@balvi.lv

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
APSTIPRINĀTI
2019.gada
24.oktobra
ar Balvu novada Domes
lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 32.§)

Balvos, 20____ . ___ . _____________

2019.gada 24.oktobra
lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 32.§)

____________________________________ _________________ __________________________ ”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 24.oktobrī
2019.gada 24.oktobrī

Balvos
SAISTOŠIE
NOTEIKUMI

(amats)

(vārds, uzvārds)

Domes priekšsēdētājs

Nr.21/2019

Balvos

(paraksts)

A.Pušpurs

Nr.21/2019

GROZĪJUMS BALVU NOVADA DOMES 2012.GADA 13.DECEMBRA
GROZĪJUMS
BALVU
NOVADA NR.25/2012
DOMES 2012.GADA
13.DECEMBRA
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS
„PAR BALVU
NOVADA
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.25/2012
„PAR
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA
APJOMU
UN BALVU
TĀ PIEŠĶIRŠANAS
PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA
APJOMU
UN
TĀ
PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU
KĀRTĪBU DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMOUN
MĀJU
ENERGOEFEKTIVITĀTES
PASĀKUMU VEIKŠANAI
PIESAISTĪTO
ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI UN PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI”

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 24.oktobra
lēmumam (sēdes protokols Nr.15, 32.§)

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2
27.2 otrās
otrās daļas
daļas 4.
4. un
un 5.punktu
5.punktu un
un piekto
piekto daļu
daļu

Izdarīt
Izdarīt Balvu
Balvu novada
novada Domes
Domes 2012.gada
2012.gada 13.decembra
13.decembra saistošajos
saistošajos noteikumos
noteikumos Nr.25/2012
Nr.25/2012
„Par
Balvu novada
novada pašvaldības
„Par Balvu
pašvaldības līdzfinansējuma
līdzfinansējuma apjomu
apjomu un
un tā
tā piešķiršanas
piešķiršanas kārtību
kārtību daudzdzīvokļu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
māju energoefektivitātes
energoefektivitātes pasākumu
pasākumu veikšanai
veikšanai un piesaistīto zemesgabalu
dzīvojamo
labiekārtošanai” šādus grozījumus:
1. aizstāt nodaļu numerācijā arābu skaitļus ar attiecīgiem romiešu skaitļiem ar punktu;
2. papildināt 1.2.punktu aiz vārda „vai” ar vārdu „mājai”;
3.
3. aizstāt
aizstāt 3.1.3.
3.1.3. un
un 3.1.4.apakšpunktos
3.1.4.apakšpunktos skaitli
skaitli „75”
„75” ar
ar skaitli
skaitli „51”;
„51”;
4.
4. izteikt
izteikt 3.1.6.apakšpunktu
3.1.6.apakšpunktu šādā
šādā redakcijā:
redakcijā:
„3.1.6.
„3.1.6. vienai
vienai juridiskai
juridiskai (izņemot
(izņemot pašvaldību)
pašvaldību) vai
vai fiziskai
fiziskai personai
personai pieder
pieder ne
ne vairāk
vairāk kā
kā
20%
20% no
no mājā
mājā esošajiem
esošajiem dzīvokļa
dzīvokļa īpašumiem;”;
īpašumiem;”;
5. aizstāt 4.1.punktā skaitli „2845,74” ar skaitli „3000,00”;
5. aizstāt 4.1.punktā skaitli „2845,74” ar skaitli „3000,00”;
6. izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā:
6. izteikt
4.2.punktu šādā redakcijā:
„4.2. Mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo
„4.2. Mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo
ceļu, gājēju celiņu, automašīnu stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu renovācijai vai
ceļu, gājēju 50%
celiņu,
automašīnu izmaksām,
stāvvietu un
bērnu
rotaļu
laukumu
vai
būvniecībai
no faktiskajām
bet ne
vairāk
kā 5000
euro. renovācijai
Pašvaldība var
būvniecībai
50%
no
faktiskajām
izmaksām,
bet
ne
vairāk
kā
5000
euro.
Pašvaldība
var
līdzfinansēt ar finanšu līdzekļiem, ja ir ieplānots budžetā, vai ar pašvaldībai pieejamiem
līdzfinansēt
ar finanšu līdzekļiem,
ja ir
ieplānots budžetā,
vaibez
ar pašvaldībai
otrreizējās izmantošanas
materiāliem
nepieciešamajā
apjomā
piegādes uzpieejamiem
vietas.”;
otrreizējās izmantošanas materiāliem nepieciešamajā apjomā bez piegādes uz vietas.”;
7. Izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:
„5.1. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendenta pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu
(1.pielikums) un reģistrācijas anketu (2.pielikums) pašvaldībai līdz katra gada 30.aprīlim,
pievienojot tam sekojošus dokumentus:

