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15. (216.) numurs

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

Pēdējais laiks izmantot peldbaseina kuponus
Eiropas Sociāla fonda projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Balvu
novadā”(Nr.9.2.4.2/16/I/050)
ietvaros tika izsniegti kuponi
bezmaksas peldbaseina un sāls
istabas apmeklējumam bērniem ar
īpašām vajadzībām.
Aicinām izmantot kuponus līdz
šī gada 15.septembrim, pēc šī
datuma tie būs nederīgi!

Balvu peldbaseins rezervēts
peldēšanas treniņiem:
• Ceturtdienā, 29.augustā, no
10:00 līdz 12:30 un no 16:00 līdz
18:30;
• Piektdienā, 30.augustā, no 10:00
līdz 12:30.
Vienu stundu pirms treniņa
apmeklētāji baseinā netiks ielaisti!

NOVADĀ PIRMAJĀ SEPTEMBRĪ DURVIS VĒRS 6 SKOLAS UN 4
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
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Mūsu skolēniem novēlu saglabāt

Inta Kaļva,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja

VASARAS IZSKAŅĀ SVIN IZLAIDUMU
grieķu – romiešu cīņā, svarcelšanā,
peldēšanā saņēma 41 absolvents.
Mācības – 7 apmācības gadu posmu,
beidza 25 sportisti (9 peldētāji, 4

Foto no Balvu Sporta skolas arhīva.

26.augustā Balvu Sporta skolā
svinīgā
un
sirsnīgā
atmosfērā
apliecības par profesionālās ievirzes
sporta izglītības iegūšanu volejbolā,

Balvu sporta skolas šī gada absolventi, kuri piedalījās pasākumā.

svarcēlāji un 12 volejbolisti).
Sporta
pilnveidošanas
3
apmācības gadu posmu beidza 16
sportisti (3 cīkstoņi, 13 volejbolisti).
Treneri - Konstantīns Titorenko, Varis
Sārtaputnis, Romualds Kokorevičs,
Igors Šnepers un Vjačeslavs Gamazins,
bija tie, kuri jauniešus spēja ieinteresēt,
motivēt nodarboties ar sportu un
sagatavot, lai viņi ar labiem un
teicamiem rezultātiem spētu startēt
valsts mēroga un starptautiskajās
sacensībās.
Paldies ikvienam absolventam
par centību, izturību kā arī par
sasniegumiem sacensībās, aizstāvot
sporta skolas, sava novada un Latvijas
godu!
Sarmīte Keisele,
Sporta skolas direktora vietniece
mācību darbā

ZINĪBU DIENAS
PASĀKUMI NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
• Balvu Valsts ģimnāzijā plkst.11:00;
• Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
plkst.10:00;
• Balvu pamatskolā plkst.9:00;
• Tilžas vidusskolā plkst.10:00, pirms
tam, plkst.9:00, dievkalpojums
Tilžas Romas katoļu baznīcā;
• Tilžas vidusskolas pirmsskolas
izglītības grupā plkst.11:30;
• Bērzpils vidusskolā plkst.10:30;
• Bērzpils
vidusskolas
Krišjāņu
pirmsskolas
izglītības
grupā
plkst.9:00;
• Stacijas pamatskolā plkst.9:00;
• Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē
plkst.9:00;
• Balvu PII “Pīlādzītis” plkst.9:30;
• Balvu PII “Sienāzītis” plkst.10:00;
• Bērzkalnes PII plkst.9:30;
• Tilžas PII plkst.9:30;
• Kubulu PII “Ieviņa” no plkst. 7:30
līdz 9:00 bērnu svinīga sagaidīšana;
• Balvu Mākslas skolā plkst.14:00;
• Balvu Mūzikas skolā plkst.15:00;
• Balvu Sporta skolā katrai grupai
atsevišķā laikā.
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TURPINĀS PROJEKTS PAR KARJERAS
ATBALSTU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Klāt septembris, kad skola ver
durvis jaunajam mācību gadam,
jaunam darba cēlienam – spraigam,
interesantam, un protams, arī
grūtam. Šis ir laiks, kad savijas
atkalredzēšanās prieks ar atbildības
nastu, priecīgais svētku satraukums
ar bažām par priekšā stāvošo
nezināmo.
Arī šogad Balvu novada skolas
- Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu
pamatskola,
Tilžas
vidusskola,
Bērzpils
vidusskola,
Stacijas
pamatskola un Vīksnas filiāle, kā
arī Baltinavas novada Baltinavas
vidusskola turpinās darboties ESF
projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs".
Karjeras attīstības atbalsta (KAA)
prioritārie virzieni 2019./2020.mācību
gadā ir:
• profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana un prasmju izcilības
iepazīšana,
• darba
tirgū
pieprasītāko
tautsaimniecības
nozaru

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

GATAVI JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM

Pēc dažām dienām novada izglītības iestādes pilsētā un pagastos vērs durvis

jaunam mācību cēlienam, bet tikmēr vasara vēl silda uz nebēdu un ļauj bērniem
to

izbaudīt ar pilnu krūti, varbūt pat mazliet paspilgtinot skumjas par ātri

aizskrējušo brīvlaiku.
Kamēr skolēni kāri ķer augusta nogales mirkļus, Balvu novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes speciālistiem un skolu personālam rit spraigs darba
cēliens. Jāpaspēj paveikt simtiem dažādu darbu, lai 2.septembrī izglītības iestādes
būtu pilnībā gatavas sagaidīt audzēkņus, lai pirmā skolas diena iedvesmotu visam
gadam un paliktu spilgtā atmiņā arī pēc tam.
Līdzīgi kā citviet Latvijā, bērnu skaita dinamika izglītības iestādēs mūsu
novadā ir atšķirīga. Pirmo reizi pēc daudzu gadu pārtraukuma būs nepieciešams
paplašināt vietu skaitu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. Tā ir patīkama

iepazīšana,

• metodiskais

atbalsts

pedago

giem karjeras attīstības jautājumu
risināšanā.
Projekta ietvaros šajā mācību gadā
akcents tiks likts uz izglītojamo KAA
vajadzību izpēti un analīzi, pēctecīgu,
vecumposmam

atbilstošu

KAA

pasākumu, kas veicina mērķtiecīgu
lēmumu pieņemšanu, organizēšanu.
Viens

no

izglītības

galvenajiem

procesa

laba

rezultāta

ir

veiksmīga

priekšnoteikumiem

visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu,
pedagogu,

vecāku,

karjeras

konsultantu un cita atbalsta personāla
sadarbība. Tāpēc būsim ieinteresēti,
saprotoši un gatavi sadarboties!
Lai katram ir lielāks vai mazāks
mērķis, apņēmība un neatlaidība to
piepildīt!
Lidija Ločmele un Anita Langovska,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes pedagoģes- karjeras
konsultantes

ziņa, un šādas rūpes iepriecina. Tāpat kā tas, ka ik gadu kāda ģimene atgriežas
no ārzemēm un izvēlas saviem bērniem mūsu izglītības iestādes. Tiesa,
atsevišķos pagastos vairs nav lietderīgi uzturēt pirmsskolas izglītības iestādi, jo tā
nepieciešama vien pāris bērniem. Tas ir fakts – kopējā tendence, jo sevišķi jauno
ģimeņu vidū, ir tiekties uz pilsētu.

Aktivitātes tiks 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.

