20. (243.) numurs

2020.gada 10.decembris

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

DARBA LAIKI SVĒTKOS
Balvu Novada muzejs
24., 25.decembrī – slēgts
26.decembrī – 12:00-16:00
31.decembrī – slēgts
1.janvārī – slēgts
Balvu Centrālā bibliotēka
23.decembrī – 10:00-16:00
24., 25., 26. decembrī – slēgts
30.decembrī – 10:00-16:00
31.decembrī – slēgts
1.janvārī – slēgts
Balvu Sporta skolas peldbaseins
24.,25.decembrī – slēgts
26.decembrī – 09:00-20:00
27.decembrī – 09:00-20:00
28.decembrī – slēgts
29.decembrī – 09:00-20:00
30.decembrī – 09:00-20:00
31.decembrī – slēgts
1.janvārī – slēgts

PIESAKIES DALĪBAI KONKURSĀ “SKAISTĀKAIS ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMS”
UN IEGŪSTI VĒRTĪGU BALVU
Balvu novada pašvaldība jau ceturto reizi ir
izsludinājusi konkursu “Skaistākais Ziemassvētku
noformējums” un aicina Balvu novada privātmāju
īpašniekus, iestāžu un uzņēmumu vadītājus
un darbiniekus (izņemot pašvaldības iestādes),
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
iedzīvotājus
piedalīties šajā konkursā, un visiem kopā veidot mūsu
pilsētas un novada Ziemassvētku noformējumu.
Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt
vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita persona
(obligāti saskaņojot ar īpašnieku) līdz 2020.gada
23.decembrim (ieskaitot), sūtot pieteikuma veidlapu,
kura pieejama www.balvi.lv, uz e-pasta adresi
iluta.mezule@balvi.lv (drošais elektroniskais paraksts
nav nepieciešams) vai aizpildot klātienē Balvu novada
pašvaldībā, 1.stāva vestibilā, iemetot aizpildīto
veidlapu turp esošajā pastkastītē.
Balvu novada pašvaldības konkursa „Skaistākais
Ziemassvētku noformējums”
NOLIKUMS
I Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Balvu novada
pašvaldība organizē skatlogu, ēku fasāžu un
laukumu noformējuma konkursu „Skaistākais
Ziemassvētku noformējums” (tālāk tekstā –
konkurss) un apbalvo konkursa uzvarētājus.
1.2. Konkursa mērķis ir veicināt Balvu novadā
Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas
radīšanu; veicināt uzņēmēju, iedzīvotāju un ēku
(būvju) īpašnieku aktīvu līdzdalību novada svētku
noformējuma veidošanā; veidot estētiskās
vērtības cilvēkos; celt svētku noformējuma
māksliniecisko kvalitāti.
1.3. Konkursā var piedalīties ikviena fiziska vai juridi
ska persona (izņemot pašvaldības iestādes) ar
Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu
tirdzniecības
un
pakalpojumu
iestāžu,
uzņēmumu, individuālo māju, daudzstāvu
dzīvojamo māju un citu ēku fasādēs, sētās, pagalmos, laukumos, logos un skatlogos.

II Pieteikšanās dalībai konkursā
2.1. Noformēto objektu dalībai konkursā var pie
teikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita
persona no 2020.gada 29.novembra līdz 2020.
gada 23.decembrim (ieskaitot), saskaņojot to ar
īpašnieku.
2.2. Konkursam
pieteikumu
iesniedz
elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi
iluta.mezule@balvi.lv (drošais elektroniskais pa
raksts nav nepieciešams) vai klātienē Balvu novada pašvaldībā, 1.stāvā, iemetot pieteikumu
pastkastītē.
2.3. Pretendents dalībai konkursā iesniedz aizpildītu
pieteikuma veidlapu.
III Vērtēšanas kritēriji un kārtība
3.1. Konkursam pieteiktie objekti tiek vērtēti pēc
šādiem kritērijiem:
3.1.1. noformējuma atbilstība Ziemassvētkiem un
Jaunajam gadam;
3.1.2. ideja un tās realizācija, pielietoto materiālu
oriģinalitāte;
3.1.3. noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi;
3.1.4. objekta
vizuālā
koptēla
(skatloga
noformējums, izkārtne, piegulošās teritorijas
sakoptība) kvalitāte.
3.2. Objektu noformējumu vērtē trīs kategorijās:
3.2.1. individuālo māju noformējums;
3.2.2. daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums
(dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi u. tml.);
3.2.3. uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums.
3.3. Visi objekti tiek vērtēti vienkopus, kā labākais
svētku noformējums, neizdalot atsevišķi labāko
skatlogu, labāko fasādi, labāko labiekārtojumu
u.tml.
3.4. Konkursa uzvarētājus nosaka vērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā, kuru ar rīkojumu izveido
pašvaldības izpilddirektors.
3.5. Konkursa vērtēšanas komisija vērtē objektus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Objekti

tiek vērtēti pēc punktu skalas no 0 līdz 10. Par
labāko katrā kategorijā atzīstams objekts, kura
noformējums novērtēts ar vislielāko punktu
skaitu.
3.6. Konkursā netiks vērtēti tie objekti, kuri šādā
konkursā ieguvuši 1.vietu kādā no kategorijām
iepriekšējo reizi.
3.7. Komisija ir tiesīga piešķirt vienu vietu vairākiem
pretendentiem,
nepārsniedzot
nolikuma
4.1.punktā noteikto balvu fonda apmēru, vai
kādu no vietām nepiešķirt nevienam pretendentam.
3.8. Konkursa objektu vērtēšana notiek no
28.12.2020. līdz 30.12.2020.
3.9. Konkursa rezultāti tiek paziņoti, un uzvarētāji
apbalvoti 2021.gada janvārī. Uzvarētāji netiek
iepriekš informēti par konkursa rezultātiem.
3.10. Konkursā netiek vērtēti tie objekti, kuriem ir
nenomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par
2020.gadu.
IV Konkursa uzvarētāju apbalvošana
4.1. Finansējums balvu fondam tiek piešķirts no
Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžeta
līdzekļiem EUR 660,00 (seši simti sešdesmit euro
un 0 centi) apmērā.
4.2. Konkursa
„Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums” noslēgumā pirmo trīs vietu
ieguvējiem katrā kategorijā tiek piešķirta atzinība
naudas izteiksmē: I vietai – EUR 100; II vietai –
EUR 70; III vietai – EUR 50.
4.3. Konkursa komisijai ir tiesības nepiešķirt kādu no
nolikuma 4.2.punktā paredzētajām vietām.
V Noslēguma jautājumi
5.1. Informācija par konkursu (t.sk. nolikums, pie
teikuma veidlapa) un konkursa rezultātiem tiek
publicēta pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
5.2. Iegūtie fizisko personu dati tiks apstrādāti un izmantoti tikai šī konkursa vajadzībām.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.decembris

DOMES SĒDE

apstiprināja konkursa nolikumu. Sīkāk

īpašuma „Lauzas”, Vīksnas pagastā,

sastāv no vienas zemes vienības

Balvu novada domes sēde. Tā notika

ar konkursu vari iepazīties šī izdevuma

13,1 ha kopplatībā zemes vienību

0,1589 ha platībā, nodot atsavināšanai

attālināti, un tajā piedalījās 15 deputāti

1.lpp.

1,5 ha platībā, un no atdalītās zemes

nekustamo īpašumu „Vecsētas”, Balvu

jaunatnes

vienības izveidot jaunu īpašumu un

pagastā, kas sastāv no vienas zemes

stratēģijas

piešķirt nosaukumu „Dravinieki”, un

vienības, 10,2564 ha platībā.

Šī

gada

26.novembrī

notika

– Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls,

Par

Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis

politikas

Zakarīts,

īstenošanas termiņa pagarināšanu

Pēteris

Kalniņš,

Sandra

Balvu

novada

attīstības

9,1

Attālinātajā

domes

sēdē

lēma

atdalīt no Balvu novada pašvaldībai

jaunatnes

attīstības

ha kopplatībā, zemes vienību 0,5

piekrītošā

pamatnostādnes 2021. - 2027.gadam

ha platībā, un no atdalītās zemes

vienību 0,08 ha platībā, un no atdalītās

Tālis Korlašs. Tika izskatīti kopumā 72

vēl ir izstrādes procesā, kā arī to, ka

vienības izveidot jaunu īpašumu un

zemes

darba kārtības jautājumi.

nākamajā gadā plānota Administratīvi

piešķirt nosaukumu „Kalējiņi”, kā arī

īpašumu

teritoriālā reforma, kuras rezultātā

atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma

“Verpuļeva 78”, atzīstot to par Balvu

mainīsies arī Balvu novada teritorija,

„Pavāri”, Vīksnas pagastā, 52,03 ha

novada

lēma

deputāti lēma pagarināt ar Balvu

kopplatībā, zemes vienību 33,23 ha

starpgabalu zemes vienību 0,08 ha

izbeigt sociālā pakalpojuma “Grupu

novada domes 2014.gada 15.maija

platībā, un no atdalītās zemes vienības

platībā, Balvu pagastā, un piešķirot

dzīvoklis” sniegšanu Balvu novada

lēmumu “Par Balvu novada jaunatnes

izveidot jaunu īpašumu un piešķirt

zemes vienībai adresi “Verpuļeva 78”,

politikas attīstības stratēģijas 2014.

nosaukumu „Pavāru zemes”.

Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-

Attālinātajā

pašvaldības

domes

sēdē

iestādē

“Pansionāts

ģimenes

Par

nosaukuma

maiņu

īpašuma

vienības
un

zemes

izveidot

piešķirt

jaunu

nosaukumu

pašvaldībai

piekrītošu

4501, un nodot atsavināšanai minēto

–

uzsākt sociālā pakalpojuma “Grupu

(protokols

dzīvoklis” sniegšanu Balvu novada

Balvu

novada jaunatnes politikas

Deputāti lēma Briežuciema pagastā

pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”

attīstības stratēģijas 2014. – 2020.

apvienot nekustamā īpašuma sastāvā

- struktūrvienībā “Daudzfunkcionālais

gadam īstenošanas termiņu līdz 2021.

trīs zemes vienības, un nekustamajam

novada

sociālo pakalpojumu centrs” Liepu

gada 31.decembrim.

īpašumam, kas sastāv no šīm trīs

starpgabalu

zemes vienībām, mainīt nosaukumu

0,0669 ha platībā, Balvu pagastā,

no “Piesauļu mājas” uz “Piesaules“.

piešķirt

28.decembra

līdz

Nr.7,

4.§)

plānu apstiprināšanu

gada 4.janvārim, lai esošie sociālā

apstiprināja

Balvu

pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” klienti

Attīstības

plānu

tiktu iekārtoti jaunajās dzīvojamās

2022./2023.mācību

telpās.
Par grozījumiem domes lēmumā
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu

novada

gada

12.aprīļa

Latgales

Domes

“Par

plānošanas

Mākslas

adreses

piešķiršanu

Deputāti lēma atzīt par Balvu
pašvaldībai

piekrītošu

zemes

vienību

nekustamajam

īpašumam

nosaukumu “Verpuļeva 44”, un nodot
atsavināšanai

nekustamajiem īpašumiem

skolas

minētais īpašums tiks nodots izsolē.

minēto

īpašumu

un

piešķirt privātpersonai piederošajai

pagastā.

Stacijas pamatskolas Attīstības plānu

zemes vienībai Kubulu pagastā un uz

Domes

2020./2021.-2022./2023.mācību

tās esošajām ēkām adresi “Ezermala

atsavināšanai

gadam.

15”, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501,

pašvaldībai

un lēma saglabāt adresi privātpersonai

īpašumu – dzīvokli Nr.13 Daugavpils

piederošajai zemes vienībai “Verpuļeva

ielā

Attālinātajā

2020./2021.gadam

Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu

domes

sēdē

41,

„Verpuļeva

nekustamo

lēma

2018.

lēmumā

Par

Attālinātajā domes sēdē deputāti

2021.

nekustamo īpašumu „Verpuļeva 78”,

nekustamajam īpašumam

apstiprinātās

Par izglītības iestāžu attīstības

ielā 2, Balvos, ar 2021.gada 1.janvāri,
gada

apstiprināšanu”

zemes

“Balvi”” ar 2020.gada 31.decembri, un

nosakot pārejas periodu no 2020.

2020.gadam

Bērnu,

pagastā,

Sandis Puks, Inta Kaļva, Vilnis Dzenis,

Par sociālā pakalpojuma “Grupu

ka

Briežuciema

Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova,

un

to,

„Kalēji”,

Ņemot

dzīvoklis” pārcelšanu

vērā

atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma

Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans

sēdē

44”,

Balvu

lēma
Balvu

novada

piederošo
Balvos,

nodot

nekustamo

kas

sastāv

no

reģiona

Deputāti lēma apstiprināt iesniegto

16”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov.,

divistabu dzīvokļa 36,80 m2 platībā

2018.-

zemes ierīcības projektu nekustamā

LV-4501, un likvidēt adresi “Verpuļeva

un

novada

īpašuma “Virši 1”, Balvu pagasts,

16”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu

domājamām daļām no daudzdzīvokļu

pašvaldības infrastruktūras attīstības

sadalīšanai divās zemes vienībās, un

nov., LV-4501, ēkām Balvu pagastā,

mājas

risinājumu, finansējumu sadalījumā

iesniegto zemes ierīcības projektu

un piešķirt adresi “Verpuļeva 339”,

domājamām daļām 0,0040 ha platībā.

pa

nekustamajam īpašumam Jaunatnes

Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-

Minētais īpašums tiks nodots izsolē.

ielā

4501, zemes vienībai Balvu pagastā un

deinstitucionalizācijas
2020.g.

iekļauto

plānā
Balvu

finansējuma

sasniedzamo
vērtības

avotiem

uzraudzības

saskaņošanu”,

Latgales

plānošanas

un

rādītāju
rosinot

reģiona
plāna

Par

“Deinstitucionalizācijas
īstenošana

(Projekta

trijās

uz tās esošajām ēkām.

zemes

lietošanas

Par

mērķa

atbalstīja

lēmumprojektu,

“Lauči”

nekustamajam

īpašumam

Attālinātajā domes sēdē deputāti

atbilstoši

Par nedzīvojamo telpu nomas
Attālinātajā

domes

sēdē

lēma

pagarināt 2005.gada 30.maijā noslēgto
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar

Deputāti

noteikt

zemes,

līgumu pagarināšanu

nosaukuma

piešķiršanu

un

3680/401130

lēma

piešķirt

Nodarbinātības valsts aģentūru par

piederošajam

Balvu novada pašvaldībai piederošo

rezerves

privātpersonai

reģionā”

zemes fonda zemes vienībai Balvu

nekustamajam

Balvu

nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A,

pasākumu

Latgales

sadalīšanai

noteikšanu

deinstitucionalizācijas
2017.-2020.gadam

Balvos,

zemes vienībās.

reģionam

veikt izmaiņas Latgales plānošanas

61,

kopīpašuma

zemes

lietošanas

mērķi

īpašumam

9.2.2.1/15/I/005)

pagastā, 0,13 ha platībā, - 0101 - zeme,

pagastā, kas sastāv no vienas zemes

Balvos, Balvu novadā ar kopējo platību

ietvaros) 34.tabulas “Plānotais SBSP

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība

vienības, nosaukumu “Lauči”.

246,00 m2 nomu uz pieciem gadiem,

pilngadīgām

ir lauksaimniecība.

(vienošanās

izvietojums

Nr.

personām
un

tā

ar

GRT

Par

pamatojums”

zemes

Par
nomas

adrešu

likvidēšanu

nekustamajiem īpašumiem

līgumu

nosakot nomas maksu EUR 1,42 bez
PVN mēnesī par 1 m2. Nomnieks

Tā kā uz zemes vienībām likvidētas

papildus nomas maksai iznomātājam

daļā, precizējot apraksta daļu no “Ēka

Deputāti lēma pagarināt zemes

ēkas – fiziski nojauktas un dzēstas no

maksā LR likumos noteiktos nodokļus

tiks renovēta un pēc renovācijas tajā

nomas līgumus ar četrām fiziskām

kadastra reģistra, attālinātajā domes

un maksājumus par saņemtajiem

atradīsies tikai grupu dzīvokļi (pilnīga

personām Vīksnas pagastā, ar piecām

sēdē lēma likvidēt adresi “Ceļmalas”,

pakalpojumiem.

ēkas noslodze) uz “Daļa ēkas tiks

fiziskām

2

Pugači, Bērzpils pag., Balvu nov.,

renovēta un tajā atradīsies grupu

fiziskām personām Balvu pagastā,

LV-4576, un likvidēt adresi “Klāniņi”,

2018.gada

dzīvokļi 16 (sešpadsmit) personām ar

ar 4 fiziskām personām Lazdulejas

Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576,

Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar

garīga rakstura traucējumiem (daļēja

pagastā, ar vienu fizisku personu

zemes vienībai Bērzpils pagastā.

biedrību “Motoklubs Spieķi Vējā” par

ēkas noslodze). Nerenovētajā ēkas

Krišjāņu pagastā, ar vienu fizisku

daļā atradīsies divi atsevišķi dzīvokļi

personu Bērzklanes pagastā un ar

precizēšanu

personām ar kustību funkcionāliem

vienu fizisku personu Bērzpils pagastā.