5.1.1. tiesiskā kārtā noslēgta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma
kopija (uzrādot oriģinālu);
5.1.2. izziņa, kurā norādīti aprēķinātie un samaksātie maksājumi par apsaimniekošanu,
komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli par pēdējiem 12 (divpadsmit)
mēnešiem;
5.1.3. dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašumu skaita, kopsapulcē, vai citā Dzīvokļa īpašuma likumā dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai paredzētā kārtībā un veidā, balsojot „par”, ir
pieņemts lēmums par mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu vai teritorijas
labiekārtošanu protokola kopija (uzrādot oriģinālu);
5.1.4. tirgus izpētes kopsavilkuma kopija sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo
darbu tāmes kopija un pašvaldības būvvaldē apstiprināta būvniecības ieceres
dokumentācijas kopija.”;
8. aizstāt 5.2.punktā skaitli un vārdus „10 (desmit) darba dienu” ar vārdu „mēneša”;
9. papildināt 5.3.punktu aiz vārdiem „Pieteikumus izvērtē” ar vārdiem „ar pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu izveidotai komisijai (turpmāk tekstā – komisija)”;
10. mainīt 5.6. un 5.7.punktu numerāciju atbilstoši uz 5.5. un 5.6.;
11. izteikt 5.5.punktu šādā redakcijā:
„5.5. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts līgums ar pretendentu par
līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un informācija tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Līgumā norāda, kādā kārtībā tiek segtas izmaksas,
ņemot vērā ikgadējā pašvaldības budžetā noteiktos apmērus, samaksas termiņus un
kārtību, kādā tiek pieņemts veiktais darbs.”;
12. Papildināt V.nodaļu „Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas
un izskatīšanas kārtība” ar 5.7.punktu šādā redakcijā:
„5.7 Pretendents pēc līdzfinansējuma saņemšanas, iesniegt pieteikumu jauna
līdzfinansējuma saņemšanai var ne agrāk, kā pēc trīs gadiem, skaitot no dienas, kad tika
iesniegts iepriekšējais līdzfinansējuma saņemšanas pieteikums.”;
13. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501, tālrunis + 371 64522453
fakss + 371 64522453, e – pasts: dome@balvi.lv

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada Domes 2019. gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.21/2019 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2012.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2012 „Par
Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai”” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Domes priekšsēdētājs

„1.Pielikums
Balvu novada domes
2012.gada 13.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.25/2012
„Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”

uzstādīšanu.
Īpaša
dizaina
un
vēstījuma
pastkartes no 5. novembra līdz
20. decembrim ir iespējams bez
maksas nosūtīt ar Latvijas Pasta
pakalpojuma
www.pastabalodis.
lv starpniecību. Nepieciešams tikai
izvēlēties pastkartes dizainu, aizpildīt
tukšo laukumu ar novēlējumu vai
mīļu ziņu un norādīt adresātu. Dažu
darba dienu laikā Latvijas Pasts
nogādās pastkarti adresātiem visā
Latvijas teritorijā, tādējādi atgādinot
saņēmējam iegādāties un uzstādīt
dūmu detektoru arī savās mājās.