Sagaidot septembri, neizsakāms gandarījums ir par projekta ietvaros
paveiktajiem renovācijas darbiem Balvu Valsts ģimnāzijā un Balvu pamatskolā. Ar
pārliecību varu teikt, ka skolas ir ieguvušas otro elpu. Mācību kabineti, ventilācijas
sistēmas, sporta infrastruktūra, fantastiskas tehnoloģijas – viss sagādāts skolēnu
un pedagogu aizraujošam, radošam un modernam mācību darbam. Gribas ticēt,
ka bērni to visu novērtēs un saudzēs. Nešaubos, ka mūsdienu prasībām atbilstoša

PĒDĒJĀS DIENAS, LAI PIETEIKTOS
BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM

mācību vide rosina darīt vairāk, labāk un tiekties uz pilnību. Atlikuši vēl tikai daži
nepabeigti darbi un iegādes, kas gan noteikti netraucēs mācību procesu.
Vasara bijusi patiešām koša – ikreiz, braucot garām kādai novada izglītības

Balvu
novada
pašvaldība
izsludina atklātu konkursu uz Balvu
novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
amatu.
Prasības pretendentiem(-ēm):
• ir Latvijas Republikas pilsonis vai
nepilsonis;
• ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
• ir
otrā
līmeņa
augstākā
akadēmiskā izglītība pedagoģijas,
psiholoģijas, medicīnas vai tiesību
zinātnē vai zinātnes nozarei
atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
• prot valsts valodu augstākajā
līmenī un vēlamas svešvalodas
(angļu
vai
vācu)
zināšanas
profesionālajai
darbībai
nepieciešamajā apjomā;
• ir nevainojama reputācija;
• atbilst Bāriņtiesas likuma 11.panta prasībām.
Pretendentiem(-ēm)
jāiesniedz
šādi dokumenti:
• Motivēts pieteikums, kurā iekļauts
apliecinājums
par
atbilstību
“Atklāta konkursa uz Balvu novada
Bāriņtiesas priekšsēdētāja ama
tu” Nolikuma 2.3.apakšpunktā
noteiktajām prasībām:
• Pretendenta dzīves apraksts (CV);
• Augstāko
izglītību
(likumā

iestādei, sajūsminājos par to, cik krāšņi pie skolām zied puķes, cik daudz izdomas
un rūpju veltīts, lai šo skaistumu veidotu un uzturētu. Liels paldies Balvu novada
izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem: esat
radoši un čakli pastrādājuši. Lai jūsu enerģija neapsīkst!
Zinību svētkos skolēniem novēlu zinātkāri, drosmi izvirzīt mērķus un
neatlaidību, stingriem soļiem dodoties tos īstenot. Pedagogiem vēlu milzīgu
pacietību, sirds gudrību, atvērtību visam jaunajam, vēlmi attīstīties un nepadoties
grūtību priekšā, bet vecākiem – vienmēr būt nomodā par savām atvasēm,
uzticēties, mudināt augt un izzināt pasauli, atbalstīt ikdienas gaitās un vienmēr
būt līdzās grūtībās. Lai visiem ražens jaunais mācību gads!

SENIORIEM IZSNIEGS KUPONUS
PELDBASEINA BEZMAKSAS APMEKLĒJUMIEM

Projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050
ietvaros Balvu novada pašvaldība
informē par iespēju saņemt kuponus
un no 2019. gada 1.septembra
apmeklēt Balvu sporta skolas
peldbaseinu
BEZ
MAKSAS
Balvu
novadā
deklarētajiem
iedzīvotājiem, kuriem ir pilni 54
gadi:
• peldbaseina apmeklējums senio
riem (54+), uzrādot pensionāra
apliecību, brīvdienās un darba
dienās pēc plkst. 14:00;
• peldbaseina apmeklējums senio
riem (54+), uzrādot pensionāra
apliecību, darba dienās laikā no
plkst. 9:00 – 14:00;

• peldbaseina apmeklējums senio
riem (54+) brīvdienās un darba
dienās pēc plkst. 14:00;
• peldbaseina apmeklējums senioriem (54+) darba dienās laikā no
plkst. 9:00 – 14:00.
Kuponus par apmeklējumu varēs

saņemt no 2019.gada 30.augusta
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, 3.stāva 35.kabinetā.
Novada iedzīvotāji kuponus var
pieteikt arī pagastu pārvaldēs.
* Lūdzam ievērot Balvu Sporta
skolas peldbaseina iekšējās kārtības
noteikumus!

2.

“Bāriņtiesu

likums”

noteikto)

apliecinošo dokumentu kopijas
un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu
pievienot;
• Pretendenta redzējums par Balvu
novada pašvaldības Bāriņtiesas
darba aktualitātēm un primāri veicamajiem darbiem.
Dokumenti amata pretendentiem
jāiesniedz līdz 2019.gada 30.augusta
plkst.13.00

slēgtā

aploksnē,

uz

kuras norāda “Konkursam uz Balvu
novada

Bāriņtiesas

priekšsēdētāja

amatu”. Dokumentus var iesniegt
personīgi Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501,
pieņemamajā
28.kabinetā)
vai

istabā
vai

elektroniski

sūtot
uz

(2.stāvā,
pa

pastu,

pašvaldības

oficiālo e-pasta adresi dome@balvi.
lv(parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu), attiecīgi norādot, ka tas
ir pieteikums “Konkursam uz Balvu
novada

Bāriņtiesas

amatu”.

Tālrunis

priekšsēdētāja
uzziņām

par

konkursa nolikumu: 64522398.
Konkursa nolikums www.balvi.lv.
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DOMES SĒDE

Šī gada 22.augustā notika kārtējā
Balvu novada domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Anita Petrova,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis
Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks,
Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija
Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts.
Sēdē kopumā izskatīti 26 jautājumi.
Par grozījumiem noteikumos
Sēdē deputāti lēma pieņemt
saistošo
noteikumu
Nr.17/2019
„Grozījumi Balvu novada Domes
2015.gada 12. februāra saistošajos
noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā””
projektu.
Tehniski
un
saturiski
grozījumi veikti pamatojoties uz Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas norādījumiem, precizējot
saistošo noteikumu izdošanas tiesisko
pamatojumu un pabalsta katastrofas
gadījumā
piešķiršanas
kārtību.
Noteikumos precizēts, ka lēmumu
par pabalsta piešķiršanu katastrofas
gadījumā pieņem Sociālā dienesta
izveidotā
Sociālo
lietu
komisija
un tās maksimālais apmērs ir līdz
sešām Ministru kabineta noteiktajām
minimālajām darba algām mēnesī.
Par noteikumu pieņemšanu
Tika lemts pieņemt saistošo
noteikumu
Nr.18/2019
„Par
pirmsskolas
vecuma
bērnu
reģistrācijas,
uzņemšanas
un
atskaitīšanas kārtību Balvu novada
pašvaldības
izglītības
iestādēs,
kas īsteno pirmskolas izglītības
programmas”
projektu.
Minētajā
projektā noteiktas arī grupas, kam
var tikt piešķirtas ārpuskārtas vietas
izglītības iestādēs.
Par grozījumu nolikumā
Tika nolemts izdarīt grozījumus
Stacijas
pamatskolas
nolikumā,
svītrojot 11.4.punktu. Tas nozīmē,
ka pirmsskolas izglītības programma
vairs netiks realizēta Stacijas skolas
Vīksnas filiālē.
Par grozījumiem lēmumā
Sēdē lēma izdarīt grozījumus Balvu
novada Domes 2019.gada 25.aprīļa
lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam „Tīreļi 1”, Balvu novada
Vīksnas pagastā”, izsakot lēmuma
3.punktu jaunā redakcijā, zemes
vienībai un uz tās esošajām ēkām
piešķirot nosaukumu „Vārnas” un
mainot adresi uz „Vārnas”, Vīksnas
pag., Balvu nov., kā arī nosakot
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Tika nolemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2019.gada
25.jūlija lēmumā „Par nekustamās un
kustamās mantas Pārupes ielā 4, Tilžā,
Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu
valdījumā
un
apsaimniekošanā
Tilžas pagasta pārvaldei”. Tika lemts
papildināt 1.punktu ar vārdiem: „un
saistības par komunālo pakalpojumu
nodrošināšanu
fiziskām
un
juridiskām personām, ar kurām Tilžas
internātpamatskolai noslēgti līgumi
par apkures nodrošināšanu, aukstā
un karstā ūdens piegādi, sadzīves