Domes

objekta Liepu iela 2, Balvi, aprakstošajā

traucējumiem,

katrā

dzīvoklī

pagarināšanu

Par

konkursu

Attālinātajā domes sēdē deputāti

un

Balvu novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 19,

adreses pieraksta formu adresei ar

(administratīvā ēka) un nedzīvojamo

klasifikatora kodu 104806442 – “Jaunie

telpu 24,00 m2 platībā (šķūnis) nomu

atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma

Krūmiņi”, Stangas, Tilžas pag., Balvu

uz pieciem gadiem, nosakot nomas

„Oglīši”, Kubulu pagastā, 12,3 ha

nov., LV-4572.

maksu par telpām administratīvajā

platībā,
un

29.novembri

noslēgto

lēma

Ziemassvētku
2020.gada

10.decembrī

Attālinātajā

vienības

sākot

Deputāti lēma pagarināt pagarināt

Par nekustamo īpašumu sadali

lēma organizēt konkursu „Skaistākais
ar

Par adreses pieraksta formas

domes

sēdē

Par

kopplatībā, zemes vienību 6,1 ha

Ziemassvētku noformējums”

noformējums”

ar

Balvos, Balvu novadā 99,10 m2 platībā

ir

“Skaistākais

Balvos,

precizēt

pieejama sava virtuve un sanitārais
mezgls.”

personām

un

no

izveidot

piešķirt

atdalītās
jaunu

nosaukumu

sēdē

lēma

nekustamo

īpašumu

nodošanu atsavināšanai

zemes

ēkā - EUR 0,80 bez PVN mēnesī par
1 m2, un par telpām šķūnī - EUR 0,40

īpašumu

Deputāti lēma nodot atsavināšanai

bez PVN mēnesī par 1 m2. Nomnieks

„Aijas”,

nekustamo īpašumu – “Nordeki 1”,

papildus nomas maksai iznomātājam

Naudaskalns,

maksā LR likumos noteiktos nodokļus

tāpat atļaut atdalīt no nekustamā
2.

Balvu

pagasts,

kas

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.decembris
un maksājumus par saņemtajiem
pakalpojumiem.
Par zemes nomu
Attālinātajā

domes

sēdē

lēma

slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku
personu par Balvu novada pašvaldībai
piederošās

zemes

vienības

daļas

Stacijas ielā 16A, Balvos, iznomāšanu
ēkas (garāžas k-21, Stacijas ielā 16A,
Balvos) uzturēšanai, kur nepieciešamā

kultivatora (traktoram T-25), arkla

fizioterapijas,

T-25, kartupeļa stādītāja KC270 25992

skaistumkopšanas

pakalpoju-

un vagotāja arkla OKN-8 atsavināšanas

mu,

jaunrades

zemes nomas maksu EUR 28 bez PVN

vieglo automašīnu Audi A4, valsts

gadā.

reģistrācijas

papildus

iznomātājam

nomas

maksā

LR

likumos noteiktos nodokļus.
Par rezerves zemes fonda zemes
piekritību Balvu novada pašvaldībai
un nodošanu atsavināšanai
Domes sēdē lēma atzīt par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemi
zemes vienību Tilžas pagastā 0,3

numurs

sonas motivētu iesniegumu un
2020.gada 14.jūlija Ministru kabi-

Satiksmes organizācijas shēma Ceriņu
ielā, Balvos.

FL3690,

Par nedzīvojamo telpu nodošanu

invalīdu

sakarā

Balvu novada pašvaldībai piederošu
automašīnu

VW

biedrība”

vajadzībām

bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem

SHARAN,

nedzīvojamo

valsts reģistrācijas numurs EJ7428,

telpu

Nr.20

Brīvības
platībā,

ielā 48, Balvos, 9,00 m

2

reģistrācijas apliecības Nr.AF0047520,

uz Balvu novada pašvaldības vārda

pasažieru

Caravelle,

un

platībā, atlikusī telpas bilances vērtība

valsts reģistrācijas numurs EP411,

EUR 845,78, telpas tehniskais stāvoklis

reģistrācijas apliecības Nr.AC0987224,

ir apmierinošs, nedzīvojamo telpu

izlaiduma gads 1992, atlikusī bilances

Nr.22 Brīvības ielā 48, Balvos, 29,40

vērtība EUR 0.00, un atļaut norakstīt

m2 platībā, atlikusī telpas bilances

Balvu novada pašvaldībai piederošu

vērtība EUR 5525,78, telpas tehniskais

vieglo

stāvoklis ir apmierinošs, un noteikt

ha platībā, reģistrēt šo nekustamo
īpašumu Brīvības iela 46, Tilža, Tilžas
pagasts, Balvu novads, zemesgrāmatā
uz Balvu novada pašvaldības vārda

furgonu

VW

automašīnu

Ford

Focus,

reģistrācijas apliecības Nr.AF1087966,

nekustamo īpašumu, lēma arī atzīt par

izlaiduma gads 2002, atlikusī bilances

Balvu novada pašvaldībai piekritīgo

vērtība EUR 0.00.

nodot

atsavināšanai

zemi zemes vienību Tilžas pagastā 0,2
ha platībā, šai zemes vienībai piešķirt
adresi Brīvības iela 42, Tilža, Tilžas
pag., Balvu nov., LV-4572, un reģistrēt
zemesgrāmatā

uz

Balvu

novada

pašvaldības vārda minēto nekustamo
īpašumu

un

nodot

atsavināšanai.

Minētie īpašumi tiks nodoti izsolē.
Par kustamo mantu nodošanu
atsavināšanai

Par

nekustamo

Attālinātajā

domes

sēdē

2007,

ES3400,
nodot

izlaiduma

atsavināšanai

gads
Balvu

novada pašvaldībai piederošo vieglo
automašīnu HYUNDAI SONATA, valsts
reģistrācijas numurs EU5150, izlaiduma

izsniegt

un

remontēt

tehniskos

palīglīdzekļus.
Par

īrnieka

ieguldījumu

augšupejošu soli nekustamo īpašumu

maksas apjoma samazināšanu

piemērojot

īres

“Krācītes”, Kubulu pagastā, kas sastāv

Attālinātajā domes sēdē deputāti

no zemes vienības 0.7215 ha platībā,

lēma atbrīvot dzīvokļa Nr.22, Pārupes

un atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar

ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, īrnieci

augšupejošu soli nekustamo īpašumu

no īres maksas peļņas daļas par

Sīkāk ar katru izsoli var iepazīties šī

numurs

rīkot biedrības sapulces un uzglabāt,

kompensāciju,

vieglo

HYUNDAI

īstenošanā,

atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar

no zemes vienības 6.45 ha platībā.

reģistrācijas

projektu

jauniešiem ar īpašām vajadzībām,

lēma

Deputāti lēma nodot atsavināšanai

valsts

piedalīties

organizēt nodarbības bērniem un

atsavināšanu

Balvu novada pašvaldībai piederošo
automašīnu

–

īpašumu

“Pļavas”, Vectilžas pagastā, kas sastāv

SONATA,

nedzīvojamās telpas lietošanas mērķi

valsts reģistrācijas numurs EN6916,

minēto

un

Nr.21 Brīvības ielā 48, Balvos, 4,50 m

2

dzīvojamās
480,00
gada

satiksmes
domes

sēdē

sākot

1.novembri

līdz

EUR

ar

2020.

2027.gada

Par krīzes skarto nozaru atbalsta

organizācijas

pasākumiem

maiņu
Attālinātajā

apmērā

lietošanu

28.februārim.

izdevuma 15.lpp.
Par

telpas

Domes sēdē noteica, ka ar 2020.

lēma

gada

atļaut uzstādīt 2 aizlieguma ceļazīmes

9.novembri

līdz

turpmāko

lēmumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā

Nr. 326 “Apstāties aizliegts” un 2

uz Covid-19 infekcijas izplatības seku

papildzīmes Nr. 828 “Darbības laiks”

pārvarēšanas likuma darbības laiku,

vieglo automašīnu MITSUBISHI SPACE

Daugavpils

saskaņā

īstenot šādus krīzes skarto nozaru

WAGON, valsts reģistrācijas numurs

ar satiksmes organizācijas shēmu,

(kurām sakarā ar Covid-19 izplatību

gads 2007, un nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo

ielā,

Balvos,

GC1042, izlaiduma gads 1999. Minētās

ir

kustamās mantas tiks nodotas izsolē.

situācija) atbalsta pasākumus:

Domes
atsavināšanai
pašvaldībai

sēdē

lēma
Balvu

novada
autobusa

pasliktinājusies

1. komersantus,

nodot

piederošu

būtiski

finanšu

kas

no-

atbrīvojuma

vai

piemērošanu

Covid-19

izplatību”

kritērijiem:
2.1. pilnā apmērā atbrīvo no telpu
nomas maksas par periodu,
kurā komersants pārtraucis pa-

1691,57, telpas tehniskais stāvoklis
ir apmierinošs, nedzīvojamo telpu

ar

kontrolētas
mantas

3.punktā un 4.punktā noteiktajiem

atlikusī telpas bilances vērtība EUR

Balvu novada pašvaldībai piederošu

zemi zemes vienību Tilžas pagastā 0,3

maksas

labuma organizācijas “Balvu Teritoriālā

pagasts, Balvu novads, zemesgrāmatā

par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo

mas

vērtība EUR 0.00, atļaut norakstīt

īpašumu Skolas iela 11A, Tilža, Tilžas

nekustamo īpašumu, kā arī lēma atzīt

personas

samazinājuma

vērtība EUR 0.00, atļaut norakstīt

minēto

publiskas

Deputāti lēma nodot sabiedriskā

izlaiduma gads 2001, atlikusī bilances

atsavināšanai

kumi par publiskas personas un

izlaiduma gads 1995, atlikusī bilances

ha platībā, reģistrēt šo nekustamo

nodot

neta noteikumiem Nr. 453 “Notei-

kapitālsabiedrības

bezatlīdzības lietošanā

reģistrācijas apliecības Nr.AD0635229,

vieglo

nomātajās

noteikumos, pamatojoties uz per-

norakstīšanu

nomas līgumu uz 10 gadiem, nosakot

pašvaldības

Balvu

kas noteiktas augstāk minētajos

mantu

Balvu novada pašvaldībai piederošu

sniegšanu

telpās, kā arī visas pārējās nozares,

15.lpp.

Domes sēdē lēma atļaut norakstīt

Nomnieks

novada

iegādi var iepazīties šī izdevuma

platība ir 158,60 m2, slēdzot zemes

maksai

pakalpojumu

Sīkāk par katras kustamās mantas

kustamo

mākslinieciskās

un

darbības, universālo pasta un citu

veidu – pārdošana par brīvu cenu.

Par

rehabilitācijas

kalpojuma sniegšanu;
2.2. samazina telpu nomas maksu par periodu, kurā komersants

turpina

pakalpojuma

sniegšanu.
3. nepiemērot kavējuma procentus
un līgumsodus nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā.
Par debitoru parādu dzēšanu
Attālinātajā

domes

sēdē

lēma

dzēst fiziskas personas parādu par
dzīvokļa Nr.13 Dārza ielā 12A, Bērzpilī,
Bērzpils pagastā, Balvu novadā parādu
par

saņemtajiem

pakalpojumiem

(apkuri) EUR 4304.27 apmērā, kā arī
lēma dzēst fiziskas personas parādu
par sociālās mājas dzīvokļa Nr.9B
Daugavpils ielā 73A, Balvos, parādu
par

komunālajiem

pakalpojumiem

EUR 22.38 apmērā un dzēst fiziskas
personas parādu par sociālās mājas
dzīvokļa Nr.15B Daugavpils ielā 73A,
Balvos, parādu par komunālajiem
pakalpojumiem EUR 70.86 apmērā, jo
minētās personas ir mirušas.
Par Balvu novada pašvaldības
informatīvā

izdevuma

“Balvu

Novada Ziņas” izņemšanu no Masu
informācijas līdzekļu reģistra
Deputāti

lēma

izbeigt

masu

informācijas līdzekļa “Balvu Novada
Ziņas” darbību un izņemt Balvu novada
pašvaldības
“Balvu

informatīvo

Novada

Ziņas”

izdevumu
no

Masu

informācijas līdzekļu reģistra līdz 2020.
gada 31.decembrim, un turpināt izdot
Balvu novada pašvaldības informatīvo
izdevumu

“Balvu

Novada

Ziņas”

atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
sniedz

noteiktajām prasībām.

ēdināšanas pakalpojumus Balvu
novada

pašvaldības

izglītības

Sīkāk

ar

Balvu

novada

var

iepazīties

MERCEDES BENZ VARIO 814, valsts

iestādēs, pilnā apmērā atbrīvo

Domes

reģistrācijas

EU2656,

no telpu nomas maksas un no-

www.balvi.lv

izlaiduma gads 2003. Ar izsoli var

mas maksas par virtuves iekārtu

Normatīvie

izmantošanu;

plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu

numurs

iepazīties šī izdevuma 15.lpp.
Par

kustamo

mantu

atsavināšanu par brīvu cenu

Satiksmes
organizācijas
Daugavpils ielā, Balvos.

shēma

2. komersantus,

kā arī lēma atļaut uzstādīt 1 informācija

biedrības

Pašvaldība/
un

attīstības

un

novada Domes sēdes ir pieejamas arī

kas

audio formātā - www.balvi.lv sadaļā

ceļazīmi Nr. 711 “Strupceļš” Ceriņu

veic sabiedriskās ēdināšanas pa-

Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības

mantu – kartupeļu racēja (divrindu),

ielā, Balvos, saskaņā ar satiksmes

kalpojumus,

plānošanas

pļaujmašīnas

organizācijas shēmu.

mus, publisku pasākumu rīkošanu,

T-25),

3.

personas,

sadaļā
akti

Deputāti lēma noteikt kustamo
(traktoram

pašnodarbinātās

lēmumiem

tūrisma

pakalpoju-

audio ieraksti.

dokumenti/Domes

sēžu

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.decembris

2020.GADS BALVU SĀKUMSKOLĀ
2020.gads

Balvu

novada

lielākajai skolai ir bijis īpašs. Tas
noteikti ieies vēsturē ar to, ka notika
pēdējais mazākumtautību izglītības
programmas

izlaidums,

Balvu

pamatskola tika pārveidota par Balvu
sākumskolu.
Kā

visā

Latvijā,

tā

arī

Balvu

sākumskolā šis gads paliks atmiņā ar
attālināto mācību procesu, kā laikā
visi- mazie un lielie sākumskolēnidarbojās tā, kā to paredz skolas
vērtības- atbildīgi, sadarbojoties un
jūtoties piederīgi savai skoliņai.
Gada

laikā

skola

kļuvusi

modernāka: krīta tāfeli nomainījusi
pret interaktīvām tāfelēm, grāmatas
daudzos

gadījumos

aizstātas

ar

planšetdatoriem, mācīšanās process
arvien

vairāk

Nepārtraukta
mācību

tiek

digitalizēts.

izglītošanās,

metožu

jaunu

meklēšana

un

apguve – tā ir Balvu sākumskolas
ikdiena. Ne tikai skolēni, bet arī viņu
vecāki un skolotāji līdzdarbojas jauno
tehnoloģiju izmantošanā, tostarp
izmantojot ZOOM platformu, Movie
maker (video veidošana), Google
disku, Google veidlapas, Padlet.
Šogad Balvu sākumskola ir viena
no 25 Latvijas skolām, kas saņēma
starptautisko
“eTwinning
Skola”
statusu, kas
apliecina skolotāju
aktivitātes ne tikai eTwinning projektos
un pašā kopienā, bet arī sagatavotību
interneta
drošības
jautājumos,
digitālās pratības veicināšanā, kā arī
pedagogu
profesionālo pilnveidi
attiecīgajās jomās un skolotāju
sadarbību.
2020.gadā tika īstenots projekts
„Balvu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”, kā
rezultātā savesta kārtībā ventilācijas
sistēma, izremontētas mācību telpas,
sanitārie mezgli un gaiteņi, kā arī
sakārtota
sporta
infrastruktūra,
pārbūvējot stadionu. Šobrīd Balvu

Balvu sākumskolai (foto vēl pamatskolai) šis gads ieies vēsturē ar to, ka notika
pēdējais mazākumtautību izglītības programmas izlaidums.
sākumskola priecājas par jaunajām

padziļinot STEAM (science, technology,

ergonomiskajām mēbelēm.

engineering,

2020.gadā

Balvu

pabeigusi

īstenot

programmas

projektu

(internationally)

the

Erasmus+

prasmes, skola projekta ietvaros ir

“Improving

iegādājusies 26 LEGO® Education

delivery

of

WeDo 2.0 pamatkomplektus.
Noslēdzot

2020.gadu,

Balvu

jaunā Erasmus+ programmas projektā

sākumskolas saime ikvienam saka

„BilimiT@kipteviz”, kā laikā kopā ar

PALDIES par to, ka

Turcijas,

Grieķijas,

Portugāles

un

Itālijas skolēniem un skolotājiem tiks
sekots zinātnei, pievērsta uzmanība
21. gadsimta pamatprasmju apguvei

ieklausījās un sadzirdēja,
palīdzēja,
ļāva

uzdrīkstēties,

rīkoties

un

kļūdīties,
mudināja iet, darīt un meklēt.

un caurviju prasmēm.
Balvu sākumskola ir iesaistījusies

Savukārt

nākamajā

gadā

projektā

pievienojamies Veltas Tomas vārdiem,

individuālo

novēlot: „Labu domāt, labu darīt, labu

kompetenču attīstībai”, kā rezultātā

runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot

skola ir jauns izaicinājums- bērna

un labu ņemt. Labi būs.” (V.Toma)

Eiropas
“Atbalsts

Projekta ietvaros Balvu sākumskolai
ir iegādātas jaunas ergonomiskās
mēbeles.

mathematics)

mācīšanos un attīstot 21. gadsimta

mathematics” un uzsākusi darboties

Balvu sākumskolā mācību process arvien vairāk tiek digitalizēts, grāmatas
daudzos gadījumos tiek aizstātas ar
planšetdatoriem.

art,

sākumskola

talanta

Sociālā

fonda

izglītojamo

veicināšana.

