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8. (209.) numurs

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

Iestāžu darba laiki svētkos
Peldbaseins:
1.maijs - slēgts;
4. maijs – no plkst.14:00-22:00;
5.maijs - no plkst.9:00-22:00;
6.maijs – slēgts;
7.maijs - no plkst.17:00-22:00;
12.maijs - no plkst.14:00-22:00.
Balvu Centrālā bibliotēka:
1. maijs – slēgta;
2.maijs – no plkst.10:00-18:00;
3.maijs – no plkst.10:00-17:00;
4.,5.,6.maijs – slēgta.
Balvu novada pašvaldība:
1.maijs – slēgta;
3.maijs – no plkst.8:30 - 15:00;
6.maijs – slēgta.
Balvu Novada muzejs:
1.maijs – slēgts;
3.maijs – no plkst.10.00 – 16.00;
4.,5.,6.maijs – slēgts.

„OTRAS LĪDZĪGAS DEBESU PUSES NAV VISĀ PASAULĒ”
Šī citāta autors ir rakstnieks,
28

grāmatu

ir tapis par godu šim hobijam.

klīniskās

kontrolpunktus pa pilsētu, vecāki

Pašlaik apgūst metālapstrādes

socioloģijas maģistrs, pasniedzējs

un citi Boņuka cienītāji varēja

un metinātāja profesiju, bet dzīvē

Kalifornijas

paklausīties Andreja Rudzinska

strādājis gan apģērbu veikalā, gan

dzīvesstāstu

dažādās televīzijās, gan nopietni

psihologs

autors,

radošajās darbnīcās vai meklēja

universitātē,
Napas

(ASV)

psihiatriskajā klīnikā, sabiedrības
pētnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa
virsnieks – Jānis Klīdzējs, kuram
šogad atzīmējam 105gadi. Viņš
bija arī pasākuma „Bibliotēku
nakts

2019”

Balvu

Centrālajā

bibliotēkā galvenais varonis. Un
viens no rakstnieka darbiem, kurš
uzņemts arī filmā un kuru zina

par

to,

kāda

ir

izveidojusies viņa dzīve 28 gadus

nodarbojies

pēc filmas „Cilvēka bērns”.

mākslu.

Interesantākie

fakti,

ko

Tikšanos

ar

fotografēšanas

un ir divu bērnu tēvs, kurš jau 20

tautas muzikanta Alfrēda Circeņa

gadus dzied vīru korī „Graidi”

izpildījumā.

arī

pēdējais

tetovējums

skanīgas

Boņuku

papildināja

citu,

dziesmas

arī

izglītojošas aktivitātes, piemēram,
iespēju veidot no māla Žiku,
sašūt Cikceru, spēlēt spēles un
minēt mīklas, salocīt lidmašīnu
lidojumam uz Kaliforniju, uzbūvēt
torni, minēt putnu balsis, iet
ganos,

uzrakstīt

vēstuli

sev

tuvam cilvēkam, kā arī piedalīties
orientēšanās sacensībās „Uz kuru
pusi!”.
Ikviens

pasākuma

apmeklētājs varēja atrast savām
interesēm un spējām atbilstošu
aktivitāti. Kamēr bērni darbojās

klātiem galdiem 4. maijā!

giem, jauniepazītiem cilvēkiem;
• balti klāts galds kā pašapziņas un lepnuma simbols un vienojošais elements;

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

un

Novērtēsim un izcelsim savus varoņus un

ģimeni, kaimiņiem, vietējiem un ārzemju drau-

Rudzinski, kurš nu jau izaudzis

radošas

jaunu varoņu paaudzi.

• kopīga galda klāšana un svinēšana kopā ar

atveidotāju Boņuku jeb Andreju

interesantas,

valsts dibināšana, arī šis bija drosmīgs solis, radot

uzmanību šādiem akcentiem:

tikties ar tās galvenās lomas

kolektīvs bija sagatavojis vairākas

sapulces 1922.g. 15. februārī pieņemtā LR Satversme.

Rīkojot Baltā galdauta svētkus, iesakām pievērst

2020!

un 26.aprīlī ikvienam bija iespēja

Balvu Centrālās bibliotēkas

neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes

godināsim Latvijas neatkarības atjaunošanu pie balti

Uz tikšanos Bibliotēku naktī

ikviens latvietis, ir „Cilvēka bērns”,

liels.

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās
Padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas (LR)

Šī deklarācija atjaunoja LR suverenitāti. Tāpat kā
ar

pastāstīja Andrejs - dzīvo Rēzeknē

un kuram ļoti patīk moči, starp

LATVIJAS NEATKARĪBAS
ATJAUNOŠANAI VELTĪTIE
„BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI”

Andrejs Rudzinskis, Boņuka lomas atveidotājs, (pirmais no kreisās)
klausītājiem atklāja, ka jau 15 gadus viņš ir militārajā dienestā, strādā
par nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistu, savā karjeras laikā
neitralizējot ap 3000 dažāda veida munīcijas. Divas reizes bijis Afganistānā,
bet drīzumā papildināt zināšanas un padalīties ar tām dosies uz ASV.

• kopā būšana un galda sarunas, piem., daloties
atmiņās par 1990. gada 4. maiju, par brīvības
nozīmi, godināt savas apkaimes varoņus –
cilvēkus, kuri ar darbiem iedvesmo citus, neļauj
zaudēt sparu un uzlabo apkārtējo vidi;
• senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana;
• norišu dokumentēšana, pašiem radot foto, audio un video stāstus, lai saglabātu liecības par
mūsu laika 4. maiju, atmiņas par 1990. gada 4.
maiju; dalīšanās ar tām sociālajos tīklos, foto un
ierakstiem pievienojot tēmturus #LV100 #brīvība
#BaltāGaldautaSvētki.
Lepojies ar svētkiem! Piesaki savu Baltā galdauta
svētku norises vietu digitālajā kartē. Informācija:
kurpes.lv/lv100, reinis@kurp.es vai +371 28663646.
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LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

BALVU PARTIZĀNU NODAĻA
Sākot

jūniju,

partizāni pārsteidza sarkanarmiešus

partizānu posteņiem bija regulāras

Orlovas sādžā, kad viņi bija jau

sadursmes

armijas

paspējuši piekraut vezumos salaupīto.

vienībām. Lielākas sadursmes notika

Nodevības rezultātā 21.jūnija naktī

pie Silakroga, Augustovas, Orlovas,

divas sarkanarmiešu rotas ielenca

Kupravas,

Sudarbes,

Pokrotas,

Sudarbes grupu 30 cilvēku sastāvā.

Tikaiņiem.

Vairākkārtēji

uzbrukumi

Pretinieku izdevās atsist, bet bija

notika

ar

Aigars Pušpurs

ar

pie

Kupravas.

1919.gada

9.

Sarkanās

Orlovas,
9.jūnijā

Silakroga
pie

un

Silakroga

partizāniem uzbruka 40 kājnieki un

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

jātnieki, Silakrogā tajā brīdī atradās
tikai 4 partizāni, kas varonīgi pieņēma

TURPINĀS DARBI PIE PROJEKTU REALIZĀCIJAS

kauju.
Sevišķi smagas sadursmes bija pie

Kā ierasts, līdz ar siltā laika iestāšanos, daudzviet, tai skaitā mūsu novada

Kupravas. Nopietna situācija izveidojās

pagastos, ir atsākušies pagasta ceļu remontdarbi. Aktīvi darbi sākušies ne tikai

15.jūnijā, kad sarkanarmieši, bruņotā

ceļu jomā, bet arī citu projektu realizācijā.
Joprojām turpinās darbs pie Balvu Kultūras un atpūtas centra rekonstrukcijas.

vilciena atbalstīti, uzbruka Kupravai,

Jau šonedēļ, 3.maijā, kad tiks atklāts renovētais sporta laukums pie Balvu

ienaidniekam

ar

bruņotā

vilciena

Valsts ģimnāzijas, varēsim novērtēt skrejceliņu, basketbola un volejbola laukumu

atbalstu izdevās atspiest partizānus.

atjaunoto segumu un sporta laukuma aprīkojumu.

21.jūnijā sarkanarmiešu bruņuvilciens
pa dzelzsceļu lauzās uz Balvu staciju.

Balvu pilsētas stadionā drīzumā tiks pabeigti labiekārtošanas darbi un varēs

Ar Balvos esošās Igaunijas armijas

sākties treniņu un sacensību process.

rotas

Tāpat arī velotrase – veloprasmju laukums ir gandrīz pilnībā labiekārtots.

palīdzību

izdevās

apturēt

Paldies jauniešiem par trases uzturēšanu kārtībā! Šī būs tā vieta, kur ikvienam

uzbrukumu un atgūt Kupravas staciju.

interesentam uzlabot un pilnveidot savas riteņbraukšanas prasmes.