kanalizācijas savākšanu un attīrīšanu.”.
Par nekustamā īpašuma sadali
Sēdē nolēma atļaut sadalīt fiziskai
personai valdījumā esoša nekustamā
īpašuma
„Niedras”,
Briežuciema
pagasts, zemes vienību 5,50 ha platībā.
Atdalītajai zemes vienībai 1,7 ha
platībā lēma noteikt statusu – rezerves
zemes fonds, zemes vienībai noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir
lauksaimniecība.
Nekustamā
īpašuma sastāvā paliekošajai zemes
vienībai 3,8 ha platībā noteica zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Par palītbas precizēšanu
Deputāti nolēma precizēt platību
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Kubulu pagastā no 2,8
ha uz 2,57 ha un precizēt platību Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai Balvu pagastā no 0,9716 ha uz
1,01 ha.
Par
nekustamo
īpašumu
nodošanu atsavināšanai
Tika lemts nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu „Robežnieki”
Vectilžas pagastā, kas sastāv no
vienas zemes vienības 13,67 ha
platībā.
Saimnieciskajai
nodaļai
tika uzdots veikt nepieciešamās
darbības minētā nekustamā īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu
novada pašvaldības vārda, Īpašumu
privatizācijas
un
atsavināšanas
komisijai tika uzdots pasūtīt tirgus
vērtības noteikšanas lietu.
Tika nolemts nodot atsavināšanai
nekustamo
īpašumu
„Zvaniņš”
Krišjāņu pagastā, kas sastāv no zemes
vienības 0,6816 ha platībā un būves
– bērnudārza. Īpašumu privatizācijas
un atsavināšanas komisijai tika uzdots
pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu,
kā arī izstrādāt izsoles noteikumus.
Par kustamās mantas nodošanu
atsavināšanai
Tika lemts nodot atsavināšanai
šādu Balvu pašvaldības aģentūras
„SAN – TEX” kustamo mantu:
automašīnu VWPassat Variant, valsts
reģ.Nr. FE 8768, 1994.izlaiduma gads;
automašīnu VW Passat Variant, valsts
reģ.Nr. DR 6913, izlaiduma gads –
1989.; traktors MTZ – 80, valsts reģ.Nr.
T347LC, izlaiduma gads -1984.; traktors
MTZ – 80L, valsts reģ.Nr. T2213LL,
izlaiduma gads -1987.; universālā
pašgājējmašīna EO – 2621, valsts reģ.
Nr. T340LC, izlaiduma gads - 1987.
Par telpu un zemes nomām
Deputāti lēma iznomāt mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Nr.15 Vidzemes ielā 2B, Balvos,
ar kopējo platību 47,6 m2 un noteikt

Balvos) uzturēšanai. Ēkas uzturēšanai
nepieciešamā platība - 70,845 m2.
Zemes nomas līgums tiks slēgts uz 20
gadiem, nomas maksa EUR 28,00 gadā
bez PVN.
Zemes nomas līgumu tika nolemts
slēgt ar fizisku personu par Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās
zemes vienības daļas Daugavpils
ielā 72, Balvos, iznomāšanu ēkas
(garāžas k – 21, Daugavpils ielā 72,
Balvos) uzturēšanai. Ēkas uzturēšanai
nepieciešamā platība ir 70,845 m2.
Nomas līgums tiks slēgts uz 15 gadiem,
nomas maksa - EUR 28,00 gadā bez
PVN.
Ar fizisku personu lēma noslēgt
zemes nomas līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības Balvu pagastā 4,18 ha platībā
½ domājamās daļas iznomāšanu ēku
uzturēšanai. Zemes nomas līgumu
lemts slēgt uz 6 gadiem, zemes nomas
maksa - EUR 28,00 gadā bez PVN.
Tāpat zemes nomas līgumu lēma
slēgt ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības Balvu pagastā 4,18 ha platībā
½ domājamās daļas iznomāšanu ēku
uzturēšanai, Zemes nomas līgumu
lemts slēgt uz 6 gadiem, zemes nomas
maksa - EUR 28,00 gadā bez PVN.
Sēdē lēma pagarināt 2009.gada
5.jūnijā noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.20 ar fizisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas 0,3 ha platībā
Briežuciema pagastā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām. Zemes
nomas līgumu lemts pagarināt uz 6
gadiem, zemes nomas maksu nosakot
EUR 30,65 bez PVN gadā. Nomas maksu
sastāda sertificēta vērtētāja noteiktā
nomas maksa EUR 17,65 un sertificēta
vērtētāja atlīdzība EUR 13,00.
Tika lemts pagarināt 2008.gada
29.decembrī noslēgto zemes nomas
līgumu Nr.271 ar fizisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,02
ha platībā iznomāšanu personiskās
palīgsaimniecības vajadzībām. Zemes
nomas līgums tiks slēgts uz 6 gadiem.
Zemes nomas maksa gadā noteikta
0,5% no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
Par grozījumiem noteikumos
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada pašvaldības 2018.gada
22.novembra noteikumos Nr.2/2018
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņas kārtību Balvu novada
pašvaldībā”. Noteikumi papildināti
ar II.1 nodaļu “Nekustamā īpašuma
nodokļa
parāda
un
pārmaksas
dzēšanas kārtība”.
Par
nekustamo
īpašumu
pārdošanu
Depuāti lēma pārdot fiziskai
personai
nekustamo
īpašumu
„Vāveres” Vectilžas pagastā, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo platību
3,47 ha, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 4442,00.
Tika lemts pārdot fiziskai personai
nekustamo īpašumu „Verpuļeva 326”
Verpuļevā, Balvu pagastā, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo platību

nomas maksas sākumcenu EUR 0,91/
m2 bez PVN mēnesī par 1 m2, saskaņā
ar sertificētā vērtētāja nomas maksas
noteikšanas lietu.
Tika lemts slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās
zemes vienības daļas Daugavpils
ielā 72, Balvos, iznomāšanu ēkas
(garāžas k – 280, Daugavpils ielā 76F,
3.

0,154 ha, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1784,00.
Tika lemts pārdot fiziskai personai
nekustamo īpašumu „Lilijas” Tilžā, kas
sastāv no zemes vienības ar kopējo
platību 0,181 ha, nosakot nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR 1304.
Par debitora parāda dzēšanu
Sēdē lēma dzēst mirušas personas
parādu par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Tilžas
pagastā 82,85 ha platībā nomu EUR
121,80 apmērā.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
Deputāti
nolēma
piešķirt
līdzfinansējumu EUR 5 139,41 apmērā
daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 16,
Balvos,
piesaistītā
zemesgabala
labiekārtošanai, kas ir 50% no kopējās
atbalstāmās summas EUR 10 278,81.
Kā arī piešķirt līdzfinansējumu EUR 8
182,77 apmērā daudzdzīvokļu mājas
Ezera ielā 40, Balvos, piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai, kas ir
50% no kopējās atbalstāmās summas
EUR 16 365,54. Un līdzfinansējumu
EUR 1 113,20 apmērā lēma piešķirt
daudzdzīvokļu
mājas
„Akācijas”,
Kubulu pag., Balvu nov., piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai, kas ir
50% no kopējās atbalstāmās summas
EUR 2 226,40.
Līdzfinasējums
piešķirts
pamatojoties uz Balvu novada Domes
2012.gada 13.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.25/2012 „Par Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai un piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai”.
Par pilnvarojumu
Deputāti pilnvaroja 3 Balvu novada
pašvaldības
darbiniekus
izskatīt
dzīvesvietas deklarēšanas jautājumus
un pieņemt ar tiem saistītus lēmumus.
Par papildatvaļinājuma piešķir
šanu
Tika lemts piešķirt Balvu novada
pašvaldības Domes priekšsēdētāja
vietniecei
A.Petrovai
piecas
papildatvaļinājuma
dienas
no
2019.gada 9.septembra līdz 2019.
gada 13.septembrim (ieskaitot) par
nostrādāto laika periodu no 2018.gada
16.jūnija līdz 2019.gada 15.jūnijam.
Par finansējuma piešķiršanu
Tika lemts piešķirt finansējumu
no Balvu novada pašvaldības 2019.
gada
pamatbudžeta
vispārējiem
ieņēmumiem Tilžas pagasta pārvaldei
no
Tilžas
internātpamatskolas
pārņemtās
katlu
mājas
un
ūdens artēziskās akas darbības
nodrošināšanai — EUR 27158,00.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes
lēmumiem
var
iepazīties
www.balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi.
Balvu
novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā
www.balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Domes sēžu
audio ieraksti.
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Kā ierasts, pirms jaunā mācību

kas tos atrod un spodrina. Šajā

gada, augustā uz kopīgu konferenci

zālē, kur pulcējušies trīs novadu –

pulcējas Balvu, Baltinavas un Rugāju

Balvu, Baltinavas un Rugāju, skolu

novadu izglītības iestāžu darbinieki.

pedagogi, šie talanti ir uz katra

Šogad pedagogi tikās 28.augustā,

krēsla. Un jums katram šajā dzīvē ir

lai godinātu darba gaitas beigušos

savs uzdevums,” teica Balvu novada

pedagogus, sveiktu tos, kuri šogad

domes priekšsēdētāja vietniece Anita

uzsāks darba gaitas kādā no novadu

Petrova, izsakot pateicību par darbu

izglītības iestādēm, kā arī iepazītos

gan Izglītības, kultūras un sporta

ar aktualitātēm izglītības jomā un

pārvaldei (IKS), tās vadītājai Intai

piedalītos vērtīgās lekcijās.

