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

PASNIEGTAS JAUNIEŠU GADA BALVAS
Nominācijai
skolā”

tika

“Gada

jaunietis

pieteikts

visvairāk

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

pretendentu, bet balvu saņēma Una

Artūrs Supe un Stacijas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes meitenes.
Devīto
jauniešu

gadu
centra

Balvu

Bērnu

komandas

un

gada

7.februārī svinīgajā pasākumā Balvu
muižā.
Uzrunājot jauniešus, Balvu novada

cēliens sākas ar jauniešu gada balvas
pasākuma organizēšanu, un tā jau ir

pašvaldības

domes

priekšsēdētājs

kļuvusi par tradīciju. Tie jaunieši, kuri

Aigars Pušpurs teica: “Nonākot šodien

Balvu novada gada balvu saņēma

šeit, jūs jau esat daudz sasnieguši,

tālajā 2011.gadā, jau paspējuši izveidot

jo jūs ir ievērojuši un jūsu darbus ir

ģimenes un veiksmīgas karjeras. Bet

atbalstījuši. Protams, šis ir viens jūsu

tradīcija turpinās - šī gada Jauniešu

dzīves sasniegumiem, bet tas nav

gada balvas saņēmēji tika noskaidroti

ne pirmais, ne arī pēdējais. Tādēļ
novēlu, lai ar visu savu sirdi, dvēseli un
atdevi nospraužat sev jaunus mērķus
un sasniedzot jaunas virsotnes! Lai

Kuģeniece (13-17 gadi) un Ernests
Mežals (18-25 gadi).
Nominācijā
pagastā”

tika

“Gada

jaunietis

apbalvota

Renāte

Ločmele (13-17 gadi) un Kristīne

Zemkopības ministrs apmeklēs
Balvus
Šī gada 13.februārī plkst.13.00
Balvu
novada
pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra lielajā zālē, Vidzemes iela
2b, Balvi (ieeja no pagalma puses),
ikviens interesents tiek aicināts
tikties
ar
Latvijas
Republikas
zemkopības
ministru
Kasparu
Gerhardu.

Razgulova (18-25 gadi).
Nominācijā
jauniešu

“Gada

grupa”

aktīvākā
-

Stacijas

pamatskolas skolēnu pašpārvalde (1317 gadi) un Balvu Valsts ģimnāzijas
skolēnu pašpārvalde (18-25 gadi).
Dienu

pirms

apbalvošanas

pasākuma tika noskaidrots arī sociālā
tīkla

facebook.com

jaunietis

pēc

nominācijas

populārākais

balsojuma

jeb

“Facebook.com

simpātija” uzvarētājs. Un pārliecinoši
šajā

nominācijā

uzvarēja

Kristīne

Razgulova.
Savukārt Ēvalds Miglāns, Česlavs
Čubars

saņēma

konkursa

žūrijas

veicināšanas balvas, bet Anastasija
Paņina

ieguva

bankas

“Citadele”

simpātiju balvu.

Izmaiņas autobusa maršrutā
Rīga – Viļaka – Baltinava
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu
ērtāku nokļūšanu Litenes aprūpes
centrā, no šī
gada 11.februāra
maršruta
Nr.7912
Rīga–Viļaka–
Baltinava autobuss, kas no Rīgas
starptautiskās autoostas izbrauc
plkst.17.20 un no pieturas Baltinava
– plkst.2.00, veiks pasažieru apmaiņu
arī pieturā Speģi.
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādinot,
ka statistiku par reisa pieprasījumu
veido
pasažieriem
izsniegtais
biļešu skaits. Par konstatētiem
biļešu tirdzniecības pārkāpumiem
pasažieri var ziņot kontrolieriem
jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu
vai zvanot pa tālruni 27776621.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

jūs ievērotu daudz, daudz plašākā
mērogā, kas jūs tikai stiprinās un

Gada jaunietes pagastos - Renāte
Ločmele (no kreisās) un Kristīne Razgulova.

Nominācijā “Gada brīvprātīgais”

pašiem sniegs gandarījumu!”
pasākuma

tika izsludināts konkurss “Jauniešu
gada balva - 2019”, kur ikviens varēja
pieteikt
no

savu

pretendentu

nominācijām.

konkurss

Janvāra

noslēdzās

un

kādā
izskaņā

komisija

apkopoja pieteikumus, kā rezultātā
aktīvākie novada jaunieši tika godināti
piecās nominācijās:
balvu ieguva Artūrs Supe (13-17 gadi)
un Annija Ertmane (18-25 gadi).

Balvu Valsts ģimnāzijas vokālā ansambļa pārstāves tika pieteiktas nominācijai “Gada
jaunietis vai jauniešu grupa mākslā”.