1919.gada vasarā un rudenī partizāni

Noslēgumam tuvojas PII „Ieviņa” siltināšanas darbi. Ēka būs kļuvusi

sadarbojās ar igauņu karavīriem, kuri

energotaupīgāka un skaistāka.

maija beigās ieņēma pozīcijas pie

Savukārt pēc maija svētkiem atsāksies ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves

Liepnas, bet 6.jūnijā ienāca Balvos.

darbi Celtnieku un Miera ielās, kā arī tiks uzsākta tīklu izbūve Kooperatoru un

Laikraksts

Dārza ielu posmos.

gada 10.jūlijā rakstīja par kauju pie

Tāpat arī bērnu rotaļu laukumiņš pēc svētkiem uz laiku tiks slēgts, jo ir plānots
Aizvadītajā nedēļā tika iesniegti pēdējie projekta “Industriālās teritorijas

kurā

ražotnēm, sakārtotas komunikācijas, labiekārtota teritorija un tml.
Marta sākumā tika apstiprināts arī Balvu ezera krasta labiekārtošanas projekts

4.jūlijā
kurā

kaujā

pie

piedalījās

sarkanarmiešu,

Silakroga,

apmēram
ko

200

atbalstīja

divi

ložmetēji, uzbrucējiem pretī stājās
26

partizāni

ar

vienu

ložmetēju,

pretinieks tika atsists. Sekmīgs kaujas
iznākums bija arī tāpēc, ka partizāni
prata izmantot apvidus pazīšanu.
“Visām šim cīņām bija izlūkgājienu
raksturs.

Panākumus

sarkanie

neguva. Bet Orlovas iedzīvotājiem bija
radusies īsta kara sajūta. Apdzīvoto
vietu saimnieki, kuri dzīvoja apšaudes
zonā, evakuēja visu vērtīgo, lopus,
vecus cilvēkus, bērnus drošā vietā.
Mājās palika tikai darba spējīgi cilvēki
un raka pie savām mājām bunkurus,
ierakumus un arī apbruņojās”, tā
notiekošo

pie

Latgales

Orlavas

partizānu

A.Ļubimovs,

atcerējās

pulka

karavīri

A.Ļubimovs-Lavrentjevs

un N.Ivanovs (fragments no atmiņu
pieraksta.)
Jūnijā
noturēja

Balvu

partizānu

ieņemto

frontes

nodaļa
līniju.

Neraugoties uz partizānu mazo skaitu,

vilciens, kurš katru dienu piebrauca

gandrīz visās kaujās tika gūts pārsvars,

stacijā,

to sekmēja gan purvu un mežu masīvu

tagad ir atgriezts. Stacija ir

pazīšana, gan iedzīvotāju atbalsts.

Pie Augustovas sadursme ar izlūku

darbu nelabvēlīgās ietekmes uz zivju atražošanas risku, ezera attīrīšanas darbi

Ruta Akmentiņa

nodaļu notika 17.jūnijā, Augustovas

sāksies pēc 20.jūnija.
„Dižlazdas”

nocietinājušies,

mūsu rokās.”

un jau ir noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju. Lai samazinātu zivju bojāejas un

īpašumā

lielinieki

izjaukts tā, ka lielinieku bruņotais

Balvos. Plānots, ka šajā vietā tiks izveidota industriālā zona – izbūvētas ēkas trīs

“Būvdarbi

bija

tos izdzīdams no stacijas. Dzelzceļš

izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu bijušā gaļas kombināta teritorijā

iepirkums

1919.

izdarījis uzbrukumu Kupravas stacijai,

attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā” precizējumi un tuvākajā laikā tiks

izsludināts

sargs”

Kupravas “Vietējais partizānu pulciņš

sakārtot ūdens novadīšanas sistēmu un ieklāt bruģi apkārt laukumam.

Ir

“Latvijas

kritušie no partizānu puses.

izlūku

Balvu Novada muzeja vecākā

nodaļu atspieda atpakaļ. 18.jūnijā

speciāliste, vēsturniece

partizāni

projekta

„Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā" īstenošanai”, kā arī ir izsludināts
iepirkums “Kokapstrādes ražotnes izbūve Bērzkalnes pagasta īpašumā “Veldrītes”

Pilmaņa

vadībā

ATCELTI TRANSPORTLĪDZEKĻU SATIKSMES
IEROBEŽOJUMI UZ PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻIEM

un daudzfunkcionālas ēkas izbūve Krišjāņu pagasta īpašumā “Mežaine””.
Kopā ar Anīkšču rajona pašvaldību Lietuvā ir plānots iesniegt pārrobežu
sadarbības projektu, Balvos izveidojot veloceliņu Balvi – Kubuli. Par projekta gaitu
notiek sarunas ar minēto Lietuvas pašvaldību, ceram, ka viss izdosies, kā iecerēts.

Labvēlīgu laikapstākļu dēļ, no 17.aprīļa ir atcelti transportlīdzekļu satiksmes

Tiek gaidīts iesnieguma izvērtējums un lēmums no biedrības “Balvu rajona

ierobežojumi uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru
pilna masa pārsniedz 3,5 t.

partnerība” par bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanas projektu Balvu novada
Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos, kas ļautu sakārtot atpūtas vietas bērniem.
Bet šajās dienās, kad laikapstākļi mūs īpaši lutina, aicinu ne tikai ierīkot dārzus,

BARIKĀŽU DALĪBNIEKIEM BŪS IESPĒJA
SAŅEMT APLIECĪBAS

sēt laukus un darīt citus pavasara darbus, bet atvēlēt laiku arī atpūtai, ģimenei un
valsts svētku svinēšanai pie balti klātiem galdiem! Lai pavasara siltums un svētku
prieks ikkatrā mājā!

2019. gada 3.jūnijā no plkst.
11.00-16.00 Balvu Novada muzejā,
Brīvības ielā 46, barikāžu dalībnieki
varēs saņemt barikāžu dalībnieka
Statusa apliecības.
Aicinām iepriekš pieteikties, zvanot
pa tālruni 64521430.
1991. gada barikāžu dalībnieka
apliecība ir dokuments, kas apliecina
barikāžu dalībnieka statusu.To var
iegūt personas, kas ir reģistrējušās
kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas
kādu no apbalvojuma veidiem –
Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.
Apliecība paredzēta uzrādīšanai
Latvijas
Republikas
valsts
un
pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu
“Par 1991. gada barikāžu dalībnieku

IESPĒJA SAŅEMT PABALSTU ČERNOBIĻAS
ATOMELEKTROSTACIJAS AVĀRIJAS SEKU
LIKVIDĒŠANAS UN AFGANISTĀNAS KARA
DALĪBNIEKIEM
Balvu novada pašvaldības Sociālais
dienests vērš uzmanību uz to, ka
Černobiļas
atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas un
Afganistānas
kara
dalībnieki,
kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši
un faktiski dzīvo Balvu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā,
var saņemt sociālās palīdzības
pabalstu veselības uzlabošanai.
Lai saņemtu augstāk minēto

pabalstu,

jāgriežas

pašvaldības

Balvu

Sociālajā

novada
dienestā

vai pagastu pārvaldēs pie sociālā
darbinieka.

Pabalsts

tiek

piešķirts

pamatojoties uz statusu apliecinošu
dokumentu un iesniegumu, kuram
pievienoti

izdevumus

attaisnojoši

dokumenti.
Kontaktinformācija:

64521176;

25608650.
2.

statusu”.

Apliecību

ieguvušajiem

barikāžu dalībniekiem pašvaldība var
piešķirt sociālās garantijas, dažādas
atlaides un atvieglojumus, ja tas
paredzēts saistošajos noteikumos.
Ierodoties

uz

apliecības

saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas
zīmes

apliecībai

vai

Pateicības

rakstam (oriģinālam vai kopijai)
un

Personu

apliecinošam

dokumentam (pase vai ID karte).
Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl
nav reģistrējušies un ieguvuši kādu
no apbalvojumiem, Statusa apliecību
iegūt
kārtību

nevarēs.