Kaļvai, gan arī skolu direktoriem,

Mūzikas

iesākās
skolas

muzikālajiem
Lindas

ar

Balvu

visiem pedagogiem un tehniskajiem

ansambļa

darbiniekiem: “Braucot pa sava un

priekšnesumiem

Vītolas

vadībā,

bet

īpaši

emocionālas un gaišas pārdomas
raisīja

Aijas

Putniņas

un

Astras

Tjunītes uzstāšanās.
“Katrā no mums ir kādi talanti,
tikai dod, Dievs, tādus pedagogus,

kaimiņu novadu izglītības iestādēm,
jūtos lepna un priecīga, ka zied
puķes, skolas un to teritorijas ir tīras
un sakoptas. Jūsu izdoma un spēja
visu iekārot, iekopt un noturēt ir

Konferences gaitā IKS pārvaldes vadītāja I. Kaļva pateicās izglītības iestāžu vadītajiem
par ieguldīto darbu savas iestādes attīstībā.

unikāla. Nešaubos, ka skolās ir darīts
viss iespējamais ar to rocību, kas

46 gadus, un Balvu Valsts ģimnāzijas

jums katram ir bijusi. Lielāka rocība,

ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

pateicoties projektu iespējām, šogad

Valentīna

ir bijusi bērnu ziņā skaitliski lielākajām
skolām

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu

Valsts

kura

skolā

nostrādājusi 21 gadu.

ģimnāzijā
veikti

Apsveikuma vārdus un ziedus

vērienīgi darbi. Ceru, ka tas kalpos

saņēma arī jaunie pedagogi – Karīna

tam, lai jūs būtu atvērti attīstībai,

Zuša,

lai jūs spētu augt līdzi straujajai

vidusskolā, un Salvis Mass, kurš Balvu

pasaulei,

Mūzikas skolā vadīs sitaminstrumentu

un

Karīna Zuša kā sociālā pedagoģe darba
gaitas šogad uzsāks Tilžas vidusskolā.

-

Pužule,

Balvu

pamatskolā,

mūsdienu

kur

tehnoloģijām.

Novēlu bagātu, interesantu, raženu

Savukārt

jaunā paaudze ir gudra un atvērta

par

jaunām zināšanām!”
izturību,

pedagogus
veselību

sveica

un

novēlēja

arī

saglabāšanā

un

mantojuma

mācību

procesa

Rižā,

Aija
Ilga

Bērziņa,

Daiga

Medne,

Iveta

Kuģeniece un Imants Slišāns.

pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde.

Noslēgumā

Pasākumā tika godināti darba
-

rakstus

Ziemeļlatgales

kultūras

Jēkabsone,

Rugāju novada pašvaldības Izglītības

pedagogi

Pateicības

ieguldījumu

nemateriālā

Gunta

priekšsēdētāja Sarmīte Tabore un

beigušie

Tilžas

integrēšanā saņēma Iveta Gabrāne,

Baltinavas novada pašvaldības domes

gaitas

pedagogs

izglītības programmu.

un piepildītu mācību gadu! Lai mūsu

Tāpat

sociālais

noklausīties

PII

interesenti

vairākas

varēja

lekcijas

par

“Pīlādzītis” skolotāja Irēna Viļčuka,

skolotāju kā profesionāli, cilvēku un

kura darbam ar pilsētas pašiem

iedvesmotāju, par mācību procesu

mazākajiem

un tml. tēmām.

iedzīvotājiem

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Konference

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

KONFERENCĒ TIEKAS NOVADU PEDAGOGI

veltījusi

Valentīna Pužule savos darba gados
Balvu Valsts ģimnāzijā ir darbojusies
ļoti aktīvi, iesaistot jauniešus dažādos
projektos. Viņas audzēkņi guvuši
godalgotas vietas valsts mērogā.

IEVĀRĪJUMA DIENA BĒRZPILĪ
par liepziedu medu. Par pienenēm,
avenēm, āboliem ķiršiem, zemenēm,
arbūziem, brūklenēm, ķirbjiem savas
atbildes nodziedāja arī Anna Vilciņa,
Lāsma Ziemele, Renāte Ākule, Biruta
Bogdane, Ilga Lazdiņa, Lonija Čudare,
Linda Jermacāne, Olga Krasovska
un Velta Latkovska. Un katrs par
to saņēma ievārījuma garšvielu
paciņu. Savukārt pirmās trīs vietas -

ievārījuma vārīšanas meistardarbnīca.
Ķirbju
-aprikožu
ievārījumu
uz
ugunskura vārīja Ilga Lazdiņa. Liels
paldies Ilgai par meistardarbnīcu un
Mārim Lazdiņam par meistardarbnīcas
vietas sagatavošanu. Pēc ievārījuma
nobaudīšanas, apmeklētāji secināja zapte sanāca maiga un garšīga!
Ievārījuma dienas apmeklētāji
varēja arī nobalsot par garšas ziņā
sev tīkamāko ievārījumu. Vajadzēja
izvēlēties trīs ievārījumus. Visvairāk
balsis bija atdotas par zaļo tomātu
želeju (vārītāja Anna Kriviša), jo
tādu nekad nebija baudījuši. Tomēr
uzvarēja arī klasiskās vērtības: Lāsmas
Ziemeles zemeņu ievārījums, Birutas
Bogdanes aroniju – ābolu un Jāzepa
Gudakovska plūmju ievārījums. Ar to
pasākums nebeidzās, bija arī atjautības
uzdevums - vajadzēja
uzminēt
dziesmu tekstos
noslēptos augu,
augļu un ogu nosaukumus un, ja zināja
dziesmas melodiju, to arī nodziedāt.
Ar uzminēšanu un dziedāšanu ļoti
raiti sanāca Jāzepam Gudakovskim,
kurš skanīgā balsī nodziedāja rindiņas

piederumus ievārījuma vārīšanai.
Pēc šī pasākuma bija ierosinājums
tikties arī nākošgad un šoreiz ar
sāļajiem ievārījumiem. Paldies visiem
par piedalīšanos Ievārījuma dienā
Bērzpils ainaviski tematiskajā parkā!
Anna Kriviša,
Bērzpils pagasta kultūras pasākumu
organizatore

Foto autors Biruta Bogdane.

Augusts atnācis saulains un
skaists, ar bagātīgu augļu un ogu
ražu. 23.augustā
Bērzpils ainaviski
tematiskajā
parkā
tika
rīkota
Ievārījuma jeb zaptes diena.
Ar
garšīgajiem ievārījumiem
pasākumā piedalījās: Lonija Čudare,
Biruta Bogdane, Renāte Ākule, Jāzeps
Gudakovskis, Lāsma Ziemele. Jāteic,
ka Jāzeps Gudakovskis ir visčaklākais
ievārījumu vārītājs, jo degustācijai
piedāvāja
septiņas
ievārījuma
burciņas, kurās bija dažādu šķirņu
plūmju, bumbieru un ķiršu zaptes.
Degustācijai bija atnesti arī ābolu,
rabarberu-banānu, zemeņu, aronijuābolu, zaļo tomātu, brūkleņu-ābolu
ievārījumi. Vispirms visas zaptes bija
jānogaršo un jāpasaka, kāda zapte
kurā burciņā ir. Visvairāk minējumu
bija par zaļo tomātu želeju, jo
nezinātājiem likās, ka tas ir rabarberu
ievārījums. Pie zaptes baudīšanas bija
sarūpētas arī dažādu veidu pankūkas
- šokolādes, biezpiena, kabaču un
plānās pankūkas.
Pasākuma
laikā
notika
arī