Lai

motivētu
konstruēt,

Balvu sākumskolas direktore Larisa

risināt problēmas un pētīt, vienlaikus

Krištopanova

skolēnus

sadarboties,

2020.GADS BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
Lepojamies

ar

faktu,

ka

Balvu Valsts ģimnāzija ir vienīgā

Atbalsts

skolēniem,

lai

palīdzētu

īstenot

skola Balvu novadā, kura īsteno

kompetencēs balstītu mācību saturu dabaszinību un

Eiropas Sociālā fonda projektu

matemātikas jomā, ir skolotāji – laboranti.

,,Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”.

Divdesmit

talantīgie

skolēni

interaktīvās

nodarbībās apguva mūsdienu dzīvei nepieciešamās

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni
ir gandarīti par gūtajām zināšanām,

izglītojamo

pakāpes uzdevumiem.

prasmes multidisciplinārajā jomā – radošumu,
kreatīvo domāšanu, sadarbību.

prasmēm un iespējām Eiropas

Īstenots Lauku atbalsta dienesta projekts

Sociālā fonda projekta “Atbalsts

,,Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju

individuālo

kompetenču

attīstībai”

ietvarā paplašināt redzesloku, sasaistīt teorētiskās

un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma
posma īstenošana’’

zināšanas ar mūsdienu dzīves straujo attīstību,

Aizsākumi Balvu Valsts ģimnāzijas represēto

ar jauno mācību saturu. Lepojamies, ka projekta

skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveidei

aktivitātes talantīgo skolēnu izcilības attīstīšanā

meklējami 2017. gadā, kad tika izveidota Gaismas

īsteno augstskolu mācībspēki.

aleja ģimnāzijas skolotāju un skolēnu - pretošanās

Esam

Tehnoloģiju

kustības dalībnieku piemiņai, kuri tika represēti.

akadēmijas pasniedzēji “Jauno informātiķu skolas”

Pamatā alejā deg balta gaisma, tādējādi simboliski

praktiskajās

skolēniem

godinot šo cilvēku piemiņu. Paralēli Gaismas alejas

papildu

gandarīti,

ka

nodarbībās

iemaņas

Rēzeknes
nodrošināja

programmēšanā,

ierīkošanai, kas deg gan represēto piemiņai, gan

ekonomikā un angļu valodā. Īstenoto saturu skolēni

datorikā,

vizuāli padara pievilcīgāku un izgaismotāku skolas

sasaistīja ar reālo dzīvi, darbojoties ar jaunākajām

ēku, pie skolas ieejas sienas tika uzstādīta piemiņas

tehnoloģijām

plāksne.

mācību

vizītes

laikā

Rēzeknes

Tehnoloģiju akadēmijā.
Kopā ar Daugavpils Universitātes mācībspēkiem

Ņemot vērā finansējuma apjomu, nesakārtota
palika teritorija pie piemiņas plāksnes skolas

Projekta “Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju
un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma
posma īstenošana” ietvaros notika ģimnāzijas
priekšpagalma pakāpienu un āra apstādījumu apmales būvju restaurācija un teritorijas labiekārtošana,
tādējādi noslēdzot Balvu Valsts ģimnāzijas represēto
skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveidi. Šis projekts veicinās vietas potenciālu funkcionalitāti un
pievilcību, kā arī stiprinās fiziskā un kultūras kapitāla
ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvu.
skolai piesaistīt ievērojamus finanšu līdzekļus, tika
iesniegts un realizēts projekts. Pateicoties Lauku
atbalsta dienestam, tika piesaisīta naudas summa

nodarbību ciklos individualizētam mācību atbalstam

priekšpagalmā.

dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos skolēni

Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” vadītāju Sandru

9680,88 EUR apmērā, no kuras 7914,53 EUR bija

padziļināja zināšanas bioloģijā, ķīmijā, fizikā un

Kindzuli, kura kopš biedrības nodibināšanas 2012.

LAD piešķirtais finansējums, bet 2066,35 EUR Balvu

matemātikā, strādājot ar paaugstinātas grūtības

gadā ar savu iniciatīvu, idejām un darbu palīdzējusi

novada pašvaldības līdzfinansējums.

Sadarbībā

4.

ar

biedrības

“Balvu

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.decembris

Pie jaunās, labiekārtotās skolēnu pašpārvaldes telpas izveidota “7 ļoti veiksmīgu cilvēku paradumu”
siena, kas kalpo kā atgādinājums katram -apstāties
un pārdomāt, vai mana rīcība balstās uz šiem paradu
miem, tā iedvesmo saņemties un nepadoties ceļā uz
personīgo izaugsmi.
Realizē starptautisku pārmaiņu procesu un
dalās pieredzē valstī
Lai veiksmīgi īstenotu skolas misijā definēto
pratībās balstīto izglītību, jau trešo gadu norit
audzināšanas procesa modernizācija,
īstenojot
pārmaiņu procesu ,,Līderis manī”. Tas tiek ieviests,
izmantojot
audzināšanas
procesā
integrētu
rakstura audzināšanu, vērtībizglītību un caurviju
prasmju apguvi. Mācās skolotāji, darbu vada skolas
ieviešanas komanda, klases audzinātāji reizi nedēļā
vada nodarbības, par pamatu ņemot “7 ļoti efektīvu
cilvēku paradumi” metodiskos materiālus, kā arī
savus izstrādātos.
Atbilstoši skolas misijai jaunieši mācās cieņu,
radošumu un toleranci, lēmumu pieņemšanu un
atbildību, sadarbību un daudzas citas 21.gadsimtam
būtiskas prasmes un iemaņas. Augstāk minētie fakti
attiecas uz skolas misiju, taču arī skolas vīzijā minēts

radošs un pratībās balstīts audzināšanas darbs, kurš
2020./2021. mācību gadā tiek realizēts jau divās
audzināšanas stundās nedēļā.
Labiekārtotajā pašpārvaldes telpā jauniešiem ir
iespēja izkopt līderības prasmes, tikties, lai dalītos ar
savām idejām un kopā radītu jaunas. Tiek izkoptas
prasmes plānot, uzņemties atbildību un analizēt
paveikto. Ciemos tiek aicināti lektori, kas dalās
pieredzē, iedvesmo un sniedz jaunas zināšanas,
notiek tikšanās ar skolas vadību, lai runātu par
skolēniem svarīgo un stāstītu par skolā aktuālo.
Pieredzes tālākpopularizēšanu apliecina atzinības
raksts par dalību valsts mēroga konkursā “Pašiem
sava brīvība”, kurā direktores vietniece D.Mediniece
kopā ar skolēniem dalījās ar labās prakses
piemēriem par ģimnāzijā organizētajiem pilsoniskās
un patriotiskās audzināšanas pasākumiem un skolas
vērtību iedzīvināšnu.
Ģimnāzijas
skolotāji
mācās
paši
un
organizē profesionālās pilnveides pasākumus
starpnovadu kolēģiem
Ģimnāzija veic reģionālā metodiskā centra
funkcijas.
Nodrošina
starpnovadu
pedagogu
tālākizglītību,
organizē
kursus,
seminārus,
meistarklases, meistardarbnīcas, kā arī izstādes
bibliotēkā, sniedz metodisku atbalstu .
Jau vairākus gadus ģimnāzijas organizētajos
kursos starpnovadu pedagogi iegūst zināšanas gan
par jaunā kompetenču satura un pieejas ieviešanu
mācību procesā, gan pilnveido savas prasmes par
dziļo mācīšanos, padziļina izpratni par diferenciāciju,
individualizāciju un personalizāciju mācību procesā,
kā arī par pašvadības prasmju un digitālpratības
attīstīšanu
skolēniem.
Apgūst
profesionālās
kompetences pilnveides programmas, lai sekmētu
izpratni par pārmaiņu ieviešanas nepieciešamību
vērtēšanas procesā, par formatīvās vērtēšanas
un atgriezeniskās saites lomu skolēnu snieguma
uzlabošanā, skolēnu mācību motivācijas veidošanu.
Pilnveido zināšanas, kā veidot snieguma līmeņu
aprakstus, kā efektīvi sadarboties, plānot mērķus,
veicināt metakognitivitāti mācību procesā.
Pedagogiem
bija
iespēja
piedalīties
arī
seminārnodarbībās, lai pilnveidotu savu personisko
izaugsmi par pārmaiņu domāšanas stratēģijām un
sevis iepazīšanu, savu emociju vadīšanu un paušanu,
ko vadīja Aleksis Daume, un drāmas terapeite,

Pagājušajā mācību gadā ģimnāzijas pedagogi – jomu
koordinatori vadīja mācību un klases stundas novada
skolās, vēroja stundas, veica analīzi un dalījās pieredzē
ar starpnovadu skolu skolotājiem.
sertificēta supervizore un aktrise Anna Šteina.
Ģimnāzijas
V.

Muldiņa,

skolotāji
Ā.Andrejeva,

(I.Šaicāne,

I.Konivale,

J.Zakarīts,

E.Zučika

Kuzņecova, A.Dvinska, A.Stucka) paši ir izstrādājuši
profesionālās kompetences pilnveides programmas
un novadījuši kursus starpnovadu skolotājiem par
digitālpratību, par tehnoloģiju izmantošanu mācību
procesa organizēšanā, par jaunās pieejas un satura
plānošanu un ieviešanu, mācību līdzekļiem, stundas
struktūru, starpdisciplinaritāti un sadarbību.
Trīspadsmit ģimnāzijas skolotāji ir mācību jomu
koordinatori un metodisko apvienību vadītāji. Viņi
regulāri apmeklē kursus un seminārus, mācās
paši un organizē savas mācību jomas kolēģiem
nodarbības,

kurās

iepazīstina

ar

aktualitātēm

pedagoģiskā procesa organizēšanā, dalās ar labās
prakses piemēriem, sniedz metodisko atbalstu.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere

2020.GADS BALVU PROFESIONĀLAJĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀ VIDUSSKOLĀ
Balvu profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola
(BPVV)
lepojas
ar
saviem
darbiniekiem,
izglītojamajiem, viņu
vecākiem un saka,
paldies, visiem tiem, kuri atbalsta un
palīdz skolai virzīties uz attīstību!
Šogad paveikts ir daudz. Liels
darbs
ieguldīts
jaunā
izglītības
standarta ieviešanā mācību procesā
ne tikai vispārizglītojošajā izglītībā,
bet
arī
profesionālās
izglītības
vispārizglītojošajā
satura
daļā.
Profesionālā izglītība šogad ieguvusi
mainīgajām darba tirgus prasībām
atbilstošāku formu, proti, uzsākts
īstenot
modulārās
profesionālās
izglītības programmas, kas ļauj
iegūt apliecinājumu par atsevišķu
moduļu apgūšanu un ļauj daudz
elastīgāk plānot apmācību procesu,
ņemot vērā pedagogu pieejamību
konkrētā moduļa īstenošanas posmā.
Modulārās izglītības esamība pavērusi
plašas iespējas mūžizglītības jomā un
ESF SAM projekta 8.4.1 “Nodarbināto

personu profesionālās kompetences
pilnveide"
apmācību
uzsākšanai
nākošajās
kārtās.
Veiksmīgi
akreditētas un pieakreditētas 6
profesionālās izglītības programmas
uz maksimālo termiņu, ļaujot iegūt
profesionālo izglītību un radot iespēju
pārkvalificēties gan strādājošajiem,
gan darba meklētājiem.
Noslēgts nodomu protokols ar
Vidzemes Augstskolu, sadarbojoties
gan
vispārizglītojošās,
gan
profesionālās izglītības programmu
ietvaros.
Profesionālās
izglītības
jomā
noslēgts
sadarbības
līgums
ar
uzņēmumu SIA “Kokpārstrāde 98”,
kur izglītojamie īsteno kvalifikācijas
prakses un turpina darba attiecības
pēc tās. Sadarbība notiek arī vasaras
brīvlaikā,
kad
izglītojamie,
kuri
sasnieguši 18 gadu vecumu – gan
puiši, gan meitenes, labprāt uzsāk
darba attiecības. Uzņēmums ir
mecenāts nodibinājuma “Vītola fonds”
stipendijai, kur izglītojamie turpina
saņemt arī apmaksātās kvalifikācijas
prakses laikā uzņēmumā.

Oktobra beigās BPVV notika pirmais izlaidums profesionālās vidējās izglītības programmas “Vizuālā tēla stilists” absolventēm. Šogad diplomus par profesionālo vidējo
izglītību saņēma 11 topošās skaistuma radītājas – vizuālā tēla stilistes.
Esam gandarīti un lepni, ka
turpinās sadarbība ar biedrību “Velku
biedrība” – Ivaru un Liānu Velkiem,
kuri kopā ar organizāciju “Heart
to heart”, sadarbības ietvaros, ar
ziedojumiem atbalsta tos izglītojamos,
kuru sekmes ir augstā līmenī, kā arī
finansē vairāku izglītojamo stipendijas.
Pateicoties sadarbības partneriem,
katram izglītojamajam ir nodrošināts
moderns garderobes skapis, kur
5.

glabāt individuālās lietas.
Kā izaicinājums gan izglītojamajiem,
gan kvalifikācijas eksāmena komisijai,
ka šogad kvalifikācijas eksāmenu
teorētiskās daļas kārtošana un
vērtēšana notika tiešsaistē, kas ļāva
izglītojamajam nokārtot kvalifikācijas
eksāmena teorētisko daļu atrodoties
Lielbritānijā.
Prieks,
ka
šogad
kvalifikācijas praksi 2 izglītojamie
īstenoja ārzemēs - Anglijā un
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un zinātnes ministrijai, pamatojot
nepieciešamību izglītojamo stipendiju
piešķiršanai, metodisko materiālu
iegādei, iekārtu apkopei, kas tiktu
finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.
Vadības grupa uzsākusi darbu
pie profesionālās izglītības iestādes
investīciju un attīstības stratēģijas
izstrādes 2021.- 2027. gadam, kas
notiek kouča uzraudzībā.
2020. gada 21.februārī Daugavpilī
norisinājās
Latgales
skolēnu
pašpārvalžu un to konsultantu
forums. Foruma noslēgumā tika
paziņoti 5 dalībnieki, kuri tika atzīti
par aktīvākajiem no vairāk nekā 200
dalībniekiem un izcīnīja braucienu uz
Briseli. Esam gandarīti un priecīgi, ka
arī mūsu skolas 10.b klases izglītojamā
Anna Logina bija šo piecu labāko
izglītojamo skaitā. Diemžēl, sakarā ar
valstī ieviestajiem ierobežojumiem
Covid 19 izplatības risku mazināšanai,
šis brauciens uz laiku ir atcelts.
Esam saņēmusi Valsts Izglītības
attīstības aģentūras pateicību par
ieguldījumu
karjeras
attīstības
atbalsta aktivitāšu īstenošanā.
Apstiprināti un uzsākti īstenot
5 Eiropas Sociālā fonda Erasmus
+ projekti un 1 Nordplus projekts
ar apstiprināto projektu kopējo
finansējumu EUR 139 734,00. Projekti
īstenojami līdz 2022.gadam. Projektos
iesaistītās partnervalstis, kurās notiks
izglītojamo un pedagogu mobilitātes
un pedagogu apmācības - Itālija,
Spānija, Grieķija, Maķedonija, Turcija,
Bulgārija,
Lielbritānija,
Lietuva,
Portugāle.
Lauku atbalsta dienesta LEADER
projektā
amatniecības
prasmju
popularizēšanai
un
darbnīcu
labiekārtošanas nolūkos iegādāts
tekstila apdrukas printeris par kopējo

Skolas tautu deju kolektīvs “Kastanis” individuālās nodarbībās turpina gatavoties
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Nīderlandē, kur augstu tika novērtēta
topošo speciālistu profesionalitāte.
Saņemot
un

kvalifikāciju

tērpu

izgatavošanas

stila

speciālistei,

izglītojamajai L.Circenei tika piešķirta
“Simtgades

izcilnieks”

stipendija

EUR 500,00 apmērā. Lepojamies ar
pedagoģi B.Urtāni un 11.b klases
izglītojamo Gunti Lielbārdi par dalību
valsts matemātikas olimpiādē.
Izglītības

iestāde

sadarbībā

ar

Balvu novada pašvaldību digitalizē
materiāltehnisko bāzi: iegādāti 10

2020. gada 7. februārī Balvu muižā
norisinājās pasākums „Jauniešu gada
balva 2019”, kur žūrijas simpātijas
balvu ieguva Izglītojamo pašpārvaldes
prezidenta vietnieks Ēvalds Miglāns.
Latvijas simtgadei par godu šogad
tika organizēta erudīcijas spēle par
Latviju, sadarbojoties pedagogiem ar
Izglītojamo pašpārvaldi.

