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

NOSKAIDROTI PASĀKUMA “JAUNIEŠU GADA BALVA 2018”
UZVARĒTĀJI

labumu

9. februārī Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
notiks tradicionālais lauku labumu
tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt
tirdziņu,

lai

iegādātos

dažādus

lauku labumus un amatniecības
izstrādājumus no

zemniekiem,

mājražotājiem

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Ar mērķi svinīgi godināt Balvu
novada jauniešus par dažādiem
sasniegumiem, un, lai veicinātu
viņu izaugsmi, 18.janvārī tika rīkots
pasākums “Jauniešu gada balva
2018”, kurā tika godināti jaunieši divās
vecuma grupās – vecuma grupā no 13
– 17 gadiem un vecuma grupā no 18 –
25 gadiem.
Pasākumu vadīja Kārlis Būmeisters,
kurš atzina, ka priecājas par Balvu
ļaudīm, kuriem rūp Latvijas tagadne,
nākotne un ka viņi prot pateikt viens
otram paldies. Tāpat arī viņš uzsvēra,
ka šī ir īpaša diena, jo tā ir Latvijas
otrās simtgades pirmā gada balva.
Pavisam šim pasākumam, ieskaitot
kolektīvu dalībniekus, tika pieteikti 88
jaunieši, kas liecina par to, ka Balvu
novada jaunā paaudze ir radoši, aktīvi
un sasniegumiem bagāti cilvēki.
Nominācijā
“Gada
jaunietis
vai jauniešu grupa mākslā” abās
vecuma grupās tika izvirzīti pavisam
5 pretendenti. Vecuma grupā no
13 – 17 gadiem par nomināciju
cīnījās Tilžas kultūras nama bērnu
un jauniešu dramatiskais pulciņš,
Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis
“Varbūt”, kā arī tautas deju kolektīvs
“Rika”. Balvu ieguva Tilžas vidusskolas
vokālais ansamblis “Varbūt”, kas

9. februārī lauku
tirdziņš Balvos

BBJC darbinieces kopā ar aktīvajiem centra jauniešiem.
pedagoģes Lindas Vītolas vadībā
darbojas jau 21 gadu. Tas ir arī 10
Latvijas labāko ansambļu vidū un
tāpēc piedalījies laureātu koncertā
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos. Vokālais ansamblis priecē ne
tikai žūriju dažādos konkursos, bet arī
dažādu pasākumu apmeklētājus.
Vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem

Turpinājums 4.lpp.

amatu

meistariem!
Piedalīties

aicinām

zemniekus,

vietējos

amatniekus

mājražotājus!

un

Tirgotājiem

pieteikšanās

obligāta

(līdz

6.

februārim) Ziemeļlatgales biznesa
un

tūrisma

centrā:

biznesacentrs@balvi.lv

rakstot
vai

uz

zvanot

26461435, 29272948.

Vakance
pārvaldē

Bērzpils

pagasta

pagasta

pārvalde,

Bērzpils
Reģ.Nr.

tika izvirzītas Brigita Birkova un Alīna
Saveļjeva, kura arī ieguva balvu. Alīnas
stāsts ir par ceļu no dejošanas hobija
līmenī līdz profesionālai dejotājai.
Šobrīd viņa darbojas trīs organizācijās
- deju studijā “Virziens” Jūrmalā,
“PRO - X” Rīgā un tepat Balvos - studijā

un

40900023496,

aicina

darbā autobusa vadītāju skolēnu
pārvadāšanai.

Amata

vienības

likme 0.85, summētais darba laiks,
mēnešalga EUR 436.90 (stundas
tarifa likme). Sīkāka informācija pa
tālr. 20223100 (Biruta). Pieteikties
līdz 05.02.2019.

UZŅĒMĒJI TIEKAS BALVOS
Latvijas
lielākās
uzņēmēju
biedrības Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) Latgales
reģiona nodaļa sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldības Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centru un banku
“Citadele” 25.janvārī rīkoja LTRK
Biznesa kluba pasākumu “Uzņēmēji
tiekas Balvos”.
Pasākuma pirmajā daļā interesenti
apskatīja uzņēmumu SIA “Technical
textiles” Balvos, kur ieguva informāciju
par militārā aprīkojuma un inkasācijas
somu šūšanu, bet pēc tam visi devās
uz SIA “Balvi Flora” Naudaskalnā, kur
plašāk uzzināja par kūdras ieguves
procesu reģionā un tās eksportu.
Dienas otrā, trešā un ceturtā
daļa notika Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā, kur vispirms
dalībniekus uzrunāja LTRK Latgales
padomes vadītāja Inga ZemdegaGrāpe, pastāstot par LTRK vīziju,
darbības virzieniem, par apmācību
iespējām uzņēmējiem, jo LTRK
pārliecība ir, jo gudrāki cilvēki,
jo gudrāks uzņēmums, kā arī
informēja par LTRK Latgales reģiona
aktualitātēm.
Turpmākajā
pasākuma
daļā
Balvu novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs
klātesošos
iepazīstināja
ar
pašreizējo pašvaldības atbalstu un
iecerēm uzņēmējdarbības attīstībā
Balvu novadā, pastāstot gan par
projektu
“Industriālās
teritorijas
attīstība,
revitalizējot
īpašumus
Balvu novadā” (bijusī Balvu gaļas
kombināta teritorija), gan projektu
“Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu
pierobežā” (bijusī putnu fermas
teritorija) un projektu “Investīcijas
uzņēmējdarbības dažādošanai un
konkurētspējas uzlabošanai Balvu
novadā” (Bērzkalnes un Krišjāņu
pagastos). Klātesošie tika informēti arī
par grantu konkursu uzņēmējdarbības
veicināšanai “Esi uzņēmējs Balvu
novadā”, kā arī par uzņēmējdarbības
tendencēm
Balvu
novadā,
paveiktajiem darbiem aizvadītajā gadā
un Gada balvu uzņēmējdarbībā.
Tālāk sekoja uzņēmēju diskusijas
ar LTRK un pašvaldības pārstāvjiem
par biznesa aktualitātēm reģionā.
Kā iesildošais jautājums domes
priekšsēdētājam bija, - ja Jums
būtu zelta zivtiņa, kuras būtu tās
trīs vēlēšanās, kuras Jūs viņai lūgtu
saistībā ar uzņēmējdarbības vides
attīstību Balvu novadā? A.Pušpurs

kā pirmo minēja bijušā Balvu gaļas
kombināta teritorijas sakārtošanu, lai
uzņēmēji varētu atvērt savas ražotnes
un iedzīvotājiem būtu darbavietas.
Tālāk, lai tiktu sakārtota valsts nodokļu
politika, un, kā trešo A. Pušpurs minēja,
ja attīstītos uzņēmējdarbība Balvu
novadā, tad iedzīvotāji nebrauktu
prom un pat atgrieztos Balvos.
Viens no jautājumiem bija arī
par tūrismu un pašvaldības iecerēm
tūrisma jomas attīstībā ne tikai
lauku reģionos, bet tieši pilsētā.
A.Pušpurs minēja Balvu pilsētas ezeru
izmantošanu tūristu piesaistīšanai, jo
pašlaik, sadarbībā ar LU tiek veikta
padziļināta ezeru izpēte, lai varētu
izstrādāt ezeru apsaimniekošanas
plānu. Vēl viens no veidiem, lai
piesaistītu tūristus un iesaistītu gan
pilsētu, gan pagastus, ir velomaršrutu
attīstība. Balvu novadā jau ir trīs
velomaršruti, bet aizvadītājā domes
sēdē ir akceptēta dalība Latvijas
- Krievijas pārrobežu sadarbības
projektā “Zaļo tūrisma maršrutu
izveide, kas apvieno Latvijas un
Krievijas pierobežas reģionus mazo
pilsētu un lauku teritoriju kopīgai
ilgtspējīgai attīstībai” (Greenways RigaPskov).

A.Pušpuram tika uzdots jautājums
arī darba samaksas nodokļiem, vai
pašvaldība

būtu

piedāvājumam,

gatava
ka

valdības

neapliekamo

minimumu palielina līdz 500 EUR,
kas būtu samazinājums pašvaldības
budžetam. Uz šo jautājumu A.Pušpurs
atbildēja, ka pašvaldībai šobrīd tas
būtu ļoti liels ienākumu samazinājums
un

atstātu

būtisku

iespaidu

uz

pašvaldības budžetu, bet, ja būtu
ekonomiski

pamatoti

pētījumi

vai

pašvaldībai kādu no tās funkcijām
samazinātu, nevis tikai liktu klāt, tad,
protams, tas ir apspriežams jautājums.
Vēlāk klātesošajiem bija iespēja
satikt pieredzējušus ekspertus no
SIA “AINA serviss”, finanšu institūcijas
ALTUM,
reģiona

Latgales
un

plānošanas

Rēzeknes

Tehnoloģiju

akadēmijas, lai uzzinātu par dažādām
uzņēmējdarbības

atbalsta

un

sadarbības iespējām, kā arī darba
aizsardzības

jautājumiem.

Tāpat

pasākumā uzstājās bankas “Citadele”
ekonomists

Mārtiņš

Āboliņš

ar

prezentāciju par Latvijas ekonomikas
potenciālu un izaicinājumiem 2019.
gadā.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 31.janvāris

PIEŅEMTS BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETS
Balvu
novada
pašvaldības
budžets 2019.gadam ir balstīts uz
Latvijas likumdošanu un pašvaldības
plānošanas dokumentiem. Šogad
budžeta izveide balstās uz Finanšu
ministrijas 2018.gada 18.decembra
rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu
budžetu 2019.gadam”. Balvu novada
pašvaldībai 2019.gadā un turpmāk ir
būtiski nodrošināt novada attīstības
un investīciju projektu ieviešanu un
realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves
vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu,
dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu,
sporta infrastruktūru.
Lai
veicinātu
Balvu
novada
attīstību, investīcijām infrastruktūrā
tiks piesaistīti Eiropas Savienības
fondu un aizņēmumu līdzekļi.
Balvu novada pašvaldības 2019.
gada budžeta prioritātes ir šādas:
• sociālo
pabalstu
saglabāšana
maznodrošinātajai
sabiedrības
daļai;
• novada infrastruktūras attīstība
un sakārtošana, turpinot piesaistīt
Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfinansējumu
projektu
īstenošanai;
• kvalitatīvas
izglītības
iestāžu
sistēmas nodrošināšana;
• nekustamo īpašumu sakārtošana,
tādējādi uzlabojot dzīves vides
kvalitāti Balvu novadā;
• uzņēmējdarbības attīstība Balvu novadā, palielinot privāto
investīciju reģionā;
• sabiedrības kārtības un drošības
pastiprināšana;
• pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana
novada
iedzīvotājiem;
• jaunu objektu izveide jauniešu
brīvā laika pavadīšanai.
Būtiskākās
izmaiņas,
kas
ietekmē Balvu novada pašvaldības
2019.gada budžetu:
• vērtēto ieņēmumu palielinājums
par 444 979 euro, t.sk. speciālā
dotācija Balvu novada pašvaldībai
201 645 euro apmērā; izlīdzināto
ieņēmumu pieaugums par 5%;
• 40%
pašvaldībā
nodarbināto
saņem minimālo algu;
• no 2018.gada 1.septembra pedagogiem noteiktā alga par vienu
likmi ir 710 euro, pašvaldības
finansēto pedagogu atalgojuma
paaugstināšanai nepieciešami 51
230 euro;
• pašvaldība
nodrošina
brīvpusdienas piecgadīgajiem un
sešgadīgajiem bērniem, 5.-9.klašu
skolēniem;
• pašvaldība nodrošina 10.-12.klašu
skolēniem pusdienu apmaksu viena euro apmērā, ēdināšanu skolu
internātā dzīvojošajiem, kam papildus, salīdzinājumā ar 2018.gadu,
nepieciešami 99 644 euro;
• palielināts
maksimālais
diferencētais neapliekamais minimums līdz 230 euro.
Pašvaldības kopbudžets
Balvu
novada
pašvaldības
konsolidētā
budžeta
ieņēmumu
apjoms 2019.gada plānots 15 474
103 euro, no tiem pamatbudžeta
ieņēmumi 15 054 160 euro (97,3%) un
speciālā budžeta ieņēmumi 419 943
euro (2,7%), kas ir par 1% vairāk nekā
2018.gadā.
Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības
pamatbudžeta