Ievārījuma vārītāji pateicībā par piedalīšanos saņēma pavāru cepures.
4.
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VĪKSNAS PAGASTA DEJOTĀJI UZSTĀJAS BALTKRIEVIJĀ
Starptautiskajā mākslas plenērā
„Sadraudzības palete” bija pulcējušies
vairāku valstu mākslinieki un amatieri.
Šogad Latviju pārstāvēja Vīksnas TDK
„Piesitiens” dejotāja Linda Lukina.
Jāpiebilst, ka Linda ir amatiere un
glezno hobija līmenī. Mākslas plenērs
par tēmu „Divas upes” norisinājās
uz plosta Berezinas upes krastā.
Gleznotājiem darba mērķis bija
atainot festivāla norisi. Ierobežotā
laika dēļ, mūsu dalībniece piedāvāja
atainot vēstījumu par vienu no mūsu
tautas dvēselītes svarīgāko stūrīti, par
kuru plenēra vadītāja bija ieinteresēta
un atbalstīja. Linda uzzīmēja stilizētu
tautumeitu krāsainos svārkos ar
vainagu, kurā
iepītas ozollapas,
rudzupuķes
un smilgas. Plenēra
dalībnieki izrādīja interesi, uzdeva
jautājumus un izprata to mazumiņu
no mūsu latviešu dvēseles. Linda
plenēra dalībniekiem paskaidroja
sava zīmējuma nozīmi: Latviešiem
deja ir dziesma un dziesma ir deja, bet
vainagā ir iepīts vīra spēks un meitu
daiļums, kā arī šis kopums ataino
mūsu tautas Līgo svētkus – Saulgriežu
svētkus.
Vakarā skatītājus priecēja vietējo
mākslinieku koncerts ar krāšņiem
tērpiem un jautrām dziesmām.
Katru gadu augusta otrajā svētdienā
Dokšicas pilsētā tiek rīkots un svinēts
pasākums ar nosaukumu „Divu upju
festivāls”, kurā ar dziesmām un dejām
piedalās arī vieskolektīvi.
Vīksnas deju kolektīvs „Piesitiens”

Foto no personīgā arhīva.

Augusta sākumā, no 10.-11.
augustam, Vīksnas pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Piesitiens”
viesojās Balvu novada sadraudzības
pilsētā
Dokšicos,
Baltkrievijas
Republikā. Deju kolektīva brauciens
bija
piesātinātas
ar
krāšņiem
koncertiem, izstādēm, Starptautisko
mākslas
plenēru
,,Sadraudzības
palete”, vieskoncertu „Divu upju
festivāls”
un
citām
kultūras
aktualitātēm.
Dokšicos dzīvo apmēram 7000
iedzīvotāju, un 10.augustā pilsēta
svinēja 612. dzimšanas dienu. Par godu
šim pasākumam uz ielām un parkā
varēja vērot dažādas aktivitātes, kas
bija domātas ikvienam interesentam.
Spēļu pasaule „Bērnības teritorija”
vairāk bija vērsta uz ģimenēm ar
bērniem, kurā par interesantām
atrakcijām priecājās paši mazākie
dalībnieki. Gadatirgū „Meistaru aleja”
varēja apskatīt, iegādāties pašrocīgi
izgatavotas lietas, kā arī aprunāties uz
vietas ar pašiem meistariem, un tas bija
to vērts! Priecēja čaklo rokdarbnieču
izšuvumi dažādās tehnikās, pārsvarā
krustdūrienā, kā arī tamborējumi,
kokgriezuma gleznas, smalkāki un
biezāki salmu pinumi (sākot no
vainagiem un rokassprādzēm, beidzot
ar groziem un lādēm), kalumi, dažādas
rotas, eļļas krāsas gleznas, suvenīri un
daudz kas cits. Ikviens varēja nobaudīt
saimnieču gatavotos konditorejas
izstrādājumus un baudīt kvasu no
lielās mucas kā senos laikos.

Vīksnas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Piesitiens”.
festivāla apmeklētājus priecēja ar
jautrām dejām un krāšņiem tērpiem,
par ko izpelnījās neviltotus aplausus
un gaviles. Savukārt dejotāji ir sajūsmā
par laipno uzņemšanu, viesmīlību, par
jauniem draugiem, sakopto pilsētu un
interesanto kultūrvidi.
Priecājamies, ka mūsu – Balvu
novada, kultūru var nest ārpus Latvijas
robežām un veidot sirsnīgu draudzību
gan starp kolektīvu dalībniekiem,
gan novada administrāciju. Jauki, ka
sadraudzības ietvaros var paviesoties
citās pilsētās un valstīs, apskatīties
un salīdzināt viņu kultūras vērtības ar
tām, kas ir mums.

parādīja, kas katrā no disciplīnām

6.Baltijas valstu atklātais čempionāts

tehniskajā izpildījumā vēl ir jāpieslī

vieglatlētikā
dienā

senioriem.

Lietuva

sportistus

Sacensību
sagaidīja

ar labu, saulainu laiku. Tādos laika
apstākļos labu rezultātu sasniegšanu
varēja

sekmēt

tikai

sportista

čempionāts

vieglatlētikā, Višķos, kur piedalījās un

noturība, kas ir ļoti svarīga sīvas

labus rezultātus uzrādīja J.Strapcāns.

konkurences apstākļos.

Kaļvai,

Vīksnas

pagasta

pārvaldes

vadītājai Dz. Pipcānei, atsaucīgajam
šoferītim

V.

Noskovam,

visiem

Baltkievijas festivāla organizatoriem
par jauko piedzīvojumu divu dienu
garumā!
Ligita Kacēna,
Vīksnas pagasta kultūras pasākumu
organizatore

Raivo Keišs svaru kategorijā 35kg izcīnīja 1.vietu;
Daniels Būde svaru kategorijā 40kg izcīnīja 5.vietu;
Edijs Keišs svaru kategorijā 45kg izcīnīja 1.vietu;
Haralds Kokorevičs svaru kategorijā 67kg izcīnīja 5.vietu;
Alekss Blonskis svaru kategorijā 81kg izcīnīja 3.vietu;
Ralfs Plavnieks svaru kategorijā 89kg izcīnīja 2.vietu;
Lauris Logins svaru kategorijā virs 96kg izcīnīja 2.vietu;
Sandija Keiša svaru kategorijā 40kg izcīnīja 1.vietu.

bas notika 24. augustā – 7.Latgales

sagatavotības līmenis un psiholoģiskā

un sporta pārvaldei un personīgi I.

Mūsu svarcēlāju rezultāti:

Šīs sezonas noslēdzošās sacensī
veterānu

novada pašvaldībai, Izglītības, kultūras

Laikā no 9.-10.augustam Balvu sporta skolas sportisti piedalījās sacensībās
Ludzā - Ludzas pilsētas svētku starptautiskajās sacensībās svarcelšanā. Sacensībās
piedalījās sportisti no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.

pē.”

atklātais

saka lielu un sirsnīgu paldies Balvu

SPORTA SKOLAS SVARCĒLĀJU
PANĀKUMI SACENSĪBĀS

A.PUŠPURS – LABĀKAIS ŠĶĒPA
METĒJS BALTIJĀ
No 10.-11.augustam Viļņā risinājās

Vīksnas pagasta vidējās paaudzes
deju kolektīva ”Piesitiens” dalībnieki

Čempionātā piedalījās sportisti no
Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, un, tā kā
čempionāts ir atklātais, tad arī bija
sportisti no Baltkrievijas, Ukrainas,
Turcijas un Krievijas sporta kluba
„Feniks”. No Latvijas dalību pieteikuši
bija 107 sportisti. Arī balvenieši -

Foto no personīgā arhīva.

Aigars Pušpurs un Jānis Strapcāns, bija
starp viņiem.
Ar kādiem rezultātiem no Viļņas ir
atgriezušies mūsējie?
To stāsta Jānis Strapcāns: “Aigars
Pušpurs vecuma grupā 50+ šķēpa
par Baltijas čempionu. Startējot vēl
arī lodes grūšanā un diska mešanā,
tika

izcīnīta

ceturtā

vieta.