interaktīvie ekrāni un portatīvie
datori, robotikas komplekti, planšetes
mobilam
izglītojamo
mācību
procesam, termoprese. Digitalizēta
skolas mācību stundu saraksta
veidošana. Ierīkota signalizācija un
novērošanas kameras.
Šogad pirmo reizi skolas vēsturē
diplomu par iegūto izglītību un
piešķirto kvalifikāciju saņēma vizuālā
tēla stilisti programmas “Jauniešu
garantija” ietvaros. Uzsākts īstenot
profesionālās izglītības programmu
“Skaistumkopšanas
pakalpojumi”
pēc pamatskolas izglītības iegūšanas.
Patīkami
redzēt
absolventus
strādājam pilsētas skaistumkopšanas
salonos, radot jaunas darba vietas gan
Balvos, gan blakus novados.
Kvalifikācijas praksēs šogad 22
izglītojamajiem Latvijas darba devēju
konfederācijas projekta “Profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņu dalība
darba vidē balstītās mācībās un
mācību
praksēs
uzņēmumos”
(Nr.8.5.1.0/16/I/001)
ietvaros
nodrošināti un izsniegti lietošanā
individuālie aizsardzības līdzekļi.
Izglītības iestādes profesionālās
izglītības darbība prezentēta Izglītības

2020.gada 9.oktobrī Kubulu kultūras
namā notika pasākums „Gada balva
izglītībā 2020”. Šajā pasākumā tika
sumināta arī Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā
vidusskola,
kura
nominācijā “Par inovācijām izglītības
iestādes darbībā” saņēma galveno balvu. Tāpat nominācijā „Par mūsdienīgu
izglītības iestādes darba organizāciju
un vadību” galveno balvu saņēma
izglītības iestādes direktores vietniece
profesionālās izglītības darbā Inga
Kaļva.
summu EUR 9994,60.
Priecājamies

par

skaistajām

Ziemassvētku kamanām pie pilsētas
galvenās egles, kas ir skolas izglītojamā
Rolanda

Ignatjeva

kvalifikācijas

prakses darba uzdevums sadarbībā
ar prakses vadītāju Aldi Voitu. Ar
nepacietību

gaidām

jauno

tērpu

kolekciju ”Rotājies mana skola”.
BPVV sabiedrisko attiecību
speciāliste Inga Čipate

2020. GADS BALVU MŪZIKAS SKOLĀ
Kā
skolas
darbu
ietekmē
pandēmijas laiks?
Pandēmija ir ienesusi būtiskas
izmaiņas mācību procesā, jūtama
iekšēja spriedze gan audzēkņos,
gan skolotājos, gan arī vecākos. Visa
sabiedrība esam izsisti no ierastā
ritma, no komforta zonas. Izpaliks
tik ierastie audzēkņu Ziemassvētku
koncerti vecākiem, skolās, Sakrālās
kultūras centrā, baznīcās un dažādās
iestādēs, kur mūs gaidīja... Labā
ziņa, ka vismaz individuālās stundas,
tiem, kuriem atļauts, joprojām var
notikt klātienē, taču sarežģītāk ir ar
grupu nodarbībām, kas pārsvarā
notiek attālināti, jaunākajām klasēm
piedāvājot individuālas konsultācijas.
Īpaši esmu bažīgs par kolektīvo
muzicēšanu,
lai
gan
meklējam
iespējas, kā strādāt ar bērniem
individuāli. Šobrīd svarīgi rast spēku
un motivāciju pārdzīvot šo laiku ar
iespējami mazākām sekām.
Vai šajā gadā tika uzlabota
skolas vide, infrastruktūra?
Katru gadu novada pašvaldība
iespēju robežās atbalsta skolu, dodot
iespēju sakārtot kādu skolas ēkas

daļu. Šogad ir veikta skaņas izolācijas
uzlabošana un kosmētiskais remonts
divās mācību klasēs, bērniem būs
vieglāk koncentrēties darbam, jo
netraucēs blakus telpās spēlētās
skaņas. Šobrīd skaņas izolācija ir
uzlabota vairāk kā pusei no mācību
telpām. Ir palielinājies audzēkņu
skaits sitaminstrumentu spēlē, tāpēc
iegādāti četri mācību ksilofoni. Tā kā
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem gatavojās arī skolas
koris, tad tika uzšūti arī kora tērpi.
Ar KKF un pašvaldības atbalstu ir
iegādātas digitālās klavieres teorētisko
priekšmetu klasei.
Kā pandēmijas laiks ietekmēja
skolas audzēkņu dalību konkursos
un koncertos?
Šis ir ļoti sāpīgs jautājums...
Lielākajai
daļai jauno mūziķu
pamatmotivācijas deva vingrināties
nāk taisni no iespējas regulāri
uzstāties, piedalīties konkursos, taču
no pavasara faktiski visi konkursi, kam
gatavojāmies, tika atcelti, ieskaitot
Dziesmu un deju svētkus. Labi, ka
līdz pandēmijai, paspējām piedalīties
vismaz dažos konkursos, tāpēc,

Pateicamies

sakot vēlreiz paldies audzēkņiem,
skolotājiem un vecākiem par atbalstu,

(I

gribu tomēr nosaukt tos, kas godam

(III

vieta),

nesa Balvu novada vārdu.

(Atzinība)

vieta),

Valerijai

Maksimam
Sabīnei
Latvijas

Silinevičai
Silinevičam

Iskenderovai
profesionālās

Lielu prieku un labi izdarīta darba sajūtu sev un savai skolotājai, Izglītības programmas Akordeona spēle metodiskās komisijas vadītājai, Irēnai Šņitkinai sniedza viņas
audzēkņi – brālis un māsa Silineviči, kuri 12.un 13.februārī piedalījās Valsts konkursa Akordeona spēlē finālā Rīgā. 3.klases audzēkne Valerija Silineviča un 6.klases
audzēknis Maksims Silinevičs ļoti sīvā konkurencē starp labākajām Latvijas mūzikas
skolām izcīnīja III vietu.
6.
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ievirzes un profesionālās vidējās
mūzikas izglītības iestāžu izglītības
programmas Akordeona spēle Valsts
konkursa II kārtā Rēzeknē 2020.gada
17.janvārī. Skolotājas Irēna Šņitkina
un Inta Sleža.
Īpaša
pateicība
Valerijai
un
Maksimam Silinevičiem – 3.vietas
ieguvējiem
Valsts
konkursā
IP
Akordeona spēle Latvijas profesionālās
ievirzes un profesionālās vidējās
mūzikas izglītības iestāžu izglītības
programmas
Akordeona
spēle
audzēkņu Valsts konkursa III kārtā
Rīgā
2020.gada
11.-14.februārī.
Skolotāja I.Šņitkina.
Pateicamies
Kerijai
Žanetei
Zeltiņai,
Megijai
Krivišai,
Jānim
Bikaviņam un apsveicam ar Atzinības
rakstiem
XXV
Latvijas
mūzikas
skolu audzēkņu pūšaminstrumentu
izpildītāju konkursā, veltītā Ludviga
van Bēthovena 250 gadu jubilejai
Rīgā
2020.gada
23.-25.janvārī.
Skolotāji Arnis Graps, Egons Salmanis,
koncertmeistars Viktors Bormanis.
Paldies Sofijai Paulai Timošenko –
II vietas ieguvēju VI Mazajā Augusta
Dombrovska konkursā Rīgā 2020.gada
29.janvārī. Skolotāja Zoja Zaharova,
koncertmeistars Rita Kočerova.
Paldies Sofijai Paulai Timošenko
(I vieta), Marijai Maslovskai (III vieta),
Anetei Dzenei (II vieta) par lielisko
sniegumu III Jauno vijolnieku konkursā

Balvu Mūzikas skolas vārds 4.martā Daugavpilī, kur notika V Latgales Jauno
lociņinstrumentālistu konkurss “Pavasara stīgas”, izskanēja seškārtīgi, jo visi konkursanti iekļuva laureātu godā (no kreisās) Letīcija Grīsle, Anete Dzene, Sofija Paula
Timošenko, Marija Maslovska, Sindija Saide, koncertmeistare (no kreisās) Rita
Kočerova, skolotāja Zoja Zaharova.

Pirmā pavasara diena Balvu Mūzikas
skolai bija zīmīga ar to, ka Rīgā tika
apbalvoti konkursanti-diplomandi, kas
piedalījās XXV Latvijas mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā un guva
godalgotas vietas (no kreisās) Kerija
Žanete Zeltiņa, Mārtiņš Bikaviņš, Megija Kriviša.

gada 21.februārī. Skolotājas Jeļena
Agafonova, Evija Seņkova.
Suminām Balvu Mūzikas skolas
vokālo ansambli – Augstākās pakāpes
ieguvēju Vokālās mūzikas konkursā
“Balsis 2020” Balvos 2020.gada
20.februārī un konkursa “Balsis 2020”
II kārtā Līvānos 2020.gada 3.martā,
kā arī Zelta diploma un speciālbalvu
ieguvēju VI J.Vītola bērnu un jauniešu
koru un vokālo ansambļu konkursā
“Lai skan!” Rīgā 2020.gada 29.februārī.
Skolotāja Linda Vītola, koncertmeistars
Viktors Bormanis.
Vēlreiz sveicam vijolniekus –
Sofiju Paulu Timošenko (I vieta),
Aneti Dzeni (III vieta), Sindiju Saidi (III
vieta), Letīciju Grīsli (III vieta), Mariju
Maslovsku (Atzinība), Armandu Tutiņu
(Atzinība) ar uzvarām V Latgales
Jauno lociņinstrumentālistu konkursā
“Pavasara stīgas” Daugavpilī 2020.
gada 4.martā. Skolotāja Zoja Zaharova,
koncertmeistars Rita Kočerova.
Pateicamies Mārcim Salmanim
(II vieta), Mārcim Keišam (III vieta),
Anastasijai
Garkušai
(III
vieta),
Robertam Jēkabam Ambarovam (III
vieta), Jānim Bikaviņam (III vieta),
Aivai Melnei (III vieta), Megijai Krivišai
(III vieta), Kārlim Zaksam (Atzinība)
par lielisko uzstāšanos VII Latgales
mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu
spēle audzēkņu konkursā Rēzeknē
2020.gada 4. un 12.martā. Skolotāji
Jānis
Budevičs,
Arnis
Graps,
Egons Salmanis, koncertmeistars

Ludzā 2020.gada 6.februārī. Skolotāja
Zoja Zaharova, koncertmeistars Rita
Kočerova.
Paldies jaunajām pianistēm Evitai
Lielpēterei (III vieta) un Keitai Zaharānei
(Atzinība) par veiksmīgo uzstāšanos
VII Starptautiskajā A.Žilinska jauno
pianistu

konkursā

Jēkabpilī

2020.

Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis – Augstākās pakāpes ieguvēji Vokālās
mūzikas konkursā “Balsis 2020” Balvos 2020.gada 20.februārī un konkursa “Balsis 2020” II kārtā Līvānos 2020.gada 3.martā, kā arī Zelta diploma un speciālbalvu
ieguvēju VI J.Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursā “Lai skan!”
Rīgā 2020.gada 29.februārī. Skolotāja Linda Vītola, koncertmeistars Viktors Bormanis.

Viktors Bormanis.
Kādas ieceres nākamajam 2021.
gadam?
Priecē,
ka
novada
deputāti
apbalstīja dalību projektu konkursā,
kur
paredzēta
Mūzikas
skolas
energoefektivitātes uzlabošana un
ēkas siltināšana. Līdz ar to, ir cerība,
ka skola iegūs energoefektīvas ēkas
statusu un mūsdienīgu izskatu, jo
bijām viena no retajām pašvaldības
ēkām, kas nav siltināta.
Joprojām ceram, ka pavasarī
audzēkņi varēs piedalīties konkursos
un koncertos un vasarā Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
tāpēc iespēju robežās gatavojamies
jau tagad.
Tuvojas
mācību
pusgada
noslēgums,
Ziemassvētku
brīvdienas, ar kādām izjūtām
sagaidāt šo laiku?
Advente ir gaidīšanas, pārdomu,
cerību un izvērtēšanas laiks, īstais
brīdis pamest skatu atpakaļ- kas ir
veicies, ko varētu izdarīt labāk vai
vismaz savādāk. Ar cerību raugāmies
uz Jauno 2021.gadu!
Gribu
pateikties audzēkņiem,
kolēģiem, audzēkņu vecākiem par
uzticēšanos un sapratni, līdzcilvēkiem
par sadarbību, atbalstu un
kopā
būšanu!
Lai visiem svētīgs gaidīšanas laiks!
Balvu Mūzikas skolas direktors
Egons Salmanis

2020.GADS BALVU MĀKSLAS SKOLĀ
Skolotāj, kad varēs nākt uz skolu?
Arvien biežāk saņemam no
audzēkņiem
šādu
jautājumu...
Atskatoties uz 2020. gada norisēm
Balvu Mākslas skolā, jāsecina, ka
rosība neapsīkst ne brīdi un nekas
nav tik nemainīgs kā izmaiņas. Šogad
Balvu Mākslas skolā esam iesākuši
ļoti svarīgu darbu- izvērtēt skolas
darba procesu, mācību saturu, meklēt
iespējas jaunām pieejām, sadarbībām
un veikt tālākas attīstības plānošanu.
Jāatbild visiem kopā uz vienkāršu
jautājumu: ko mēs varam piedāvāt
mūsu audzēkņiem, lai mācības būtu
interesantas,
atbilstu
mūsdienu
prasībām un nodrošinātu vidi radošas
personības attīstībai.

Realizējām vairākus pieredzes
apmaiņas
braucienus.
Sadarbībā
ar visu skolas kolektīvu uzsākām
izmaiņas ieviešot jauninājumus. Viens
no izaicinājumiem bija izveidot skolas
mācību stundu sarakstu izmantojot
moduļu sistēmu. Ieguvums šādai
pieejai - audzēknim vienā dienā nav
vairāki mācību priekšmeti, bet viens,
vai divi, taču stundu saturs ir integrēts.
Rezultātā audzēknim ir iespēja vairāk
laika veltīt vienam uzdevumam,
nevajadzīgi
nesadrumstalojot
uzmanību, tiek samazināta steiga un
ir iespēja iedziļināties darbā, veikt
augstvērtīgākā līmenī. Šāda pieeja
stundu plānojumam šobrīd ir tikai trīs
profesionālās ievirzes mākslas skolās

Piebalgas dabisko eko sveču liešanas meistaru darbnīcas ,,Gardenia Eco” apmeklējums
un radošā darbnīca Piebalgā.
7.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.decembris
Latvijā: Saldū, Jelgavā un Balvos. Pieeja
prasa arī no skolotāja prasmīgu darba
organizēšanu. Jauninājuma vērtēšanā
mācību

gada

beigās

iesaistīsim

arī vecākus. Ieviesti jauni mācību
priekšmeti – Dizaina pamati un Radošā
fotogrāfija.

Pilnveidojām

mācību

ekskursijas- kā mācību formas plānu,
iekļaujot visas klases. Lai veicinātu
skolas un pedagogu attīstību, uzsākām
mērķtiecīgu sadarbību veidošanu.
2020.

gada

pārrunas

martā

noslēdzās

uzsāktās

ar

līguma

parakstīšanu ar Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestādi „Daugavpils Marka
Rotko mākslas centru” par sadarbību
šādās jomās: mūžizglītība, projektu

Ādas apstrādes meistara Andra Ločmeļa
,,Leatherly” darbnīcas apmeklējums un
radošā darbnīca Briežuciemā.

sagatavošana,
mākslas
projektu
realizēšana, mācību un kvalifikācijas
prakšu organizēšana. Pirmie ieguvumi:
divas mūsdienīgas izstādes mācību
gada laikā skolas izstāžu zālē no Rotko
centra krājumiem. Viena izstāde jau
īstenota. Otra būs uz Mākslas dienām
aprīlī. Skolai pieejami visi jaunākie
izstāžu katalogi. Ārkārtas situācijas
dēļ diemžēl palika nerealizēts un
ir atlikts pedagogu kompetences
paaugstināšanai mūsdienīgās mākslas
jomā vienu reizi gadā plānotais
Marka Rotko mākslas centra un
izstāžu ekspozīciju apmeklējums ar
speciālista stāstījumu. Šogad skolotāji
ir daudz izmantojuši iespējas mācīties
un sadarboties.
Priecājamies, ka varam piedāvāt
bērniem arī interešu izglītību. Ļoti
pieprasītas ir veidošanas nodarbības,
šogad izveidotas divas grupas, dažāda
vecuma dalībniekiem. Bērni darbojas
arī materiālmākslas nodarbībās. Katru
gadu daļa šo grupu dalībnieku vēlas
iestāties mācīties arī Mākslas skolā.
Tika īstenotas tradicionālas aktivitātes:
audzēkņu izstādes, pedagogu izstāde
„Kopā” Balvu novada Centrālajā
bibliotēkā , dalība konkursos.
Liels izaicinājums ir ārkārtas
situācijas
laikā
veidot
mācības
attālināti, apgūt tiešsaistes stundu
organizēšanu, spēt saglabāt saskarsmi
ar audzēkņiem, vecākiem.
Nācās
uzlabot skolas tehniskās iespējas,
lai būtu iespējams vadīt tiešsaistes