Par

interesēties

reģistrēšanās
1991.

barikāžu dalībnieku biedrībā.

gada
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DOMES SĒDĒ PIEŅEMTI LĒMUMI PAR
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SLĒGŠANU UN
REORGANIZĀCIJU
Visā Latvijā, tai skaitā arī Balvu
novadā, jau ilgāku laiku informatīvajā
telpā būtisku vietu ieņem jautājums
par izglītības iestāžu pastāvēšanu.
Šādu jautājumu 25.aprīlī skatīja arī
Balvu novada domes sēdē, pieņemot
lēmumu par vairāku izglītības iestāžu
slēgšanu.
Kā jau tika informēts, Izglītības un
zinātnes ministrija vairs nefinansē
internātskolas visā Latvijā, līdz ar to
domes sēdē tika pieņemts lēmums
likvidēt Balvu novada pašvaldības
Tilžas
internātpamatskolu
un
reorganizēt pārējās Tilžas izglītības
iestādes, Tilžas pirmsskolas izglītības
iestādi
(PII)
pievienojot
Tilžas
vidusskolai, un atbilstoši sakārtojot
katras iestādes dokumentāciju. Tilžas
vidusskolā tiks atvērtas internātskolā
iepriekš realizētās programmas.
Skarbā patiesībā ir tāda, ka
iedzīvotāju skaits novadā ar katru
gadu sarūk, arī bērnu skaits.
Prognoze liecina, ka 2019./2020.m.g.
1.septembrī Bērzpils vidusskolā
10.klasē mācības varētu uzsākt vien
4 skolēni, tādēļ tika pieņemts lēmums
neatvērt 10.klasi Bērzpils vidusskolā
ar 2019.gada 1.septembri vispārējās
vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena programmās.
Līdzīga
situācija
izveidojusies
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē,
kur nepietiekamā bērnu skaita dēļ,
deputāti lēma pārtraukt pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanu

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS
LĪDZFINANSĒJUMAM MĀJU PIESLĒGŠANAI
CENTRALIZĒTAJAM ŪDENSVADAM UN/
VAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

Vīksnas filiālē ar 2019.gada 1.jūniju.
Tāpat tika nolemts slēgt nakts
grupu

Bērzkalnes

izglītības
25.jūniju,

iestādē
jo,

kā

Balvu
novada
pašvaldība
izsludinājusi
pieteikšanos
līdzfinansējuma
saņemšanai
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas pieslēgšanai. Balvu novada
dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti
iesniegt pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2019.
gada 31.maijam.
Balvu
novada
dome
2018.
gada 8.martā pieņēma saistošos
noteikumus Nr.10/2018 ““Par Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru
nekustamo
īpašumu
pieslēgšanai
centralizētajam
ūdensvadam
un
sadzīves
kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka,
ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo
māju
pieslēgšanu
centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmai, lai veicinātu privātā sektora
māju pieslēgšanu centralizētajiem
tīkliem. Saistošie noteikumi stājās
spēkā 2018.gada 13.aprīlī.
Pašvaldības
līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir
tiesīgas saņemt fiziskas personas,
kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu
novada administratīvajā teritorijā
un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu
novada teritorijā esošam īpašumam.
Pašvaldības
līdzfinansējums
tiek piešķirts pieslēguma izbūvei
nepieciešamo materiālu apmaksai,
bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai.
Pašvaldības
līdzfinansējumu
var saņemt nekustamā īpašuma
īpašnieks,
kura
nekustamais
īpašums, pieteikuma par pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanu
iesniegšanas dienā, atbilst šādiem
nosacījumiem:
1. pretendents
vēlas
izbūvēt
pieslēgumu
vienlaicīgi
ūdensvadam un kanalizācijai;
2. pretendents
vēlas
izbūvēt
pieslēgumu tikai kanalizācijai;

pirmsskolas
ar

2019.gada

liecina

šī

gada

1.februāra dati, nakts grupā uzturas
5 bērni, bet 2019.gada rudenī nakts
grupā tiek prognozēti 4 bērni.
Izglītības,

kultūras

un

sporta

pārvaldes vadītāja I.Kaļva informēja,
ka ir apzināti tie bērni un bērnu vecāki,
kuri šobrīd vēl apmeklē minētās
izglītības iestādes, un ir piedāvāti
varianti un rastas vienošanās par
turpmāko bērnu izglītošanos.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja
Petrova
„Balvu

par

vietniece
skolu

novada

Anita

reorganizāciju:

pašvaldība

pēdējo

gadu laikā ir pieņēmusi lēmumus par
skolu slēgšanu. Tas apbēdina gan
vecākus un skolas personālu, gan arī
pašvaldību. Taču jāteic, ka tik svarīgs
solis nekādā ziņā netiek izdarīts steigā.
Notiek

situācijas

izpēte,

analīze,

alternatīvas izskatīšana un tikai tad
seko izšķirošā lēmuma pieņemšana.
Lai

gan

visi

pārmaiņu

procesā

iesaistītie visticamāk saprot, ka cita
ceļa nav, tik un tā ir pārdzīvojumi,
asaras,

vainīgo

meklēšana

un

aizvainojums uz pašvaldību, ka ļāvusi
tam notikt. Tomēr pašvaldībai ir jāspēj
domāt stratēģiski un raudzīties nevis
pagātnē, bet gan vismaz trīs, piecus
gadus uz priekšu.”

IESPĒJA NODOT LIETOTAS VIEGLO
AUTOMAŠĪNU RIEPAS
Balvu novada pašvaldība informē,
ka Lielās Talkas ietvaros, sadarbojoties
ar Zaļo Fondu, ir iespēja nodot lietotas
vieglo automašīnu riepas.
Riepu nodošana būs iespējama
Ezera ielā 3, Balvos, un norisināsies
divas dienas – 2. un 3. maijā no
plkst. 9:00 līdz plkst. 11:00. Ņemot
vērā ierobežoto riepu daudzumu,

kuras ir iespējams pieņemt, no katra
iedzīvotāja tiks pieņemtas 4 vieglā
automobiļa riepas.
Lai pieteiktu savu riepu nodošanu
vai arī uzzinātu papildus informāciju,
lūgums sazināties ar Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskās nodaļas
vadītāju Aleksandru Sņegovu +371
28673272.

3. pretendentam jau ir noslēgts
līgums
par
kanalizācijas
izmantošanu vai ir izbūvētas
lokālās attīrīšanas iekārtas, bet
vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai
ūdensvadam.
Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
1. lietus notekūdeņu kanalizācijas
būvniecība vai pārbūve;
2. esošās
ūdensapgādes
un
komunālo
notekūdeņu
kanalizācijas sistēmas vai tās daļas
pārbūve vai nojaukšana (izņemot
septiķus, ja tos ir iespējams
pārbūvēt kanalizācijas sistēmas
nepieciešamajā sastāvdaļā);
3. jaunas ūdensapgādes sistēmas
izbūve, ja nekustamajā īpašumā
jau ir pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai;
4. jaunas
kanalizācijas
sistēmas
izbūve, ja nekustamajā īpašumā
jau ir pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs
izsniedzis
tehniskos
noteikumus jaunas kanalizācijas
sistēmas izbūvei.
Lai
pieteiktos
līdzfinansējuma
saņemšanai,
pretendentam
līdz
2019.gada 31.maijam Balvu novada
pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos,
Balvu nov., LV-4501, 2.stāvā 29.kab.)
vai pagastu pārvaldēs jāiesniedz:
1. pieteikums;
2. saistošo noteikumu 10.punktā
norādīto kategoriju apliecinoši
dokumenti, ja tie nav pieejami
pašvaldībā.
Papildus informāciju var saņemt
pa tālruni + 371 29113054 vai +371
28673272.
Balvu
novada
domes
2018.
gada 8.marta saistošie noteikumi
Nr.10/2018
“Par
Balvu
novada
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajam
ūdensvadam
un
sadzīves
kanalizācijas
sistēmai”
pieejami www.balvi.lv.

PĀRTIKAS PAKAS VAR SAŅEMT MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS (ĢIMENES) AR
IENĀKUMU LĪMENI LĪDZ EUR 242,00 MĒNESĪ
No 2019.gada 1. janvāra Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām (turpmāk – EAFVP)
atbalstu
var
saņemt
arī
MAZNODROŠINĀTAS personas vai
ģimenes, kuru vidējie ienākumi
mēnesī NEPĀRSNIEDZ EUR 242,00,
iepriekšējo EUR 188,00 vietā.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas
personas vai ģimenes ienākumu
līmenis
noteikts
mazāks
par
EUR 242.00, t.sk. Balvu novadā,
EAFVP atbalstu var saņemt visas
maznodrošinātās
personas
vai
ģimenes.
Ģimenēm
(personām),
kuru
ienākumu līmenis uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu laikā
pārsniedz Balvu novada pašvaldībā

noteikto maznodrošinātas ģimenes
(personas) ienākumu līmeni (EUR
230,00) un ir līdz EUR 242,00, Balvu
novada pašvaldības Sociālais dienests
izsniedz izziņu par maznodrošinātas
ģimenes
(personas)
statusa
piešķiršanu Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām atbalsta
saņemšanai.
Lai varētu noteikt atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, ir jāgriežas Balvu novada
pašvaldības
Sociālajā
dienestā
vai pagastu pārvaldēs pie sociālā
darbinieka
izvērtēt
personas
(ģimenes) materiālo situāciju.
Atbilstību
maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta

sociālā darba speciālisti izvērtē
tāpat kā atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas)
statusam,
atbilstoši
Ministru
kabineta
noteiktajai
kārtībai, pēc rakstiska iesnieguma
saņemšanas, kuru iesniedzis viens
no ģimenes locekļiem vai atsevišķi
dzīvojoša persona.
Saņemot
maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusu būs
iespēja
visām
pilngadīgajām
personām saņemt ne tikai Fonda
līdzfinansētās pārtikas, bet arī
higiēnas un saimniecības preces, ko
līdz šim varēja saņemt tikai bērni
vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt
ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu
vecumam varēs izvēlēties vienu
no Fonda higiēnas preču pakām,
3.

kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz
9 kilogramiem vai no 7 līdz 18
kilogramiem.
Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP
atbalsta

saņemšanai

ir

Balvu

novada pašvaldības Sociālā dienesta
izsniegta
par

rakstiska

izziņa.

maznodrošinātās

Izziņā

ģimenes,

personas statusu jābūt iedrukātai
speciālai atzīmei, ka ģimene (persona)
atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas
nosacījumiem.
Pārtikas paku izsniegšana notiek
Brīvības ielā 47, Balvos, vai pagastu
pārvaldēs, darba dienās no plkst.
9:00 līdz 13:00. Kontaktinformācija:
28301540.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 30.aprīlis

Foto no personīgā arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

LIELĀS TALKAS LAIKĀ LABIEKĀRTOTA VELO TRASE UN CITAS ATPŪTAS VIETAS NOVADĀ

Briežuciemā tika sakoptas puķu dobes pie pagasta un tautas nama, pārstādīti
košumkrūmi, atjaunots bērnu rotaļu laukumiņš, kā arī vākti atkritumi ceļmalās.

Saulainā un siltā 27.aprīļa rītā Balvu pilsētas
parkā pulcējās iestāžu darbinieki un citi interesenti,
lai pēc kopīgas rīta rosmes dotos uz talkošanas
vietām un sakoptu vidi sev apkārt.
Aktīvi tika tīrītas un labiekārtotas gan atpūtas
vietas, gan arī vākti atkritumi. Kopumā Balvu
novadam tika piešķirti 4000 maisi, kuri visi arī tika
piepildīti ar savāktajiem atkritumiem.
Pēc padarītā darba, kā ierasts, talcinieki
mielojās ar gardo talkas zupu un baudīja vasarīgo
dienu. Balvos neizpalika arī loterija un balvas.
Paldies visiem darba darītājiem un atbalstītājiem
- SIA „Ozolmājas” un veikalam „Maxima”!

Foto no personīgā arhīva.

Foto no personīgā arhīva.

Rīta vingrošana pirms gaidāmajiem darbiem.

Krišjāņos uz talku kopumā pulcējās aptuveni 40 lieli un
mazi talkotāji, kuri sakopa teritoriju pie daudzdzīvokļu
mājas un bērnu rotaļu laukumā ierīkoja jaunu smilšu
kasti un uzstādīja atpūtas soliņus. Materiāli tika
sagādāti jau iepriekšējā dienā, tāpēc darbi ritēja raiti.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvos, teritorijā aiz attīrīšanas iekārtām, talkotāji
piepildīja 75 maisus ar atkritumiem.

Balvu Romas katoļu draudzes locekļi sakopa ezermalu.
4.

Foto no personīgā arhīva.

Vīksnas pagasta iedzīvotāji talkoja atpūtas vietā pie
Sprogu ezera un labiekārtoja Kačupes kapsētas teritoriju. Tika vākti un šķiroti atkritumi. Pie kapsētas tika
novākti sausie zari un kritušie un nokaltušie koki, kā
arī savāktas sausās lapas. Pamatprioritāte bija kāpņu
ierīkošana divām pieejām uz ūdens tilpni, tika tīrīta un
paplašināta jauno kāpņu vieta, uzstādīti roku balsti,
veidoti un likti pakāpieni.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Čaklie Kubulu pagasta talcinieki sakopa pagasta
pārvaldes teritoriju.

Foto no personīgā arhīva.

Foto no personīgā arhīva.

Bērzpils pagasta pārvaldes darbinieki talkoja ambulances parkā, attīrot to no vecajiem kokiem un lapām.

Vectilžas pagasta talkotāji sakopa kritušo partizānu
pulka karavīru kapu kopiņas Sudarbes kapsētā un
vāca atkritumus.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.
Viena no galvenajām talkošanas vietām Balvos bija
jaunizveidotā BMX trase, kur tika savākti atkritumi,
novākti akmeņi, izlīdzināta zeme, kā arī uzstādīti
atpūtas soliņi un galdi.
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BALVU NOVADA KOLEKTĪVIEM – I PAKĀPES DIPLOMI
pagasta sieviešu vokālais ansamblis
„Rasa”, vadītāja Rita Keiša, Balvu
pagasta jauktais vokālais ansamblis
„Malduguns”,
vadītāja
Viktorija
Kokoreviča, Kubulu pagasta jauktais
vokālais ansamblis, vadītāja Anastasija
Ločmele un Krišjāņu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis „Elija”, vadītāja
Sintija Velme.
Kolektīvu
sniegumu
vērtēja
Lolita Greitāne – Ludzas mūzikas

Foto no personīgā arhīva.

14.aprīlī
uz ikgadējo vokālo
ansambļu skati Zilupes Kultūras
namā pulcējās vokālie ansambļi no
Balvu, Gulbenes, Ludzas, Zilupes
un Krāslavas novadiem. Dalībnieki
Zilupes Kultūras namā tika gaidīti - par
to liecināja noformējums un Zaķis,
kurš visus, kuri apmeklēja pasākumu,
nopēra ar pūpoliem, viesi tika cienāti
ar kafiju, tēju un cepumiem.
Balvu novadu pārstāvēja Tilžas

Foto no personīgā arhīva.

Tilžas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Rasa”.

Foto no personīgā arhīva.

Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis.

Foto no personīgā arhīva.

Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis „Malduguns”.

Krišjāņu pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Elija”.

pamatskolas direktore, Vera Krišāne
– Kārsavas mūzikas un mākslas skolas
direktore, Vera Doreiko-Sinkeviča –
Zilupes mūzikas un mākslas skolas
direktore un Danuta Kārkliniece – Jāņa
Ivanova Rēzeknes Mūzikas skolas
pedagoģe.
Zaķa pēriens palīdzēja Balvu
novada kolektīviem, jo visi četri

ansambļi saņēma I pakāpes diplomus.
Paldies kolektīvu vadītājiem par
ieguldīto darbu un dalībniekiem par
skanīgo dziedāšanu!

bērniem, kā arī novēlēja Mākslas
skolas kolektīvam turēt karogu braši,
lai pasaule nav tikai melnbalta, bet
krāsaina!
„Mākslas dienu 2019” atklāšanas
pasākumā paldies vārdi atzinību,
diplomu, pateicību veidā nonāca
pie tiem Balvu Mākslas skolas
audzēkņiem, kuru darbi aizvadītajā
mācību gadā ir veiksmīgi startējuši
dažādos konkursos, bet Zelta otas, kas
ir pati augstākā atzinība, nonāca pie
divām skolniecēm – Martas Felicitas

Sņegovas un Sindijas Saides.
Tika apbalvoti arī Latvijas izglītības
iestāžu profesionālās ievirzes mākslas
un dizaina izglītības programmas
audzēkņu Valsts konkursa I kārtas
„Dabas objekta/u vizuāls pētījums”
uzvarētāji.
Mākslas dienas ar skanīgām un
pavasarīgām dziesmām ieskandināja
Balvu Mūzikas skolas kora klases
audzēknes - Estere Vigule un Sigita
Keiša,
pedagogs
Linda
Vītola,
koncertmeistars Viktors Bormanis.