Jānim

Strapcānam vecuma grupā 65+ divas
bronzas medaļas – lodes grūšanā
10,87m;

diska

mešanā

34,23m,

kas ir Jāņa šīs sezonas labākais
sasniegums. Šķēpa mešanā ceturtā
vieta. Sasniegtie rezultāti ir adekvāti
ieguldītajam darbam treniņos, un

Foto no personīgā arhīva.

mešanā ar rezultātu 43,91m kļuva

S. Keiša uz goda pjedestālā.

JAUNO FUTBOLISTU UZŅEMŠANA
Līdz ar jauno mācību gadu Balvu Sporta centrs aicina 2013., 2014. un 2015.
gadā dzimušos bērnus pieteikties futbola nodarbībām!
Treneris Jurģis Vilciņš. Pieteikšanās līdz 10.septembrim.

A.Pušpurs un J.Strapcāns sacensību
laikā Viļņā.

Tālruņi: 25157080; 28348016.
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IZMAIŅAS AUTOBUSA MARŠRUTĀ
Izvērtējot
pieprasījumu
pēc
sabiedriskā transporta pakalpojumiem
un nodrošinot iedzīvotājiem iespēju
ātrāk nokļūt galapunktā, no 2019.
gada 1. septembra divos maršruta
Nr.7912 Rīga–Viļaka–Baltinava reisos
tiks mainīts to izpildes laiks. Papildus
tam maršrutā mainīsies vairākas
pieturas.
Turpmāk autobuss no Rīgas
starptautiskās autoostas izbrauks
plkst.17.20 un no pieturas Baltinava
– plkst.2.00 (līdz šim tas izbrauca
attiecīgi plkst.16.45 un plkst.1.25).
Ņemot vērā, ka pasažieru apmaiņa
vairākās pieturās praktiski nenotiek,

PROJEKTS “KOPLIETOŠANAS MELIORĀCIJAS
SISTĒMU ATJAUNOŠANA BALVU NOVADĀ”

no maršruta tiks izņemta pietura
Silakrogs,
Sitene,
Litenes
centrs,
Zeltalejas, Gulbītis, Tirzas tilts, Lācītes,
Drabeši un Sēnīte. Savukārt tajā tiks
iekļauta pietura Litene un Gauja.
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādinot,
ka statistiku par reisa pieprasījumu
veido pasažieriem izsniegtais biļešu
skaits. Par konstatētiem biļešu
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri
var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot
pa tālruni 27776621.

Saskaņā

Ministru

kādā

kabineta

30.septembra

noteikumiem

Nr.600

piešķir

valsts

tai skaitā ELFLA finansējums – EUR
270000.

“Kārtība,

parakstot

Eiropas

līgumus ar iepirkumā uzvarējušo SIA
“Bauskas meliorācija”, sākās projekta

konkursu

īstenošana.

pasākumam

pašvaldībām bija iespēja iesniegt
projekta pieteikumus finansējuma
saņemšanai ar attiecināmo izmaksu
apmēru līdz EUR 300000.
2018.gada
atbalsta

pavasarī

dienests

Lauku

apstiprināja

ELFLA

finansējuma

saņemšanai

Balvu

novada

pašvaldības

iesniegto

projekta

pieteikumu

”Koplietošanas meliorācijas sistēmu

mājražotājiem un amatu meistariem!
Piedalīties
aicinām
vietējos
zemniekus,
amatniekus
un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās
obligāta
(līdz
12.
septembrim!)
Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā: rakstot
uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot
26461435, 29272948.

vasarā,

Savienības atbalstu atklātu projektu
veidā

un

2018.gada

"Ieguldījumi materiālajos aktīvos"”

14. SEPTEMBRĪ LAUKU LABUMU TIRDZIŅŠ
BALVOS

14.septembrī Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra,
notiks tradicionālais lauku labumu
jeb zaļais tirdziņš. Aicinām ikvienu
apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos
dažādus lauku labumus, sezonas
dārzeņus, ogas un augļus, kā arī
amatniecības
izstrādājumus
no
tuvākiem un tālākiem zemniekiem,

ar

2014.gada

atjaunošana Balvu novadā” Nr.1707-A00403-000186,
meliorācijas

kas

grāvju

paredzēja

Jau rudenī tika pabeigti darbi
pie

Balvu

pagasta

atjaunošanas,

pagastā,

turpinājās 2019.gada pavasarī, pēc
tehnoloģiskā pārtraukuma. Kopējais
projektā atjaunojamo grāvju garums
ir 31 109 m.
Kā plānots, būvuzņēmums darbus
pabeidza šā gada augustā un šobrīd
objekti

tiek

gatavoti

nodošanai

ekspluatācijā.

atjaunošanu

Kubulu

pārējo

četru pagastu grāvju atjaunošana

Andris Vrubļevskis,

piecos Balvu novada pagastos –
Balvu

novadgrāvja

savukārt

projektu koordinators

pagastā,

Vīksnas pagastā, Bērzkalnes pagastā
un

Lazdulejas

pagastā.

Projekta

kopējā summa ir EUR 377488,63,

AR DAŽĀDĀM AKTIVITĀTĒM ATZĪMĒTA JAUNATNES DIENA

Foto no BBJC arhīva.

gatavojot
dekorācijas,
veidojot
jauniešu aktivitāšu koncepcijas un
sagatavojoties radošajām darbnīcām.
Pasākuma apmeklētājiem bija
iespēja darboties 18 aktivitāšu
punktos
un
izvēlēties
sev
interesantāko nodarbi - radošu,
māksliniecisku vai praktisku. Ļoti lielu
popularitāti tradicionāli izpelnījās
orientēšanās aktivitāte, kurā startēja
70 dalībnieki, ķermeņa apgleznošana
ar hennu un citas aktivitātes.
Darbnīcas uzsāka savu darbu pēc
septiņiem vakarā, tās savu mājvietu
atrada BBJC telpās, jo “debesu duša”
mainīja pasākuma aprises. Sportiskās
aktivitātes - atraktīvās stafetes un
futbola prasmju skola, kā paredzēts,
notika kopā ar viesi no ASV Hamid
Babaali.
Īpašie viesi - “Eurodesk” info
punkts, kopā ar Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra jaunatnes lietu
speciālisti Unu Tomiņu un aktīvajiem
jauniešiem piedāvāja uzzināt par

Ziedu rotu veidošanas meistardarbnīca.
jauniešu iespējām Eiropas mērogā.

viesi

-

grupa

“Tranzīts”,

pulcēja

Pasākuma otrajā daļā - uzstāšanās

daudz interesentu un bija brīnišķīgs

uz skatuves, kuru iesildīja mūsu

noslēgums rosīgajai Jaunatnes dienai

skatuves
“Di

spīdekļi

dancers”

–

deju

meitenes,

studija

2019.gadā.

muzikāli

priekšnesumi bija viesu sveiciens

Gunita Prokofjeva,

no kaimiņu novadiem – Rugājiem

BBJC speciālists jaunatnes politikas

Alūksnes.

Pasākuma

īpašie

jautājumos

Foto no BBJC arhīva.

un

Foto no BBJC arhīva.

Vairākus gadus Balvos notiek
pasākumi par godu Starptautiskajai
jaunatnes dienai, kuru pasaulē
atzīmē 12. augustā. Balvos šogad šis
pasākums notika 9.augustā Balvu
Bērnu un jauniešu centra (BBJC)
pagalmā. Pasākums tika īstenots
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”
(8.3.4.0/16/I/001),
apakšprojekta
Balvu novadā “Neformālajai izglītībai
- JĀ!” ietvaros, kuru īsteno biedrība
“Kalmārs” sadarbībā ar Balvu Bērnu
un jauniešu centru.
Pasākums,
kas
veltīts
Starptautiskajai Jaunatnes dienai bija
projekta “Neformālajai izglītībai –
JĀ!” noslēguma pasākums “Jaunietis
jaunietim”. Pasākuma uzdevums
bija projektā iesaistīto jauniešu
aktīva
ieskaitīšana
pasākuma
veidošanā
un
norisē.
Jaunieši
iesaistījās sagatavošanas darbos,
vairāk kā nedēļu pirms pasākuma

Uz vakara koncertu BBJC pagalmā pulcējās vietējo mākslinieku un grupas
“Tranzīts” cienītāji.