Piebalgas porcelāna fabrikas meistaru darbnīcas apmeklējums un radošā darbnīca.
Mākslinieka Jāņa Roņa izlolotā Piebalgas Porcelāna Fabrika ir vienīgā porcelāna
ražotne Latvijā.
nodarbības, tiešsaistes sazināšanos
kolektīvā. Šobrīd strādājam, lai
saglabātu tradicionālo Ziemassvētku
radošo darbnīcu visiem audzēkņiem,
veidojot radošus uzdevumus un
iepērkot materiālus darbam.
Šī
gada
materiāltehniskie
ieguvumi: datorklases 10 datoru
veiktspējas
uzlabošana,
esam
ieguvuši nomā programmu „Adobe
Photoshop”. Noslēgti bezatlīdzības
lietošanas tiesību līgumi par 16
molbertu un 16 pārnēsājamo plenēra
krēslu nodošanu Balvu Mākslas skolai
bezatlīdzības lietošanā. Kopējā vērtība
892,00 EUR. Un daudzfunkcionālas
gleznu
piekarināšanas
sistēmas
komplekta nodošana Balvu Mākslas

skolai. Kopējā vērtība 789,37 EUR.
Tika veikti remontdarbi mācību klasēs
un izstāžu zālē, iekštelpas kāpņu
pakāpienu krāsojuma atjaunošana,
apgaismojuma
uzlabošana
administrācijas telpā, koka durvju
atjaunošana, sienu krāsošana izstāžu
zālē, divu telpu grīdas seguma
atjaunošanas darbi, kopā 9920,00 EUR
apmērā.
Šobrīd ļoti ceram, ka nākošais gads
nesīs mums visiem izeju no attālinātā
darba un iepriecinās ar klātienes
tikšanos ar mūsu mīļajiem, mazajiem
māksliniekiem!
Veselību un izturību vēlot, Balvu
Mākslas skolas direktore Elita Teilāne

2020.GADS BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRĀ
Pasākumi un aktivitātes

vasara”, kurā šogad 16 bērni varēja

Balvu Bērnu un jauniešu centrā

radoši, aktīvi un interesanti pavadīt

(BBJC)

tradicionāli

gads

sākas

ar

laiku, strādājot gan individuāli, gan

pasākumu “Jauniešu gada balva”, kurā

grupās,

tiek sumināti talantīgākie, aktīvākie un

saliedēties. Vasaras izskaņā notika

radošākie jaunieši Balvu novadā. Šogad

Balvu

konkursam tika pieteikti 13 jaunieši un

izlaidums, kurā mēs pasakām paldies

4 jauniešu grupas, un apbalvošanas

tiem

ceremonijā klātesošos priecēja grupa

12.klasi un ir organizējuši, vadījuši un

“Santehniķi”

nākuši ar savām iniciatīvām un idejām

un

dziedātājs

Artūrs

Pūpols. Piektdienās notika tematiskie
vakari – pieredzes stāstu vakari, spēles

mācoties
Bērnu

sadarboties

un

jauniešu

jauniešiem,

kuri

un

centra

absolvēja

pie mums.
Mākslinieciski

maģisks

Balvu Bērnu un jauniešu centrs aicina iepazīties ar neformālās izglītības aktivitātēm,
to izmantoja Balvu sākumskolas 4.b klase.

izvērtās

Dixit aktivitāte, Melnās piektdienas

pasākums “Radi mākslu pats”. Šajā

vakars, Meteņdienas pankūkas un citi

pasākumā

noteiktajiem ierobežojumiem, tomēr

sava cikliskuma. Projekts “Share the

radoši vakari, kuros bērni un jaunieši

zīmējumi, iepazīta karikatūra kopā

paspējām

arī

pasākumu,

opportynities” uz Balviem atveda trīs

iegūst jaunus iespaidus un

ar Bruno Bahu, bet par muzikālo

tematisko

vakaru

neformālās

jauniešus - Norvēģijas jauniete Hellena

saturīgi

Bērnu

uzzīmēti

skaisti

noformējumu rūpējās mūziķis Kaspars

izglītības aktivitāšu noorganizēt un gūt

noslēdza savu projektu janvāra beigās,

Zlidnis. Māksla izpaudās caur mūziku

pozitīvas emocijas.

viņas vietā darbu uzsāka Alican no

gatavs

uzņemt

un katru otas triepienu, ikdienišķām
sarunām un gaismām, bet noslēdzās

priecājāmies,

ar kopīgu zupas baudīšanu jauniešu

vienmēr

neformālās

ka

un

jauniešu

dažādus ciemiņus un grupas, tāpēc

centrs

daudz

un

pavada brīvo laiku.
Balvu

tika

pie

izglītības

mums

uz

aktivitātēm

Rudens iesākās ar Atvērto durvju

jaunieši no Pļaviņu jauniešu centra,

dienu, kura šogad notika ārā, lai

kā arī mēs paši devāmies uz skolām

ievērotu noteikumus un distanci, šeit

gan pilsētā, gan uz pagastiem un

varēja iepazīties ar interešu izglītības

strādājām ar līdzdalības metodēm.

pulciņu

skrējiena jūtīs, bet šogad, sakarā ar
ārkārtas situāciju, šis skrējiens notika
virtuāli.

Teksts: Agnese Puļča
Eiropas brīvprātīgais darbs un

centra pagalmā.

nāca klases no skolām un ciemos bija

Zaļā ceturtdiena parasti ir Zaķu

Turcijas, kurš atbraucot sastapās ar

piedāvājumiem,

skolotāju

un

piedalīties

projektu aktivitātes
Aizvadītais 2020. gads, protams,
nesa jaunu pieredzi, deva iespēju
trenēt savu prasmi pielāgoties jaunajai
situācijai, apgūt jaunas IT prasmes

satikt
radošajās

darbnīcās, darbojās arī fotokaste.
Lāčplēša dienā vēlējāmies radīt
svētku

sajūtu,

tāpēc

izgaismojām

pandēmijas izaicinājumu, un Liana
no

Armēnijas.

jaunieši

Ārkārtas

apguva

situācijā

latviešu

valodu

un darbojās radoši, apguva sejas
masku šūšanu, pirmo reizi sēžot pie
šujmašīnas. Projekts netika pārtraukts
sakarā

ar

pandēmijas

sākšanos,

tika atrasti citi darbības veidi, un

un palūkoties uz savu ikdienu no

brīvprātīgie jaunieši tika nodrošināti

cita skatupunkta. Pats galvenais, ko

ar

šogad esam sapratuši, spējam strādāt

projektu

jebkuros apstākļos.

Santai Šmitei bija atrast brīvprātīgos

darbu.

Lielāks

izaicinājums

administratīvajai

vadītājai

Tā kā esam par aktīvu un veselīgu

pagalmu ar svecēm, un fonā skanēja

Projektu realizācija nav apstājusies

dzīvesveidu, tad organizējām vienu

patriotiskas dziesmas, lai garāmgājēji

ne uz brīdi, jo projektam ir termiņi,

startēja

pārgājienu un divus velobrauciena

varētu priecāties un baudīt.

aktivitātes, kuras jārealizē. Eiropas

un Viļakā darbojas brīvprātīgais no

Solidaritātes

brīvprātīgā

Albānijas, pirmais Latvijā, Merkeljans,

darba projekti šajā gadā turpinājās pēc

kurš šobrīd veic radošus darbus, veido

aktivitātes, kuras noslēdzās ar pikniku.
Neizpalika arī nometne “Krāsainā

Neskatoties

uz

to,

ka

daudzi

pasākumi nenotika, sakarā ar valstī
8.

korpusa

jauniešus jaunajam projektam, kas
septembrī.

Šobrīd

Balvos

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.decembris

Vasaras izskaņā notika Balvu Bērnu un jauniešu centra izlaidums, kurā tiek pateikts
paldies tiem jauniešiem, kuri absolvēja 12.klasi un ir organizējuši, vadījuši un nākuši
ar savām iniciatīvām un idejām uz BBJC.
sociālajās platformās jau sen. Šajā

liels prieks bija par iegūtajām vairākām

laikā piedzīvotās izmaiņas pierādīja,

godalgotajām vietām gan solo, gan

ka cilvēks ir sociāla būtne un tam

deju grupu nominācijās pēc ārkārtas

socializēšanās

nepieciešama

tikpat

kā ūdens. Jauniešu aptaujas šajā laika
posmā atklāj, cik nozīmīgas viņiem ir
tikšanās klātienē. Šajā laikā jauniešiem
tiek sniegts psihoemocionāls atbalsts,
jaunieši tiek aicināti piedalīties fizisko
aktivitāšu

Šogad neizpalika arī nometne “Krāsainā vasara”, kurā 16 bērni varēja radoši, aktīvi un
interesanti pavadīt laiku, strādājot gan individuāli, gan grupās, mācoties sadarboties
un saliedēties.
video

materiālus

cītīgi

apgūst

par

latviešu

aktivitātēm,

projektu programmas projekts “Elpo

valodu.

dziļi”, kura gaitā tika iepirkts aprīkojums

Ir

patiesā sajūsmā par Latvijas dabu un

āra

cilvēkiem. Gada posmā apgūtā nauda

(nojumes, drošas ugunskura vietas,

no

āra

Eiropas

Solidaritātes

korpusa

grantiem ir apmēram 14 tūkstoši.
Pirmais pandēmijas vilnis Balvu
Bērnu un jauniešu centram bija ļoti
radošs un produktīvs, jo šajā posmā

aktivitāšu

virtenes

Esam

kļuvuši

par

ir apturētas saistībā ar pandēmijas

teritoriālās reformas darbosies vienā

ierobežojumiem.

novadā. Projekta mērķis ir jaunatnes

Vasarā darbību uzsāka Pumpura

darba

četri

novadi,

plānošanas

kuri

“Rudens

krāsas

pēc

Latvijā“

kurš ir jauniešu aicinājums ikvienam

audzēkņu darbiņi no Balvu, Baltinavas

radīt pozitīvismu savā ikdienā.

un Rugāju izglītības iestādēm.

gan liels, gan mazs varēja piedalīties

partneriem

darbojas

izstādē

jaunieši veido BBJC Adventa kalendāru,

maratonu ”Vingro vesels”, kurā ikviens

vasaras

aktīvajā fāzē, taču kontakta aktivitātes

vizuāli plastiskās mākslas konkursā-

Teksts: Dita Nipere
Jauniešu nodarbinātība vasarā

BBJC gadu iesākām ar veselības

posmā un rudenī.
projektam “Atpakaļ nākotnē”, kurā

102.gadadienai veltītajā vizuāli un

Interešu izglītība

u.c.),

tapa trīs projekti, kuri šobrīd jau ir

Par godu Latvijas proklamēšanas

Teksts: Gunita Prokofjeva

aprīkojums jau tika izmantots dažādu
organizēšanai

Šobrīd

konkursā “Crystal Cup 2020”.

piedalījās un tika izvērtēti 130 radošie

organizēšanai

apgaismojuma

aktivitāšu

izaicinājumos.

situācijas organizētājā Mūsdienu deju

Jau
un

sesto

un sevi izvingrināt kā fizioterapeites,

skolēnu

tā arī jogas un nūjošanas treneru

notiek

pavadībā.

sadarbojoties

Taču

pavasaris

vasaras
Balvu

Balvu

centrs

darbu,

novada
ar

Bērnu

organizē
kurš

pašvaldībai

NVA.

Skolēnu

aizritēja

nodarbinātības programmas mērķis

savādākā darba ritmā, jo tas prasīja

ir dot iespēju jaunietim apgūt darbam

jaunas

visiem

gadu

jauniešu

prasmes,

neizsīkstošu

dokumenta

programmas projekts “reAKCIJA”, ar

pacietību un īpašu radošumu gan no

izveide jaunajai teritorijai, darbinieku

interešu izglītības skolotājiem, gan

mērķi samazināt priekšlaicīgus mācību

saliedēšanai un jauniešu sasvstarpējā

no bērniem.

pārtraukšanas riskus. Notikušas trīs

tīklojuma veidošanai. Notikušas dažas

mācīja, kā pielietojot IT tehnoloģijas arī

kontakta aktivitātes.

aktivitātes un apmācības jaunatnes

mājas apstākļos, apstrādāt dažādas

“Grafikā” audzēkņiem

nepieciešamās

pamatprasmes

un iegūt darba pieredzi, tādējādi
lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku
un mazliet nopelnīt. Darba devējiem
tā ir iespēja gūt papildu darba rokas

IZM Valsts programmas jauniešiem

darbā iesaistītajiem, šobrīd projekts ir

zīmētās skices. Pulciņa “Zinošs un

vasaras periodā, kā arī gandarījumu

projekts “Tavai telpai jauna elpa” savu

jaunatnes darba pašreizējās situācijas

drošs tehnoloģijās” dalībnieki apguva

par ieguldījumu bērnu izglītībā un

darbību paspēja uzsākt un notika

analīzes posmā. Aktivitātes atsāksies,

3D modelēšanas iespējas ar online

attīstībā. Šovasar sakarā ar pandēmiju

divas aktivitātes kontaktā septembrī.

kad pandēmijas ierobežojumi tiks

programmu.

Skaistumkopšanas

Projekta mērķis ir jauniešu līdzdalības

atcelti un pieļaus pulcēšanos.

skolēnu vasaras darbu organizēja

pulciņa dalībniecēm bija iespēja ar

divus mēnešus un nodarbināti tika 110

veicināšana un “Dinamīta” studijas
(jauniešu telpas) renovēšana.
Šobrīd noslēdzies un realizēts LAD

Jaunatnes darbs šajā gadā izjuta
izmaiņas,

taču

jāatzīst,

ka

skolotājas pašfilmētu video pamācību

darbs

patstāvīgi mājās uzkrāsot mammu vai

ar jauniešiem notika tiešsaistē un

arī uzpīt neparastu bizi māsai.
Šogad Lieldienas, Māmiņu dienu
un Starptautisko
svinējām,

ģimeņu svētkus

izveidojot

kopīgus

dziedātāju,

mākslas

pulciņu

un

nosūtot

dejotāju

audzēkņu

EUR.

gada līmenī.
Paldies visam manam foršajam

video

kuru neesam zaudējuši ne dienu,
paldies Balvu novada domei par to,

sezona iesākās ar godalgoto 2.vietu
deju

konkursā

“Show me”. Taču audzēkņi sekmīgi
pārvarēja arī pandēmijas piespēlētos
izaicinājumus, turpinot trenēties un
piedalīties pat dažādos online deju

9.

8500,00

Nodarbināto skaits palicis iepriekšējā

kolektīvam par darbu un optimismu,

Deju studijas Di dancers deju

Pirmā riteņbraukšanas aktivitāte Balvi-Verpuļeva-Rubeņi-Balvi.

līdzfinansējums

un

sveicienus.

Starptautiskajā

bērni visā Balvu novadā, pašvaldības

ka atbalsta mūsu radošās idejas un
īpašs paldies Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītājai Intai Kaļvai
par sapratni, atbalstu un vienmēr labo
vārdu!
Lai svētīgs, gaišs un sirsnīgs šis

konkursos. Savu dejot prasmi bērni

Ziemassvētku gaidīšanas laiks, novēl

apliecināja ar iegūto 2.vietu Interneta

Balvu Bērnu un jauniešu centra direktore

konkursā-projektā “Number One”, un

Olita Loseva.
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2020. GADS BALVU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “PĪLĀDZĪTIS”
Pārmaiņas izglītībā - tieši 2020.

vecāku ieinteresētību, sapratni un

gads nostiprināja pārliecību, izpratni,

atbalstu. Arī vecākiem pārmaiņu laikā

ka izglītības nozarē

jauna loma – sadarbības partneris,

pārmaiņas ir

vecāks piedalās lēmumu pieņemšanā

nepieciešamas.
Turpinot

darbu

pie

jaunās

kompetenču pieejas ieviešanas mācību

un uzņemas atbildību.
Atskatoties,

pašiem

prieks,

ka

saturā, lai panāktu iestādes pedagogu

par pārmaiņām ne tikai domājam,

maksimālo profesionālo atdevi, ļoti

bet esam jau ceļā, un priecājamies,

liels darbs tika ieguldīts un sameklētas

ka mūsu bērni un viņu vecāki šajā

atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem

pārmaiņu ceļā jau šobrīd ir lieliski,

par

elastīgu

ieinteresēti un atbalstoši ceļabiedri!

mācību

procesa

pirmsskolas

Prieks, ka bērns mums ir atklājējs,

mācību programmu un vadlīnijas,

kurš mācās visur un īpaši daudz

veicinot

bērna

āra vidē. Visa gada garumā iestādē

attīstību. Nenoliedzami ir pieaugusi

esam centušies plānot un organizēt

izpratne un apziņa, ka mūsu ikviena

daudzveidīgus pasākumus, aktivitātes

ieguldījums ir svarīgs pirmsskolas

āra vidē. Savu veikumu novērtējam ar

izglītības posma sakārtošanā – stabilu

labu vērtējumu.

plānošanu,

aptverot

ikviena

iestādes

pamatu ielikšanai sākumposmā, tās ir

Otrs

svarīgs

2020./2021.m.g. Balvu PII “Pīlādzītis” sākās ar jaunas āra klases - nojumes atvēršanu
divām grupām 9.grupas “Vāverēniem” un 11.grupas”Pelēniem”.

nosacījums

veiksmīgām pārmaiņām ir sakārtota

investīcijas nākotnē.
Mūsu darbs nebūtu iespējams

iestādes

infrastruktūra, moderni,

bez mūsu galvenajiem sadarbības

atbilstoši mācību līdzekļi. Veikti lielāki

partneriem

–

Augstu

un mazāki darbi, kas uzlabojuši mūsu

novērtējam

mūsu

bērnu

dzīves vidi. Vērienīgākie notikumi bija

vecākiem.
iestādes

Četrās pirmsskolas izglītības iestādes
grupiņās šogad ir iegādāti interaktīvie
ekrāni, kur piecgadnieki un sešgadnieki
ar pedagogu palīdzību apgūst jaunās
digitālās prasmes.
- jaunas grupas atvēršana, divu jaunu
nojumju - āra klašu atvēršana un 4
interaktīvo ekrānu iegāde.
Redzam, ka arī šogad mūsu mājas
un sēta palika arvien sakoptākas.
Esam pieņēmuši tehnoloģiju straujās
attīstības radītos izaicinājumus.
Kādus mēs vēlamies redzēt
nākotnes lēmējus par mūsu dzīvi?
Noteikti
drosmīgus,
radošus,
uzņēmīgus, izlēmīgus bērnus un
jauniešus.