Una Kuģeniece.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Annija Ertmane un Ernests Mežals.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

apbalvošanas

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Pirms

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde.
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“ĒNO” ARĪ BALVU NOVADA PAŠVALDĪBĀ
tiek mazgāta veļa, apkurināta visa
lielā ēka, kur viss notiek automatizēti
un praktiski bez cilvēka klātbūtnes.
Ēnotājas atzina, ka jau iepriekš ir
bijušas pansionātā, jo izrādās, ka
kādreiz Ninonas mamma ir strādājusi
pansionātā, un tikmēr Ninona kopā
ar pansionāta iemītniekiem spēlējusi
dambreti. Jauniete apsver arī iespēju
vasarā
kādu
mēnesi
pastrādāt
pansionātā, aizvietojot kādu no
darbiniekiem, jo tas ir iespējams
jauniešiem jau no 15 gadu vecuma.
Vaicājot par nākotnes profesijām,
Ninona pastāstīja, ka nākotnē plāno
mācīties par psihologu, bet Daniela
vēl īsti nav izlēmusi, lai gan interesē
fotogrāfa speciālista profesija.
Anita Petrova atzina, ka pie
viņas šogad bija ļoti komunikablas,
zinātkāras un ieinteresētas jaunietes,
kā arī, ka ēnu diena ir nepieciešama,
lai jaunieši saprastu, vai to plānotais
un izvēlētais ceļš būs pareizs, praktiski
saskaroties ar darba ikdienu, darba
uzdevumiem un specifiku.
Ēnotājas atzina, ka diena pavadīta
saturīgi, interesanti bijis vērot novada
vadītāja vietnieces darbu, kas, kā teica
meitenes, ir izaicinājumu pilns, jāmāk
labi komunicēt un sastrādāties ar
cilvēkiem dažādos līmeņos.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Lai skolēni gūtu priekšstatu par
dažādu profesiju pārstāvju darba
ikdienu,
palīdzētu
jauniešiem
izvēlēties profesiju un atbilstoši
sagatavotos darba tirgum, kā ierasts,
katru gadu februāra sākumā notiek
“Ēnu diena” - pasaulē atpazīstama
un atzīta Junior Achievement karjeras
izglītības programma 1.-12. klašu
skolēniem.
Arī
vairāki
Balvu
novada
pašvaldības
speciālisti
bija
pieteikuši savu kandidatūru kā
“ēnojamie”, tomēr šogad pieteicās un
12.februārī pašvaldībā viesojās divas
skolnieces – Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
8.a
klases audzēknes - Daniela Prokofjeva
un Ninona Kuzņecova, kuras ēnoja
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieci Anitu Petrovu.
Ēnas dienas laikā iepazinās gan
ar A.Petrovas ikdienu, gan guva
vispārīgu ieskatu, kā tiek organizēts
un vadīts darbs pašvaldībā, cik un kādi
speciālisti strādā. Jaunietes apciemoja
un iepazinās ar vietnieces pārraudzībā
esošo jomu darba ikdienu, viesojoties
Sociālajā dienestā un pansionātā
“Balvi”. Jaunietes vairāk ieinteresēja
jauninājumi saimnieciskajā blokā
pansionātā, piemēram, kā moderni

dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu
patversmē.
Katrs zemes īpašums pilsētā veido
Balvu koptēlu, atstājot sakoptas
vai ne tik koptas pilsētas iespaidu.
Pašvaldības policija
kontrolē, lai
fiziskās un juridiskās personas,
kurām īpašumā, lietošanā, valdījumā
vai apsaimniekošanā novadā ir
namīpašumi, zemes gabali, tos
uzturētu un koptu, atbilstoši 2010.
gada 23.septembra Saistošajiem
noteikumiem Nr.16 „Balvu novada
teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšana”. Lai nodrošinātu
šo noteikumu ievērošanu, policija
uzsākusi
76
pārbaudes
lietas,
no kurām 66 izbeigtas sakarā ar
īpašuma sakārtošanu, sastādīti 4
administratīvo pārkāpumu protokoli,
bet lietvedība vēl turpinās 6 lietās.
Pašvaldības policija ir arī tā
iestāde,
kura,
nepieciešamības
gadījumā,
personas
ievieto
atskurbtuvē. Šeit nonāk ne tikai Balvu
novada iedzīvotāji. Par atskurbtuves
pakalpojumu sniegšanu ir noslēgti
līgumi ar 6 novadu (Rugāju, Viļakas,
Baltinavas,
Gulbenes,
Alūksnes,
Apes) pašvaldībām. Pērn atskurbtuvē
kopumā ievietotas 826 personas, kas
ir tikpat daudz kā 2018.gadā, bet par
99 mazāk kā 2017.gadā. Savukārt
2016.gadā
atskurbtuvē
kopumā
tikušas ievietotas 672 personas.
Kā
ierasts,
pašvaldība
cieši
sadarbojas
ar
Valsts
policijas
dienestiem. Tāpat arī ar Sociālo
dienestu, kopīgi apsekojot sociālā