534 euro apmērā. Balvu novada
pašvaldības
policijas
uzturēšanai
plānoti 103 614 euro. Pašvaldības
policijas darbības veikšanai ir divi
transportlīdzekļi, visiem darbiniekiem
ir paredzēta veselības apdrošināšana.
Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai
ir plānoti 72 265 euro. Atskurbtuves
darbības nodrošināšanai ir paredzēti
43 655 euro.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās
darbības
nodrošināšanai plānotie izdevumi
2019.gadam ir 1 376 776 euro apmērā.
Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
funkciju nodrošināšanai paredzēti
45 170 euro. Pašvaldības nodokļu
samaksai valstī ir paredzēti 72 660
euro. 2018.gadā ir ieviests jauns
pasākums - biznesa ideju konkurss, kur
uz pašvaldības atbalstu var pieteikties
topošie
uzņēmēji.
2019.gadā
konkursam paredzēts finansējums
6000 euro apmērā. Pašvaldība turpina
saņemt un realizēt finansējumu no
valsts budžeta pagaidu algotajiem
sabiedriskajiem darbiem. 2019.gadā
tam ir paredzēts finansējums 107 263
euro. Pašvaldība turpina 2018.gadā
iesākto projektu realizāciju “Grants
ceļu pārbūve”, kur paredzēta 10 Balvu
novada ceļu posmu pārbūve, 2019.
gadā paredzēts finansējums 1 143 983
euro.
Pašvaldības
teritoriju
un
mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības
budžetā
2019.
gadam novada teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai paredzēti 3 010
248 euro. Ielu apgaismojumam ir
paredzēti 90 499 euro, tai skaitā
ielu apgaismojumam Balvu pilsētā
82 877 euro. Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai
paredzēti
2
919 749 euro, no tiem pašvaldības
aģentūras “San – Tex” izdevumi 1 517
188 euro, pašvaldības dotācija 275
038 euro apmērā paredzēta pilsētas
labiekārtošanai un apzaļumošanai,
lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai,
bet jauna pļāvēja iegādei 6000 euro.
2019.gadā ir paredzēts finansējums
arboristu
pakalpojumiem
koku
izgriešanai Balvu novada kapsētās
20 000 euro apmērā, līdzfinansējums
centralizētā
ūdensvada
un
kanalizācijas
pieslēgumiem
12
000 euro, paredzēts pašvaldības
līdzfinansējums
iekšpagalmu
sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu
laukumu izbūvei, daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanai,
Lāča dārza dīķa tīrīšanai.
Veselība
Veselības
iestāžu
uzturēšanai
paredzēti 138 978 euro. Novadā
darbojas seši feldšeru – veselības
punkti, kas daļēji tiek finansēti no valsts
budžeta. 2019.gadā turpinās projekts
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”,
kam paredzēti 84 948 euro.
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras un
reliģijas izdevumiem pašvaldības 2019.
gada budžetā paredzēts finansējums
4 341 431 euro jeb 20,23% no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
kas ir par 2 138 345 euro vairāk pret
2018.gada plānu. Sporta pasākumu
nodrošināšanai ir paredzēti 227 530
euro. Bibliotēku uzturēšanai - 298
429 euro, muzeju uzturēšanai - 124
369 euro, kultūras namu izdevumu

lielāko finansējuma apjomu veido
valsts budžeta transferti, un 2019.
gada budžetā tie ir 6 382 091 euro
jeb 42,4% no ieņēmumiem, no tiem
saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim ir 2 422 068 euro,
no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem 394 174
euro, saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda 3 332
854 euro, pārējie pašvaldību saņemtie
valsts budžeta iestāžu transferti ir 232
995 euro.
Nodokļu ieņēmumi 2019.gadā
tiek plānoti 5 864 994 euro jeb 39%
no
pamatbudžeta
ieņēmumiem,
kas ir par 2% mazāki nekā 2018.
gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2019.gadā ir plānots 5 292 046 euro
apmērā, kas ir par 2,3% mazāk nekā
2018.gadā, īpašuma nodoklis 491 543
euro apmērā, t.sk. parādu samaksa 33
000 euro.
Budžeta
iestāžu
ieņēmumi
(ieņēmumi
no
budžeta
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem,
par
īpašuma nomu un īri u.c. maksas
pakalpojumi) plānoti 2 390 823 euro
un kopējos ieņēmumos to īpatsvars ir
15,9 %.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.
gadā plānoti 419 943 euro, t.sk.
dabas resursu nodokļa ieņēmumi
30 000 euro, autoceļu (ielu) fonda
mērķdotācija 389 943 euro.
Budžeta izdevumi
Balvu
novada
pašvaldības
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības
funkciju nodrošināšanai – izdevumiem
no budžeta finansētajiem institūciju,
t.sk. pašvaldības izglītības, kultūras,
sporta iestāžu, sociālā dienesta
uzturēšanai,
novada
pasākumu
finansēšanai, novada infrastruktūras
uzturēšanai. Pašvaldības konsolidētā
budžeta
izdevumi
2019.gadā
plānoti 23 074 269 euro, no tiem
pamatbudžeta izdevumi 21 457 257
euro, speciālā budžeta izdevumi 565
052 euro, ziedojumi un dāvinājumi –
3458 euro, pašvaldības aizņēmumu
atmaksa 1 048 502 euro. Izdevumu
finansēšanai tiks izmantots budžeta
līdzekļu atlikums gada sākumā,
kas sastāda 2 154 496 euro, no tā
pamatbudžeta atlikums 1 945 148
euro, speciālā budžeta – 205 890 euro,
ziedojumi un dāvinājumi – 3458 euro,
kā arī aizņēmumu līdzekļi 6 193 267
euro apmērā ES projektu realizācijai.
Vispārējie valdības dienesti
Vispārējo
valdības
dienestu
uzturēšanai ir paredzēti 1 726 519
euro. Vispārējos valdības dienestos ir
paredzēti pašvaldības administrācijas
izdevumi, deputātu darba samaksa,
skolēnu
pārvadājumu
autobusu
uzturēšana, kā arī degvielas izdevumi.
Izpildvaras funkciju administrēšanai
noteikts budžets 913 932 euro, t.sk.
5293 euro datorprogrammas iegādei,
3000 euro datortehnikas iegādei,
bijušo
priekšsēdētāju,
vietnieku
pabalstu izmaksai 31 310 euro, pagastu
pārvaldēm administratīvo funkciju
veikšanai 496 245 euro. Deputātu
darba samaksai plānoti 129 450 euro.
Aizņēmumu apkalpošanas maksājumi
tiek plānoti 21 859 euro apmērā.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības
nozares
izdevumi
noteikti
219
2.

finansēšanai - 470 072 euro, no tiem
199 931 euro ir paredzēti Balvu
Kultūras un atpūtas centram. Reliģisko
organizāciju atbalstam ir paredzēti 14
000 euro. 2019.gadā plānots pabeigt
EKII projektu “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Balvu Kultūras
un atpūtas centrā” par summu 3 101
772 euro.
Izglītība
Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumu daļā novada attīstības
prioritātei izglītībai – izglītības iestāžu
uzturēšanai un ar izglītību saistīto
pasākumu finansēšanai – plānoti 8 162
345 euro jeb 38,04%, kas ir par 835 925
euro vairāk pret 2018.gadā plānoto.
Izglītības iestāžu 2019.gada budžets:
pirmsskolas izglītības iestādēm 1
260 807 euro, pamatskolām – 693
228 euro, vidusskolām – 2 130 112
euro, kā arī Balvu Mākslas skolai 118
669 euro, Balvu Mūzikas skolai 327
253 euro, Balvu Bērnu un jauniešu
centram – 82 371 euro, Balvu Sporta
skolai – 311 457 euro. Pašvaldības
budžetā ir paredzēta piecu ERASMUS+
projektu turpināšana, paredzēta PII
“Ieviņa” siltināšana par 11 287 euro,
Balvu Valsts ģimnāzijas un Balvu
pamatskolas mācību vides uzlabošana
par 1 833 680 euro. Pavisam ir
paredzēta 14 projektu realizācija par
kopējo summu 2 063 497 euro.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi
plānoti 2 481 426 euro apmērā jeb
11,56% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.
Plānoto
izdevumu
pieaugums 2019.gadā ir par 129
273 euro pret 2018.gada plānoto.
No
asignējumiem
sociālajai
aizsardzībai 394 901 euro paredzēti
pabalstiem un palīdzībai pašvaldības
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem.
Pansionāta
“Balvi”
darbības
nodrošināšanai paredzēti 1 210 978
euro, kas ir par 94 180 euro vairāk
attiecībā pret 2018.gada plānu, no tiem
pašvaldības dotācija ir 436 060 euro.
Finansējuma palielinājums ir novirzīts
sociālo aprūpētāju amatu vienību
palielināšanai un medicīnas personāla
un aprūpētāju algu paaugstināšanai.
Sociālo māju uzturēšanai paredzēti
24 436 euro, sociālā dienesta darbībai
437 178 euro, bāriņtiesai 125 866
euro. 2019.gadā turpinās projekti
– Asistenta pakalpojumi personām
ar invaliditāti 145 559 euro apmērā,
deinstitucionālizācijas
pasākumu
īstenošana Latgales reģionā 6 242
euro, profesionālā sociālā darba
attīstība pašvaldībās 3 925 euro,
sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas
izveide – 78 882 euro.
Speciālais budžets
Speciālā budžeta izdevumi 2019.
gadā plānoti 565 052 euro apmērā,
tai skaitā vides aizsardzībai no dabas
resursu nodokļa ieņēmumiem 30
000 euro, ekonomiskajai darbībai
(autoceļu (ielu) uzturēšanai) 535
052 euro. Atlikums uz gada sākumu
autoceļu fonda līdzekļiem ir sadalīts
atbilstoši izlietojumam.
Saistības
Uz 2019.gada 1.janvāri pašvaldībai
ir 70 aizņēmumu līgumi un viens
galvojums,
no tiem 2019.gadā
beigsies atmaksa 5 līgumiem. Balvu
novada pašvaldības saistību apjoms ir
8 893 844 euro. 2019.gadā pašvaldības
aizņēmumu apjoms ir 1 070 361 euro.
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DOMES SĒDE