Pērn Latvijā tika reģistrēti ap 10
000 ugunsgrēku, kuros bojā gājuši 82
cilvēki, tostarp 3 bērni, liecina Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
publiski pieejamā informācija. Daļa
nāves gadījumu varēja nenotikt, ja
vien mājās būtu uzstādīti dūmu
detektori. Šī iemesla dēļ, no 1. janvāra
dūmu detektori mājokļos būs jāizvieto
obligāti. Lai veicinātu sabiedrības
iesaisti un dūmu detektoru uzstādīšanu
mājokļos, Gjensidige Latvija sadarbībā
ar Latvijas Pastu aicina iedzīvotājus
nosūtīt īpaša dizaina bezmaksas
pastkarti – atgādinājumu draugiem
un tuviniekiem par dūmu detektora

(adrese)

________________________________________
(iesniedzēja tiesiskais statuss)

________________________________________
(vārds, uzvārds/ nosaukums)

________________________________________
(personas kods/ reģistrācijas Nr.)

________________________________________
(iesniedzēja adrese)

________________________________________
(tālrunis)

PIETEIKUMS
Lūdzam piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamajai mājai __________________________________
(adrese)

lpp.
lpp.
lpp.
lpp.
lpp.
lpp.
lpp.

A.Pušpurs

NOSŪTI
BEZMAKSAS
PASTKARTI
Domes priekšsēdētājs
A.Pušpurs
TUVINIEKIEM
AR
ATGĀDINĀJUMU
UZSTĀDĪT DŪMU DETEKTORU

Dzīvojamās mājas
________________________________________

energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu veikšanai.
Iesniegtie obligātie pielikumi:
1. Reģistrācijas anketa
2. Pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopija
3. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija
4.
Izziņas par apsaimniekošanas maksas, komunālo
pakalpojumu, nekustamā īpašuma nodokļa
parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem
5. Sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķins
6. Pašvaldības būvvaldē apstiprināta būvniecības ieceres dokumentācija
7. Tirgus izpētes rezultātu kopsavilkums

Norādāmā informācija

Lai nolemtu par daudzdzīvokļu mājas finanšu līdzekļu izlietošanas
mērķi, nepieciešami tikai 51% no dzīvokļu īpašnieku pozitīvs balsojums.
Līdz ar to nav nepieciešama prasība saistošajos noteikumos noteikt 75%
1. Projekta
dzīvokļu īpašnieku piekrišanu, kas atsevišķos gadījumos ne vienmēr ir
nepieciešamības
iespējams.
pamatojums
4
Tā kā pašvaldības budžetā
paredzētais līdzfinansējums daudzdzīvokļu
mājām ir ierobežots, nepieciešams ierobežot piešķiramā līdzfinansējuma
apmēru un pieteikumu iesniegšanas biežumu.
Saistošajos noteikumos no 75% uz 51% ir samazināts to dzīvokļu
īpašnieku minimālais skaits, kuri atbalsta dzīvojamās mājas
energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanu. Noteikumos
ir noteikta maksimālā summa, ko mājai var piešķirt kā līdzfinansējumu.
Ierobežots arī pieteikumu iesniegšanas biežums. Noteikumi papildināti
2. Īss projekta
ar prasību kopā ar pieteikumu iesniegt būvvaldē apstiprinātu būvniecības
satura izklāsts
ieceres dokumentācijas kopiju kā arī tirgus izpētes rezultātu
28.3. ja bērns mācību gada
laikā bez attaisnojoša
neapmeklē
pirmsskolas
izglītības
kopsavilkumu.
Ir nomainītsiemesla
iesniegšanas
termiņš,
lai varētu iesniegumus
iestādi ilgāk nekā vērtēt
divus tekošā
mēnešus
pēc kārtas
(neattiecas
uz obligāto
izglītības vecumu
budžeta
ietvarā.
Domes lēmuma
nepieciešamība
nomainīta
sasniegušiem bērniem).
ar izpilddirektora izveidotu komisijas lēmumu. Ir veiktas izmaiņas
pieteikuma anketā, noņemot un pieliekot nepieciešamo tekstu
Informācija
par un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
V. 3.Faktiskās
rīcības
plānoto
projekta
29. IKSP
administratīvos
aktus
faktisko
rīcībujovar
apstrīdēt Balvu
Nav vai
būtiskas
ietekmes,
līdzfinansējums
tiek novada
piešķirtspašvaldības
tikai budžetā
ietekmi uz aktu strīdu komisijā. Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu
Administratīvo
ieplānoto līdzekļu apmērā.
pašvaldības
komisijas
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
budžetukārtībā.
noteiktajā
4. Informācija par
plānoto projekta
VI. Noslēguma jautājumi
ietekmi uz
30. Ar šo noteikumu spēka Nav
stāšanos spēku zaudē Balvu novada domes 2014.gada 16.janvāra
uzņēmējdarbības
saistošie
noteikumi Nr.1/2014 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
vidi pašvaldības
kārtību
Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
teritorijā
5. Informācija par
Administratīvās procedūras tiek papildinātas ar dokumenta iesniegšanu,
administratīvajām
ko apstiprinājusi Būvvalde.
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
Nav
privātpersonām
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“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 28.novembris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