Iveta Tiltiņa
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece
kultūras jautājumos

SĀKUŠĀS „MĀKSLAS DIENAS 2019”
„Mākslas dienas 2019” ir sākušās,
kad Balvu Mākslas skolas lielais
kolektīvs mēģina gan uzziedēt krāsās,
gan ziedēt par godu Balvu Mākslas
skolas 25 gadu jubilejai.
Jau otro gadu Mākslas dienas
Balvos tiek atklātas Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Kopš 24.aprīļa tur
var apskatīt Balvu Mākslas skolas
audzēkņu labāko darbu izstādi, bet,
kā atzīmēja Balvu Mākslas skolas
direktore Elita Teilāne, darbu ir tik, cik
varēja vienā zālē salikt, jo to ir daudz
vairāk, bet vietas ir tik, cik ir.
Savā uzrunā, atklājot „Mākslas
dienas 2019”, E.Teilāne teica: „Mūsu
ikdiena ir skrējiens – darbs, mājas,
skolas, pulciņi. Tāpēc šajā skrējienā
vajag atrast kādu brītiņu, kad
apstāties, padomāt un pasvinēt, un
papriecāties par to, kas izdevies,
novērtēt to, kas izdarīts, pateikt labus
paldies vārdus un pateikties par
labiem paldies vārdiem, un vienkārši
justies kā māksliniekiem Mākslas
dienās.”
Kopš 1994.gada 25 gadu garumā
visi kopā – skolotāji, bērni, vecāki
- ir veidojuši skolu tādu, kāda tā

ir šobrīd. Pirmās izstādes, pirmie
izlaidumi - daudzu cilvēku dzīves ir
savijušās kopā ar mākslas skolu, katrs
ierakstījis pa rindiņai - tāds krāsains,
bagātīgs un daudzveidīgs salikums,
bet joprojām ir kāds sapnis nomodā
un kāda vēlme, ko piepildīt, bet skola
zied un tās audzēkņi ir ziedi pasaules
dārzā.
Bet 18 gadus atpakaļ tapa arī
skolas karogs, kurš pa šiem gadiem
jau bija redzami nolietojies, tāpēc par
godu jubilejai tapis jauns jeb atjaunots
Balvu Mākslas skolas karogs, kuru
„Mākslas dienu 2019” atklāšanā
svinīgi iesvētīja Balvu Romas katoļu
draudzes prāvests Mārtiņš Klušs.
Atklāšanā
sveicienus
skolas
kolektīvam un labus vārdus teica
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Inta Kaļva, kura uzsvēra, ka, vērojot
izstādi un skatoties audzēkņu darbus,
var secināt, ka dzīvē nav tikai baltas
un melnas krāsas, bet pārsvarā dzīve
ir krāsaina. I.Kaļva pateicās Mākslas
skolas pedagogiem par radošumu, par
to auru, kāda ir skolā, par jaunajiem,
skaistajiem darbiem, ko radīt palīdz

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu Mākslas skolas jaunākie audzēkņi kopā ar skolas pedagogu kolektīvu.
5.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 30.aprīlis

“MANA PIEREDZE LATVIJĀ” - GRUZIJAS BRĪVPRĀTĪGĀ STĀSTS

DOMES SĒDE

Šī gada 25.aprīlī notika kārtējā Balvu
novada domes sēde, kurā 14 deputāti
–Aigars Pušpurs, 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,
izskatīja kopumā 60 jautājumus.
Par saistošajiem noteikumiem
Deputāti lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.9/2019 „Grozījumi Balvu
novada domes 2011.gada 15.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6/2011
„Par Balvu novada un Balvu pilsētas
simboliku”” projektu. Minētie saistošie
noteikumi papildināti ar Balvu novada
logo un moto izmantošanas un
lietošanas kārtību.
Tāpat tika lemts pieņemt saistošo
noteikumu Nr.10/2019 „Grozījumi
Balvu novada domes 2019.gada
28.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5/2019
„Par
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
un lietošanas kārtību Balvu novadā””
projektu.
Par Tilžas izglītības iestāžu
reorganizāciju
Sēdē
tika
nolemts
likvidēt
Balvu novada pašvaldības Tilžas
internātpamatskolu (TIPS).
Tika
nolemts
likvidēt
Tilžas
pirmsskolas izglītības iestādi (PII),
pievienojot to Tilžas vidusskolai.
Pievienošana
Tilžas
vidusskolai
jāpabeidz līdz šī gada 31.augustam.
Līdz 2019.gada 3.maijam tiks

citos jauniešu centros Viļakas novadā.
Šajos
nacionālajos
pasākumos
gatavoju gruzīnu tradicionālos ēdienus,
izveidoju prezentācijas par Gruziju un
stāstīju bērniem un jauniešiem par
savu valsti, par tūrismu, vēsturi un
rakstību, jo daudziem interesē mūsu
alfabēts, un kā to pareizi rakstīt. Šajos
pasākumos mums bija daudz jautrības
un prieka. Paralēli šiem pasākumiem,
es sāku vadīt robotikas nodarbības
Viļakas pamatskolā un pirmdienās
tikos ar pirmās un septītās klases
bērniem, lai kopā saliktu robotu un
to programmētu. Šīs aktivitātes bija
izglītojošas un produktīvas abām
pusēm – man un bērniem, jo ne
katru dienu ir iespēja pašiem salikt
konstrukcijas, kas ir vismaz 500 EUR
vērtas. Atceros, ka tikai vienu reizi
mēs nevarējām salikt robotu laikā,
jebkurā citā dienā mūsu darbam
bija lieli panākumi. Latviešu bērni ir
gudri, talantīgi un labi audzināti, un
esmu pārliecināts, ka viņiem ir spilgta
nākotne priekšā.
Brīvprātīgā darba laikā darīju arī
digitālo darbu, veidojot diplomus,
afišas un tml. Godīgi sakot, tas nebija
nekas labs, jo pašam nepatika savi
veikumi, taču šī jaunā pieredze,
atkārtojot darbu un mācoties ko jaunu
ar katru mēģinājumu, bija ļoti laba,
jo mājās es nebūtu to darījis. Tāpēc
paldies projektam, ka radīja man šo
iespēju!
Nenoguršu rakstot par to, cik labi
bija mani kolēģi, otrs brīvprātīgais
un projekta koordinators. Jau kopš
manas pirmās dienas viņu attieksme
pret mani bija „ko mēs varam izdarīt,

Foto no personīgā arhīva.

Mans vārds ir Beka Beriashvili,
esmu no Gruzijas un no 05.08.2018 līdz
01.04.2019, astoņus mēnešus, dzīvoju
un strādāju kā brīvprātīgais Latvijā,
pilsētā Balvi. Mana pamata darba vieta
bija Balvu Bērnu un jauniešu centrs
BBJC, blakus tam, atkarīgi no projekta
vajadzībām, strādāju arī Viļakas
novadā, pamatā Viļakas pamatskolā
un dažās citās vietās novadā.
Mans brīvprātīgais darbs bija
par neformālo mācīšanos, līdz ar to,
man, kā brīvprātīgajam, pamatdarbi
bija organizēt un novadīt dažādas
aktivitātes bērniem un jauniešiem,
kas būtu interesantas, jautras un
informatīvas viņiem, un visa pamatā
bija neformālā izglītība. Protams,
manos darbos bija iekļauts arī darbs
kopā ar kolēģiem, kas ļāva man
palīdzēt un ieviest viņu idejas un
plānotās aktivitātes.
Sāku ar aktivitātēm ārpus telpām,
jo laikapstākļi augustā bija fantastiski
un vairāk vai mazāk tas ilga līdz
oktobra vidum. Es organizēju futbola
pasākumus
vietējiem
jauniešiem,
kas ļāva man vairāk tos iepazīt un
iepazīstināt ar sevi. Paralēli tam, mūsu
centrs organizēja un īstenoja daudzus
fantastiskus pasākumus un aktivitātes
priekš vietējiem iedzīvotājiem. Oktobrī
laikapstākļi pasliktinājās, līdz ar to
aktivitātes notika iekštelpās. Izveidoju
dažādas Kahoot spēles par sportu un
moderno dienu pasākumiem, un šīs
spēles organizēju vietējiem jauniešiem.
Brīvprātīgā darba laikā kopā ar saviem
kolēģiem īstenojām vairākus „Gruzijas
nacionālos pasākumus”, pārsvarā BBJC
telpās un ārpus tām: Viļakas skolā un

izveidota TIPS un Tilžas PII likvidācijas
komisija,
kuras
uzdevums
būs
nodrošināt saistību, materiālo vērtību
un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā
arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību
un lietvedības dokumentu nodošanu
Tilžas vidusskolai.
Par 10.klases neatvēršanu
Tika pieņemts lēmums neatvērt
10.klasi Bērzpils vidusskolā ar 2019.
gada 1.septembri vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena
programmās.
Par pirmsskolas izglītības grupas
un pirmsskolas izglītības iestādes
nakts grupas slēgšanu
Deputāti
lēma
pārtraukt
pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanu
Stacijas
pamatskolas
Vīksnas filiālē ar 2019.gada 1.jūniju.
Tāpat tika nolemts slēgt nakts
grupu
Bērzkalnes
pirmsskolas
izglītības
iestādē
ar
2019.gada
25.jūniju.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma precizēt platību
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Bērzpils pagastā no
11,2 ha uz 10,86 ha, precizēt platību
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Balvu pagastā no
4,2644 ha uz 4,18 ha, precizēt platību
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Balvu pagastā no
0,16 ha uz 0,154 ha, precizēt platību
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Tilžas pagastā no 3,0
ha uz 2,66 ha, precizēt platību Balvu
6.