Šī gada 24.janvārī notika Balvu
novada Domes sēde, kurā piedalījās
13 deputāti – Aigars Pušpurs, Anita
Petrova, Aivars Kindzuls, Pēteris
Kalniņš, Ivans Baranovs, Egons
Salmanis, Inta Kaļva, Sandra Kindzule,
Svetlana Pavlovska, Eva Smirnova,
Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis
Zakarīts. Kopumā tika izskatīti 48
jautājumi.
Par budžeta pieņemšanu
Deputāti lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.1/2019 projektu “Par
Balvu novada pašvaldības 2019.gada
budžetu”.
Par nobraukumu normu
Deputāti
lēma
apstiprināt
maksimālās mēneša nobraukuma
normas Balvu novada pašvaldības
administrācijas
dienesta
transportlīdzekļiem 2019.gadā.
Par grozījumiem nolikumā
Sēdē lēma izdarīt Balvu novada
pašvaldības
amatpersonu
un
darbinieku
atlīdzības
nolikumā
vairākus grozījumus, izsakot punktus
2.1.1., 2.1.2., 3.1., 4.1. un 7.2. citā
redakcijā.
Par atzīšanu bilancē
Tika lemts atzīt bilancē ilgtermiņa
ieguldījumus – zemi zem Balvu novada
pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem
ar adresi Kalna iela 13-1 un Kalna iela
13-2 Kubulu pagastā.
Par saistību atmaksu
Sēdē lēma atzīt Balvu novada
pašvaldības parādu EUR 1112.60
apmērā akciju sabiedrībai “Balvu
enerģija”
par
Balvu
novada
pašvaldības dzīvokļu mirušo īrnieku
parādiem.
Par izsolēm
Tika lemts atsavināt atklātā
mutiskā izsolē nekustamo īpašumu
Ezermala 2 Nr.31, Kubulu pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 0.0587 ha platībā, apstiprināt
nekustamā
īpašuma
sākumcenu
EUR 435 un apstiprināt nekustamā
īpašuma izsoles noteikumus.
Domes sēdē tika lemts atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – garāžu Nr.164 Daugavpils
ielā 74A, Balvos, Balvu novadā, 19.7
m2 platībā, apstiprināt nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 850 un
izsoles noteikumus.
Deputāti lēma
atsavināt
atklātā mutiskā izsolē nekustamo
īpašumu “Verpuļeva 173”, Verpuļeva,
Balvu pagastā, Balvu novadā, kas
sastāv no zemes vienības 0.0835
ha platībā, apstiprināt nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 560 un
izsoles noteikumus.
Sēdē tika lemts iznomāt mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās
nedzīvojamās telpas garāžu Nr.9 Ezera
ielā 37B k – 10, Balvos, Balvu novadā
(18,40 m2 platībā), garāžu Nr.20 Ezera
ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, (18,30
m2 platībā). Tāpat arī lēma noteikt
nomas maksas sākumcenu EUR 0,76/
m2 bez PVN mēnesī par 1 m2, kā arī
apstiprināja publicējamo informāciju.
Tika lemts nodot nomā Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo
nedzīvojamo telpu Nr.16 (14,1 m2
platībā), Vidzemes ielā 2B, Balvos,
Balvu novadā, iznomāt to mutiskā

posmā no 31.01.2019.-28.02.2019.;
noteikt lokālplānojuma publiskās
apspriešanas sanāksmi 11.02.2019.
plkst.17.00 un publiskās apspriešanas
rezultātu
apkopošanas
sanāksmi
01.03.2019. plkst.15.00. Balvu novada
pašvaldības administrācijas ēkas zālē.
Sēdē
tika
apstiprināta
lokālplānojuma
“Lokālplānojums
nekustamajam īpašumam “Veldrītes”,
Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu
novadā” redakcija.
Par nekustamo īpašumu
Domes deputāti akceptēja SIA
“Compaqpeat”, Reģ. Nr.40003562596,
juridiskā adrese “Pūces”, Rucavas
pagasts, Rucavas novads, paredzēto
darbību – Derīgā izrakteņa – kūdras
ieguves
lauku
paplašināšanu
Balvu novada Lazdulejas pagastā,
nekustamajā
īpašumā
“Lutinānu
purvs” (kadastra numurs 3866 005
0020) zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3866 005 0018 un
Balvu novada Briežuciema pagastā
nekustamajā
īpašumā
“Valsts
mežs” (kadastra numurs 3852 003
0125) zemes vienībās ar kadastra
apzīmējumu 3852 003 0125 8001 un
3852 003 0125 8003, derīgo izrakteņu
atradnē “Lutinānu purvs (kūdras
fonda Nr. 4099)”.
Tika lemts nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu Brīvības iela 40A,
Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā,
0,1540 ha platībā.
Tika lemts noteikt zemes vienībai,
0,8170 ha platībā, lietošanas mērķi –
vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo
māju apbūve, kā arī noteikt zemes
vienības daļai, 0,0150 ha platībā,
lietošanas mērķi.
Deputāti
akceptēja
precizēto
platību Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajai zemes vienībai Brīvības
ielā 65, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu
novadā no 0,2 ha uz 0,1810 ha un
lēma atļaut atdalīt no Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgā
nekustamā
īpašuma “Kapu sanitārā zona” vienu
zemes vienību 0,7084 ha platībā.
Sēdē lēma piešķirt nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no vienas
zemes
vienības
nosaukumu
“Fermas”, reģistrēt zemesgrāmatā
uz Balvu novada pašvaldības vārda
nekustamo
īpašumu
“Fermas”
Vectilžas pagastā, Balvu novadā, kā arī
nodot atsavināšanai iepriekšminēto
nekustamo īpašumu.
Domes sēdē tika lemts slēgt divus
zemes nomas līgumus par Balvu
novada pašvaldībai piederošo zemes
vienības daļu Daugavpils ielā 72,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas (garāžas) uzturēšanai.
Sēdē lēma pagarināt vairākus
zemes nomas līgumus par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību nomu Kubulu un Tilžas
pagastos, kā arī atļāva pagarināt
nedzīvojamās telpas nomas līgumu
par nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.18
Ezera ielā 37B k – 2, Balvos, Balvu
novadā, automašīnas novietošanai.
Par
satiksmes
organizācijas
maiņu
Deputāti lēma atļaut noņemt
papildzīmi Nr.833 “Transportlīdzekļa
novietojuma veids stāvvietā” Tirgus
ielā, Balvos, lēma atļaut uzstādīt
aizlieguma zīmi Nr.326 “Apstāties
aizliegts”,
papildzīmi
Nr.805
“Darbības zona”, papildzīmi Nr.834

izsolē ar augšupejošu soli, kā arī
noteikt nomas maksas sākumcenu
EUR 0,91/m2 bez PVN mēnesī par 1
m2. Tāpat arī apstiprināja publicējamo
informāciju.
Sēdē
apstiprināja
nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu
ielā 3, Balvos, Balvu novadā, kas
sastāv no vienistabu dzīvokļa 35,2m2
platībā,
kopīpašuma
352/1155
domājamajām daļām un zemes –
atbilstoši domājamajām daļām 494,32
m2 platībā izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju fizisku personu, kura
iegādājās minēto nekustamo īpašumu
par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
3055. Nomaksas termiņš – 3 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Deputāti apstiprināja nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Pansionāta
apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu
pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 39,9 m2
platībā, kopīpašuma 3990/145450
domājamajām daļām un zemes –
atbilstoši domājamajām daļām 87,78
m2 platībā izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju fizisku personu, kura
iegādājās minēto nekustamo īpašumu
par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
2270. Nomaksas termiņš – 5 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Par funkciju deleģēšanu
Tika lemts deleģēt Briežuciema
pagasta pārvaldes lietvedei veikt
pārvaldes
vadītājas
pienākumus,
kas saistās ar līgumu slēgšanu,
administratīvo aktu sagatavošanu
un izdošanu, uzraudzības, kontroles,
izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi,
attiecībā uz konkrētu fizisku personu.
Par
deputāta
pilnvaru
izbeigšanos
Sēdē lēma akceptēt deputāta
Andra Kazinovska pilnvaru izbeigšanu
pirms termiņa sakarā ar personisku
rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu.
Par lēmuma atcelšanu
Tika lemts atcelt Balvu novada
Domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumu
“Par samaksas atcelšanu Balvu novada
domes deputātam Sandim Pukam”
(protokols Nr.4, 68.§).
Par saistošajiem noteikumiem
Deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu Nr.2/2019 “Grozījumi Balvu
novada domes 2018.gada 8.marta
saistošajos noteikumos Nr.10/2018
“Par Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas
sistēmai”” projektu.
Sēdē lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.4/2019 “Grozījumi Balvu
novada Domes 2011.gada 15.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.11/2011
“Trūcīgas
vai
maznodrošinātas
ģimenes
(personas)
statusa
noteikšana Balvu novadā”” projektu.
Par lokālplānojumu
Deputāti lēma atļaut pilnveidot
lokālplānojuma
redakciju
nekustamajam īpašumam “Mežaine”,
Krišjāņu pagastā atbilstoši Rēzeknes
reģionālās vides pārvaldes atzinumam,
t.i. dzēst no lokālplānojuma redakcijas
TIAN 24.punktu, tādējādi kā galveno
izmantošanas veidu neatļaut “Smagās
rūpniecības
un
pirmapstrādes
uzņēmumu apbūvi (13002)”; nodot
pilnveidoto lokālplānojuma redakciju
publiskajai
apspriešanai
laika
3.