Roku veiklību bija iespēja pārbaudīt origami mākslas nodarbībā.
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UZSĀKTAS GARANTĒTĀS ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS AS "PNB BANKA" KLIENTIEM
Finanšu un kapitāla tirgus
komisija (turpmāk – FKTK) ir
pieņēmusi lēmumu par garantēto
atlīdzību izmaksu kārtību AS "PNB
Banka" klientiem, uzticot garantēto
atlīdzību izmaksu veikt AS "Citadele
banka".
Saskaņā ar likumu garantētajai
atlīdzībai ir jābūt pieejamai bankas
klientiem, sākot ar astoto darbdienu
pēc
dienas,
kad
konstatēta
noguldījumu nepieejamība. Katram
AS "PNB Banka" klientam tiks
izmaksāta garantētā atlīdzība līdz
100 000 eiro. Garantēto atlīdzību
izmaksai AS "PNB Banka" klientiem
ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni
eiro. Garantētās atlīdzības izmaksas
pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu
garantiju fonda (NGF), un šim mērķim
nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts
budžeta.
99,2% AS "PNB Banka" klientu
garantētās atlīdzības veidā saņems
savus noguldījumus pilnībā. No tiem
95% ir iekšzemes klientu, savukārt
tikai 4,2% - ārvalstu klientu.
Ņemot vērā, ka ievērojama daļa AS
"PNB Banka" ir pensiju un pabalstu
saņēmēji, FKTK un AS "Citadele banka"
strādā ciešā sadarbībā ar Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūru

(VSAA), lai klientiem nodrošinātu
pēc iespējas ātru un ērtu pensiju un
pabalstu saņemšanu.
Garantētās atlīdzības izmaksas
kārtība AS “PNB Banka” klientiem:
Privātpersonām,
VSAA
maksājumu
(pabalstu/pensiju)
saņēmējs ar jau esošu kontu AS
"Citadele banka":
Nav nepieciešams doties uz
AS "Citadele banka" filiāli. Jūsu
garantētā atlīdzība tiks automātiski
pārskaitīta uz AS "Citadele banka"
kontu. Bankas konsultants informēs
VSAA par turpmāko maksājumu
saņemšanu uz AS "Citadele banka".
6 mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu
sākuma
Jums
nepieciešams
apstiprināt VSAA, vai turpināsiet
saņemt maksājumus AS "Citadele
banka".
Privātpersona, VSAA maksājumu
(pabalstu/pensiju) saņēmējs, bez
konta AS "Citadele banka":
Dodieties
uz
noteiktām
AS
"PNB Banka" filiālēm, dokumentu
parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID
karti. Jums tiks automātiski atvērts
konts AS "Citadele banka" un ieskaitīta
garantētā atlīdzība. Internetbanka
Jums būs pieejama uzreiz pēc
dokumentu parakstīšanas. Norēķinu

karti saņemsiet pa pastu 2 darba
dienu laikā, un turpmāk varēsiet to
izmantot norēķiniem un skaidras
naudas izņemšanai. Turpat aizpildiet
iesniegumu VSAA par turpmāko
pabalstu/pensiju
saņemšanu
AS
"Citadele banka" vai paziņojiet VSAA
par vēlmi to saņemt citas bankas
kontā.
Privātpersona, rezidents ar jau
esošu kontu AS "Citadele banka":
Aizpildiet pieteikumu par garantēto
atlīdzību saņemšanu internetbankā
vai AS "Citadele banka" filiālē. Jūsu
garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz
pieteikumā norādīto kontu – jau esošu
kontu AS "Citadele banka" vai kontu
jebkurā citā finanšu iestādē.
Privātpersona, rezidents bez
konta AS "Citadele banka":
Dodieties uz AS "Citadele banka"
filiāli, identificējieties un saņemiet
garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu
uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.
Privātpersonas
–
ārvalstu
rezidenti:
Zvaniet uz AS "Citadele banka" un
vienojieties par tikšanos. Dodieties uz
AS "Citadele banka" filiāli Republikas
laukumā 2A, Rīgā, identificējieties
un saņemiet garantēto atlīdzību ar
pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā

finanšu iestādē.
Juridiskās personas un to
pārstāvji:
Zvaniet uz AS "Citadele banka"
informatīvo tālruni 67010000 un
vienojieties par tikšanos. Dodieties
uz norādītajām AS "Citadele banka"
filiālēm, identificējieties un atveriet
kontu AS "Citadele banka" vai saņemiet
garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu
uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.
Ievērībai
klientiem,
kuriem
jādodas uz AS "Citadele banka": Lai
izmaksu process noritētu raiti, aicinām
klientus pirms doties uz AS "Citadele
banka", pārliecināties, ka spēkā
esošie klienta personu apliecinošie
dokumenti ir AS "PNB Banka" rīcībā
jeb ir aktualizēta klienta identifikācijas
informācija.
Latvijas Noguldījumu garantiju
sistēma
paredz
līdz
100
000
eiro garantēto atlīdzību katram
noguldītājam.
To
izmaksā
gan
fiziskām, gan juridiskām personām
par visu veidu noguldījumiem jebkurā
valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas
uz bankas klientu noguldījumiem, uz
noguldījumu procentiem, kas uzkrāti
līdz
noguldījumu
nepieejamības
iestāšanās dienai.
Papildus informācijai www.fktk.lv.

NVA AICINA DARBA MEKLĒTĀJUS REĢISTRĒTIES DALĪBAI TIEŠSAISTES DARBA
DIENĀ „DARBS UN KARJERA LATVIJĀ”
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) aicina darba meklētājus
reģistrēties
dalībai
tiešsaistes
darba dienā „Darbs un karjera
Latvijā 2019”, kas 26.septembrī no
plkst. 10.00 līdz 16.00 norisināsies
Eiropas darba dienu platformā
www.europeanjobdays.eu.
Tā
ir
lieliska iespēja darba meklētājiem
atrast piemērotu darbu Latvijā!
Dalība pasākumā ir bez maksas!
Šobrīd tiešsaistes darba dienai
ir pieteikušies jau vairāk nekā 150
darba meklētāju, savukārt darba
devēji ir reģistrējuši jau 725 brīvas
darba vietas ar atalgojumu virs 1000
eiro, pārstāvētas ir tādas nozares kā
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

(“Tieto Latvia”, “Evolution Latvia”),
rūpniecība un ražošana (“Polipaks”,
“Dinnair”, “SSI Schaefer Latvia”,
“Severstal Distribution”, “Stiga RM”,
“Valmieras stikla šķiedra”), pārtikas
ražošana (“Meat Union”, “Orkla
Latvia”), būvniecība (“Skonto PREFAB”,
“Skonto
Plan”),
apdrošināšanas
pakalpojumi (“BTA Baltic Insurance
Company”), transporta pakalpojumi
(“Rīgas satiksme”), mazumtirdzniecība
(“Paul Mason Properties – IKEA”,
“VITA mārkets”), veselības aprūpe
(“Jelgavas poliklīnika”), citi pakalpojumi
(“AMPLEXOR”, “Your Move”), darbu
piedāvā arī Nacionālie bruņotie spēki.
Lai pieteiktos vēlamajai vakancei
un pasākuma dienā – 26. septembrī

- ieplānotu darba intervijas laiku
tiešsaistē, darba meklētājam savs
profils jāreģistrē Eiropas darba dienu
platformas (www.europeanjobdays.eu)
sadaļā „Darbs un karjera Latvijā 2019”
(https://www.europeanjobdays.eu/en/
events/job-and-career-latvia-2019).
Tiešsaistes darba diena „Darbs un
karjera Latvijā” tiek rīkota sadarbībā ar
Latvijas Republikas Ārlietu ministriju,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi,
Valsts
sociālās
apdrošināšanas
aģentūru, Vides aizsardzības un
reģionālas
attīstības
ministriju,
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru, Valsts darba inspekciju,
Valsts ieņēmumu dienestu, “Tele2”
sociālo kustību “Latvija strādā” un

NETRADICIONĀLAS SPORTA SPĒLES UN
IZZINOŠA EKSKURSIJA BRIEŽUCIEMĀ
31.augustā Briežuciema pagastā
notiks
Netradicionālās
sporta
spēles ar startu plkst.11:00. Būs
iespēja piedalīties baskāju skrējienā
un aktivitātēs “Paskaties uz ierastām
lietām netradicionāli”. Pēc aktīvas un
atraktīvas izkustēšanās plkst.13:00
aicinām ikvienu doties “Briežuciema
pagasta ekspedīcijā”. Pasākums tiek
rīkots kā izzinoša ekskursija, kuras
gaitā vietējie pagasta stāstnieki atklās
Briežuciema interesantākos vēsturiskos
un mūsdienu stāstus, kā arī dosimies
iepazīt darbīgos pagasta ļaudis!
Ekskursijā dalībnieki brauc ar savām
automašīnām vienotā kolonnā uz
programmā paredzētajiem objektiem.
Ekspedīcijas sākums un dalībnieku
tikšanās plkst. 13:00 laukumā pie

projektu Your Move.
Pasākuma

laikā

uz

lietotāju

jautājumiem

atbildēs

NVA,

apdrošināšanas

reģistrēto
tiešsaistē

Valsts
aģentūras,

sociālās
Valsts

darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu
dienesta, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes, Vides aizsardzības
un reģionālas attīstības ministrijas,
kā arī Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras pārstāvji.
Papildu informāciju var uzzināt,
sazinoties ar tiešsaistes darba dienas
EURES koordinatoru Andri Segliņu
(e-pasts: Andris.Seglins@nva.gov.lv, tālr.
63429422).