BALVU PAGASTĀ

29.novembrī plkst.18:00
Norvēģu kultūras vakars kopā ar
Eiropas brīvprātīgā darba veicēju no
Norvēģijas Helenu Haldorsen Balvu
Bērnu un jauniešu centrā.
30.novembī plkst.10:00
Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts
koncerts Balvu Sakrālās kultūras
centrā. Piedalās Višķu jauniešu
vokālais ansamblis “Anima Corde” un
deju studija “Terpsihora”.
1.decembrī plkst.16:00
Dziesminieks
Ēriks
Loks
ar
koncertprogrammu “Noskaņa” Balvu
Sakrālās kultūras centrā. Ieeja –
ziedojums.
1.decembrī plkst.18:00 Pilsētas
egles svētki laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra. Prieku
dāvinās LED gaismiņu šovs, muzikālās
sniegpārsliņas, Ziemassvētku vecītis,
Laimes aka, silta tēja un piparkūkas.
6.decembrī plkst.11:00 Jauniešu,
izglītības kuratoru, darba ņēmēju,
uzņēmēju un profesionāļu forums
“Profesionālā izglītība – atslēga uz
darba tirgu” Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas aktu
zālē.
12.decembrī plkst.10:00 Bērnu
radošo
darbu
izstādes
“Mana
Ziemassvētku
pasaka”
atklāšana
tirdzniecības centrā “Planēta”.
12.decembrī plkst.12:00
Labdarības koncerts senioriem “Silto
roku pieskāriens” Balvu Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
aktu zālē. Izbraukšana no “Balvu
ūdensrozes” plkst.11:30, atpakaļ plkst.14:30.
13.decembrī plkst.18:00 Balvu
novada “Sporta laureāts 2019”
Balvu muižā. Pasākums, kurā tiek
apzinātas un godinātas personas
par
sasniegtajiem
panākumiem
sportā, sporta nozares attīstībā,
sveicot
individuālus
sportistus,
sporta komandas, sporta pasākumu
organizatorus, kā arī citas personas,
kuras atbalstījušas vai veicinājušas
sporta nozares attīstību Balvu novadā.
14.decembrī no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
15.decembrī plkst.14:00 Trešā
Adventa
svētdienas
koncerts
“Klusums balts un neparasts” Balvu
muižā. Piedalās Balvu Kultūras un
atpūtas centra dziedošie kolektīvi.
18.decembrī plkst.11:00 Latvijas
Politiski represēto apvienības Balvu
novada politiski represēto nodaļas
pasākums Balvu Novada muzejā,
kura laikā varēs apskatīt muzeja
ekspozīcijas un tiks demonstrēta
Amerikas latviešu filma, ar kuras
palīdzību tiek meklēti radi un draugi
Latvijā. Var līdzi ņemt groziņus.
Papildus informācijai zvanīt 26552405.
27.decembrī plkst.14:00 Eglītes
sarīkojums bērniem Balvu muižā.

15.decembrī plkst.13:00 Muzikāla
izrāde bērniem “Ziemassvētki vēlmju
mežā” Balvu pagasta Tautas namā.
Kopā ar Mīlestības un Brīnumu feju
bērni uzburs brīnumus, sniedziņu
un prieku....Pēc izrādes pirmsskolas
vecuma
bērniem
tikšanās
ar
Ziemassvētku vecīti. Ieeja bez maksas.