“Transportlīdzekļa novietojuma veids
stāvvietā” Tirgus ielā un uzkrāsot 2
(divus) horizontālos apzīmējumus
Nr.947 Partizānu ielā.
Par kārtības apstiprināšanu
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada
pašvaldības
noteikumus
Nr.1/2019 “Kārtība, kādā tiek plānoti
kultūras un sporta pasākumi un tiem
nepieciešamie finanšu līdzekļi”.
Par nolikuma apstiprināšanu
Domes sēdē tika apstiprināts
nolikums “Balvu novada Sporta
laureāts”.
Par
attīstības
plāna
apstiprināšanu
Domes deputāti lēma apstiprināt
Balvu pamatskolas Attīstības plānu
2019. – 2021.gadam.
Par atvaļinājumu
Sēdē tika lemts piešķirt Balvu
novada pašvaldības izpilddirektorei
Imantai
Serdānei
apmaksātu
papildatvaļinājumu – 10 (desmit) darba
dienas no 2019.gada 25.februāra līdz
2019.gada 8.martam (ieskaitot) par
nostrādāto laika periodu no 2017.
gada 3.maija līdz 2018.gada 2.maijam
un ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
– 1 (vienu) kalendāro nedēļu no
2019.gada 11.marta līdz 2019.gada
17.martam (ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 2018.gada 3.maija
līdz 2019.gada 2.maijam. Tāpat arī
lēma izmaksāt atvaļinājuma pabalstu
50% apmērā no noteiktās mēnešalgas.
Par cenrāža apstiprināšanu
Tika lemts izdarīt Balvu novada
Domes 2018.gada 12.jūlija lēmuma
“Par Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta maksas
pakalpojumu
cenrāža
apstiprināšanu”
(sēdes
protokols Nr.9, 38.§) pielikumā
“Balvu novada pašvaldības sociālā
dienesta sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis” vairākus grozījumus.
Par dalību projektā
Deputāti lēma akceptēt dalību
Latvijas
–
Krievijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam 1.2.prioritātē “Jaunu
produktu un pakalpojumu izstrāde un
veicināšana, pamatojoties uz vietējiem
resursiem” projektā “Zaļo tūrisma
maršrutu izveide, kas apvieno Latvijas
un Krievijas pierobežas reģionus mazo
pilsētu un lauku teritoriju kopīgai
ilgtspējīgai attīstībai” (Greenways
Riga – Pskov). Deputāti apstiprināja
pašvaldības kā projekta partnera
izmaksas EUR 24 010, t.sk. pārrobežu
programmas finansējums 90% EUR
21 609 un pašvaldības līdzfinansējums
10% EUR 2401. Tāpat lēma pilnvarot
biedrību “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”
pārstāvēt Balvu novada pašvaldības
intereses Valsts akciju sabiedrībā
“Latvijas dzelzceļš” par bezatlīdzības
lietošanas (patapinājuma) līguma
slēgšanu par bijušo dzelzceļa iecirkņu
“Gulbene – Vecumi – valsts robeža”
zemes vienību, kas atrodas Balvu
novada teritorijā.
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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NOSKAIDROTI PASĀKUMA “JAUNIEŠU GADA BALVA 2018” UZVARĒTĀJI
Sākums 1.lpp.
“Di Dancers”, kurā pati uzsākusi savas
dejotājas gaitas. Deja Alīnai nav tikai
darbs – tas ir dzīvesveids. Kā dejotāja
sadarbojas ar Latvijā pazīstamiem
māksliniekiem, piemēram, “Bermudu
Divstūris”, Nikolaju Puzikovu, grupu
“Tranzīts”.
Nominācijā “Gada brīvprātīgais”
vecuma grupā no 13 līdz 17 gadiem
bija izvirzītas Marija Zdanoviča,
Annija Ertmane un Sindija Logina,
kura saņēma balvu. Sindija savu
brīvprātīgo
darbu
veic
Balvu
Profesionālajā un vispārizglītojošajā
skolā. Viņas aizrautība un pozitīvisms
ietekmē jauniešus skolā, kur viņa ar
aizrautību piedalās skolas pasākumu
organizēšanā, jo ir pasākumu ideju
ģenerators. Jaunietes darbu sarakstā ir
rūpes arī par sirmgalvjiem pansionātā
“Balvi”, sarūpējot un dāvinot dāvanas.
Kopā ar skolēnu pašpārvaldi tika
izveidotas kaķu mājas un dāvinātas
Alūksnes
dzīvnieku
patversmei.
Jauniete ir aktīva arī savā dzimtajā
ciemā Upītē, kurā aktīvi iesaistās
folkloras kopas “Upīte” pašdarbībā.
Par godu Latvijas simtgadei Sindija
izaicināja sevi un izveidoja 100
pērļotas rokassprādzes, kas veltītas
mūsu dzimtenes simtgades laikam.
Vecuma grupā no 18 līdz 25
gadiem tika izvirzīti Arta Smirnova,
Dārija Semjonova un Vadims Sņegovs.
Balvu ieguva Dārija Semjonova, kura
ir Balvu Bērnu un jauniešu centra
(BBJC) brīvprātīgā. Jauniete veiksmīgi
tiek galā ar dažādu ideju realizēšanu
un
komandas
veidošanu,
ja
organizējams lielāks pasākums. Viņa
izmanto visas neformālās izglītības
dotās priekšrocības un organizē
dažādus tematiskos vakarus, jauniešu
sadraudzības pasākumus. Brīvprātīgi
pilda mentores pienākumus Eiropas
brīvprātīgā darba veicējai Maike von
Hofmann no Vācijas. Dārija veiksmīgi
vadīja brīvprātīgo jauniešu grupu, kura
organizēja Starptautisko jaunatnes
dienu 2018 un BBJC dzimšanas dienu
Bolwen Dynamite fest 2018.
Nominācijā “Gada jaunietis skolā
vai pagastā” vecuma grupā no 13 līdz
17 gadiem tika izvirzīta Sigita Bērziņa,
Krista Mača, Raivis Pugačs, Gints
Kuļšs. Balvu ieguva Sigita Bērziņa.
Jauniete droši pauž savu viedokli un

Facebook tika veikts balsojums,
lai noskaidrotu, kura tad ir “Gada
draudzīgākā
vieta
jauniešiem”.
Balsojuma rezultātā tika noskaidrots,
ka tā ir picērija “Zebra”. Jāatzīmē, ka
pērn tā bija Balvu Bērnu un jauniešu
centrs.
Jauniešiem ir svarīgi, ka viņu
darbošanos pamana, novērtē un
atbalsta – svarīgi, lai būtu kāds, kurš
uzmundrina, ļauj noticēt savām
spējām. Šogad nominācijā “Jauniešu
gada balsts” balvu ieguva Balvu
Mūzikas skolas direktors, orķestra
vadītājs
Egons
Salmanis,
kuru
konkursam pieteica tautas pūtēju
orķestra dalībnieki. Savā pieteikumā
jaunieši
raksta
“par
diriģenta
panākumiem un sasniegumiem zina
visa Latvija, un šī nominācija nav stāsts
par skatēs iegūtajiem punktiem. Šī
nominācija ir stāsts par daļu dvēseles,
ko diriģents ieliek savā darbā un
orķestrantos”.
Egons Salmanis saņēma vēl kādu
balvu. Sociālajā tīklā Facebook BBJC
kolektīvs vēlējās noskaidrot, kas būtu
pelnījis iegūt simpātiju balvu, aicinot
balsot. Balsojuma rezultātā visvairāk
simpātijas ieguva tieši Egons.
BBJC jaunatnes lietu speciāliste
Gunita Prokofjeva atzina, ka ir
brīnišķīgi būt kopā ar tik kustīgu
sabiedrības daļu kā jaunieši – ar viņiem
nekad nav garlaicīgi. Tāpat arī pateicās
“eņģeļiem”, kuri sniedza savu atbalstu
šāda pasākuma tapšanā - veikalam
“Džinsu
stils”,
skaistumkopšanas
salonam
“Šarms”,
IK
“ASNA-G”,
Mudītei Pošeikai, Vairim Rakitovam,
salonveikalam
“Ziedu
Laumiņa”,
picērijai “Zebra”, Tālim Korlašam, SIA
“BTRS”.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs pauda
prieku par to, ka šajā reizē bija tik
daudz nominantu. “Mums ir nākotne,
mums ir jaunieši un jauniešu grupas
ar ko varam lepoties. Jūs visi esat
nominācijām cienīgi. Ļoti ceru, ka
savas iesāktās lietas un darbus
turpināsiet. Tas tiešām vairos gan
mūsu novada, gan kopējo Latvijas
tēlu,” teica A.Pušpurs.
Pieteikumu vērtēšana nepavisam
nebija viegls darbs, tomēr ar to
veiksmīgi galā tika konkursa žūrija,
kuras sastāvā bija Balvu pamatskolas

nebaidās, ka tas varētu būt atšķirīgs
no pārējo viedokļiem. Sigita ir Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāles aktīvākā
jauniete, skolēnu kolektīva dvēsele,
jo neviens pasākums un darbs nav
iedomājams bez jaunietes līdzdalības.
Sigita iesaistās arī pasākumu vadīšanā,
ir savas skolas patriote, jo rūp skolas
publiskais tēls.
Vecuma grupā no 18 līdz 25
gadiem
tika
nominēti
Rebeka
Ločmele, Arta Smirnova, Janeks
Semjonovs, Reinis Apars, Sintija
Velme. Balvu ieguva Reinis Apars.
Jaunietim ir savs viedoklis, ko viņš
pauž vienmēr un spēj arī aizstāvēt.
Reinis ir ieguvis vienu specialitāti un
turpina mācīties uzņēmējdarbību,
jo viņam ir plāni saimniekot dzimtas
mājās Briežuciema pagastā. Brīvajos
brīžos cep tortes, pēdējā gada laikā
ir paspējis uzmūrēt divas malkas
krāsnis, ir dramatiskā teātra aktieris
un dejo deju kopā. Pagājušajā vasarā
darbojies divās bērnu nometnēs, kā
darbinieks. Labprāt piedalās erudīcijas
spēlēs un konkursos. Pagājušajā
gadā piedalījās jauno profesionāļu
meistarības konkursā “Skills Latvia
2018”.
Saskaņā ar nolikumu ik gadu ir
iespēja konkursam izvirzīt jauniešus
nominācijā “Gada aktīvākā jauniešu
grupa”. Kā izrādās, tad vairākus gadus
šajā nominācijā nav bijuši pieteikti
pretendenti, taču līdz ar Erasmus+
Strukturētā dialoga projektu “HELP”,
ir radusies šāda jauniešu grupa, kas ir
apbalvošanas vērta. Darbošanās šajā
projektā ir iespēja jauniešiem atklāt
daudzas patiesības un apzināties, ka
ikviens jaunietis ir spējīgs ietekmēt
apkārtējās
norises.
Šī
projekta
dalībnieki ir drosmīgi un apzinīgi, tāpēc
daži no jauniešiem ir arī nominācijas
“Gada brīvprātīgais 2018” pretendentu
vidū. Viņi piedalās pasākumos, paši
ir pasākumu iniciatori, organizatori
un neformālie līderi. Saņemot balvu,
jaunieši pateicās BBJC un īpaši
jaunatnes lietu speciālistei Gunitai
Prokofjevai, kura viņus ir pamudinājusi
būt aktīviem, darboties, iepazīt pasauli
caur šo projektu.
Lai aktīvi darbotos, atpūstos
vai vienkārši pavadītu laiku kopā,
jauniešiem ir svarīga vide, kurā viņi
atrodas. Tieši tāpēc sociālajā tīklā

direktore Larisa Krištopanova, Balvu
novada Domes deputāte, bankas
“Citadele” Balvu filiāles vadītāja Eva
Smirnova, uzņēmējs Aigars Logins,
Balvu novada pašvaldības interešu
izglītības darba speciāliste Ilona
Naļivaiko, Balvu novada pašvaldības
projektu vadītāja Ilze Daukste, Kubulu
pagasta kultūras darba organizatore
Maija Laicāne un Viļakas novada
jaunatnes lietu speciāliste Madara
Jeromāne. Žūrijas pārstāve Larisa
Krištopanova savā uzrunā uzsvēra:
“Pateicoties jums pasaule un īpaši
Balvu novads ir kļuvis skaistāks. Jūsu
darbus ir pamanījuši cilvēki, jo viņi
par jums ir rakstījuši daudz un skaisti.
Nav svarīgi saņemat vai nesaņemat
balvas, jo jūs visi esat paši labākie.
Lai piepildās jūsu sapņi un atceraties,
ka laimīgs nav tas, kurš ņem, bet tas,
kurš dod.” Žūrija lēma piešķirt arī
specbalvas, kuras saņēma – Tilžas
kultūras nama bērnu un jauniešu
dramatiskais pulciņš un Arta Smirnova.
Tilžas dramatiskais pulciņš ir vienīgais
šāda veida pulciņš Balvu novadā, un
pērn amatierteātru skatē saņēmuši
1.vietu, kur liels nopelns arī tā vadītājai
Astrīdai Ivanovai. Turpretim Arta
Smirnova izceļas ar aktīvu darbu BBJC,
pasākumu vadīšanu, atbildīgumu un
mērķtiecību.
Speciālbalvas pasniedza arī Aigars
Logins, kurš vēlējās izcelt Vadimu
Sņegovu. Arī šis jaunietis aktīvi
darbojas BBJC – vada pasākumus,
palīdzēja organizēt starptautiskās
jaunatnes dienas pasākumus Balvos,
atbildot par sporta un aktivitāšu
sekciju bērniem un jauniešiem. Savas
aktivitātes apvieno ar skolas lietām un
savu sirdslietu futbolu.
Arī Eva Smirnova pasniedza bankas
“Citadele” specbalvas, kuras saņēma
jaunieši no Lazdulejas pagasta – Gints
Kuļšs un Janeks Semjonovs. Jaunieši
aktīvi iesaistās Lazdulejas pagasta
kultūras dzīvē, organizē pasākumus
un ir liels atbalsts pagasta kultūras
darbiniecei pasākumu apskaņošanā.
Patiess prieks jauniešu sejās
redzēt gandarījumu par to, ka viņi
tiek novērtēti un viņu darbs pamanīts.
Lai arī šajā gadā izdodas gūt augstus
sasniegumus, panākumus un jau
nākamgad janvārī saņemt launas
atzinības!