lai Tava dzīve te būtu labāka”. Viņi bija
ļoti uzmanīgi, un katru reizi, kad es
jautāju kaut ko, uzreiz tika reaģēts. Viņi
ir ļoti labi cilvēki, un esmu ļoti priecīgs,
ka man bija iespēja satikt viņus un
iepazīt personīgi. Esmu pārliecināts,
ka jebkurš, kurš dosies uz Balviem un
Viļaku, kā brīvprātīgais šādā projektā,
noteikti pavadīs laiku lieliski, jo ar
cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā projektā,
tas ir garantēts.
Noslēgumā vēlējos pateikt paldies
visiem, kas deva man iespēju būt
daļai no šī projekta, vēlos teikt paldies
abām organizācijām. Īpašs paldies
ir manai Latvijas koordinatorei un
cilvēkiem, kas strādā BBJC. Esmu
ļoti pateicīgs cilvēkiem no Balvu un
Viļakas novadiem, ar kuriem man bija

profesionālas attiecības. Šis projekts

novada pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai Tilžas pagastā no 6,0131 ha uz
6,24 ha.
Tika lemts izdarīt grozījumus Balvu
novada Domes 2019.gada 28.februāra
lēmumā „Par adrešu piešķiršanu
garāžām Ezera ielā 51, Balvos, Balvu
novadā”, izsakot lēmuma 1.pielikumu
jaunā redakcijā.
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumus ar personām par Balvu
novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļām Stacijas ielā 16A,
Balvos, un Daugavpils ielā 72, Balvos,
kā arī Krišjāņu pagastā un Balvu
pilsētā.
Tika lemts arī par vairāku zemes
nomas līgumu pagarināšanu Balvu,
Bērzpils, Krišjāņu, Tilžas, Kubulu,
Bērzkalnes pagastos.
No nekustamā īpašuma „Ustrāni”
Kubulu pagastā 1,7835 ha kopplatībā
deputāti lēma atļaut atdalīt zemes
vienību 0,8026 ha platībā, zemes
vienību 0,4447 ha platībā un izveidot
jaunu īpašumu „Zemesvēži”.
No nekustamā īpašuma „Strauti”
Briežuciema pagastā 31,2450 ha
kopplatībā deputāti lēma atļaut atdalīt
zemes vienību 15,1000 ha platībā,
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu
„Līviņas”.
Atdalītajai
zemes vienībai tika nolemts mainīt
zemes lietošanas mērķi uz 0201 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
No nekustamā īpašuma „Pūpoli”
Krišjāņu pagastā 9,00 ha kopplatībā

lēma atļaut atdalīt zemes vienību 5,0 ha
platībā un no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu „Pūpoli”.
Tika lemts mainīt adresi uz „Pūpoli”,
Krišjāņu pag., Balvu nov., LV – 4574.
Nekustamajam īpašumam Krišjāņu
pagastā lēma mainīt nosaukumu no
„Pūpoli” uz „Ābeles”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Saulgriezes”
Briežuciema 56,2200 ha kopplatībā
zemes vienību 0,2 ha platībā. No
atdalītās zemes vienības lēma izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Bezdelīgas” un mainīt zemes vienībai
un uz tās esošajām ēkām adresi uz
„Bezdelīgas”, Grūšļeva, Briežuciema
pag., Balvu nov., LV – 4595.
Sēdē lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.3
Skolas ielā 31, Kubulos, kas sastāv
no divistabu dzīvokļa 49,40 m2
platībā un kopīpašuma 4940/19730
domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, palīgēkas – šķūņa atbilstoši
domājamajām daļām 7,61 m2 platībā
un zemes – atbilstoši domājamajām
daļām 0,0640 ha platībā. Pašvaldības
Saimnieciskajai nodaļai izdots veikt
nepieciešamās
darbības
minētā
dzīvokļa reģistrēšanai zemesgrāmatā
uz Balvu novada pašvaldības vārda.
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – trīsistabu
dzīvokli Nr.24 Pansionāta apbraucamā
ielā 2, Celmene, Kubulu pagasts,

ir ļoti īpaša daļa manā dzīvē un to es
atcerēšos mūžam!
„Beka

piedalījās

brīvprātīgajā

darbā, ko veica projekta Nr. 2018-1-LVKA125-002091 „Share the opportunities!”
ietvaros.

Esam

ļoti

pateicīgi

viņam

par laiku un darbu, ko Beka ieguldīja,
lai dažādotu mūsu ikdienu, veicinātu
solidaritāti un izpratni vienam par otru!
Paldies, Beka, par šiem lieliskajiem
astoņiem

mēnešiem,”

projektu

koordinatore Santa.
Tekstu sagatavoja: Beka Beriashvili
Tekstu tulkoja: Santa Komane

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 30.aprīlis
67,60
m2
platībā.
Pašvaldības
Saimnieciskajai nodaļai uzdots veikt
nepieciešamās
darbības
minētā
dzīvokļa reģistrēšanai zemesgrāmatā
uz Balvu novada pašvaldības vārda.
Tika
lemts
pārdot
personai
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.3
Vidzemes ielā 3, Balvos, Balvu novadā,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa 40,3
m2 platībā un kopīpašuma 4030/17560
domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas,
zemes
–
atbilstoši
domājamajām daļām 0,0390 ha
platībā, palīgēkas – pagrabs atbilstoši
domājamajām daļām 3,90 m2 platībā
un šķūņa atbilstoši domājamajām
daļām 9,96 m2 platībā, nosakot
nekustamā īpašuma pārdošanas cenu
EUR 1300,00. Nomaksas termiņš – 3
gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Par zemes ierīcības projektiem
Sēdē
lēma
apstiprināt
SIA
„Latvijasmernieks.lv”
sertificētas
zemes ierīkotājas Kristīnes Gulbes
izstrādāto
un
iesniegto
zemes
ierīcības
projektu
nekustamā
īpašuma „Draudziņi” Vīksnas pagastā,
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Zemes vienībai Nr.1 lēma piešķirt
nosaukumu „Čomiņi” un noteikt
lietošanas mērķi – 0201 „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība”. Zemes vienībai
Nr.2 un uz tās esošajām ēkām
saglabāt
nosaukumu
„Draudziņi”
un mainīt adresi uz „Draudziņi”,
Vīksnas pag., Balvu nov., un noteikt
lietošanas mērķi – 0101 „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”.
Tika
lemts
apstiprināt
SIA
„Latvijasmernieks.lv”
sertificētas
zemes ierīkotājas Kristīnes Gulbes
izstrādāto
un
iesniegto
zemes
ierīcības
projektu
nekustamiem
īpašumiem „Dzirlas” un „Lejasdzirlas”
Vīksnas pagastā zemes robežu
pārkārtošanai. Zemes vienību Nr.1
lēma sadalīt trīs zemes vienībās un
divas atdalītās zemes vienības un
trīs nekustamos īpašumus apvienot,
izveidojot vienu nekustamo īpašumu,
saglabājot nosaukumu „Dzirlas” un
nosakot lietošanas mērķi – 0201
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”. Zemes
vienībai Nr.2 tika lemts saglabāt
nosaukumu „Lejasdzirlas” un noteikt
lietošanas mērķi – 0101 „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”.
Deputāti lēma apstiprināt SIA
„Latvijasmernieks.lv”
sertificētas
zemes ierīkotājas Kristīnes Gulbes
izstrādāto
un
iesniegto
zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Lejasmājas”
Vīksnas
pagastā
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Zemes vienībai Nr.1 lēma saglabāt
nosaukumu „Lejasmājas” un noteikt
lietošanas mērķi – 0201 „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”. Zemes vienībai Nr.2
lēma piešķirt nosaukumu „Ķikuti” un
noteikt lietošanas mērķi – 0101 „zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība”.
Tika nolemts apstiprināt SIA
„Latvijasmernieks.lv”
sertificētas
zemes ierīkotājas Kristīnes Gulbes
izstrādāto un iesniegto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Tīreļi
1” Vīksnas pagastā sadalīšanai divās
zemes vienībās. Zemes vienībai Nr.1
lēma piešķirt nosaukumu „Kraukļi”