Rita Kravale,
Pašvaldības policijas priekšniece

IEVĒROJOT NOTEIKUMUS, VEIDOJAM
VIDI SEV APKĀRT
Lai
nodrošinātu
sabiedrisko
kārtību, drošību un iedzīvotājiem
patīkamu un ērtu vidi, Balvu novada
pašvaldībā apstiprināti un ir spēkā
vairāki saistošie noteikumi, kuri
ir jāievēro visiem Balvu novada
iedzīvotājiem.
Kas ir jāņem vērā ikvienam no
mums?
Mājas dzīvnieku (suņu, kaķu)
turēšanas noteikumi
Šie noteikumi nosaka mājas
dzīvnieku
turēšanas
kārtību.
Dzīvnieku īpašniekam un turētājam
ir pienākums turēt tikai vakcinētus un
reģistrētus dzīvniekus, nepieļaut, ka
suns vai kaķis piemēslo Balvu novada
sabiedriskās teritorijas, daudzdzīvokļu
māju vai sabiedrisko ēku telpas,
nepieļaut suņa peldināšanu publiskās
peldēšanās vietās (izņemot privātās
teritorijas), nepalaist suņus bez
pavadas daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju koplietošanās telpās.
Jāievēro, ka ārpus norobežotas
teritorijas dzīvniekam – sunim bez
pavadas, aizliegts atrasties parkos,
skvēros, bērnu rotaļu laukumos un
citās pilsētas teritorijās.
Ja suns vai kaķis ir pazudis,
tā īpašnieks vai turētājs vienas
diennakts laikā informē Balvu novada
Pašvaldības policiju vai Balvu novada
pašvaldības attiecīgo pagasta pārvaldi.
Par
bezsaimnieka
klaiņojošo

Ēnotāji kopā ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci Anitu
Petrovu. No kreisās: Ninona, Anita, Daniela.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBA REZULTĀTI
PĒRN UN UZDEVUMI 2020.GADAM
Tāpat
kā
citas
pašvaldības
iestādes, tā arī Balvu novada
Pašvaldības policija ir apkopojusi
informāciju un statistikas datus par
2019.gada darbu.
Pērn policijā reģistrēti 1370
notikumi. Uz 207 saņemtajiem
pieprasījumiem sniegtas atbildes
likumā noteiktajā kārtībā. Aizvadītajā
gadā sastādīti 532 administratīvo
pārkāpumu protokoli, no kuriem
par ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumiem
–
161.
Tā
kā
preventīvais darbs par apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu ievērošanu
pie pamatskolas gada garumā nebija
rezultatīvs, tad pērnā gada 28.oktobrī
tika uzsākta pastiprināta kontrole
pie gājēju pārejas Partizānu ielā 16,
Balvos. Tā rezultātā tika uzsāktas 73
lietvedības, sastādīti 52 administratīvā
pārkāpuma protokoli (visiem izteikts
brīdinājums), kā arī izteikts mutisks
aizrādījums 21 vadītājam.

riska ģimenes (49 reizes) un veicot
dažādus citus uzdevumus, Bāriņtiesu
un citiem dienestiem.
21 reizi
policija ir piedalījusies noziedzīgu
nodarījumu atklāšanā, risinājusi 27
ģimenes konfliktus un 69 cita veida
konfliktus.
Tāpat pašvaldības policija regulāri
veic arī preventīvo darbu, tiekoties ar
iedzīvotājiem, apmeklējot izglītības
iestādes un informējot bērnus par
drošības un citiem jautājumiem, kā
arī gatavojot ziņas un publikācijas
dažādiem masu medijiem.
Šogad
Pašvaldības
policijas
galvenie mērķi un uzdevumi ir
turpināt plānveidīgu un radošu
darbu, lai nodrošinātu sabiedrisko
kārtību un iedzīvotāju drošību Balvu
novadā;
organizēt
pasākumus,
iesaistot
izglītības
iestāžu
darbiniekus ar mērķi konstatēt
un novērst smēķēšanas, alkohola
lietošanas gadījumus, kā arī reidus
ar mērķi konstatēt gadījumus, kad
nepilngadīgajiem tiek tirgots alkohols
vai cigaretes; aktualizēt sabiedrībā
jautājumus par to, ka jaunieši lieto
apreibinošas vielas; veikt pasākumus,
kas tendēti uz īpašumu sakopšanu
un sakārtošanu; kontrolēt atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumu
ievērošanu; veikt policijas darbinieku
apmācības
dažādos
jautājumos,
kas nepieciešami sekmīgai darba
pienākumu veikšanai.

Tāpat 277 protokoli sastādīti par
atrašanos sabiedriskās vietās tādā
alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu, vai alkohola lietošanu
sabiedriskās vietā. Pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(nepilngadīgais
alkohola
171.1.p.
reibumā) sastādīti 22 protokoli,
par nepilngadīgā smēķēšanu – 28
protokoli, par sīko huligānismu –
16 protokoli, bet par pašvaldības
saistošo noteikumu neievērošanu
un vides piesārņošanu, izmetot
atkritumus tam neparedzētā vietā,
attiecīgi 5 un 2 protokoli.
Pašvaldības policijā tikusi saņemta
informācija un risinātas situācijas
par 54 klaiņojošiem dzīvniekiem un
sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma
protokoli par dzīvnieku labturības
prasību pārkāpšanu. Jāpiebilst, ka
Balvu novada pašvaldība ir noslēgusi
sadarbības līgumu ar „Rēzeknes
namsaimnieku”
par
klaiņojošu
2.