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

23.decembrī
Deju
studijas
“Terpsihora” izrāde visai ģimenei
”Kraukšķītis” (pēc M. Stārastes
pasakas motīviem) Kubulu kultūras
namā. Ieeja EUR 5,00.
25.decembrī plkst.11:00 Eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem, kas
neapmeklē izglītības iestādes uzvedums „Domino un Cirka kauliņa
Ziemassvētku piedzīvojums” Kubulu
kultūras namā.
25.decembrī plkst.22:00
Ziemassvētku balle Kubulu kultūras
namā.
26.decembrī
Tautas
pūtēju
orķestra “Balvi” Ziemassvētku garīgās
mūzikas koncerts Kubulu kultūras
namā.
29.decembrī Kubulu jauktajam
vokālajam ansamblim – 20! Māra
Zālīte /Jānis Lūsēns, koncertuzvedums
“Mistērija par sapni un mīlestību”
Kubulu kultūras namā.
1.janvārī plkst.01:00 Jaungada
balle ar mūziķi Jāni Ločmeli Kubulu
kultūras namā.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
8.decembrī plkst.16:00 Gaismiņu
iedegšana Bērzkalnes pagasta lielajā
eglē.
20.decembrī plkst.9:30
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma
bērniem
Bērzkalnes
bērnudārza zālē.
27.decembrī plkst.19:00 Vecgada
balle Bērzkalnes kultūras un atpūtas
telpās.

BĒRZPILS PAGASTĀ
30.novembrī plkst.13:00 Atpūtas
pēcpusdiena Bērzpils pagasta ZELTA
FONDAM- vecākajai paaudzei “Mani
gadi- mana bagātība”. Līdzi ņemiet
groziņu un jautru garastāvokli!
28.decembrī plkst.20:00
Dueta “Paprika” koncerts Bērzpils
vidusskolas sporta hallē. Ieeja brīva.
28.decembrī plkst.22:00 Deju
vakars kopā ar Arni Grapu Bērzpils
vidusskolas
sporta
hallē.
Deju
vakaram var rezervēt galdiņus līdz
23.decembrim pa tālr:27872031.
Ieejas maksa uz balli EUR 2,50.

LAZDULEJAS PAGASTĀ
21.decembrī
plkst.
11:00
Ziemassvētku eglīte bērniem “Domino
un Cirka kauliņa Ziemassvētku
piedzīvojums” Lazdulejas pagasta
pārvaldes zālē. Jautrs Ziemassvētku
uzvedums bērniem no biedrības
“Balvu teātris”.

TILŽAS PAGASTĀ
3.decembrī plkst.16:00 Gaismu
iedegšana Tilžas pagasta galvenajā
eglē Tilžas ciema centrā. Tur varēsi
uzzināt, kas kopīgs cilvēkiem, rūķiem,
pelēm un raganām Ziemassvētkos.
Rūķu vecmāmiņa pačukstēja, ka
būs arī rotaļas, tēja, piparkūkas un
pirmais sniedziņš. Gaidīsim lielus un
mazus!
5.,12.,19.decembrī no plkst.8:30
līdz 11:00 Rūķi Rūķu namiņā pie
Tilžas pagasta galvenās egles ceps
piparkūkas. Ikviens varēs nākt padot
labu rītu eglītei un pacienāties ar
piparkūkām.
14.decembrī plkst.19:00 “Tēvu
tēvi laipas meta, bērnu bērni
laipotāji” vakarēšana ar draudzīgām
sarunām
par diviem ciltskokiem
un luterāņu baznīcas 90gadi, kā arī
Ziemassvētku rotājumu gatavošana,
mīklas, dziesmas, rotaļas, danči Tilžas
kultūras namā.
23.decembrī plkst.10:30
Multfilma bērniem līdz 9 gadu
vecumam “Auniņš Šons” Tilžas
kultūras namā. Biļetes cena EUR 1,50.
25.decembrī plkst.19:00
“Arvien par ticību, cerību un
mīlestību”- koncertuzvedums pēc K.
Skalbes pasakas “Ūziņš” motīviem
Tilžas kultūras namā.
25.decembrī plkst.22:00
Ziemassvētku balle kopā ar Arni
Grapu Tilžas kultūras namā.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
11.decembrī plkst.17:00
Sniegpārsliņu
gatavošanas
talka.
Atnāc,
iemāci
citiem
gatavot
sniegpārsliņas
no
dažādiem
materiāliem un pārņem sniegpārsliņu
veidošanas pieredzi no citiem!
Materiāli jāpaņem pašiem savi
(nodrošināsim ar baltu papīru,
šķērēm un līmi). Kopīga tējas
dzeršana. Izgatavotās sniegpārsliņas
varēs izvietot Ziemassvētku izstādē
Briežuciema tautas nama mazajā zālē.
23.decembrī plkst.11:00 Rūķu
māja - Pirmssvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem Briežuciema tautas
namā.
27.decembrī plkst.20:00 Gada
izskaņas
koncerts
Briežuciema
tautas namā. Pagasta iedzīvotāju
godināšana. Deju vakars. Muzicē
Gregs.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
26.decembrī plkst.19:00 Krišjāņu
pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku
koncerts. Pēc koncerta balle.