un noteikt lietošanas mērķi – 0201
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”. Zemes
vienībai Nr.2 un uz tās esošajām
ēkām lēma saglabāt nosaukumu
„Tīreļi 1” un mainīt adresi uz „Tīreļi 1”,
Vīksnas pag., Balvu nov., un noteikt
lietošanas mērķi – 0101 „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”.
Par atvaļinājumu
Tika nolemts piešķirt Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam
A. Pušpuram trīs papildatvaļinājuma
dienas no 2019.gada 8.maija līdz
2019.gada 10.maijam par nostrādāto
laika periodu no 2017.gada 16.jūnija
līdz 2018.gada 15.jūnijam un ikgadējo
apmaksāto
atvaļinājumu
–
trīs
kalendāra nedēļas no 2019.gada
13.maija līdz 2019.gada 2.jūnijam par
nostrādāto laika periodu no 2018.gada
16.jūnija līdz 2019.gada 15.jūnijam, kā
arī izmaksāt atvaļinājuma pabalstu.
Par
aizlieguma
ceļazīmju
izvietojumu Balvos
Deputāti lēma atļaut noņemt 7
aizlieguma ceļazīmes Nr.306 „Kravas
automobiļiem braukt aizliegts” un
atļaut uzstādīt 4 aizlieguma ceļazīmes
Nr.306 „Kravas automobiļiem braukt
aizliegts”.
Par konkursa nolikumu
Sēdē lēma apstiprināt Balvu novada
pašvaldības konkursa „Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
nolikumu.
Par dalības maksu bērnu vasaras
nometnēs
Tika noteikta vecāku dalības
maksa – līdzfinansējums Balvu novada
pašvaldībā
organizētajās
vasaras
nometnēs:
Balvu pamatskolas
nometne „Raibās dienas”, 10 dienu
nometne 25 dalībniekiem – EUR
30,00; Balvu Bērnu un jauniešu
centra nometne „Sajūtu vasara”,
10 dienu nometne 20 dalībniekiem
– EUR 40,00; Balvu Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
nometne „Profesiju karuselis”, 7
dienu nometne 25 dalībniekiem
– EUR 40,00; Balvu Sporta skolas
nometne „Kustību varavīksne ”, 6
dienu nometne 40 dalībniekiem – EUR
21,00; Balvu Sporta centra nometne
„Futbols vasarā”, 5 dienu nometne
20 dalībniekiem – EUR 25,00; Balvu
Sporta centra nometne „Kopā jautrāk
- 5”, 5 dienu nometne 20 dalībniekiem
– EUR 25,00; Biedrības „Balvu karate
klubs” nometne „Pa pēdām…”, 5 dienu
nometne 20 dalībniekiem – EUR 38,00.
Par
maksas
pakalpojumu
cenrāžiem
Deputāti lēma izdarīt grozījumu
Balvu
novada
Domes
2017.
gada
9.marta
lēmumā
„Par
Balvu novada pašvaldības Tilžas
internātpamatskolas
maksas
pakalpojumu cenrādi” (protokols Nr.4,
32.§): Papildināt lēmuma pielikuma
1.punktu
ar
1.3.apakšpunktu
jaunā redakcijā, nosakot brokastu,
pusdienu, launaga un vakariņu cenu
bez PVN, kas attiecīgi ir EUR 0,31, 0,71,
0,26, 0,30.
Domes
sēdē
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes
2012.gada 9.februāra lēmumā „Par
Kubulu pagasta pārvaldes maksas
pakalpojumiem” (protokols Nr.2, 33.§),
izsakot Kubulu pagasta pārvaldes
maksas pakalpojumu cenrādi jaunā

redakcijā, nosakot telpu nomas
(Kubulu pagasta administratīvās ēkas
8.kabinets) maksu h – EUR 0,28 ar
PVN, un nosakot traktora MTZ 52
izmantošanu - asenizācijas mašīna,
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 1,1 m³ fiziskām personām (sausā
tualete) – EUR 13,78 ar PVN, traktora
izmantošana ar piekabi h – EUR 15,50
ar PVN, sniega tīrīšana h - EUR 15,50
ar PVN.
Tika nolemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2015.gada
12.februāra lēmumā „Par Balvu
novada Muzeja maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu” (protokols
Nr.2, 22.§), pielikuma 1.punktu izsakot
jaunā redakcijā, kas nosaka muzeja
ieejas maksu. Turpmāk pieaugušajiem
ieejas maksa būs EUR 2,00, skolēniem,
studentiem, pensionāriem – EUR 0,50,
ģimenes biļete (1 – 2 pieaugušie ar
bērniem līdz 18 gadu vecumam) – EUR
3,00, ieejas maksa uz muzejizglītojošu
programmu (katram dalībniekam)
– EUR 1,00. Bezmaksas muzeja
apmeklējums paredzēts bērniem
līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot),
bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas audzēkņiem,
personām ar īpašām vajadzībām un
to pavadītājam, politiski represētām
personām, grupas (ne mazāk par 10
personām) vadītājiem vai pedagogiem
(maksimālais vadītāju skaits – 2), Balvu
novada izglītības iestāžu audzēkņiem
(izstāžu un ekspozīciju apskate), Balvu
novada
pašvaldības
delegācijām,
Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM
biedriem, izstāžu atklāšanas un
citu muzeja organizētu bezmaksas
pasākumu apmeklētājiem. Trešdienās
– bezmaksas apmeklējums visiem.
Par zemes nomas tiesībām
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Balvu pagastā 0,07 ha platībā
un izsolīt nomas tiesības, kā arī
apstiprināt zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu EUR 28,00 gadā.
Sēdē lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Balvu pagastā 0,09 ha platībā
un izsolīt nomas tiesības, apstiprināt
zemes
gabala
nomas
tiesību
sākumcenu EUR 28,00 gadā.
Tika lemts nodot nomai rezerves
zemes fonda zemes vienību Balvu
pagastā 0,08 ha platībā un izsolīt
nomas tiesības, apstiprināt zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu EUR
28,00 gadā.
Deputāti lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļu Balvu pagastā 0,06
ha platībā un izsolīt nomas tiesības,
apstiprināt zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu EUR 28,00 gadā.
Tika nolemts nodot nomai rezerves
zemes fonda zemes vienību Balvu
pagastā 0,09 ha platībā un izsolīt
nomas tiesības, apstiprināt zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu EUR
28,00 gadā.
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Vectilžas pagastā 1,8 ha
platībā, izsolīt nomas tiesības un
apstiprināt zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu EUR 132,60 bez
PVN gadā. Sākumcenu sastāda
sertificēta vērtētāja noteiktā nomas
maksa EUR 119,60 un sertificēta
vērtētāja atlīdzība EUR 13,00.
Sēdē lēma nodot nomai Balvu
7.

novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Balvu pagastā 0,6562 ha
platībā, izsolīt nomas tiesības un
apstiprināt zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu EUR 61,88 bez PVN
gadā. Sākumcenu sastāda sertificēta
vērtētāja noteiktā nomas maksa EUR
48,88 un sertificēta vērtētāja atlīdzība
EUR 13,00.
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgo
zemes vienību Balvu pagastā 0,5 ha
platībā, izsolīt nomas tiesības un
apstiprināt zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu EUR 49,40 bez PVN
gadā. Sākumcenu sastāda sertificēta
vērtētāja noteiktā nomas maksa EUR
36,40 un sertificēta vērtētāja atlīdzība
EUR 13,00.
Par izsoles rezultātiem
Deputāti
lēma
apstiprināt
nedzīvojamo telpu – Bērzpils ielā
2A, Balvos, Balvu novadā 95,3 m2
kopplatībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
SIA „Apgāde +”. Telpas nomas līgums
tiks slēgts uz 5 gadiem, nomas maksa
EUR 0,62/ m2 bez PVN mēnesī par 1
m2. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus un maksājumus
par saņemtajiem pakalpojumiem.
Par dalību projektā
Tika pieņemts lēmums piedalīties
Latvijas
–
Krievijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam 1.2.prioritātē „Jaunu
produktu un pakalpojumu izstrāde
un veicināšana, pamatojoties uz
vietējiem resursiem” projektā Nr.LV –
RU – 018 „Amatniecība bez robežām”.
Apstiprināt pašvaldības kā projekta
partnera izmaksas EUR 61 500,00, t.sk.
pārrobežu programmas finansējums
90% EUR 55 350,00 un pašvaldības
līdzfinansējums 10% EUR 6 150,00.
Projekta realizācijai tiks nodrošināts
priekšfinansējums EUR 37 432,83.
Par priekšfinansējumu
Tika
lemts
piešķirt
projekta
„Share the opportunities” realizācijai
priekšfinansējumu 20% apmērā, t.i.
EUR 3 238,20, un piešķirt projekta
„Neformālajai izglītībai – JĀ!” realizācijai
priekšfinansējumu 20% apmērā, t.i.
EUR 1 150,00, biedrībai „Kalmārs”.
Par pārstāvja deleģēšanu
Domes
sēdē
deputāti
lēma
pilnvarot Balvu novada pašvaldības
domes
deputāti
Evu
Smirnovu
piedalīties
Latvijas
Pašvaldību
savienības 30.kongresā un biedru
sapulcē, kas notiks 2019.gada 17.maijā
Rīgā.
Par izmaiņām komisijas sastāvā
Tika pieņemts lēmums atbrīvot
Balvu novada pašvaldības domes
deputāti Aiju Mežali no Balvu novada
Pašvaldības īpašumu privatizācijas
un atsavināšanas komisijas locekļa
pienākumiem,
atsaucoties
uz
A. Mežales 2019.gada 16.aprīļa
iesniegumu.
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.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 30.aprīlis

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

BALVU PAGASTĀ

30.aprīlī plkst. 12:30 Informatīvi

7.maijā

izglītojošs pasākums par veselīga

dziedājumi

dzīvesveida

namā.

popularizēšanu

un

veselības saglabāšanu. Tautas ielā 2,
otrajā stāvā, auditorijā “Aka”. Vadīs Ilze
Kozlovska. Projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības

veselības

veicināšanai

Balvu novadā” ietvaros.
3.maijā plkst.17:00 Bezmaksas
nūjošanas

pamatu

nodarbība.