3.janvārī svinīgi tika atklāta jauna Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
„Ežuku” grupiņa, kas tika veidota, jo Balvos bija izveidojusies rinda uz bērnudārziem.
Šobrīd grupiņu apmeklē 17 bērni.

Visa gada garumā PII “Pīlādzītis” cenšas
plānot un organizēt daudzveidīgus
pasākumus un aktivitātes āra vidē.
Balvu

pirmsskolas

izglītības

iestādes “Pīlādzītis” kolektīvs novēl
visiem:
Lai sirsnīgs vārds, labs darbs un
laimes pasniegta roka sasilda sirdis un
dod spēku visa nākamā gada garumā!
Gaišus svētkus un laimīgu Jauno
2021. gadu!
PII "Pīlādzītis" vadītāja vietniece
izglītības jomā Ina Aizupe

2020.GADS VĪKSNAS SKOLAS DZĪVĒ
Kad pasaule visapkārt sagriezusies
nesaprotamā virpulī, neziņa par
nākotni nogurdina, bet darbīgā un
skaistā skolā, rosība nenorimst, un
ik pa laikam šķiet viss rit normālu
gaitu, bet, kad tas nepieciešams,
visi pielāgojas jaunajam dzīves
ritmam. Lai arī šobrīd savstarpējā
kontaktēšanās klātienē ir ierobežota,
mēs neaizmirstam, ka atrodamies
līdzās. Neskatoties uz visu notiekošo,
kaut nelielās devās, skolas aktīvā dzīve
izdevās, saimnieciskie darbi turpinājās
kā ierasts un mūsu sadarbība notiek
arvien.
Pateicoties Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiāles vadītājai Anita Žigalovai,
uzzinājām, ka pa šo gadu skolā
nevaldīja tukšums, tur norisinājās
lielāki un mazāki saimnieciskie un
atjaunošanas darbi. Skola un tās
apkārtne, kā arī līdz šim, tiek uzturēta
pastāvīgā kārtībā, tiek kopts pagalms,
apstādījumi, tiek pļauta zāle, un
kopējais tēls arvien liecina, ka skolā
ir dzīvība. Vērienīgi remonti ārpusē
netika veikti, savukārt iekštelpās
2 mācību kabinetos tika atjaunots
grīdas segums, uz dēļu virsmas
uzklājot skaidu plāksnes un linoleju.

Savukārt, vienā kabinetā veikts sienu
kosmētiskai remonts. Šos darbus
meistarīgi paveica skolas tehniskais
personāls.
Skolēnu labsajūtai un mācību
vides uzlabošanai, latviešu valodas
kabinetam tika iegādāti septiņi
divvietīgie skolēnu komplekti, kuros
ietilpst sols un krēsli. Dabas zinību
kabinetam iegādāti četri biroja plaukti,
savukārt datorikas un latviešu valodas
kabinetiem
iegādātas
žalūzijas.
Nelieliem solīšiem, tiek iets uz priekšu
vien, un laikam ejot skola maina un
uzlabo savu tēlu, kā tehniski, tā vizuāli.
Brīžos, kad vēl visi skolēni varēja
apmeklēt mācības klātienē, skolā
norisinājās pasākumi un aktivitātes,
pielāgojot tos valstī noteiktajam
ārkārtas stāvoklim, kā arī vēlāk
attālināto mācību apstākļiem. Bērni
labprāt iesaistījās arī Vīksnas Tautas
nama
pasākumu
organizatores
rīkotajā
ēdienu
gatavošanas
meistarklasē. Agrā pavasarī, jaunāko
klašu skolēnu veikuma rezultātā,
Vīksnas pagasta pārvaldes telpas
pārņēma vilinoša un salda pankūku
smarža, tika iemēģināti gan lielo plāno,
gan mazāku un biezāku pankūku

cepšanas veidi un knifi. Neviltotās
emocijas un smaidi bērnu sejās vēl
ilgi uzjundīja patīkamas sajūtas un
gandarījumu, viņiem patika. Kad
tas bija iespējams, kaut īsu brīdi,
bet skolēni apmeklēja deju grupas
nodarbības Vīksnas Tautas namā,
ieskandinot visu pagasta pārvaldes
ēku.
Vēl arvien turpinās attālinātās
mācības, kā jau visās skolās, tās nes
virkni radikālu pārmaiņu, kā skolēnu,
tā skolotāju dzīvēs. Bet, mācību gadam
noslēdzoties, viss nokārtojas, un
skolas dzīve rit savu jauno, neierasto,
bet ne mazāk aktīvo ritmu. Lai gan
skolēni vairs netiek vesti pieredzes
apmaiņas un mācību ekskursijās, arī
sporta sacensības nenotiek, skolēnu
autobuss, joprojām uzticīgi mēro savu
ceļu uz skolu, jo daļa skolēnu mācības
apmeklē. Kopīgiem spēkiem ar filiāles
vadītājas palīdzību un sadarbību
ir pārplānots skolēnu autobusa
maršruts un braukšanas laiki.
Ir tik patīkami saņemt pateicības
vārdus no skolas komandas un
vadītājas, priecājamies būt arvien
noderīgi, sadarboties un kopā virzīties
uz priekšu vien. Paldies, ka mums,
10.

Vīksnas skolā tiek domāts par skolēnu
labsajūtu un mācību vides uzlabošanu,
piemēram, šogad dabas zinību kabinetam iegādāti četri biroja plaukti.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.decembris
joprojām ir skola, kas šajā laikā un
situācijā ir liela svētība. Paldies arī
Stacijas pamatskolas direktorei Rutai
Bukšai, kas neskatoties uz attālumu
starp skolām, atrod laiku apmeklēt
Vīksnas filiāli, iegriezties arī pagasta
pārvaldē, un šo gadu laikā nav
atteikusi sadarbību, izrāda iniciatīvu
un sniedz palīdzību un informāciju
kaut vai telefoniski, ja nespēj ierasties
klātienē.
Kamēr skola pastāv, arī dzīvība
pagastā kūsā un nerimst, bērni ir
mūsu nākotne, prieks vairo prieku un
labie darbi atmaksājās. Reizēm mēs
aizmirstam pateikt paldies tiem, kas
ikdienā ir vistuvāk mums. Bet mēs ne
mazāk novērtējam cilvēku ieguldīto
darbu mūsu nākotnes cerībā – mūsu
jaunatnē.
Vīksnas pagasta pārvalde

Vīksnas skola un tās apkārtne, kā arī
līdz šim, tiek uzturēta pastāvīgā kārtībā,
tiek kopts pagalms, apstādījumi, tiek
pļauta zāle, un kopējais tēls arvien
liecina, ka skolā ir dzīvība.

Lai arī sporta dzīve noklususi, tomēr skolas stadions gaida kā mazos, tā lielos
sportotgribētājus.

2020.GADS BALVU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
Es ceru, ka šo gadu pēc kāda laika

gan darbiniekam, gan apmeklētājam.

mēs varēsim atcerēties ar tādu pašu

Šogad nācās atteikties no vairākiem,

smaidu un nostalģiju, kā tagad šad

jau ierastiem, Centrālās bibliotēkas

un tad iedomājamies par padomju

organizētiem pasākumiem. Tajā skaitā

gadiem. Tas jokam.

jāmin Grāmatu svētki un Bibliotēkas

Ja nopietni, šis bija laiks, kad

nakts.

Vai Dievam dienu trūkt?

bibliotēku

Organizēsim, kad tas būs iespējams.

loma. Laikā, kad daudzas iestādes,

Un Grāmatu svētku autoriem gādātos

tai skaitā kultūras institūcijas, bija

labumus varēsim dāvināt sadarbības

pilnībā slēgtas lietotājiem, mums bija

partneriem Ziemassvētkos.

izteiktāka

iezīmējās

Tas,

sava zelta maliņa, mēs drīkstējām
izsniegt

grāmatas.

Ielūkojoties

ko

bibliotēka

paspēja

noorganizēt klātienē bija Prāvesta

bibliotēku informācijas sistēmā Alise,

Alberta

mēs varējām redzēt, ka šajā laikā pie

novadpētniecībā un Skaļās lasīšanas

Budžes

lasītājiem uz rokām katru dienu bija

sacensības. Covids netraucēja realizēt

3,5- 4000 grāmatu. Man sirds patīkami

projektu “Tautas tērpu stāsti Balvu

sitas, domās redzot tos cilvēku simtus,

reģiona kultūrvēstures datu bāzē”. No

kuriem tas bija patīkams un saturīgs

šodienas skata punkta raugoties, tas

laika piepildījums. Protams, tas viss

liekas kā kaut kas no citas realitātes.
Bibliotēku

prasīja daudzus pārkārtojumus gan

piemiņas

jomai

ir

lasījumi

pietiekami

bibliotēku

daudz lietotājam neredzamu darbību.

ikdienā. Dezinfekcijas, grāmatu un

Pirmā no tām-darbs ar krājumu. Tam

periodisko izdevumu karantīna, kā arī

parasti pietrūkst laika. Balvu Centrālā

neskaitāmi izdomas pilni risinājumi, kā

bibliotēka un visas pagastu bibliotēkas

aci pret aci, nesastopot savu lietotāju,

šogad

tomēr nezaudēt emocionālo saikni ar

rezultatīva darba krājumu attīrīšanā.

to.

Darbs ar krājumu nozīmē ne tikai

Centrālās,

Es

gan

esmu

pagastu

pagastu

ļoti

pārvaldēm

ieguldījušas

ļoti

daudz

visām

attīrīšanu, bet arī komplektēšanu.

operatīvu

Mums visiem bija liels prieks, ka

pateicīga
par

ir

un Covid

sākuma posmā arī ļoti

līdzās

atjautīgu

risinājumu

finansējumam mēs varējām izmantot

meklēšanu,

lai katrā pagasta bibliotēkā tiktu

tā

nodrošināta

izdevēju

nepieciešamā

drošība

pašvaldības

saukto

Covid

piešķirtajam

naudu

atbalstam.

Skaļās lasīšanas sacensību noslēgums.

Īpaši

grāmatu
pagastu

Attālināti rezervētās grāmatas gaida savu lietotāju.
bibliotēkām tas bija bagātīgs krājuma
papildinājums.
Šis gads vairākās izpausmēs bija
arī ļoti labs. Piemēram, pirmā Covid
viļņa laikā tika noņemti autortiesību
ierobežojumi piekļuvei daudziem
svarīgiem
kultūras
portāliem.
Mūsu uzdevums, pirmkārt, bija par
to informēt pēc iespējas plašāku
sabiedrību,
otrkārt,
maksimāli
izmantot
negaidīti
bez
maksas
izmantojamos krājumus. Tas deva
reālu pienesumu ikvienas bibliotēkas
novadpētniecības materiālu klāstam.
Izmantot bibliotēkas mūsdienīgās
iespējas gada laikā mācījās arī mūsu
lietotāji. Ja iepriekš vārdu salikumi

Pilsētas ekrāns bibliotēkas rīcībā!
11.

attālināta
grāmatu
rezervācija,
elektroniski
nosūtīts
dokuments,
autorizācija vai 3 td. Bibliotēka daļai
lietotāju bija vien skaisti skanoši
vārdi, tad tieši Covid laiks lika saprast,
cik lieliskas ir līdz šim ne līdz galam
novērtētās iespējas.
Braucot ar automašīnu, mēs
vienmēr pārslēdzam ātrumu atbilstoši
ceļa apstākļiem. Šis gads to pieprasīja,
arī domājot par darba organizāciju
iestādē! Katra situācija nes līdzi kādas
jaunas iespējas! Būsim veseli, stipri
un atjautīgi!
Balvu Centrālās bibliotēkas direktore
Ruta Cibule

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.decembris

2020.GADS ZIEMEĻLATGALES BIZNESA UN TŪRISMA CENTRĀ
2020.
gadā
Balvu
novada
pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs realizējis dažādas
aktivitātes
uzņēmējdarbības
un
tūrisma vides sakārtošanā un attīstībā
sadarbībā ar citām uzņēmējdarbību
atbalstošajām
institūcijām
un
uzņēmējiem.
Šogad jau trešo gadu tika
organizēts konkurss “Esi uzņēmējs
Balvu novadā”, kurā grantus saņēma
pieci jaunie uzņēmēji. Šī konkursa
rīkošanai pašvaldības budžetā atvēlēti
6000.00 EUR.
Gada sākumā izstrādāts un
apstiprināts nolikums par Balvu
novada
Uzņēmēju
konsultatīvās
padomes izveidi novadā, kuras
darbības mērķis pārstāvēt uzņēmēju
intereses
pašvaldībā,
veidojot
savstarpēju dialogu un informācijas
apmaiņu. Pamatojoties uz to, tika
veidota konsultatīvā padome, par
kuras valdes priekšsēdētāju tika
ievēlēts Guntars Logins no SIA "Alpha
Partners".
Konsultatīvā
padome
sastāv no 14 padomes locekļiem - 11
dažādu tautsaimniecības nozaru un
trīs pašvaldības pārstāvjiem.
Šogad tika organizēti izglītojoši

semināri uzņēmējiem: “Kā uzsākt savu
biznesu", "E-komercijas tirdzniecības
platformas", "Digitālais mārketings
un sociālajās platformas biznesam",
"Par produkta, pakalpojuma dizaina
nozīmi" un "Kā atrast savu nišu
biznesā!". Semināri tika finansēti
Latvijas un Krievijas pārrobežu projekta
“Ne tikai grāmatas – bibliotēkas
uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros.
Arī 2020.gadā tika rīkots ikgadējais
konkurss “Balvu novada gada balva
uzņēmējdarbībā”, kurā tika pieteikti 45
uzņēmumi 9 nominācijās, no kuriem
12 uzņēmumus vērtēšanas komisija
apstiprināja
balvas
saņemšanai.
Latgales
plānošanas
reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centra
organizētajam konkursam “Latgales
reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’
tika pieteikta
mājražotāja Arnita
Melberga no Balvu novada, taču
balvu šogad šajā kategorijā saņēma
uzņēmējs no Preiļiem.
Šogad Biznesa centrs organizēja
sešus tradicionālos Lauku labumu
tirdziņus, jo vairāki no plānotajiem
tika atcelti Covid-19 ierobežojumu dēļ.
Uzņēmējiem aktuālā informācija
par atbalsta pasākumiem, semināriem

Ikgadējais velobrauciens aktīvai atpūtai
dabā velo gides Santas Paegles vadībā
šogad norisinājās 5. septembrī, un
maršruts veda pa Balvu, Vīksnas un
Kubulu pagastu ainaviskajiem lauku
celiņiem.
un konferencēm, aktualitātes no
valsts institūcijām un NVO tiek regulāri
publicētas biznesa centra mājaslapā
www.zlbc.lv.
Jau tradicionāli Balvu novads tiek
pārstāvēts arī pasākumā “Uzņēmēju
dienas Latgalē 2020”, kuru organizē
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera, kā arī tūrisma iespējas tiek
popularizētas starptautiskajā tūrisma
izstādē “Balttour” Rīgā.
Neskatoties uz izaicinājumiem
pilno gadu saistībā ar Covid-19
pandēmiju, tūrisma nozares darbība
Balvu
novadā
nav
apstājusies.
Tūrisma informācijas centrā 2020.
gada 11 mēnešos bija par 11%
vairāk apmeklētāju un informācijas
pieprasījumu nekā iepriekšējā gadā.
Visvairāk apmeklētāji jautā Balvu
pilsētas un tuvākās apkārtnes karti,
kā arī padomus, kur paēst un kādas
vietas apmeklēt.
Šogad gan tendences ir mainījušās
un ceļotāji izvēlas vairāk uzturēties
dabā ģimenes un draugu lokā nevis
lielās organizētās tūristu grupās,
pasākumos.
Pieprasītākie
Balvu
novada tūrisma objekti šajā gadā
– Rančo “Ozolmājas’, veikparks un
piepūšamās atrakcijas Balvu ezerā,
retro moto klubs “Rūsa vējā”, Daiņa
Rakstiņa mājas alus darītava, Balvu
Novada muzejs, zirgu sēta “Kapulejas”.
Statistikas dati gan vēl tikai tiks
apkopoti decembra nogalē, taču jau
šobrīd šīs tendences ir redzamas gan
pēc uzņēmēju sniegtās informācijas,
gan
apmeklētāju
pieprasījumiem
tūrisma informācijas centrā un
ceļotāju publikācijām sociālajos tīklos.
2020. gadā tika atjaunoti pieci
tūrisma informatīvie stendi, kas
ceļotāju
ērtībām
informācijas
iegūšanai izvietoti Balvu pilsētā pie
parka un stāvlaukumā pie muzeja,
Tilžas centrā un uz novada robežas
Sitā un Bērzpils pagastā.
Tūrisma
informācijas
centrs
par aktivitātēm tūrisma nozarē
informē sociālajā tīklā facebook
@BalvuNovadaTic lapā, kur tiek
sasniegta plaša auditorija, kā arī
nemitīgi tiek pilnveidota un uzturēta
Balvu novada tūrisma lapa turisms.