KUBULU PAGASTĀ
20.decembrī plkst.18:00
Pašdarbnieku
koncerts
“Ziemassvētkus
gaidot”
Kubulu
kultūras namā.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

27.decembrī plkst.11:00
Ziemassvētku vecīša 2019.gada atā
ballīte bērniem līdz 12 gadiem Tilžas
kultūras namā. Ziemassvētku vecīša
maisā noteikti būs saldumi Tilžas
pagastā deklarētiem mazuļiem, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes.
28.decembrī plkst.11:00
“Parunāsim dziesmā” Tilžas un
kaimiņu pagastu senioru tikšanās
pie eglītes Tilžas kultūras namā.
Kopā ar jums būs dziedošās māsas
Laicānes
no
Kubuliem.
Tilžas
pagasta senioriem ir iespēja pieteikt
transportu
līdz
24.decembrim,
piezvanot pa t. 27870251 (Daiga).

VECTILŽAS PAGASTĀ
1.decembrī plkst.10:00
Pirmā Advente. Adventes vainagu
darināšana Vectilžas sporta un
atpūtas centrā.
8.decembrī plkst.10:00 Radošā
darbnīca - Ziemassvētku dekori
telpām Vectilžas sporta un atpūtas
centrā.
15.decembrī plkst.10:00 Trešās
Adventes radošā darbnīca Vectilžas
sporta un atpūtas centrā.
22.decembrī plkst.10:00 Radošā
darbnīca - Ziemassvētku cepumu
gatavošana Vectilžas sporta un
atpūtas centrā.
25.decembrī plkst.16:00 Maskas.
Maskošanas
tradīcijas
Vectilžas
sporta un atpūtas centrā.
28.decembrī plkst.19:00 Svētku
koncerts un balle Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Ballē spēlēs grupa
“Ceļavējš”.

VĪKSNAS PAGASTĀ
2.decembrī plkst.19:00
Aromklubiņš “Prieks” aicina apmeklēt
nodarbību “Iepazīsim YoungLiving
terapeitiskās ēteriskās eļļas” Vīksnas
tautas namā. Ieeja EUR 1,00.
13.decembrī plkst.14:00 Izolona
lielformātu
ziedu
gatavošanas
meistarklase Vīksnas tautas namā
Dalības
maksa
EUR
35,00.
Pieteikties pa tālruni 20284144 līdz
10.decembrim!
19.decembrī plkst.10:00
Ziemassvētku uzvedums bērniem
“Domino
un
Cirka
kauliņa
Ziemassvētku piedzīvojums” Vīksnas
pagasta Tautas namā. Ieeja EUR 2,00.
25.decembrī plkst.16:00
Santas Kasparsones Ziemassvētku
koncerts “Vai spēsim piedot” Vīksnas
Tautas namā. Ieeja EUR 3,00. Biļešu
rezervācija pa tālruni 20284144.
28.decembrī plkst.19:00 Vīksnas
pašdarbības kolektīvu gada izskaņas
koncerts Vīksnas tautas namā.
28.decembrī plkst.22:00 Gada
izskaņas ballīte ar Arti Zaharānu
Vīksnas tautas namā. Ieeja EUR 3,00,
pašdarbniekiem – brīva.

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.