Tikšanās

apmācības
Balvu

parkā

pie estrādes. Vadīs Zinaida Logina.
Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
ietvaros.
4.maijā

plkst.10:00

Republikas

Latvijas

Neatkarības

dienā

muzikālas brokastis kopā ar
“Rumbas

kvartets”

Balvu

grupu
pilsētas

estrādē.

plkst.
Balvu

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

10:00

Maija

pagasta

Tautas

10.maijā Rokdarbu, kokapstrādes

10.maijā plkst.17:00 Bezmaksas
nūjošanas

pamatu

nodarbība,

tikšanās

darbnīcas,

tematiskais

ciems.

Ekskursantu

uzņemšana,

muzikāli

priekšnesumi, meistardarbnīcas.

apmācības
pie

sporta

“Pasākumi

vietējās

nūjošanas

pamatu

apmācības

veselības veicināšanai Balvu novadā”

nodarbība,

ietvaros.

pagasta pārvaldes ēkas. Vadīs Zinaida
sabiedrības

4.maijā plkst.10:00 Baltā galdauta
pie

Bērzkalnes

Kubulu

veselības

veicināšanai

Balvu novadā” ietvaros.

pagasta

16.maijā

pārvaldes.

plkst.18:30

Bērnu

tautisko deju kolektīva “Balvu vilciņš”

4.maijā

no

plkst.11:00

Pirts

svētki ”Paradīzēs” ar īpašo lavandas
piedāvājumu

-

pirts

slotiņas

ar

pēc

pirts,

lavandas

8.maijā plkst.19:00 Bezmaksas

tējas

nodarbība, tikšanās pie Lazdulejas

Latgales dievnamos - Renesanses

lavandas

īpašām

pagasta pārvaldes ēkas. Vadīs Zinaida

mūzika - senās mūzikas ansambļa

cenām. Viesiem būs iespēja pie lielā

Logina. Projekta “Pasākumi vietējās

“Ars Antique Riga” koncerts Balvu

saimes galda, baudot bērzu sulas,

sabiedrības

Evaņģēliski

taisīt

Balvu novadā” ietvaros.

luteriskajā

Mākslinieciskais

baznīcā.

vadītājs

Pēteris

Vaickovskis.
7.maijā plkst.10:00 bezmaksas
seminārs

pašnodarbinātajiem

“Saimnieciskās

darbības

iespējas”

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā.
8.maijā
Krastiņas

plkst.15:00

Sandras

personālizstādes

“Es

nezinu, ko nezinu. Abrene’’ atklāšana
Balvu Novada muzejā.
10.maijā
dienu

2019”

plkst.14:00
radošās

“Mākslas
aktivitātes

“Uzziedam krāsās” Balvu Mākslas
skolā.
12.maijā plkst.11:00 Balto zeķīšu
svētki Balvu pamatskolā.

putnu

būrus.

Akcijas

laikā

pamatu

apmācības

veselības

11.maijā

visam piedāvājumam 20% atlaide.

veicināšanai

plkst.14:00

Māmiņu

Pasākums notiks akcijas “Atvērtās

dienai veltīts pasākums “Es savai

dienas

māmiņai” Lazdulejas pagasta zālē.

laukos”

ietvaros.

Vairāk

informācijas https://www.celotajs.lv/

3.maijā

–

kopā

No 4.-6.maijam Akcijas “Atvērtās

Baltā

dienas laukos 2019” ietvaros Retro

būšanas

moto klubs “Rūsa vējā” - retro motocikli

plkst.13:00

svētki

prieks: sarunas, atmiņas un dziesmas

un

tematiski

gostūs uzjundīt sen izjustas un iegūt

ainaviskajā

parkā.

Līdzi

11.maijā plkst.13:00 Bezmaksas
nūjošanas

pamatu

nodarbība,

tikšanās

mopēdi

gaida

ciemos!

Brauc

jaunas emocijas! Rūsa vējā – smaids

ņemiet groziņus!

sejā! Brīvajā laikā biedrības “Rūsa
vējā” saimnieks Kaspars Romanovs

apmācības
pie

Tilžā

Saieta

par stresa mazināšanu un izdegšanas
profilaksi.

Otrā

nodarbība

Tilžas

vidusskolas telpās. Detalizētāk tiks
apskatītas šādas tēmas: stresa iemesli,
izpausmes, sekas, stresa atpazīšana
ķermenī,

izdegšanas

profilakse,

stresa regulēšanas pamatpaņēmieni.
Lekciju ciklu vadīs Arnita Gaiduka

restaurē

senus

projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros.
6.maijā

plkst.17:00

Maija

dziedājumi pie Akmeņrūču krusta.
12.maijā no plkst.8:00 Pavasara
gadatirgus Tilžas tirgus laukumā.
12.maijā

plkst.12:00

Māmiņu

dienai veltīts koncerts “Rīts ar smaidu”
Tilžas kultūras namā.
13.

maijā

plkst.17:00

Maija

dziedājumi Tilžas kapos.

TILŽAS PAGASTĀ

BĒRZPILS PAGASTĀ
galdauta

piesakiet!

Pasākums notiks Eiropas Sociāla fonda

lavandas cepumiņi un dažādi citi
par

iepriekš

namā.

nūjošanas

produkti

Apmeklējumu

un dalība pasākumā ir bez maksas.

baudīšana ar īpašo balto šokolādi,

4.maijā plkst.16:00 Senā mūzika

mopēdu vai pavizināties blakusvāğī!

pavasara koncerts Kubulu kultūras

LAZDULEJAS PAGASTĀ

lavandu, pirts spilventiņi, skrubīši,
ziepes

pie

Logina. Projekta “Pasākumi vietējās

BĒRZKALNES PAGASTĀ
svētki

tikšanās

būs iespēja pašam izbraukt ar retro

6.maijā plkst.17:00 Lekciju cikls

15.maijā plkst. 19:00 Bezmaksas

sabiedrības

motocikla detaļu vai moto atribūtiku,

Kontaktinformācija:T: 26425960.

KUBULU PAGASTĀ

halles. Vadīs Zinaida Logina. Projekta

kas ieradīsies ar ziedojumu - vecu

motociklus

VECTILŽAS PAGASTĀ
4.maijā plkst.10:00 Orientēšanās
sacensības Vectilžas pagastā “Uz kuru
pusi”. Starts un finišs pie Vectilžas
sporta un atpūtas centra.

VĪKSNAS PAGASTĀ
12.maijā plkst.14:00 Mātes dienai
veltīts koncerts “Es gribu, māt, tev

nama. Vadīs Zinaida Logina. Projekta

un ir izveidojis apskatei pieejamu

“Pasākumi

sabiedrības

plašu retro motociklu un senlietu

paldies sacīt” Vīksnas Tautas namā.

veselības veicināšanai Balvu novadā”

kolekciju. Akcijas dienās bezmaksas

Piedalās Vīksnas pagasta pašdarbības

ietvaros.

kolekcijas

kolektīvi.

vietējās

apskate.

Bonuss

tiem,

APSPRIEDĪS IESPĒJU TIRGOTIES RĪGAS
CENTRĀLTIRGŪ!
Ziemeļlatgales, Alūksnes, Gulbenes novada zemnieki, bioloģiskās
saimniecības, amatnieki tiek aicināti uz diskusiju par iespējām novadā ražoto
produkciju piedāvāt Rīgas centrāltirgū.
Diskusijas vieta: Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs, Vidzemes iela 2B, Balvi.
Laiks: 2019. gada 15. maijā plkst.11.00.
Diskusijā piedalās un sadarbības iespējas piedāvā AS „ Rīgas Centrāltirgus”.

RISINĀSIM PROBLĒMAS KOPĀ!
Lai ātrāk un ērtāk atrisinātu dažādus saimnieciska rakstura jautājumus
gan Balvos, gan novadā, Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot
par dažādām problēmām – bojājumiem ielu apgaismojuma infrastruktūrā,
nesankcionētām izgāztuvēm, ielām, ceļiem un citiem līdzīgiem jautājumiem.
Šādu informāciju, vēlams ar pievienotu fotogrāfiju, aicinām sūtīt Balvu
novada pašvaldībai facebook profilā, vai rakstot uz e-pastu dome@balvi.lv,
vai zvanot pa tālruni 64522830.
Saņemtā informācija tiks nodota, un uz problēmām reaģēs nozīmētie
pašvaldības darbinieki.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739
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000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.
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