BALVU MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU PANĀKUMI VALSTS KONKURSĀ
17. un 18. janvārī Jāņa Ivanova
Rēzeknes
notika

Mūzikas

vidusskolā

Izglītības

programmu

Pūšaminstrumentu
Sitaminstrumentu

spēle
spēle

un

sitaminstrumentu spēles audzēkņi,

4.klarnetes

kuri konkursa pirmajā kārtā Balvos

Melne, 3.saksofona klases audzēkne

bija

Patrīcija

vislabāko

klases

Balveniešu

Valsts

tikai

konkursa II kārta.

nodemonstrējuši

sniegumu.
uzstāšanās

novērtēta

visai

audzēkne

Apšeniece,
audzēknes

Aiva

5.saksofona

Megija

Kriviša

un Kerija Žanete Zeltiņa, 2.eifonija

Rēzeknē

atzinīgi

klases

klases

un

audzēknis

Roberts

Ivdris,

jaunie

gandrīz puse II kārtas dalībnieku – 12

3.eifonija klases audzēknis Adrians

Balvu,

audzēkņi izcīnīja godpilno un atbildīgo

Ļvovs, 2.trompetes klases audzēknis

Rēzeknes, Viļakas, Varakļānu, Viļānu,

pienākumu – pārstāvēt Balvu Mūzikas

Matīss Linnass, 7.trompetes klases

Zilupes, Ludzas, Maltas, Kārsavas,

skolu Valsts konkursa III kārtā Rīgā.

audzēknis

Konkursā

piedalījās

izpildītājmākslinieki

85

no

Balvu Mūzikas skolu pārstāvēja
viskuplākais
26

flautas,

trompetes,

dalībnieku
klarnetes,
eifonija,

skaits

–

saksofona,
tubas

un

klases

audzēkne

Laura

7.flautas

klases

Una

Romāne,

2.klarnetes

audzēkne

Anastasija

klases
un
4.

Īpašu pateicību par nenovērtējamu
ieguldījumu audzēkņu sagatavošanā
pelnījis

koncertmeistars

Viktors

Bormanis, kurš dala panākumu prieku
kopā ar jaunajiem māksliniekiem un
viņu pedagogiem.
Novēlēsim
skanējumu

un

audzēkņiem

brašu

panākumus

Valsts

konkursa finālā!

ar

Rita Kočerova

audzēkņiem ieguldījuši viņu pedagogi

Balvu Mūzikas skolas direktora

Arnis Graps, Vladimirs Bondarenko,

vietniece

Daudzas

audzēkne
Garkuša

un

Rihards Jermacāns.

Jeromāne

un

Ķirsons

2.sitaminstrumentu klases audzēknis

Finālistu vidū ierindojās 3.flautas

Baltinavas mūzikas skolām.

Ričards

Jānis Budevičs, Egons Salmanis.

stundas

darbā
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BPVV VIDUSSKOLA SAŅEM LR AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS GODA RAKSTU

Foto no Aizsardzības ministrijas arhīva.

17. janvārī aizsardzības nozares
vadība tikās ar Latvijas darba devējiem
– uzņēmumu, biedrību, pašvaldību
un izglītības iestāžu pārstāvjiem,

BPVV direktore Biruta Vizule, saņemot
Goda rakstu.

laikā saņēma apbalvojumus 11
nominācijās: A/S Latvijas dzelzceļš
un A/S “Latvijas Finieris” – nominācijā
“Zemessargus visvairāk atbalstošais
uzņēmums”, SIA “Latvijas Mobilais
Telefons”
un
Lauku
atbalsta
dienests – nominācijā “Uzņēmums
Zemessardzes
atbalstītājs”,
A/S “Virši-A” un Kuldīgas novada
muzejs – nominācijā “Uzņēmums
Zemessardzes
popularizētājs”,
SIA “Orions” un SIA “Osmo Latvija”
nominācijā “Uzņēmums - celmlauzis”,
zemnieku saimniecība “Ezerkrasti”–
nominācijā “Uzņēmējs - Zemessardzes
veterāns”. SIA “Zinātniski tehniskā
firma
Lāsma”
un
Zvērinātu
advokātu birojs “Visa Vērte” saņēma
apbalvojumu nominācijā “Uzņēmējs
- motivētājs”, Vidzemes augstskola
–
nominācijā
“Inovāciju
nesējs
Zemessardzei”, fonds “zemessargam.
lv”
–
nominācijā
“Nevalstiskā
organizācija - atbalsts zemessargiem”,

lai pateiktos par viņu atbalstu
un
ieguldījumu
Zemessardzes
stiprināšanā.
Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā vidusskola (BPVV)
saņēma
Latvijas
Republikas
Aizsardzības ministrijas Goda rakstu
un galveno apbalvojumu kā Latvijas
Republikas Zemessardzi atbalstošākā
mācību iestāde Latvijā. BPVV ir
viena no 12 pilotskolām Latvijā, kurā
izglītojamajiem iespējams apgūt valsts
aizsardzības mācības programmu.
Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā
piedalījās
aizsardzības
ministrs
Raimonds Bergmanis, Aizsardzības
ministrijas valsts sekretārs Jānis
Garisons, Nacionālo bruņoto spēku
komandieris ģenerālleitnants Leonīds
Kalniņš, Zemessardzes bataljonu
pārstāvji un Latvijas darba devēji, kas
atbalstījuši Zemessardzi.
Aktīvākie
un
atsaucīgākie
Zemessardzes atbalstītāji ceremonijas

BARIKĀŽU PIEMIŅAS PASĀKUMS RĪGĀ

Informāciju apkopoja
Laura Zujāne
BPVV sabiedrisko attiecību
speciāliste

JANVĀRIS –
1991.GADA BARIKĀŽU ATCERES LAIKS

Pasākumu apmeklēja ciemiņi no
Lietuvas, kuri veltīja dziesmu par godu
šai dienai!
Iededzot
barikāžu
piemiņas
ugunskuru Doma laukumā, uzrunu
teica Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece (VL-TB/LNNK). Viņa norādīja,
ka barikāžu laiks bija īpašs laiks. Tas
bija viens no likteņlaikiem valsts
pastāvēšanās vēsturē, un tauta zināja,
kas ir jādara. To, kas barikāžu laikā
dzima cilvēku apziņā, neviens nekad
nav spējis izdzēst, un tas paliks atmiņā
uz visiem laikiem.
Tradicionāli barikāžu aizstāvju
atcerei
Rīgas
Doma
laukumā
notika koncerts. Šogad Rīgas dome
iedzīvotājus aicināja uz koncertu
“Sirds ticēt grib”, kurā piedalījās
solisti Kristīne Zadovska, Elizabete
Lukaševiča, Zigfrīds Muktupāvels, Uģis
Roze, aktieris Andris Keišs, koris “Sōla”,
diriģents Kaspars Ādamsons, zvanu
ansamblis “Primus”, kā arī komponisti
Mārtiņš Brauns un Jānis Lūsēns.
Apmeklējums un interese bija liela,
īpaši uz koncertu un ugunskuru Doma
laukumā. Bija patīkami vērot jauniešu
dalību šīs dienas pievakarē,
kas
saistīta ar tik nozīmīgu dienu Latvijas
vēsturē.

Balvu Novada muzejā janvāris
aizritējis “Barikāžu zīmē” – esam gan
paši devušies uz skolām, gan uzņēmuši
muzejā vairāk kā 200 skolēnus, lai
kopīgi ielūkotos “Barikāžu stāstos”,
uzzinātu, kādi materiāli par šo laiku
pieejami muzejā, kā arī lai iepazītu
100 gadīgos – no Latvijas neatkarības
pasludināšanas
laika
saglabātos
karogus, kas apliecina to glabātāju
patriotismu, atbildību un mīlestību
pret savu valsti.
INFORMĀCIJAI:
Latvijas Republikas Saeima 2017.
gada 22.jūnijā pieņēma likumu
“Par 1991.gada barikāžu dalībnieka
statusu”, kas stājās spēkā pagājušā
gada janvārī, un ar likumu noteikts,
ka barikāžu dalībnieka statusu
apliecinošu apliecību izsniedz 1991.
gada barikāžu dalībnieku biedrība.
2018.gada
20.martā
Ministru
kabinets pieņēma noteikumus Nr.172
“Noteikumi par 1991. gada barikāžu
dalībnieka apliecības paraugu un
apliecības izsniegšanas un reģistrācijas
kārtību”.

Barikāžu
dalībnieku
statusa
Apliecības var saņemt Rīgā, Krāmu
ielā 3, Barikāžu dalībnieku biedrības
telpās 3. stāvā. Jāpiesakās iepriekš
un līdzi jāņem pase vai ID karte un
Barikāžu
apbalvojuma
apliecība
vai tās kopija. Plašāku informāciju
var
iegūt
1991.gada
barikāžu
dalībnieku
biedrības
mājaslapā
www.barikades.lv. Pagājušajā gadā tika
organizēti arī vairāki izbraukumi, lai
dalībnieki varētu saņemt apliecības
tuvāk dzīvesvietai. Balvu Novada
muzejs ir sazinājies ar Barikāžu
dalībnieku biedrību un lūdzis ieplānot
izbraukumu sarakstā arī Balvus.
Konkrēts laiks vēl nav noteikts, bet
sekojiet informācijai – ceram, ka
pavasara pusē būs labs iemesls, lai ne
tikai satiktos, pārrunātu aktualitātes
un turpmākās sadarbības formas
ar skolām, bet arī saņemtu jauno
dokumentu.
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja vadītāja
T.28352770

BALVU PAMATSKOLAS UZVARA KONKURSĀ

17.janvārī
Balvu
pamatskolas
pirmklasnieki devās uz Rugājiem,
lai piedalītos pirmo klašu skolēnu
konkursā “Sportland pirmie soļi
basketbolā”, ko Latvijas Jaunatnes
basketbola līga sadarbībā ar lielāko
sporta preču veikalu tīklu Latvijā
Sportland rīko jau piekto gadu.
Konkursa mērķis ir veicināt basketbola
popularitāti bērnu vidū, motivējot
sportiski aktīvam dzīvesveidam.
Par iedrošināšanu piedalīties un
atbalstu skolēni un viņu audzinātājas
saka milzīgu paldies Arnim Voikam,
Balvu Sporta skolai un Agrim
Apšeniekam!
Konkursā “Sportland pirmie soļi
basketbolā” skolēni veica iesildīšanās
vingrinājumus un 10 stafetes ar un
bez basketbola elementiem. Stafetēs
varēja piedalīties visi klases skolēni.

Aija Mežale
NA nodaļas vadītāja, Balvu novada
Domes deputāte

Foto autore Maruta Sprudzāne.