dzīvnieku izķeršanu atbild PA “SANTEX”, kura, balstoties uz tirgus
izpētes rezultātiem, sadarbojas ar
SIA “Rēzeknes namsaimnieks” (no
2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada
31.martam),
kura
normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sniedz šo
pakalpojumu.
Jāņem
vērā,
ka
viena šādā dzīvnieka izķeršana
neaprobežojas tikai ar atbraukšanu
un
dzīvnieka
noķeršanu,
šajā
pakalpojumā ietilpst gan transporta
izdevumi,
gan
ķērāja
darba
stundas, gan vajadzīgo preparātu
nodrošināšana, gan aprūpe utt. Līdz
ar to, viena kaķa vai suņa izķeršana
var izmaksāt līdz 236,48 EUR.
Visus izdevumus, kas saistīti ar
klaiņojoša
dzīvnieka
noķeršanu,
transportēšanu
un
uzturēšanu
dzīvnieku patversmē, sedz dzīvnieka
īpašnieks vai turētājs, ja tas ir zināms.
Par
šo
saistošo
noteikumu
pārkāpšanu fiziskās un juridiskās
personas
tiek
sauktas
pie
administratīvās atbildības.
Noteikumi
par
sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Atkritumu
apsaimniekošanas
saistošie noteikumi attiecas uz ikvienu
atkritumu radītāju, kas dzīvo vai
strādā Balvu novada administratīvajā
teritorijā, un ikviena pienākums ir
iekļauties kopējā sadzīves atkritumu
savākšanas sistēmā, savākt, šķirot

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 13.februāris
radītos sadzīves atkritumus, tai skaitā
sadzīvē radītos bīstamos atkritumus.
Atkritumu
savākšana,
šķirošana,
uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana,
apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta
tikai tam paredzētajās vietās.
Nekustamā īpašuma īpašnieka
un lietotāja pienākumi ir piedalīties
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā,
noslēdzot
līgumu
par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
ar
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
- SIA “Pilsētvides serviss”, un veikt
norēķinus saskaņā ar pašvaldības
domes lēmumā apstiprināto maksu.
Novada teritorijā ir aizliegts ievietot
sadzīves
atkritumu
konteineros
degošus, viegli uzliesmojošus un
eksplozīvus
priekšmetus,
šķidrus
atkritumus,
infekcijas
slimības
izraisošus atkritumus, liela izmēra
atkritumus, būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumus, rūpniecības
atkritumus, ielu smiltis, parku un
dārzu
atkritumus
un
bīstamos
atkritumus, kā arī cieši sablīvēt,
iesaldēt vai sadedzināt atkritumus
sadzīves atkritumu konteineros. Par
šādu tvertņu iztukšošanu var tikt
noteikta paaugstināta samaksa.
Pašvaldībā
atkritumu
radītāji
šķiro sadzīves atkritumus un novieto
tos atbilstošos speciāli marķētos
konteineros, nogādā tos sadzīves
atkritumu dalītās savākšanas punktos
un šķiroto atkritumu savākšanas
laukumos. Dalīti tiek savākti rašanās
vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie
un pārstrādājamie sadzīves atkritumi
(piemēram, papīrs, stikls, plastmasa,
metāls). Tātad šķirojamo atkritumu
konteineros atbilstošos atkritumus
drīkst
izmest
jebkurš
novada
iedzīvotājs.
Par atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu neievērošanu vai arī
atkritumu izgāšanu tam neparedzētās
vietās (mežos, grāvjos utt.) paredzēta
administratīvā atbildība un bargs
sods - naudas sods fiziskajām
personām no 70 līdz 700 eiro,
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai
izmantotos transportlīdzekļus vai
bez konfiskācijas, bet juridiskajām
personām — no 350 līdz 2900 eiro,
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai
izmantotos transportlīdzekļus vai bez
konfiskācijas.
SIA "Pilsētvides serviss" Klientu
apkalpošanas daļa Balvos atrodas
Tirgus ielā 3, e-pasts: balvi@pilsetvide.lv,
tālrunis:27864412.
Darba laiks:
P. – Brīvdiena
Ot. 15.00 -19.00
Tr. 09.00 - 13.00
C. 09.00 - 13.00
Pk. 09.00 - 13.00
S.10.00 - 14.00
Sv. – Brīvdiena.
Noteikumi
par
novada
teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšanu
Visas ēkas un telpas Balvu novadā
ir jāizmanto tādam mērķim, kā tas
paredzēts Balvu novada apbūves
noteikumos, pašvaldības lēmumos,
nedzīvojamo telpu nomas līgumā un
ēkas projektā.