PIESAKIES IZKLAIDĒJOŠAI ERUDĪCIJAS
„SPĒLEI PRĀTA SPĒLES LATVIJAS KAUSS”

Briežuciema tautas nama.
Ekskursijas
laikā
apmeklēsim
Lutenānu purvu un kūdras ražotni
SIA “Compaqpeat”, izzināsim Bilgas
kalna stāstu, apskatīsim Oļģerta
Pundura medību trofeju kolekciju un
ieklausīsimies viņa mednieku stāstos,
viesosimies
pie
ādas
apstrādes
meistara Andra Ločmeļa un pie Gunāra
Voita zemnieku saimniecībā “Ezeri”.
Dienas noslēgumā ap 16:30 baudīsim
Briežuciema
prasmīgo
saimnieču
gatavoto zupu pie tautas nama.
Papildus informācija par ekskursiju
un pieteikšanās – 25444621 (Zita).
Briežuciema pagasta ekspedīciju
rīko Briežuciema pagasta tautas nams
sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centru.

Aicinām
pieteikt
komandas
turnīra „PRĀTA SPĒLES LATVIJAS
KAUSS” spēlei, kas notiks Balvu
novada Kubulu pagasta kultūras
namā, sestdien, 21. septembrī,
plkst.14.00.
LATVIJAS KAUSĀ var piedalīties
ikviens, kas sevī jūt vajadzību meklēt
atbildes uz mūžīgajiem un laicīgajiem
jautājumiem, un sacensties ar citiem.
Spēļu dalībniekiem nav noteiks
vecuma ierobežojums un dalība
pasākumā ir bez maksas.
„PRĀTA SPĒLES” ir izklaidējošs
pasākums, kas neprasa vēstures
profesora cienīgas zināšanas —
galvenais ir komandas darbs un labi
pavadīts laiks.
Lai pieteiktos, nepieciešams apzināt
7.

4-6 cilvēku komandu un pieteikt dalību
mājas lapā www.prataspeles.lv.
Atlases spēļu labākās komandas
vispirms tiksies reģiona pusfinālā
un labākās cīnīsies tālāk par unikāla
dizaina kausu turnīra lielajā finālā
novembrī Rīgā.
Plašāku informāciju par spēles
noteikumiem, norises vietām un
pieteikšanās
iespējām
meklējiet
spēļu
mājas
lapā
internetā
www.prataspeles.lv.
Piedalies turnīra spēlēs un pārbaudi
savas zināšanas! Tā ir lieliska iespēja
interesanti un aizraujoši pavadīt laiku,
iesaistīties
aizraujošās
diskusijās
kopā ar saviem draugiem, kolēģiem
vai ģimeni. Organizē biedrība “Prāta
spēles”.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 29.augusts

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

tos. Padalīsimies ar receptēm. Vai

1.septembrī plkst.11:00 Sv.Mise
Balvu
Pēc

Romas

katoļu

Sv.Mises

svētība

studentiem,

baznīcā.
skolēniem,

skolotājiem

un

vecākiem, uzsākot jauno mācību
gadu.
2.septembrī plkst.18:00 Roberto

14.septembrī

no

plkst.9:00

Lauku labumu tirdziņš laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
18.septembrī

plkst.18:00

“Ziedotāju apļa” pasākums Balvu
Novada muzejā.Sīkāka informācija
www.ritineitis.lv.
20.septembrī

plkst.18:00

Koncertuzvedums ,, Ar skatienu uz
debesīm” par cilvēka ceļu pie Dieva

ugunskurā

noslēguma pasākums. Plkst.20:00
Zaļumballe

Bērzkalnes

estrādē.

Muzicē ”Duets Sandra”.

“Skolotāja

J.Vaskinoviča

piemiņas

kauss futbolā 2019” Bērzpils sporta
laukumā.
plkst.13:00

Bērzpils ainaviski tematiskajā parkā
pasākums “Vai rudens šogad ir
“bagāts vīrs””- KARTUPEĻU DIENA
un

konkursi

“Lielākais

“Lielākais

burkāns”,

kartupelis”.

Būs

SKATĀMAS IZSTĀDES

Annas

Krivišas, tel: 27872031 vai e-pasts:

•

annakrivisa@inbox.lv.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
31.augustā
Sportiskas

plkst.11:00

aktivitātes

-

•

baskāju

skrējiens, netradicionālas spēles.
Plkst.

13:00

Laukumā

pie

Briežuciema tautas nama pulcēšanās
braucienam

„Ekspedīcija

pa

•

Briežuciemu’’ (ar saviem transporta
līdzekļiem). Pieteikties braucienam
un sīkāku informāciju var saņemt
pie

Zitas,

t.25444621,

e-pasts:

•

mezalezita@inbox.lv.

KUBULU PAGASTĀ
septembrī

Pilngadības

svētki.

plkst.

18:00

Plkst.

22:00

Balle. Spēlēs grupa “Vietu nav”. Ieeja
EUR 3,00.
21.septembrī

plkst.

14:00

balvas!

kāposts”,
“Lielākais
Atnāciet

dalībnieku sastāvā un reģistrējies
www.prataspeles.lv.

Dalība

•

bezmaksas.

LAZDULEJAS PAGASTĀ
7.septembrī plkst.19:00 Vasaras
sezonas
Lazdulejas

noslēguma
pagasta

pasākums

•

estrādē.

Plkst.21:00 Balle kopā ar grupu
“Rolise”. Ieeja par brīvu. Pasākumā
tiks fotografēts.

ar kādu savu mīļāko ēdienu no

VECTILŽAS PAGASTĀ

kartupeļiem, baudīsim un degustēsim

31.augustā plkst.10:00 Pagasta

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

•

Kultūras namā. Izveido komandu 4-6

plkst.11:00

27.septembrī

kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja brīva.

Būs

„Prāta spēles” Latvijas kauss Kubulu

BĒRZPILS PAGASTĀ
1.septembrī

kartupeļi?

informāciju var saņemt pie

7.

7.septembrī plkst.18:00 Sezonas

ceptie

lieliska iespēja tos nobaudīt. Sīkāku

Balvu Sakrālās kultūras centrā.

BĒRZKALNES PAGASTĀ

31.augustā plkst. 22:00 Balle

atceries bērnības garšu - kā garšo

Meloni koncerts Balvu muižā. Ieejas
maksa EUR 2,00.

sporta svētki ,,Mūsu rati ripo raiti”.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

•

Balvu pilsētā:
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā
skatāma Starpnovadu vizuālās
mākslas konkursa “Krāsu raksti
Latgalē” darbu izstāde.
Balvu Centrālās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā 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
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde “Grafika”, skolotāja
Lana Ceplīte.
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.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

• Balvu Novada muzejā līdz 7.septembrim skatāma Latvijas Mākslas
akadēmijas Latgales filiāles studentu

un

pasniedzēju

darbu

izstāde “Dzīres”.
• Balvu Novada muzejā skatāmas
ekspozīcijas - “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”, “Ziemeļlatgales
nemateriālais

kultūras

manto-

jums”, “Ģenerāļa Valda Matīsa
piemiņas istaba”, “Balvi senajās
fotogrāfijās”.
Bērzpils pagastā
No 9.septembra Bērzpils Saieta
namā būs 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”.
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.