Janvāris
ir
barikāžu
atceres
mēnesis, tāpēc Rīgā notika vairāki šiem
notikumiem veltīti pasākumi. Viens
no lielākajiem bija barikāžu aizstāvju
atcerei veltītais koncerts “Sirds ticēt
grib” Rīgas Doma laukumā, kas notika
20. janvārī. Lai kopīgi atcerētos 1991.
gada janvāra notikumus, Saeimas
priekšsēdētāja
Ināra
Mūrniece
tradicionāli uz tikšanos aicināja
barikāžu laika žurnālistus. Uz tikšanos
tika aicināti vairāk nekā 170 barikāžu
laika mediju pārstāvji, kuri tolaik
strādāja radio, televīzijā, drukātajā
presē
un
atspoguļoja
barikāžu
notikumus.
Arī
šogad
Rīgā
pasākumus
apmeklēja pārstāvji no Balviem tā laika laikraksta “Balvu Atmoda”
galvenais
redaktors
J.Annuškāns,
žurnālistes M.Sprudzāne, Z.Logina,
korespondents,
fotogrāfs
R.Priedeslaipa,
barikāžu
laika
dalībnieks A.Krišāns, Balvu Pensionāru
biedrības pārstāve - L.Ķerģe, deputāte
A.Mežale. Barikāžu dalībnieki, kā
arī tā laika politiskie darbinieki tika
aicināti pulcēties Klostera ielā pie
Saeimas nama, kur bija iedegts
atmiņu ugunskurs. Daloties atmiņās,
klātesošajiem bija iespēja baudīt
karstu tēju un miežu putraimu
biezputru. Bija patīkami redzēt un
satikt pazīstamas personības, tā laika
enerģiskos un patriotiskos cilvēkus.

piemājas saimniecība “Lejas vāveres”,
SIA “Piebalgas” un SIA “RTU enerģija” –
nominācijā “Uzņēmējs-Zemessardzes
stiprinātājs”,
BPVV,
Daugavpils
Universitāte
un
Profesionālās
izglītības
kompetences
centrs
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikums – nominācijā “Mācību
iestāde - izglītotājs par Zemessardzi”,
bet
Daugavpils novada Vaboles
pagasta pārvalde, Iecavas novada
un Madonas novada pašvaldība –
nominācijā “Aktīvākā Zemessardzes
atbalstītāja - pašvaldība”.
Tāpat aizsardzības nozares vadība
pasniedza pateicības rakstus vēl 55
uzņēmumu, pašvaldību un izglītības
iestāžu
pārstāvjiem,
kuri
pērn
atbalstījuši Zemessardzi.

Piemiņas pasākuma dalībnieki.
5.

Bija arī pārbaudījums skolotājiem, kā
laikā tika veikts tests par basketbola
kustību Latvijā.
Šogad notika 8 pusfināla posmi
dažādās Latvijas vietās, tostarp
Rugājos, kur bērni ne tikai aktīvi
sportoja, bet arī saņēma informāciju
par iespējām pievienoties sporta
skolu treniņgrupām basketbolā savā
novadā.
Balvu pamatskolu pārstāvēja 4
pirmklasnieku komandas, bet tiesības
piedalīties finālā, kas norisināsies
15.februārī
Salaspils
sporta
kompleksā, ieguva 1.b klases komanda
BUMBIBUMS un viņu audzinātāja
Irēna Biseniece, sporta skolotāja Iveta
Kacēna. Turēsim īkšķus!
Inga Duļbinska
Balvu pamatskola
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ATGĀDINĀJUMS PAR PELDBASEINA
KUPONIEM

PAŠVALDĪBA AICINA IEDZĪVOTĀJUS
IEVĒROT IZVIETOTĀS CEĻAZĪMES!

Eiropas Sociāla fonda projekta
"Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā"
(Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros 2018.
gada novembrī un decembrī bija
pieejams bezmaksas peldbaseina
apmeklējums senioriem, kuriem ir
pilni 54 gadi. Kopā bija paredzēti 1798
bezmaksas peldbaseina apmeklējumi
Balvu
novadā
deklarētajiem
senioriem. Visi kuponi tika izsniegti,
tomēr izmantoti ir tikai 1140
bezmaksas peldbaseina apmeklējumi.
Lai nodrošinātu projekta aktivitātes
izpildi,
atkārtoti
tiks
izsniegti
kuponi
bezmaksas
peldbaseina
apmeklējumam senioriem (54+ gadi).
Atgādinām, ka no šī gada
1.februāra būs pieejami 658 kuponi:
• 196 peldbaseina apmeklējums
senioriem (54+) brīvdienās un darba dienās pēc plkst.14:00;

Balvu novada pašvaldība informē, ka 2018. gada 22. novembra Domes sēdē
tika pieņemts lēmums organizēt vienvirziena satiksmi Pilsoņu ielas posmā no
Daugavpils ielas līdz Pilsoņu ielai 23. Šobrīd ir uzstādītas ceļazīmes (attēlā), kas
organizē vienvirziena satiksmi minētajā Pilsoņu ielas posmā. Pašvaldība aicina
iedzīvotājus ievērot izvietotās ceļazīmes!

• 221 peldbaseina apmeklējums
senioriem (54+) darba dienās laikā
no plkst.9:00 līdz plkst. 14:00;
• 88 peldbaseina apmeklējums senioriem (54+), uzrādot pensionāra
apliecību, brīvdienās un darba
dienās pēc plkst.14:00;
• 153 peldbaseina apmeklējums senioriem (54+), uzrādot pensionāra
apliecību, darba dienās laikā no
plkst. 9:00 līdz plkst.14:00.
Kuponus par apmeklējumu varēs
saņemt no šī gada 1.februāra Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva 35.kabinetā.
Peldbaseina
bezmaksas
apmeklējuma kuponi jāizmanto līdz šī
gada 31.martam!

5.JŪLIJĀ BALVOS BŪS VIENS NO
LATVIJAS ARMIJAS UN NEATKARĪBAS
KARA SIMTGADES PASĀKUMIEM
5.jūlijā Balvos būs viens no Latvijas
armijas un Neatkarības kara simtgades
pasākumiem – Latgales partizānu
pulka dibināšanas 100. gadadiena un
NBS diena Balvos.
Latvijas
armijas
un
Latvijas
Neatkarības kara simtgades svētki
simbolizē karavīru varonību pirms
simts gadiem un mūsdienās, gatavību
brīvprātīgi iestāties par savas valsts
drošību un neatkarību un teju
divus gadus cīnīties par to ilgās un
smagās kaujās. Latvijas Neatkarības
kara simtgade ir iespēja sabiedrībai
plašāk uzzināt par sarežģīto Latvijas
vēsturi un mudināt sabiedrību aktīvi
iesaistīties valsts aizsardzībā.
Aizsardzības
ministrija
aicina
Balvu novada iedzīvotājus iesaistīties
kopējās svētku svinībās un godināt
varonību, kas piemita ne tikai pirms
simts gadiem ikvienam Latvijas
brīvības cīnītājam, bet arī mīt šodien
mūsu karavīros, zemessargos un
ikvienā Latvijas iedzīvotājā.
Līdz
ar
Latvijas
Republikas
proklamēšanu
1918.
gada
18.
novembrī Latvijai bija jāizcīna ikviens
tās zemes centimetrs, un tas notika,
atbrīvojot Kurzemi un Vidzemi no
lieliniekiem, gūstot uzvaru Cēsu kaujās
un bermontiādē, kā arī padzenot
ienaidniekus no Latgales. Neatkarības
cīņās Latvija pierādīja, ka ar savas
valsts karavīru drosmi, varonību, spītu
un degsmi spēj nosargāt neatkarību.
Šajā sarežģītajā vēstures posmā tapa
arī Latvijas armija – 1919. gada 10.
jūlijā Pagaidu valdība oficiāli iecēla
amatā pirmo armijas virspavēlnieku
ģenerāli Dāvidu Sīmansonu, kurš
nākamajā dienā izdeva Latvijas armijai
Pavēli Nr.1.
Latvijas
armijas
un
Latvijas
Neatkarības kara simtgades svinības ir
nozīmīgs Latvijas valsts un Nacionālo
bruņoto spēku notikums. Tie ir svētki

visiem Latvijas karavīriem un Latvijas
iedzīvotājiem, godinot karavīru un
brīvprātīgo iedzīvotāju cīņas sparu
un neatlaidību, kas mūsdienās
pielīdzināma
Nacionālo
bruņoto
spēku karavīru, zemessargu un ikviena
Latvijas iedzīvotāja gatavībai aizsargāt
mūsu valsti.
Aizsardzības
ministrija
un
Nacionālie bruņotie spēki ir izstrādājuši
Latvijas armijas un Neatkarības kara
simtgades centrālo svinību plānu.
Pasākumi norisināsies ne tikai šogad,
bet arī 2020. gadā, kad pirms simts
gadiem 1920. gada 11. augustā tika
parakstīts Miera līgums. Pusotra gada
laikā,
atbilstoši
hronoloģiskajiem
vēstures notikumiem, tie aptvers
visu Latviju, atspoguļojot notikumu
vēsturisko virzību Latvijas teritorijā un
izšķirošās cīņas. Latvijas pašvaldības
šobrīd ir aktīvi iesaistījušās dažādu
vēsturisko pasākumu organizēšanā,
uzsverot izšķirīgo cīņu nozīmi to
teritorijās.
Plānots, ka pasākumi noslēgsies
2020. gada 11. augustā – dienā, kad
pirms simts gadiem tika parakstīts
Miera līgums.
Tāpat
šogad
tiks
organizēti
pasākumi par godu Latvijas Kara
aviācijas pulka (7. un 8. jūnijā), Latvijas
Kara flotes (10. augustā) un NBS
Štāba bataljona (10. decembrī) 100.
dibināšanas gadadienai.
Nenoliedzami, ir svarīgi, ka tiek
saglabātas vēstures liecības un
plašākā sabiedrībā diskutēts par tā
laika notikumiem, tāpēc 2019.gada
11. janvārī Latvijas Kara muzejā tika
atklāta Latvijas Neatkarības kara
simtgadei veltīta ekspozīcija, bet 10.
jūlijā notiks starptautiska vēsturnieku
konference.
VARĒJĀM, VARAM UN VARĒSIM
AIZSARGĀT LATVIJU!

ATCELTAS SMĒĶĒŠANAS ATMEŠANAS
ATBALSTA GRUPAS NODARBĪBAS
Informējam, ka smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas nodarbības Balvos,
kuru sākums bija paredzēts 24.janvārī, TIEK ATCELTAS UZ VĒLĀKU LAIKU
NEPIETIEKOŠA DALĪBNIEKU SKAITA DĒĻ.
Par atkārtotu iespēju pieteikties uz nodarbībām informācija sekos.

BIEDRĪBA “BALVU RAJONA
PARTNERĪBA” IZSLUDINA ATKLĀTA
KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU
PIEŅEMŠANU
Biedrība “Balvu rajona partnerība”
2019.gada

25.janvārī

izsludināja

EUR.

kopsumma:
Maksimālā

240

atbalsta

atklāta konkursa projektu iesniegumu

intensitāte

pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku

projektiem 90%. Apmācību semināri

attīstības

notiks Ziemeļlatgales 4 novados laikā

gadam

programmas
pasākumā

2014.-2020.

19.2.

Darbību

īstenošana saskaņā ar sabiedrības

sabiedriskā

Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju
2015.-2020.gadam,

Projektu

konkursi

tiek

labuma

no 20. līdz 25.februārim.

virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

tās

mērķiem

organizēti

un rīcībām, plānotajām darbībām,

saskaņā ar biedrības “Balvu rajona

projektu vērtēšanas kritērijiem un

partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales

minimālo

sabiedrības virzītas vietējās attīstības

atzinuma saņemšanai var iepazīties

stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk

Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā,

Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-

Lauku

2020.gadam).

lapā www.lad.gov.lv un partnerības

Projektu pieteikumus var iesniegt

punktu

atbalsta

skaitu

dienesta

pozitīva

mājas

mājas lapā www.balvi.partneribas.lv,

no 25.02.2019. līdz 25.03.2019. tikai

kontaktpersona:

elektroniski - Lauku atbalsta dienesta

administratīvā vadītāja Ilona Džigure,

Elektroniskās

mob.tālr.:

pieteikšanās

sistēmā

(EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

6.