Katru gadu februārī tūrisma izstādē “Balttour” Rīgā Latgales reģiona vienotajā
stendā tiek pārstāvēts arī Balvu novads. Par tūrisma un atpūtas iespējām, lielākajiem
pasākumiem Balvu novadā izstādes trīs dienās interesējas simtiem apmeklētāju,
un šogad biežāk uzdotie jautājumi bija par atpūtu pie ezeriem, dabas takām un
velomaršrutiem, kā arī par vietām, ko apmeklēt kopā ar bērniem.

Pasākumā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” Rēzeknē izstādes stendā divas dienas
savu uzņēmumu produkciju un pakalpojumus prezentēja Balvu novada uzņēmēji –
SIA “Lamur flowers”, apģērbu dizainere Aiga Jansone, SIA “BTRS”, SIA “Compaqpeat”
un kanisterapeite Ingrīda Supe/Atbalsta māja “Brīvupes”.
12.

Brīvdienu piedāvājums ar vienotu nosaukumu “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”
šogad Balvu un tuvākajos kaimiņu
novados
norisinājās
jau
piekto
gadu un pulcēja plašu apmeklētāju
loku, kas vēlas iepazīt tūrisma vie
tas un piedalīties meistardarbnīcās,
pārgājienos arī Balvu pusē.
balvi.lv. Šajos informatīvajos kanālos
pieejami arī 2020.gadā sagatavotie
tūrisma izdevumi par Balviem un
tuvāko apkārtni – tūrisma kartes,
idejas maršrutiem, nedēļas nogales
pasākumu plāni, velomaršrutu kartes
PDF formātos, ko izmantot brīvdienu
plānošanai Balvu novadā.
2020.gadā
uzsākts
darbs
pie vairāku jaunu reģionālas un
nacionālas nozīmes tūrisma produktu
veidošanas sadarbībā ar dažādām
iesaistītajām institūcijām – tiek
gatavots starptautiskais velotūrisma
Euro velo 11 maršruts Latgalē, kura
reģionālais atzars nr. 11 vedīs ceļotājus
cauri Balvu novadam, saslēdzoties
ar jau esošo reģionālo velomaršrutu
nr. 34, kā arī ar Green way jeb zaļo
ceļu, kas ved pa kādreizējo dzelzceļa
līniju. Maršruti tiks gan marķēti dabā,
gan virzīti mērķtirgos ar mārketinga
materiāliem dukātā un elektroniskā
formātā. Gada pirmajā pusē pēc
Latgales reģiona tūrisma asociācija
“Ezerzeme” ierosmes uzsākts darbs pie
garās distances kājāmgājēju maršruta
“Latgales ezeru taka”, kas vairāk kā
1000 km garumā vedīs kājāmgājējus
cauri visai Latgalei, tajā skaitā arī cauri
Balvu novadam, ietverot gan Bērzpils
pusi, gan Balvu pilsētu, Vīksnas un
Briežuciema pagastus. Dabā šajā
teritorijās maršruts tika apsekots
aprīlī. Šādi lielāka mēroga tūrisma
produkti veicinās atpazīstamību un
ekonomisko aktivitāti novadā, kas
dos iespēju uzņēmējiem saredzēt
biznesa iespējas un attīstīt jaunus
pakalpojumus.
Prieks, ka lielākas un mazākas
tūristu grupas izvēlas arvien vairāk
doties tieši uz Ziemeļlatgali, un Balvu
un tuvāko novadu apkārtne veidojas
par
atpazīstamu
un
kvalitatīvu
galamērķi.
Informāciju sagatavoja:
Gunta Božoka
Uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste,
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs
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2020. GADS BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ
Jau pavisam drīz būs aizritējis 2020.

saņemt

ielūgumu/s

uz

koncertu

gads. Kāds tas bijis Balvu Kultūras un

renovētajā Balvu Kultūras un atpūtas

atpūtas centram? Daudzveidīgs un

centrā. Paldies visiem, kuri piedalījās!

dažādiem izaicinājumiem pilns.

Ar uzvarētājiem tiksimies kādā no

2020.

gads

Balvos

iesākās

ar

pasākumu jaunā formā – Jaungada

Balvu Kultūras un atpūtas centra
rīkotajiem pasākumiem.

sagaidīšanu Balvu Kultūras un atpūtas

Šis neparastais laiks lika domāt un

centra laukumā. Varējām pulcēties

strādāt neierasti, nācās apgūt jaunas

laukumā jau pirms un sagaidīt Jauno

tehnoloģiju iespējas, meklēt saiti ar

gadu

skatītāju

kopā

ar

spēlēm,

rotaļām,

dejošanu, kopā dziedāšanu un salūtu.
Kopīgi vērojām tiešraidi ar valsts

attālināti.

Pašu

spēkiem

tika filmēti un montēti dažādi video
rullīši

–

sveicieni,

svētku

prezidenta uzrunu. Par jautrību un

koncerti. Video tapa Vasarassvētkiem,

labu

Guntis

Māmiņdienai, Līgo vakaram, 4. maija

Skrastiņš un DJ Mairix. Šāda svētku

svētkiem, Ģimeņu dienai, novembra

forma bija pirmo reizi, kas ļoti patika

svētkiem u.c. Video filmēšana bija

pilsētas iedzīvotājiem.

neparasta un reizēm izaicinājumu

garastāvokli

rūpējās

Janvārī 15 gadu jubileju ar skanīgu

pilna, piemēram, Vasarassvētku video

koncertu “Dziedot mūžu dzīvojam”

filmēšana notika zirga pajūgā ārpus

nosvinēja Balvu Kultūras un atpūtas

Balviem. Tika uzrunāti tautā pazīstami

centra

akordeonisti,

senioru

koris

“Pīlādzis”.

kas

svētkos

dāvāja

no

brīnišķīgu koncertu. Ar lielu prieku

Rēzeknes pilsētas kultūras un tūrisma

mūs atbalstīja un video rullīšu tapšanā

centra senioru koris “Septiņkalne”

labprāt piedalījās gan Kultūras un

un Balvu Kultūras un atpūtas centra

atpūtas centra tautas mākslas kolektīvi

Eiropas

un to vadītāji, gan pilsētas iedzīvotāji.

Koncertā

piedalījās

deju

kopa

draugi

”Atvasara”

un

Janvārī 15 gadu jubileju ar skanīgu koncertu “Dziedot mūžu dzīvojam” nosvinēja
Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru koris “Pīlādzis”.

atskati,

Jūnijā Balvu pilsētas iedzīvotāji

senioru deju kopa “Luste”.

Februāra nogalē ar jestru dejas soli 15 gadu jubileju nosvinēja arī Balvu Kultūras un
atpūtas centra jauniešu deju kolektīvs “Rika”.

pilsētas

tika gaidīti uz kopīgu Līgo vakara

iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt

noskaņu Balvu Kultūras un atpūtas

grupu “Tērvete” un “Mīlas snaiperi”

centra laukumā. Ierastā vieta – Balvu

četriem

koncertu.

pilsētas parks tika mainīta tīšuprāt,

garumā.

Februārī

Balvu

koncertiem

divu

dienu

Balvu

pilsētas

labiekārtošanas

Lāča

dārzu

darbiem,

pēc

dodoties

pilsētas

vakara pastaigā – cita gaismā. Uguns

piedalījās Igauņu ģimenes kapela no

estrādē skanēja grupas „Galaktika”

bumbas, led gaismu objekti, silta

Februāra nogalē ar jestru dejas soli

Gaigalavas, Balvu Kultūras un atpūtas

koncertprogramma „Vasara Tevī”.

tēja, grupas “Radio trio” koncerts

15 gadu jubileju nosvinēja arī Balvu

centra bērnu vokālā studija “Notiņas”,

Šis gads Balvu Kultūras un atpūtas

Kultūras un atpūtas centra jauniešu

senioru koris “Pīlādzis”, bērnu tautu

centram bija īpašs, jo augustā, pēc

deju kolektīvs “Rika”, kas kopā ar deju

deju kolektīvs “Balvu vilciņš” un Balvu

četrus

draugiem no Jelgavas, Gulbenes un

teātris.

atgriezāmies

Bērniem prieku dāvāja cirka šovs
“Cirks no citas planētas”.

Balviem aicināja uz koncertu “Rika ar

lai

nepulcinātu

cilvēkus.

Vasaras

Koncertā

izskaņā

gadus

Balvu

ilgās
Balvu

renovācijas,
Kultūras

un

atpūtas centra ēkā - Brīvības ielā 61.

Jūlijā norisinājās Svētki Balvos „Par

un

Riharda

Krilova

ģitarspēles

improvizācijas radīja īpašu noskaņu.
Oktobra izskaņā Balvu novada
pašvaldība

Kultūras

un

atpūtas

centram piešķīra jaunu automašīnu.
Paldies!

prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem

Septembrī, uzsākot jauno darba

skanīgu

par prieku”. Visi pilsētas iedzīvotāji un

sezonu, Balvu Kultūras un atpūtas

Novembrī iemirdzējās lielā pilsētas

koncertprogrammu “Kad satiksimies”

viesi baudīja bērnu vokālās grupas

centra tautas mākslas kolektīvi un to

egle Balvu Kultūras un atpūtas centra

priecēja Iveta Baumane un Roberts

„Dzeguzīte” koncertu,

fantastisko

vadītāji iepazina ēku, izejot ekskursijā,

laukumā.

Pētersons.

Harley - Davidson Stunt Show 2020 -

kā arī paguva iemēģināt savas jaunās

bija

kad

Freestyle moto šovu, brīvdabas izrādi

telpas.

pašvaldības

nevarēja notikt Lieldienu pasākumi,

pēc Annas Brigaderes lugas „Lielais

pilsētas

centāmies

loms”, grupas "CREDO" koncertu u.c.

apgūstam

namu,

pārsteigt un iepriecināt ar krāsainiem,

Svētku ietvaros sveicām arī Balvu

iedzīvinot

ar

pavasarīgiem baneriem, putnu ligzdu

pilsētas

iekārtām. Domājam un plānojam ēkas

un uzraksta "Balvi" izrotāšanu.

svētkos.

garšu” visus pilsētas iedzīvotājus.
Marta

sākumā

Ārkārtējās

Aprīlī

ar

situācijas

iedzīvotājus

laikā,

facebook/BalvuKAC

lapā

aizsākām konkursu sēriju ar iespēju

piecgadniekus

Kopš

bērnības

Kamermūzikas

un

joprojām

to

iekārtojot,

jaunām

mēbelēm,

atvēršanas svētkus un turpmākos
koncertus, izrādes, kino seansus.

Augusta beigās norisinājās 21.
Balvu

septembra

festivāls

ar

Oktobra

sākumā

atklājām

Pilsētas

iespēja

vērot

iedzīvotājiem
Balvu

domes

novada

priekššēdētāja

uzrunu, gaismu spēles uz kultūras
centra

ēkas,

Ziemassvētku

vecīšu

ierašanos zirga pajūgā, saksafona
melodijas un gaismiņu iedegšanos
eglē facebook live video tiešraidē.
Decembri

veltījām

jaunu

dekoratīvu objektu izveidei pilsētā.
Mūsu darinājums ir 20 mirdzošas
eglītes,

ziemeļbrieži

un

kamanas.

Paldies Aldim Voitam un Edgaram
Polim

par

ideju

realizēšanu.

Vēl

jāpagūst saliņa Lāča dārzā, ieplānoti
papildinājumi pie lielās pilsētas egles.
Mums patīk būt darbībā. Mēs
protam

mainīties,

pielāgoties

un

apzināmies, ka jāizkāpj no veciem
rāmjiem. Pie tā arī strādājam!

Augusta pēdējā nedēļā Balvu muižas
koncertzālē notika 21.Kamermūzikas
festivāls, pulcējot klausītājus uz četriem
dažādiem koncertiem.

Decembri Balvu Kultūras un atpūtas centra kolektīvs velta jaunu dekoratīvu objektu
izveidei pilsētā.
13.

Balvu Kultūras un atpūtas centra
kultūras pasākumu organizatore
Diāna Poševa
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PROJEKTS „BALVU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS III KĀRTA”
TURPINĀS

Ņemot vērā, ka projekta ietvaros,
izbūvējot ārējos ūdensvada un
kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku,
Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera,
Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos,
radās projektam paredzēto līdzekļu
ietaupījums, tika nolemts turpināt
līdzekļu piesaisti.
Pamatojoties
uz
2020.gada
11.maijā
noslēgto
līgumu
Nr.
ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības
III

25 individuālām dzīvojamām mājām.
Tehniskie noteikumi izsniegti 13
individuālām dzīvojamām mājām,
pieslēgumi veikti 8 individuālām
dzīvojamām mājām.
Sākot ar 2020.gada 24. novembri
būvdarbos
ir
tehnoloģiskais
pārtraukums.
Pēc
labvēlīgu
meteoroloģisko apstākļu iestāšanās
tiks veikta asfaltbetona seguma
atjaunošana un labiekārtošanas darbi.
Kopā
ar
pašvaldības

kārta” būvniecību objektam “Balvu
ūdenssaimniecības attīstības III kārtas
ūdensvada un sadzīves kanalizācijas
inženiertīklu
būvniecība
Ķiršu
ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants”
š.g. 1.septembrī
ir uzsācis ārējo
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
izbūvi Ķiršu ielā Balvos. Šobrīd ir
pabeigti visi apakšzemes darbi, tika
izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 450 m
garumā, jauni kanalizācijas tīkli 430 m
garumā. Tika radīta iespēja pieslēgties

līdzfinansējumu

esam

iegādājušies

automašīnu DAF 45.220 ārējo tīklu
nozares

darbam

notekūdeņu

pie

tīklu

kanalizācijas
decentralizēto

sistēmu apkalpošanas un remontiem,
kanalizācijas

tīklu

skalošanai

un

tīrīšanai ar hidrodinamisko iekārtu.
Uldis Sprudzāns,
P/a “SAN-TEX” direktors

NOSLĒGUSIES PROJEKTA “VARI.RADI.DARI” ĪSTENOŠANA
Noslēgusies Balvu rajona sieviešu
biedrības "Rudzupuķe" projekta Nr.
20-07-AL19-AO19.2206
000005
"VARI.RADI.DARI." īstenošana.
Projekta
mērķis - veicināt
sabiedrības
iesaistīšanos
vietējā
kapitāla stiprināšanas un stratēģiskas,
ilgtspējīgas
izmantošanas
un
attīstības iniciatīvās, tā palielinot
lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī
vietas potenciālu un pievilcību, kas
var kļūt par lielisku priekšnosacījumu

aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas" rīcībā 2.6.
"Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
vietējiem iedzīvotājiem ietvaros".
Projekta rezultātā ir labiekārtota
telpa, iegādāts portatīvais dators, divi
elektropreču komplekti un mēbeļu
komplekts, kas novada iedzīvotājiem
un viesiem nodrošinās pieejamu vietu,
lai izmantotu iespēju brīvajā laikā nākt
kopā un radoši darboties dažādās
meistarklasēs un pasākumos.

jaunu pakalpojumu un produktu
piedāvājumam
pakalpojumu
sniegšanai Ziemeļlatgalē.
Projekts
"VARI.RADI.DARI."
realizēts sadarbībā ar biedrību "Balvu
rajona partnerība", Balvu novada
pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma "Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

Kopējās

projekta

izmaksas

ir

EUR 2131,71. EUR 1918,53 no tām ir
ELFLA finansējums un Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums - EUR
213,17.
Maruta Paidere,
Balvu rajona sieviešu biedrības
"Rudzupuķe" valdes priekšsēdētāja

KRIŠJĀŅU UN BĒRZKALNES PAGASTOS PAMAZĀM TOP INDUSTRIĀLĀS
TERITORIJAS UZŅĒMĒJU ATBALSTAM
Turpinās programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus
uzņēmējdarbības
attīstībai
atbilstoši
pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” īstenošanas noteikumi”
otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas ietvaros apstiprinātā
Balvu
novada
pašvaldības
projekta
“Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai
un
konkurētspējas
uzlabošanai Balvu novadā” Nr.
3.3.1.0/17/I/038
īstenošana,
kas
vērsts
uz
atbalsta
sniegšanu
uzņēmējdarbībai.
Īstenojot šo projektu, 2020. gada