Saistošajos noteikumos ir noteikti
novada
teritorijas
uzturēšanas
periodi: pavasara - vasaras sezona:
no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim; rudens
- ziemas sezona: no 16.oktobra līdz
31.martam.
Apkopjamā
teritorija
ietver
apsaimniekojamo
zemesgabalu
ar īpašumam piegulošo publiskā
lietošanā esošo teritoriju līdz gājēju
ietves ārējai malai vai līdz ielas,
ceļa, laukuma brauktuves malai,
kas
atrodas
apsaimniekojamā
zemesgabala robežas garumā t.sk.
grāvjus, caurtekas un zālājus, izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas.
Namīpašumu, zemesgabalu u.c.
teritoriju īpašniekiem un dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībām savos objektos
jānodrošina:
• īpašuma un tam piegulošās teritorijas, gājēju ietves, līdz ārējai ietves malai sakopšana.
• ziemas periodā jānodrošina ietves attīrīšana no sniega un ledus (izņemot gar individuālajām
dzīvojamām
mājām),
smilts
kaisīšana, kā arī pagalma celiņu
tīrīšana vai kaisīšana - katru die
nu (arī brīvdienās un svētku
dienās) līdz pulksten 8.00, sniega
vaļņu attīrīšana iebraucamajā
ceļā, celiņā, pagalmā u.tml. pēc
mehanizētās trotuāru un ielas
braucamās daļas attīrīšanas no
sniega, sniega un ledus notīrīšana
no ēku jumtiem, lāsteku nolaušana,
lai nepieļautu sniega un ledus
krišanu no jumtiem, dzegām un
ūdens notekcaurulēm.
• ēkas
numerācijas
norādes
piestiprināšana pie namīpašuma.
• vietās, kur nav ielas, ietves vai ceļa,
piegulošās teritorijas sakopšana
un regulāra zāliena nopļaušana
5 m platā joslā. Neapbūvētajās
teritorijās zālāju nopļaušana 10m
platā joslā no ietves vai brauktuves, neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās.
• tirdzniecības un pakalpojumu
sfēras
objektu
īpašniekiem,
lietotājiem
-nomniekiem,
kā
arī
iestādēm,
uzņēmumiem,
organizācijām
jānodrošina
piegulošās teritorijas sakopšana,
kā arī objekta skatlogu, durvju un
fasādes tīrība un fasādes pienācīgs,
sakopts izskats, atkritumu urnu
izvietošana un iztukšošana, atkritumu izvešana. Intensīvi izmantojamos apstādījumos zālieni jāpļauj
3 reizes mēnesī.
• mazdārziņu
īpašniekiem
jānodrošina teritorijas uzturēšana
robežai piegulošajā teritorijā - ietvju, brauktuvju un zālienu (līdz ietvei) sakopšana, zāles nopļaušana
(līdz ietvei) gar iebrauktuvēm, atkritumu izvešana un siltumnīcas
segumu, kas neder, neatbilst
tālākai ekspluatācijai, noņemšana
pēc ražas novākšanas.
Noteikumos
ir
atrunāts,
ka
regulāri jāveic apkopjamās teritorijas
apstādījumu
un
ceļa
grāvju
tīrīšana, lapu, atkritumu savākšana,
zāles nopļaušana. Zāles garums
apstādījumos nedrīkst pārsniegt 15

cm.
Sausās lapas, zarus u.c. organiskos
atkritumus drīkst dedzināt nelielos
daudzumos pavasarī no 15.aprīļa līdz
15.maijam, rudenī no 15.septembra
līdz
15.oktobrim,
ievērojot
ugunsdrošības noteikumus.
Tāpat īpašnieki ir atbildīgi par
būvēm. Ja būve ir pilnīgi vai daļēji
sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī,
ka tās lietošana ir bīstama vai tā
bojā ainavu, īpašniekam tā jāsaved
kārtībā
vai
jānojauc
atbilstoši
Civillikuma 1084.p. noteikumiem.
Ja būves īpašnieks līdz noteiktajam
laikam nav izpildījis pašvaldības
lēmumu, tad saskaņā ar Būvniecības
likumu pašvaldība organizē šīs būves
savešanu kārtībā vai nojaukšanu, bet
ar to saistītos izdevumus sedz būves
īpašnieks.
Neapdzīvoto un saimnieciskai
darbībai
neizmantoto
ēku
apsaimniekotājiem
jānodrošina
ieejas un pagrabu durvju noslēgšana,
pagalma fasāžu logu aizvēršana vai
aiznaglošana, teritorijas iežogošana,
lai novērstu nepiederošu personu
iekļūšanu un uzturēšanos tajās,
nepiegružošanu
ar
atkritumiem,
un jānovērš atkritumu uzkrāšanās,
atbilstība
ugunsdrošības
noteikumiem, piegulošo teritoriju
uzturēšana
atbilstoši
noteikumu
prasībām.
Balvu novada teritorijā aizliegts
izgāzt
saslaukas,
atkritumus,
sniegu, netīros ūdeņus, ledu un
citus priekšmetus šim nolūkam
neparedzētās vietās, izgāzt tos
upē, ezerā, gravā, grāvjos, uz lietus
ūdens uztvērēju restēm un vākiem,
inženiertīklu akās, kā arī uz ietvēm
un ielu braucamās daļas, ierīkot
izgāztuves un ierakt atkritumus
pagalmos un citās šim nolūkam
neparedzētās vietās, bojāt ietves vai
ielas segumu, bojāt ūdens apgādes
un kanalizācijas sistēmu vai piegružot
to, piesārņot teritoriju, ietves un ceļu
braucamās daļas ar būvgružiem,
ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem,
sadzīves un citiem atkritumiem,
dedzināt sadzīves atkritumus, indīgas
un smirdīgas vielas, bojāt, tajā skaitā
ar uzrakstiem un zīmējumiem,
dzīvojamās un sabiedriskās ēkas,
saimnieciskās celtnes, žogus un citas
būves.
Par šo noteikumu neievērošanu
fiziskām un juridiskām personām
tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts
naudas sods no 7,11 EUR līdz
71,14 EUR. Administratīvais sods
neatbrīvo personas no pienākuma
novērst pārkāpumu, kā arī no
pārkāpuma
rezultātā
nodarīto
zaudējumu atlīdzības. Ja persona
pēc administratīvā soda uzlikšanas
turpina
neatļauto
darbību,
pārkāpējam administratīvais sods var
tikt piemērots atkārtoti.
Par koku ciršanu ārpus meža
Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka
personai, kura vēlas veikt koku
ciršanu ārpus meža savā īpašumā vai
valdījumā esošajā teritorijā, jāraksta
iesniegums, kuru izskata un lēmumu
pieņem Balvu novada pašvaldības
3.