Sludinājuma
000,00

stratēģijas

29134410,

balvurajpartneriba@gmail.com

e-pasts:

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 31.janvāris

ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS POSTOŠĀS SEKAS IZJUTĪS MŪSU PĒCNĀCĒJI

Joprojām ir daudz cilvēku, kuri
uzskata, ka dedzināšana ir labs veids,
kā tikt vaļā no sadzīves atkritumiem, lai
bez piepūles un liekiem izdevumiem
sakārtotu savu īpašumu vai kādu
piknika vietu. Tomēr speciālisti uzsver,
ka atkritumu dedzināšana ir kaitīga
gan apkārtējai videi, gan cilvēku
veselībai. Par to, kādu kaitējumu
patiesībā rada atkritumu dedzināšana,
stāsta SIA “Pilsētvides serviss” valdes
loceklis Jurģis Ugors.
Sabiedrībā klīst maldīgs viedoklis,
ka dedzināt drīkst jebkādus bioloģiskās
izcelsmes materiālus jeb tā saucamo
zaļo masu – koku un krūmu zarus,
lapas, nopļautu zāli, augļu un dārzeņu
paliekas. Taču, ja sausais kurināmais –
sausa malka vai zari – sadegs, neradot
kaitējumu videi, tad, piemēram,
aizdedzinot slapju lapu kaudzi un
atstājot to lēni gruzdēt, gaisā izdalās
kaitīgu ķīmisko vielu savienojumi.
Turklāt, pat dedzinot atbilstošus
atkritumus,
ir
jāievēro
noteikti
drošības pasākumi, kas bieži vien
tiek ignorēti – nededzināt ugunskuru
vējainā laikā, blīvi apbūvētās teritorijās
vai mežā, kur pastāv augsts citu blakus
esošu objektu aizdegšanās risks, kā arī
nesakraujot pārāk lielu zaru kaudzi un
ierobežojot ugunskura teritoriju ar
smiltīm, akmeņiem vai speciālu grāvīti.

Atkritumu dedzināšanas rezultātā
radušies melnie dūmi satur bīstamus
ķīmiskus savienojumus – dioksīnus,
hlora savienojumus, poliaromātiskos
ogļūdeņražus, smagos metālus un
citus bīstamus savienojumus, kas
piesārņo gaisu un caur elpceļiem
nonāk un uzkrājas cilvēka organismā.
Tāpat kaitīgie savienojumi sīku
putekļu veidā nonāk uz augsnes un
augiem, pēc tam ūdenī. Nepareizi
apsaimniekojot atkritumus, rodas
piesārņojums, kuru cilvēki uzņem,
lietojot pārtikā piesārņotu ūdeni,
piesārņotā augsnē augušus augus,
elpojot piesārņotu gaisu un peldoties
piesārņotās ūdens tilpnēs. Visbeidzot
– lietojot pārtikā putnu, zivju un
dzīvnieku gaļu, kas uzņēmuši barību
piesārņotā vidē. Turklāt sadzīves
atkritumu
dedzināšana
izraisa
ozona slāņa noārdīšanu un veicina
planētas atmosfēras piesārņojumu ar
kaitīgām vielām. Vides piesārņojums
jau tagad ir kļuvis par cēloni vājai
cilvēku imunitātei, nervu sistēmas
traucējumiem,
plašam
alerģiju
klāstam
un
vairākām
smagām
slimībām. Turklāt, ārsti ir pierādījuši,
ka organismā uzkrātās kaitīgās vielas
ir pārmantojamas un var negatīvi
ietekmēt arī pēcnācēju veselību.
“Diemžēl vēl tāls ceļš ejams, lai

Kategoriski
nedrīkst
dedzināt
sadzīves
atkritumus,
piemēram,
plastmasas
pudeles,
polietilēna
maisus,
audumu
izstrādājumus,
gumijas materiālus, laku un krāsu
taru, elektrības vadus, dažādas
elektroiekārtas u. tml. Sadzīves
atkritumi
var
saturēt
dažādus
aerosolus, kas var uzsprāgt, bet
dedzinot
sadzīvē
izmantojamās
polimēru plēves un plastmasas
iepakojumu, rodas poliaromātiskie
ogļūdeņraži, piemēram, benzopirēns,
kas ir ļaundabīgus audzējus izraisoša
viela.
“Neskatoties uz gana attīstītu
atkritumu
apsaimniekošanas
infrastruktūru valstī, vēl aizvien ir
iedzīvotāji, kuri izvēlas nederīgas
lietas, tai skaitā sadzīves atkritumus,
samest kaudzē un sadedzināt. Varētu
domāt, ka viss, kas “izkūp” gaisā, kļūst
neredzams un problēma ir atrisināta
– lieko gružu vairs nav. Bet tā ir sevis
mānīšana, ko mums vajadzētu skaidri
apzināties.
Sadedzināti
atkritumi
nekur nepazūd, tie maina savu formu
un pārvēršas par bīstamiem ķīmiskiem
savienojumiem. Vienreiz nokļūstot
vidē, šis indīgas vielas uzkrājās un rada
ilgtermiņa kaitējumu, kura postošo
efektu pilnā apmērā izjutīs nākamās
paaudzes,” brīdina Jurģis Ugors.

pārliecinātu, ka sadzīves atkritumus
dedzināt nav pareizi. Gan tādas
institūcijas kā Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests un Valsts vides
dienests, gan pašvaldības un atkritumu
apsaimniekotāji regulāri atgādina par
atkritumu dedzināšanas kaitīgumu,
tomēr tas aizvien tiek darīts. Mums
visiem ir tiesības uz tīru vidi, tāpēc
es aicinu iedzīvotājus būt atbildīgiem
pret sevi un nākamajām paaudzēm,
mainīt savus ieradumus, apsaimniekot
atkritumus legāli un videi draudzīgā
veidā – noslēdzot līgumu par
atkritumu apsaimniekošanu, ikdienā
šķirojot atkritumus un izvērtējot
ikdienas pirkumu lietderību,” pauž
Ugora kungs.
Turklāt, kā atgādina SIA “Pilsētvides
serviss”,
prasmīgi
apsaimniekoti
atkritumi ir vērtīgs resurss. Bioloģiski
noārdāmos atkritumus var kompostēt,
iegūstot barības vielām bagātu
un vērtīgu organisko mēslojumu.
Savukārt lielu daļu plastmasas, stikla,
papīra un kartona atkritumu, un pat
auto riepas var pārstrādāt un lietot
atkārtoti, tādējādi piešķirot šiem
materiāliem otro dzīvi.

TŪRISMA AKTUALITĀTES BALVU NOVADĀ UN ZIEMEĻLATGALĒ
No 1. līdz 3.februārim Ķīpsalā notiks
26.starptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus “Balttour 2019”, kur
vairāk nekā 850 dalībnieku piedāvās
izdevīgākos ceļojumus un atpūtas
galamērķus Latvijā un visā pasaulē!
Arī
par
Balvu
novada
un
Ziemeļlatgales
tūrisma
iespējām
izstādes apmeklētāji varēs uzzināt
aktuālāko informāciju, jo, kā ierasts,
Balvu novads tiks pārstāvēts kopējā
Latgales reģiona stendā un kopā
ar Viļakas, Baltinavas un Rugāju
novadiem tiks popularizēta aktualizētā
Ziemeļlatgales tūrisma karte, kā arī
atjaunotā Balvu novada tūrisma karte.
Ziemeļlatgales tūrisma kartē atrodama
informācija par labākajiem tūrisma
objektiem un naktsmītnēm reģionā,
kā arī informācija par jau ievērību
ieguvušo
reģionālo
velomaršrutu
nr. 34 “Rypoj vasals!” un 6 vienas
dienas
vietējiem
velomaršrutiem
Balvu, Baltinavas, Viļakas un Kārsavas
novados.
Izstādes
laikā
ikvienam
būs
iespēja arī apceļot Ziemeļlatgali izmantojot virtuālās realitātes brilles,
varēs apmeklēt izcilas dabas vietas
Balvu, Kārsavas, Baltinavas un Rugāju
novados – izstaigāt Lubāna mitrāja
teritorijā esošās Ičas upes pļavas
un Bērzpils kultūrvēsturiskās vietas,
uzkāpt Numernes skatu tornī, atklāt
īpaši aizsargājamo Motrīnes ezeru,
apskatīt
staltbriežu
ganāmpulku
“Mežsētās”, kas atrodas Pededzes
upes palieņu pļavās.
Balvu, Viļakas, Rugāju, Kārsavas un
Baltinavas novadu tūrisma speciālisti
ir sagatavojuši jaunus novadu tūrisma
informatīvos materiālus, tāpēc aicinām

maratonā, kā arī vizināties zirga
ragavās saimniecībā “Meža mednis”
Briežuciema pagastā, bet pēc tam
turpat netālu Briežuciema Tautas
namā pēcpusdienā ikviens tiek aicināts
piedalīties izzināt šo Ziemeļlatgales
pusi konkursā “Vai pazīsti dzimto
vietu?” un noskatīties
Briežuciema
pašdarbības kolektīvu priekšnesumus.
Radoša kopā darbošanās visai
ģimenei 16.februārī tiks piedāvāta
vairākās vietās: Baltinavas novada
muzejā
varēs
veidot
elegantus
svečturus, saimniecības “Kalniņi” Bišu
mājā – sveču liešanas meistarklase,
Balvu Novada muzejā – apsveikumu
gatavošana Scrapbooking tehnikā.
Pirtniece Arnita Melberga Balvos
iepazīstinās ar dažādām zāļu tējām,
ko ikviens var izmantot savai veselībai,
kā arī būs iespēja baudīt pirts rituālu
ziemā.
Gardēžiem īpašs piedāvājums
būs atjaunotajās Rekovas dzirnavās,
kur gan sestdien, gan svētdien ikviens
tiek aicināts līdzdarboties kulinārajās
meistarklasēs kopā ar z/s “Kotiņi”
saimniecēm gatavojot īpašus un
gardus ēdienu no “Kotiņu” produkcijas
– grūbām, pērļu grūbām, pupām, pupu
un zirņu miltiem.
Savukārt svētdienas, 17. februāra,
rītā būs iespēja ieturēt nesteidzīgas
“Vēlās
brokastis”
Malnavas
“Dzīļu” maiznīcā, ko būs sarūpējusi
saimniece Aina Barsukova un pēc
tam doties ekskursijā gida pavadībā
Latgolys Šmakovkys dadzynuotovā,
un iepazīties arī šī leģendām apvītā
dzēriena gatavošanas procesu, kā
arī nobaudīt to. Aktīvās atpūtas
cienītājiem svētdien būs lieliska iespēja

apmeklēt Latgales stendu izstādē
“Balttour 2019”, lai iegūtu aktuālo
informāciju par tūrisma iespējām un
jauniem atklājumiem Ziemeļlatgalē.

Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!