02.martā tika parakstīts līgums
starp Balvu novada pašvaldību un
SIA “LVS Building” par būvprojekta
aktualizēšanu (pārskatot risinājumus
un iebūvējamos materiālus un
apjomus), būvdarbu veikšanu un
autoruzraudzību objektiem Bērzkalnes
pagasta īpašumā “Veldrītes”, kur tiks
izbūvēta infrastruktūra, kas paredzēta
koka pārstrādei, un Krišjāņu pagastā,
kur paredzēts būvēt komersantiem
iznomājamu infrastruktūru (kravu
pārkraušanas laukums, angārs), kas
orientēta uz dažādu pakalpojumu
sniegšanu tuvākajā apkārtnē esošajām
zemnieku saimniecībām un SIA.
Vasarā uzsāktie būvdarbi abos
objektos notiek vienmērīgā tempā.
Uz šo brīdi darbi ir paveikti aptuveni
par 70%. Ir iestājusies ziema. Līdz

tās atnākšanai ir iespēti visi galvenie
zemes darbi un pamatu izbūve,
izņemot
labiekārtošanas
darbus.
Šobrīd notiek ēku saliekamo betona
konstrukciju un metāla karkasu
montāža. SIA “LVS Building”, kas
veic būvdarbus, līgumsaistības ar
pašvaldību jāizpilda līdz 2021.gada
02.martam.
Būvuzraudzību objektos veic SIA
“Sistēmeksperts”.
Projekta
mērķis
ir
uzlabot
konkurētspēju
un
dažādotu
uzņēmējdarbību
Balvu
novadā,
balstoties uz komersantu vajadzībām,
izveidot uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamo infrastruktūru, radīt
jaunas darbavietas un palielināt
privāto investīciju apjomu, veicot
ieguldījumus atbilstoši Balvu novada

attīstības
2017.gadam

programmas

2011.-

noteiktajai

teritoriju

ekonomiskajai specializācijai.
Plānotie

rezultāti

projektā

–

radīt vismaz 12 jaunas darba vietas,
nodrošināt, ka labumu gūs vismaz 6
komersanti, kā arī piesaistīt investīcijas
vismaz 720 674,00 EUR apmērā.
Projektam

apstiprinātās

attiecināmās

izmaksas

ir

EUR

847315,86,

tanī

skaitā

ERAF

finansējums – 72.1 %.
Andris Vrubļevskis,
projektu koordinators

SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
Aktuāla problēma visā Latvijā ir
atkritumu šķirošana. Ļoti svarīgi ir
to darīt pareizi, ilgstoši un apzinīgi.
Tikai tad būs ieguvums gan pašiem
iedzīvotājiem – mazākas izmaksas
par
sadzīves
atkritumiem;
gan
sabiedrībai un planētai kopumā mazāk
nepārstrādātu
atkritumu
poligonos, mazāk patērētu resursu
to pārstrādei, apglabāšanai un jaunu
materiālu iegūšanai. Balvu novada
pašvaldība sadarbībā ar Pilsētvides
Serviss SIA ir vienojušies turpināt
risināt šo aktuālo problēmu un panākt
šķiroto atkritumu tīrību bez sadzīves
atkritumu piemaisījumiem. Lūgums
iedzīvotājiem
lasīt
informatīvās
uzlīmes uz konteineriem un ievietot
tajos tikai norādītos šķiroto atkritumu
veidus. Turklāt, šobrīd ir uzliktas
atslēgas dalīti šķiroto atkritumu
konteineriem trīs daudzdzīvokļu māju

šķiroto atkritumu laukumos:
• Pilsoņu iela 23, Pilsoņu iela 31,
Daugavpils iela 41;
• Brīvības iela 73, Baznīcas iela 7, Ezera iela 28;
• Partizānu iela 39a, Daugavpils iela
69.
Pilsētvides Serviss SIA atgādina,
ka Ezera ielā 3 darbojas Eko laukums,
kurā Balvu novada iedzīvotāji (tikai
fiziskas personas, kuriem ir noslēgts
sadzīves atkritumu līgums ar šo
uzņēmumu) var nogādāt gan 4 vieglo
transporta līdzekļu riepas gadā,
gan logu stiklus, kartonu, grāmatas,
avīzes, PET pudeles, stikla burkas
un pudeles. Tāpat Eko laukumā tiek
pieņemti arī lielgabarīta atkritumi. Tās
ir lietas, kuras nevar ievietot sadzīves
atkritumu konteinerā, sava izmēra un
svara dēļ.
No š.g. 1. - 23. decembrim

Pilsētvides Serviss SIA rīkos nolietotās
elektrotehnikas
un
lielgabarīta
atkritumu
pieņemšanas
akciju
no fiziskām personām Balvu Eko
laukumā. Šie atkritumi bez maksas
tiks pieņemti otrdienās no pl. 15:00
– 19:00, trešdienās / ceturtdienās /
piektdienās no pl. 9:00 – 13:00 un
sestdienās no pl. 10:00 – 14:00.
Pilsētvides Serviss SIA lūdz sekot
līdz atkritumu izvešanas grafikiem,
īpaši privātmājās. Atkritumu tvertnei
izvešanas dienās jābūt ar aizvērtu
vāku, izstumtai brīvi pieejamā vietā,
tuvāk ceļam. Atkritumi tiek savākti
laika posmā no pl. 8:00 – 20:00. Par
papildus apjomu tiek aprēķināta
papildus samaksa pēc cenrāža.
Sadzīves
atkritumu
konteineros
privātmāju īpašniekus lūdzam nemest
pelnus, zaļos atkritumus, piemēram,
ābolus, zāli, zarus, lapas, kā arī
14.

būvgružus.
Ja rodas papildus jautājumi,
esat laipni aicināti zvanīt uz Klientu
apkalpošanas centru pa tel.27864412
vai rakstot e-pastu uz balvi@pilsetvide.
lv. Pilsētvides Serviss pārstāvji atbildēs
uz aktuālajiem jautājumiem.
Papildus informācija pieejama
www.pilsetvide.lv
SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka
rūpējoties par Jūsu un mūsu darbinieku
veselību, SIA “Pilsētvides serviss” Balvu
klientu apkalpošanas daļa Tirgus ielā
3 apkalpošanai klātienē uz nenoteiktu
periodu būs slēgta. Visus interesējošos
jautājumus varat noskaidrot, zvanot uz
tālruni +371 27864412 vai rakstot uz
e-pastu: balvi@pilsetvide.lv.
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IZSOLES
Balvu
pārdod

novada
atklātā

pašvaldība

mutiskā

izsolē

Kustamās mantas atrašanās vieta:

(tālr. + 371 29498432).

2021. gada 8.februāra plkst. 16.00,

Personām, kuras vēlas iegādāties

Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Balvu

novada

Tilžas

vidusskolas

nekustamo

Visiem pretendentiem līdz 2021.

minēto kustamo mantu līdz 2020.gada

teritorijā. Kustamās mantas apskate

īpašumu “Krācītes”, Kubulu pagastā,

gada 8.februāra plkst. 16.00 jāiemaksā

11.decembra plkst.16.00 jāiesniedz

iespējam līdz 2020.gada 11.decembrim

Balvu

drošības

no

pieteikums Balvu novada pašvaldībā,

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,

zemes vienības 0.7215 ha platībā,

izsoles sākumcenas, t.i. EUR 914.00

Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar

kadastra Nr.3858 006 0662 (kadastra

(deviņi simti četrpadsmit euro 0 centi)

Ja uz kustamo mantu piesakās

Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo

apzīmējums 3858 006 0662). Izsoles

un

sākumcena – EUR 1193 (viens tūkstotis

(pieci euro, 0 centi), Balvu novada

personas

viens simts deviņdesmit trīs euro).

pašvaldības,

likuma noteiktajā kārtībā.

ar

augšupejošu

Ar

novadā,

soli
kas

izsoles

sastāv

no

noteikumiem

var

iepazīties Balvu novada pašvaldības

nauda

reģistrācijas

10%

apmērā

maksu

Reģ.Nr.

EUR

5.00

90009115622,

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta laikrakstā

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada

„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada

9.februārī plkst. 10.20.

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
dalībai

pretendenti

izsolē

var

pieteikumu

iesniegt

Balvu

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2021. gada 8.februāra plkst. 16.00,

Balvu

mantas

atsavināšanas

par brīvu cenu kustamo mantu –
kartupeļu racēju (divrindu), inventāra
Nr.321006. Pārdošanas cena – EUR
416.00 (četri simti sešpadsmit euro, 0

novada

pašvaldība

centi).

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar

(tālr. + 371 29498432).
Personām, kuras vēlas iegādāties
minēto kustamo mantu līdz 2020.gada

Balvu novada pašvaldība pārdod

konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas

Kustamās mantas atrašanās vieta:

11.decembra plkst.16.00 jāiesniedz
pieteikums Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.
Ja uz kustamo mantu piesakās
vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas
personas

mantas

atsavināšanas

likuma noteiktajā kārtībā.

augšupejošu soli kustamo mantu

Balvu

vidusskolas

autobusu MERCEDES BENZ VARIO

Balvu novada pašvaldība pārdod

teritorijā. Kustamās mantas apskate

814,

numurs

par brīvu cenu kustamo mantu –

iespējam līdz 2020.gada 11.decembrim

EU2656, izlaiduma gads 2003. Izsoles

kartupeļu

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,

sākumcena – EUR 2000 (divi tūkstoši

inventāra Nr.43810. Pārdošanas cena

iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar

euro).

– EUR 200.00 (divi simti euro, 0 centi).

Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo

valsts

Ar

reģistrācijas

izsoles

noteikumiem

var

novada

Tilžas

(tālr. + 371 29498432).

stādītāju

KC270

25992,

Kustamās mantas atrašanās vieta:
Balvu

novada

Tilžas

vidusskolas

iepazīties Balvu novada pašvaldības

Personām, kuras vēlas iegādāties

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

teritorijā. Kustamās mantas apskate

minēto kustamo mantu līdz 2020.gada

par izsoli tiek publicēta laikrakstā

iespējam līdz 2020.gada 11.decembrim

11.decembra plkst.16.00 jāiesniedz

„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,

pieteikums Balvu novada pašvaldībā,

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar

Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo

Ja uz kustamo mantu piesakās

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

5.00 (pieci euro, 0 centi), Balvu novada

personas

Šajā pat laikā interesenti var veikt

pašvaldības,

likuma noteiktajā kārtībā.

izsolāmā objekta apskati.

Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 8.februāra plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības

nauda

10%

apmērā

no

izsoles sākumcenas, t.i. EUR 119.30
(viens simts deviņpadsmit euro 30
centi) un reģistrācijas maksu EUR
Reģ.Nr.

90009115622,

mantas

atsavināšanas

(tālr. + 371 29498432).
Personām, kuras vēlas iegādāties
minēto kustamo mantu līdz 2020.gada
11.decembra plkst.16.00 jāiesniedz

pieteikumu

Balvu novada pašvaldība pārdod

pieteikums Balvu novada pašvaldībā,

dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada

par brīvu cenu kustamo mantu

Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021. gada

–

T-25),

Ja uz kustamo mantu piesakās

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada

5.janvāra plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils

inventāra Nr.321007-5. Pārdošanas

vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas

9.februārī plkst. 10.00.

ielā 1A.

cena – EUR 104.00 (vienas simts četri

personas

euro, 0 centi).

likuma noteiktajā kārtībā.

bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.

Balvu
pārdod
ar

novada
atklātā

augšupejošu

pašvaldība

mutiskā
soli

izsolē

nekustamo

īpašumu “Pļavas”, Vectilžas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 6.45 ha platībā, kadastra
Nr.3890

005

0197

(kadastra

apzīmējums 3890 005 0197). Izsoles
sākumcena – EUR 9140 (deviņi tūkstoši
viens simts četrdesmit euro).
Ar

izsoles

noteikumiem

var

iepazīties Balvu novada pašvaldības

Izsoles

pretendenti

Visiem pretendentiem līdz 2021.

pļaujmašīnu

(traktoram

Kustamās mantas atrašanās vieta:

gada 5.janvāra plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles

Balvu

sākumcenas, t.i. EUR 200.00 (divi simti

teritorijā. Kustamās mantas apskate

euro 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR

iespējam līdz 2020.gada 11.decembrim

5.00 (pieci euro, 0 centi), Balvu novada

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,

pašvaldības,

90009115622,

iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo

konts: LV 05PARX0012592970001.

(tālr. + 371 29498432).

Reģ.Nr.

novada

Tilžas

vidusskolas

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

Personām, kuras vēlas iegādāties

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada

minēto kustamo mantu līdz 2020.gada

6.janvārī plkst. 10.20.

11.decembra plkst.16.00 jāiesniedz

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

Balvu novada pašvaldība pārdod

par izsoli tiek publicēta laikrakstā

par brīvu cenu kustamo mantu –

„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada

arklu (traktoram T-25), inventāra Nr.

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

321007-3. Pārdošanas cena – EUR

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

104.00 (viens simts četri euro, 0 centi).

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

Kustamās mantas atrašanās vieta:

pieteikums Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.
Ja uz kustamo mantu piesakās
vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas
personas

mantas

atsavināšanas

likuma noteiktajā kārtībā.

mantas

atsavināšanas

Balvu novada pašvaldība pārdod
par brīvu cenu kustamo mantu–
vagotāju

arklu

OKN-8,

inventāra

Nr.320956. Pārdošanas cena – EUR
128.00 (viens simts divdesmit astoņi
euro, 0 centi).
Kustamās mantas atrašanās vieta:
Balvu

novada

Tilžas

vidusskolas

teritorijā. Kustamās mantas apskate
iespējam līdz 2020.gada 11.decembrim
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,
iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar
Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo
(tālr. + 371 29498432).
Personām, kuras vēlas iegādāties
minēto kustamo mantu līdz 2020.gada
11.decembra plkst.16.00 jāiesniedz

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

Balvu

vidusskolas

Balvu novada pašvaldība pārdod

pieteikums Balvu novada pašvaldībā,

Šajā pat laikā interesenti var veikt

teritorijā. Kustamās mantas apskate

par brīvu cenu kustamo mantu –

Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

izsolāmā objekta apskati.

iespējam līdz 2020.gada 11.decembrim

kultivatoru (traktoram T-25), inventāra

Ja uz kustamo mantu piesakās

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,

Nr.321007-4. Pārdošanas cena – EUR

vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas

Balvu

iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar

136.00 (vienas simts trīsdesmit seši

personas

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz

Tilžas vidusskolas direktori Guntu Rižo

euro, 0 centi).

likuma noteiktajā kārtībā.

Izsoles
dalībai

pretendenti

izsolē

var

pieteikumu

iesniegt

novada

Tilžas

15.

mantas

atsavināšanas
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IZSTĀDE-KONKURSS “MANS TĒTIS”
Balvu Novada muzejs saka lielu
paldies ikvienam tētim, kas ikdienā
ir kopā ar saviem bērniem, palīdz
augt un kļūt par personībām. Paldies,
ikvienai mammai un katram bērnam!
Ikkatrs ir nozīmīgs un dod savu
ieguldījumu!
Balvu
Novada
muzejā
no
24.novembra līdz 6.decembrim bija
skatāma fotokonkursa “Mans tētis”
virtuālā izstāde. Līdz 4.novembrim
ikvienam bija iespēja iesūtīt fotogrāfiju
ar savu tēti un īsu aprakstu, kas ir mans
tētis vai ko tētim nozīmē būt par tēti.
Kopumā tika iesūtīti 10 darbi, pieejas
bija ļoti dažādas- bija gan bērnu domas
par tētiem: “Tik ļoti foršs ir mans tētis”,
“Mans tētis kopā gan darbos, gan
izklaidēs!”, “Es ļoti lepojos ar savu tēti”,
“Manam tētim ir svarīgi, lai mēs esam
drošībā, lai mums nekas netrūktu
un lai mēs esam laimīgi”, “Mūsu tētis
tiešām ir neatlaidīgs un atbildīgs”.
Gan māmiņu viedokļi: “…tētis daudz
strādā, bet pēc darba tik pat daudz

laika pavada spēlējoties ar bērniem”,
“…tētis ir lepns ar saviem bērniem”.
Gan pašu tētu pārdomas: “Būt tētim
ir milzīgs prieks-vērot un palīdzēt
veidoties jaunai personībai”, “Esmu
lepns par viņiem”, “…tā ir atbildība par
savām rīcībām un attieksmēm, kā arī
beznosacījuma prieks un mīlestība”,
“dot saviem bērniem to, lai viņi izaugtu
par krietniem vīriem”.
Bija patiess prieks sadarboties
ar

Zviedrijas

kuras

vēstniecību

Latvijā,

izstāde

“Tētis

atvestā

Zviedrijā un Tētis Latvijā” kalpoja
par

pamatu

fotokonkursa

Iesūtītie

darbi

arī

izveidotajā

viņu

būs

idejai.

apskatāmi
mājas

lapā

https://www.quarantinedadslatvia.lv/,
kur ir iespēja balsot par savu favorīt
bildi - tētis karantīnā.
Zaiga Kozlovska,
Balvu Novada muzeja

Zviedrijas vēstniecības Latvijā favorītbilde.

darba ar apmeklētājiem vadītāja

SKATĀMAS IZSTĀDES
Balvu pilsētā:
• No 17.decembra Balvu Novada muzejā skatāma izstāde "Mana
Ziemeļlatgale", 20 dažādu autoru darbi.
• Balvu Novada muzejā skatāmas ekspozīcijas - "Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai", "Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums",
"Ģenerāļa Valda Matīsa piemiņas istaba".
• Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma izstāde “Iepazīšanās randiņš ar

BĒRZPILS PAGASTA ZIEMASSVĒTKU RŪĶA PAZIŅOJUMS

uzņēmēju”.

21.un 22.decembrī Ziemassvētku rūķis aicina pirmsskolas vecuma bērnus,

• Balvu Sakrālās kultūras centrā skatāma izstāde "Zelts. Gaisma. Krāsa.

kuri neapmeklē bērnudārzu, individuāli satikties Bērzpils saieta nama II stāvā.

Līnija".

Tur jūs gaidīs saldumu tūtes!

• Balvu novada pašvaldībā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu

Ar Ziemassvētku rūķi par tikšanās laiku sazināties iepriekš pa tālr.2787203.

noslēguma darbu izstāde.

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

Būsim atbildīgi un ievērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus!

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
16.

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