Būvvalde.
Persona iesniedz Balvu novada
pašvaldībā vai attiecīgajā pagasta
pārvaldē
rakstveida
iesniegumu,
kuram pievieno zemesgabala plāna
kopiju vai shēmu ar norādītu koka
atrašanās
vietu,
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
lēmuma kopiju par koku ciršanu.
Balvu
novada
pašvaldības
Būvvalde pirms lēmuma pieņemšanas
veic koku apsekošanu dabā un izvērtē
iesnieguma pamatotību un koku
ciršanas atbilstību normatīvajiem
aktiem. Lēmums par koku ciršanas
atļaušanu ir derīgs divus gadus no tā
pieņemšanas brīža.
Šie saistošie noteikumi arī paredz,
ka personām, kuras patvaļīgi veikušas
koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par
dabas daudzveidības samazināšanu.
Noteikumi
par
kapsētu
uzturēšanu un apsaimniekošanu
Pašvaldībai ir apstiprināti saistošie
noteikumi,
kas
regulē
kapsētu
izveidošanas un uzturēšanas kārtību
Balvu
novada
administratīvajā
teritorijā.
Tajos noteikts, ka kapavieta
tiek
piešķirta,
pamatojoties
uz
dzimtsarakstu
iestādes
izdotu
miršanas apliecību vai izziņu.
Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu
un saskaņo apbedīšanas laiku.
Apbedīšana var notikt katru dienu no
pulksten 9.00 līdz 17.00. Ja kapavietas
uzturētājs vienojas ar kapsētas
īpašnieku, ir iespējami izņēmumi.
(Pilsētas kapos apbedīšana jāsaskaņo
un jāreģistrē PA “SAN-TEX”, pagastos
- pagasta pārvaldei).
Iedzīvotājiem ir jāievēro noteikumi
par kapavietu labiekārtošanu, kopšanu
- stādījumi, kuri norobežo kapavietu,
nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos
nedrīkst stādīt aiz un to zari nedrīkst
sniegties pāri ierādītās kapavietas
robežām. Kapavietas apmales, kas
norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst
pārsniegt 20 cm augstumu. Kapavietas
nožogošanai
un
noformēšanai
aizliegts
izmantot
neatbilstošus
materiālus (šīferi, skārdu, ķieģeļus
un citus nepiemērotus materiālus).
Aizliegts kapavietas labiekārtošanas
rezultātā sašaurināt celiņus starp
kapavietu rindām. Atkritumi pēc kapu
kopšanas
pabeigšanas
jānogādā
kapu apsaimniekotāja izveidotajās
atkritumu
izbēršanas
vietās
(uzstādītajos konteineros vai kaudzēs).
Personas par šo noteikumu
neievērošanu var saukt pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
ņemot vērā izdarītā pārkāpuma
raksturu
un
vainas
pakāpi.
Domstarpības un strīdus starp
kapavietas uzturētāju vai nomnieku un
kapsētas apsaimniekotāju, vienojoties
izšķir kapsētas īpašnieks.
Sīkāk ar augstākminētajiem un
citiem saistošajiem noteikumiem
var iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv
sadaļā
pašvaldība/
normatīvie
akti
un
attīstības
plānošanas
dokumenti/
saistošie
noteikumi.
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BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAS KOMANDA PIEDALĀS ,,NĀKOTNES LĪDERU AKADĒMIJĀ”
nedaudzajām Latvijas skolām, kuru
jauniešiem ir nodrošināta iespēja
augt, mācīties un pilnveidot savas
līdera prasmes. Gandarījumu rada
tas, cik aktīvi, zinoši un pamanāmi ir
ģimnāzijas skolēni.
Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešu
atziņas par pasākumu:
Egita:
“Šāda
veida
projektā
piedalījos pirmo reizi, man ļoti patika.
Vienmēr prieks aizbraukt uz nezināmu
vietu, kur var gūt pieredzi un jaunus
iespaidus, kā arī iepazīt aktīvus
cilvēkus. Mana mīļākā aktivitāte bija
infoorientēšanās sacensības, kurās
ieguvām 1.vietu, un diskusijas grupās,
kur varēju izteikt gan savu viedokli,
gan dzirdēt citu viedokļus. Mana
galvenā atziņa ir tāda - lai arī ko tev
kāds kādreiz dzīvē piedāvātu, piekrīti,
jo tu nekad nezināsi, kas tev no šīs
pieredzes noderēs.”
Dāvis: “Šo braucienu varu uzskatīt
par vienu no lieliskākajām līdzšinējām
dzīves pieredzēm. Bija burvīgi, ka
varēju gan atkal satikt, gan iepazīt
daudzus gudrus, atvērtus un radošus
jauniešus no dažādām Latvijas
skolām. Patika tas, ka pasākumā
varēju uzklausīt ārzemju lektorus,
kuriem bija savs redzējums uz pasauli
un izglītību, kas ir atšķirīgs no tā,
ko māca skolā. Tāpat bija iespēja
piedalīties diskusijās, debatēt un
dalīties viedokļos. Sev es kārtējo reizi
pierādīju, ka ir svarīgi paust savu
viedokli, lai arī tas citiem varētu šķist
pretrunīgs un nepieņemams. Liels
paldies pasākuma organizatoriem!”
Ance: “Man ļoti patika brauciens
uz Rīgu, nekad iepriekš nebiju bijusi
tik nozīmīgā pasākumā. Lekcijas bija
ļoti izglītojošas un atmiņā paliekošas.
Tās izmainīja manu skatījumu uz
dzīvi kopumā. Katram lektoram bija
savs vēstījums, kuru, es domāju, visi