Ceturto gadu pēc kārtas Balvu,
Viļakas, Kārsavas un Baltinavas
novadu
tūrisma
informācijas
centri aicina ikvienu doties baudīt
daudzveidīgu kultūras un aktīvās
atpūtas
piedāvājumu
“Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē” 15., 16. un
17.februārī, kas tapis sadarbojoties ar
reģiona tūrisma uzņēmējiem, objektu
saimniekiem un pasākumu rīkotājiem.
Nedēļas
nogali
Ziemeļlatgalē
piedāvājam sākt jau piektdien - 15.
februāra vakarā ar jautru humora
pilnu šovu “Pa jokam nenopietni
precamies” un lustīgu ballīti Salnavas
kultūras namā.
16. februāra rīta pusē būs iespēja
baudīt aktīvo atpūtu dabā, dodoties
pārgājienā “Izbaudi ziemu Stompaku
purvā”, kur kopā ar Dabas aizsardzības
pārvaldes darbinieku varēs izzināt
dabas norises ziemā, savukārt Viļakas
muzeja speciālisti dalīsies vēsturiskos
faktos par Nacionālo partizānu mītni
šajā vietā. Pirms pārgājiena ikviens tiek
aicināts iegriezties Viļakas Kultūras un
radošo industriju centrā, kur skatāma
starptautiska arheoloģiskā izstāde
“Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija
un Polija vairāk kā 100 gadus kopīga
vēsture”.
Aktīvās atpūtas cienītāji sestdien
varēs doties slēpot gan Baltinavas
muižas parkā, gan dabas parkā
“Balkanu kalni”, Balvos - piedalīties
Ziemas olimpiādē visai ģimenei,
nūjošanas pārgājienā un veselības
7.

iepazīt lāzertaga spēli, piedaloties
atvērtajā spēlē Kārsavā vai arī doties
unikālā pārgājienā uz Viļakas ezera
salu.
Svētdien varēs piedalīties vaska
glezniecībā – zīmēšanā ar vaska
krītiņiem un gludekli Mērdzenē, ko
piedāvās

saimniecība

“Kramiņi”.

Bet svētdienas pēcpusdienu ikviens
tiek aicināts pavadīt Kultūrvēstures
lauku sētā “Vēršukalns”, lai piedalītos
maizes cepšanā, apskatītu muzeju
un tā bagātības, kā arī piedalītos
aizraujošās meistardarbnīcā kopā
ar

Žīguru

Meža

labumu

ciema

saimniecēm.
Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek aicināti
gan sestdien, gan svētdien apmeklēt
zirgu sētu “Kapulejas” Tilžā un doties
izjādē ar zirgu, vizināties kamanās
vai arī doties slēpot uz Balkanu
dabas parku Viļakas novada Šķilbēnu
pagastā.
Aicinām ņemt vērā, ka atsevišķu
aktivitāšu norise būs atkarīga no
laika apstākļiem un var tik atceltas
(piemēram,

slēpošana,

vizināšanās

kamanās), kā arī atsevišķās aktivitātēs
sava dalība jāpiesaka iepriekš un vietu
skaits var būt ierobežots!
Papildus informācija par visām
norisēm “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”
-

turisms.balvi.lv,

www.vilaka.lv,

www.baltinava.lv, www.karsava.lv.
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
29272948, turisms@balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 31.janvāris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
1.februārī plkst.18:00 Balvu Sakrālās
kultūras centrā Ginta Grūbes dokumentālā
filma “Lustrum”, kas stāsta par VDK darbības
metodēm 80.gados un 90.gadu sākumā, liekot
izprast padomju totalitāro sistēmu. Ieeja – ziedojums.
2.februārī plkst.18:00 Žetonu vakars Balvu
Valsts ģimnāzijā “Dzīves mirkļu mozaīka”.
5., 6., 7. februārī no plkst.16:00 - 19:00
Sveču liešanas darbnīca “Gaismu manai pilsētai”
Balvu Novada muzeja pagrabā. Dalības maksa
EUR 5,00, ja gatavo sveci ņemsi uz mājām, bet
bez maksas, ja izgatavoto sveci atstāsi pilsētai.
Gaisma pilsētai tiks degta izstādes “Balvi”
atklāšanā Balvu Novada muzejā.
8.februārī plkst.19:00 Tikšanās ar “Pasaules
jauniešu dienas 2019” Panamā dalībnieku Kristapu Kokoreviču Balvu Sakrālās kultūras centrā.
9.februārī no plkst. 9:00 – 13:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
10.februārī plkst.12:30 Alfa kursa pirmā
tikšanās Balvu Sakrālās kultūras centrā.
Tas domāts ikvienam, kurš 11 nodarbībās
atbrīvotā gaisotnē vēlas izzināt kristietības
pamatjautājumus.
10.februārī plkst.17:00 Grupas “Baritoni”
koncerts Balvu muižā. Biļetes iepriekšpārdošanā
(Balvu muižā pie lietvedes) EUR 8,00. Pasākuma
dienā EUR 10,00.
11.februārī plkst.16:00 Izstādes “Balvi”
atklāšana Balvu Novada muzejā.
16.februārī no plkst.12:00 – 14:00 Akcijas
“Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” ietvaros Balvu
Novada muzejā radošās darbnīcas ģimenēm
un bērniem “Apsveikums Scrapbooking tehnikā”
sadarbībā ar biedrību “Radošās idejas”. Dalības
maksa 2 EUR/pers.
16.februārī no plkst. 12:00 Akcijas “Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē ietvaros” BBJC pagalmā
Ziemas Olimpiāde ģimenēm. Aktivitātes un
uzdevumi ģimenēm un individuāli. Plkst.13:00
Nūjotāju pārgājiens kopā ar instruktori. Jāņem
līdzi savs inventārs. Plkst.15:00 Veselības maratons. Aktivitāte notiks telpās, tāpēc līdzi jāņem
sporta apģērbs un apavi.
16.februārī no plkst. 12:00 Akcijas “Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē” ietvaros Arnitas labsajūtu
darbnīcā (pirts “Elkšņi”) zāļu tēju degustēšana.
Sajūti
pirts
gariņu
ziemā!
Iepriekšēja
pieteikšanās obligāta – 26361594. Vietu skaits
ierobežots. Dalības maksa 15 EUR/pers.

BALVU PAGASTĀ
2.februārī
plkst.13:00
Bezmaksas
slēpošanas pamatu apmācības nodarbība.
Sīkāku informāciju var iegūt pie slēpošanas instruktora Jāņa Dokāna, mob.26340377.
10.februārī plkst.11:00 Balvu pagasta
Pilskalnā Meteņdienas aktivitātes - biatlons
(ņem līdzi savas slēpes, ja nav, daļai apmeklētāju
nodrošinās pasākuma organizatori), slēpošana,
pikošanās, šļūkšana no kalna (oriģinālākie
šļūcamrīki
tiks vērtēti), sniega skulptūru
veidošana, vizināšanās ar ragaviņām, skrējiens
pret kalnu, bluķa vilkšana un sadedzināšana,
pankūku cepšana, grūbas biezputras vārīšana
un mielošanās, sildīšanās pie ugunskura.
13. un 17.februārī plkst.10:00 Garīgie
dziedājumi Balvu pagasta Tautas namā.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
2.februārī
plkst.14:30
Bezmaksas
slēpošanas pamatu apmācības nodarbība.
Sīkāku informāciju var iegūt pie slēpošanas in-

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

struktora Jāņa Dokāna, mob.26340377.
15.februārī plkst.20:00 Valentīndienas
diskoballīte Rubeņu ciema Saieta namā.

BĒRZPILS PAGASTĀ
9.februārī plkst.19:00
Bērzpils vidusskolā.

Žetonu

vakars

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
16.februārī no plkst.13:00 – 17:00 Akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” ietvaros
saimniecībā “Meža Mednis” vizināšanās zirga
ragavās, ugunskura zupa, sildīšanās pie ugunskura un karsta tēja. Iepriekšēja pieteikšanās
obligāta – 26598651. Aktivitātes piedāvājums
tikai atbilstošos laika apstākļos!
16.februārī no plkst.14:00 Akcijas “Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē” ietvaros Briežuciema tautas namā konkurss “Vai pazīsti dzimto vietu?”
un Briežuciema pagasta dramatiskā kolektīva
izrāde. Komandas trīs cilvēku sastāvā jāpiesaka
līdz 11.februārim pa tel. 25444621.

KUBULU PAGASTĀ
2.februārī
plkst.10:00
Bezmaksas
slēpošanas pamatu apmācības nodarbība.
Sīkāku informāciju var iegūt pie slēpošanas instruktora Jāņa Dokāna, mob.26340377.
9.februārī
plkst.17:00
Tautisko
deju
kolektīvu sadancošanās “Lecam pa vecam,
lecam pa jaunam…16” Kubulu kultūras namā.
13.februārī
plkst.19:00
Jaukto
koru
kopmēģinājums Kubulu kultūras namā.
16.februārī plkst.18:00 Stand-up komēdija
“Humors pa latviski” Kubulu kultūras namā. Autors un izpildītājs Maksims Trivaškevčs. Ieeja
EUR 2,00.
15.februārī plkst.15:00 Cirka kolektīvs “Argo”
piedāvā programmu bērniem un ģimenēm “Alise
aizspogulijā” Kubulu kultūras namā. Biļešu cena
pasākuma dienā EUR 8,00, iepriekšpārdošanā
EUR 7,00. Bērniem līdz 3 gadu vecuma ieeja ir
bez maksas. Biļešu tirdzniecība Kubulu KN
darbdienās no plkst.9:00-16:00, iepriekš vēlams
piezvanīt pa tel. 29172470.

SVĒTKI BAGĀTINA
CILVĒKA DVĒSELI

Kad svētku salūti izdzisuši, un ziema ietērpj Balvus
klusā skaistumā, darba rosība Balvu Kultūras atpūtas
centra kolektīvā neapstājas. Veidojam pasākumus
jaunajam gadam, ar kuriem vēlamies uzrunāt Balvu
pilsētas iedzīvotājus. Uzrunāt ar skaistumu, uzrunāt
ar deju, ar mūziku, ar sirdi sildošiem vārdiem.
Radīt prieku un atpūtu starp steidzīgām dienām.
Iepriecināt un izklaidēt. Svinēt svētkus, kuri mūs
vieno, padara tuvākus un sirsnīgākus.
Svētkos mēs veidojam sarunu. Sarunu ar mūsu
skatītāju. Un mums ir svarīgi, lai šī saruna rada
pozitīvas emocijas. Lai gan Balvu Kultūras nama ēka
vēl nav vērusi savas durvis, arī Balvu muižā veidojam
svētkus tā, lai ikviens pasākuma apmeklētājs justos
labi un gūtu sev kripatiņu prieka.
Svētkus rīkojam arī Balvu pamatskolā un Kubulu
Kultūras namā.
Izlasi, izvērtē, atrodi laiku, atnāc! Tu esi gaidīts!
Anta Zeltiņa
Balvu KAC pasākumu menedžere

LAZDULEJAS PAGASTĀ
9.februārī plkst. 18:00 Lazdulejas pagasta
zālē tiek organizēts “Zoles vakars”. Pieteikšanās
pa tel. 26107182.

TILŽAS PAGASTĀ
16. un 17.februārī Akcijas “Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē” ietvaros zirgu sētā “Kapulejas” vizināšanās kamanās vai zirga mugurā.
Iepriekšēja pieteikšanās – 28738007. Vizināšanās
zirga mugurā no 5 EUR/ 20 min; vizināšanās
kamanās 10 EUR/30 min (3-4 pers.). Aktivitātes
piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos!

VECTILŽAS PAGASTĀ
8.februārī plkst.11:00 Sveču liešanas
meistardarbnīca Vectilžas Sporta un atpūtas
centrā.
16.februārī plkst.10:00 Ziemas sporta
spēles pie Vectilžas Sporta un atpūtas centra.

VĪKSNAS PAGASTĀ
2.februārī
plkst.11:30
Bezmaksas
slēpošanas pamatu apmācības nodarbība.
Sīkāku informāciju var iegūt pie slēpošanas instruktora Jāņa Dokāna, mob.26340377.
15.februārī plkst.18:30 Vīksnas dramatiskā
kolektīva “Krams” viencēliena luga “Kaimiņu
būšana” Vīksnas tautas namā. Ieeja - ziedojums
EUR 1,00.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

Izdevumu sagatavoja Rita Šubeniece un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