klātesošie saņēma. Jaunieši bija ļoti

kā arī izstaroja prieku, kas radīja

gudri, pretimnākoši un pozitīvi. Ieguvu

patīkamu atmosfēru. Tas bija ļoti

daudz jaunu draugu. Rīgas Juglas

labi un produktīvi pavadīts laiks.

vidusskola mūs uzņēma kā mājās, un

Es guvu idejas un ierosmes saviem

droši varu teikt, ka es noteikti brauktu

turpmākajiem darbiem. Paldies par

atkal un atkal. Pasākums man parādīja
to, ka jauniešiem ir diezgan liela loma
sabiedrībā gan šodien, gan nākotnē.
Šī

konference

redzesloku

un

paplašināja

manu

iedvesmoja

“mazo

līderīti” manī, lai es varētu tālāk nest
savu vēstījumu citiem un darīt kaut ko
vai kādu labāku.
Kristiāns: “Šīs trīs dienas man bija
neaizmirstamas, jo kas gan var būt
labāks par atkalredzēšanās prieku un
jaunu cilvēku iepazīšanu. Katra diena
bija unikāla un pārdomāta, un katrā
dienā varēja iegūt kādu nozīmīgu
atziņu. Piemēram, Miķelis Putniņš
teica:

“Nav

vērts

distancēties

no

apkārtējiem notikumiem un pasaules
Juglas

Skolotāja Laura: “Šādā konferencē
piedalījos pirmo reizi, iespaidi ir ilgi
atmiņā

paliekoši.

konferences

Patika

ekspertu

saistošie
stāstījumi

par to, kā viņiem izdevies attīstīt
savas līderības prasmes un sasniegt
augstus

rezultātus.

vidusskolā

Rīgas

Juglas

patika brīvā domnīcas

atmosfēra, kā arī jauniešu organizētās
aktivitātes. No BVĢ uz domnīcu bija
devusies ļoti erudīta, komunikabla
jauniešu

komanda,

infoorientēšanās

kurai

sacensībās

izdevās
iegūt

labāko vērtējumu.”
Projekta

ietvaros

katra

skola

organizēs vienu domnīcu par konkrētu

- mēs esam daļa no tiem.”
Rīgas

kopā būšanu!”

vidusskolā

mūs

uzņēma ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi,

tēmu, Balvu Valsts ģimnāzija izvēlējās
Eko tēmu.

Foto no personīgā arhīva.

No 7. - 9. februārim Balvu Valsts
ģimnāzijas jauniešu grupa piedalījās
Eiropas Parlamenta deputātes Daces
Melbārdes un Mūžizglītības un
kultūras institūta VITAE organizētajā
konferencē
,,Jauniešu
līderība
digitālajā
laikmetā”.
Trīs
dienu
aktivitātēs iesaistījās 60 skolēni no
dažādiem Latvijas reģioniem un
skolām. Konferences ietvaros uzstājās
Zviedrijas jaunie politiķi Tobias
Anderson, Gabriel Kroon, kā arī
jauniešu līderības prasmju attīstības
programmu eksperts, “Franklin Covey
Education” Eiropas direktors Marsels
Konings.
Rīgas
Juglas
vidusskolas
organizētajā
pirmajā
domnīcā
par
informatīvo
telpu
jaunieši
analizēja informāciju, debatēja un
prezentēja
viedokļus.
Domnīcu
vadīja medijpratības eksperte un
LU pasniedzēja Klinta Ločmele un
organizācijas „Bērnu un jauniešu
drošība internetā” vadītāja Maija
Katkovska. Notika infoorientēšanās
pa Juglu. Infoorientēšanās princips
pēc saņemtajiem informācijas
avotiem (video, audio, foto, teksts)
bija jāsecina, kuros avotos ir sniegta
patiesa
informācija.
Izmantojot
internetu, GPS un skolēnu prātu,
vajadzēja izdomāt, kāda vieta ir
aprakstīta, jānokļūst līdz tai un
jāuzņem interesants komandas foto.
Par pareizi atpazīto dezinformāciju un
publicētajām bildēm sociālajos tīklos
varēja iegūt papildus punktus. Mūsu
jaunieši ieguva godpilno 1.vietu.
Sestdien jaunieši tikās ar mūziķiem
Shipsi un Miķeli Putniņu, savukārt
svētdien apguva iemaņas projektu
sagatavošanā.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore,
kura arī piedalījās pasākumos, ļoti
atzinīgi novērtē iespēju būt starp tām

Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši kopā ar mūziķiem Shipsi un Miķeli Putniņu.

IZGLĪTĪBAS IZSTĀDE
„SKOLA 2020”

NOTICIS BALVU, BALTINAVAS UN RUGĀJU NOVADU
SKATUVES RUNAS KONKURSS

26.februārī no plkst.12:00 – 14:00 Balvu Valsts
ģimnāzijā norisināsies Izglītības izstāde „Skola
2020”, kuras laikā skolēniem būs iespēja iegūt
informāciju par profesionālās un augstākās izglītības
iespējām, iepazīties ar studiju programmām, tikties
ar augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem, saņemt
atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Savas izglītības iestādes prezentēs:
• LU P.Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta
koledža;
• Baltic Council for International Education;
• Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmija;
• Ekonomikas un kultūras augstskola;
• Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, u.c.
Papildus informācija: Lidija Ločmele, t.25440049,
lidija.locmele@balvi.lv

5.februārī Balvu pamatskolā notika starpnovadu
skatuves runas konkursa 1.kārta. Tajā piedalījās 1.12.klašu skolēni – pavisam 37 dalībnieki. Šī konkursa
uzdevums ir attīstīt un pilnveidot jauniešu skatuves
runas kultūru un aktiermeistarību.
Skolēni skatuves runas konkursa darbus varēja
izvēlēties, tematiski saistot ar savu
identitāti,
nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.
Katrs dalībnieks bija sagatavojis un runāja vienu

Foto no personīgā arhīva.

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

prozas un vienu dzejas darbu. Skolēnu uzstāšanos
vērtēja Iveta Supe, Anta Zeltiņa un Zaiga Lāpāne.
Labākie runātāji no katra novada tika izvirzīti uz
reģionālo konkursu, kurš notiks 25. februārī Balvos.
I pakāpi un tiesības piedalīties konkursa 2.kārtā
1.-3.klašu grupā ieguva Helēna Slišāne, Linda
Krūmiņa, 4.-6.klašu grupā
- Armands Noviks,
Markuss Mednis, 7.-9.klašu grupā - Osvalds Tūmiņš,
10.-12.klašu grupā - Žaklīna Orlovska.

Skatuves runas konkursa dalībnieki.
4.
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BALVU FUTBOLISTIEM ATKAL ZELTS
Šī gada 4.februārī noslēdzās U-13

Alūksnes BJSS.

Jaunatnes

Kopumā Ziemeļaustrumu futbola

čempionāts telpu futbolā, kurā Balvu

Jaunatnes čempionātā telpu futbolā

Sporta centra U-13 komanda izcīnīja

piedalās 10 komandas no Balviem –

1.vietu. Sveicam un lepojamies!

Balvu Sporta centra U-6 un U-7, Balvu

Ziemeļaustrumu

futbola

rezultatīvākais

Sporta centra U-8, FK Balvu Vilki U-9,

spēlētājs bija no Balvu Sporta centra

Balvu Sporta centrs I U-10, Balvu

- Rinolds Baikovs. Gala rezultātā

Sporta centrs II U-10, Balvu Sporta

komandas sarindojās šādā secībā:

centrs U-11, Balvu Sporta centrs U-12,

1.vieta -Balvu Sporta centrs, 2.vieta

Balvu Sporta centrs U-13, Balvu Sporta

- Gulbenes BJSS, 3.vieta - Lubāna

centrs U-14 un Balvu Sporta centrs

MBJSS, 4. un 5.vieta attiecīgi Madonas

U-15. Vēlam panākumus arī pārējām

BJSS un Varakļānu komandai, 6.vieta -

komandām!

čempionāta

Tieši mūsu pilsētas dzimšanas
dienā, 11.februārī, Balvu Novada
muzejā tika atklāta izstāde „Austrumu
robežu sargājot”, kas veltīta Valsts
Robežsardzes 100. gadadienai, un to
ar pašsacerētu dzejoli par robežsardzi
atklāja Balvu pamatskolas 4.c klases
skolniece Līva Tuleiko.
Latvijas
Republikas
Valsts
Robežsardzes
Viļakas
pārvaldes
priekšnieks-pulkvedis Varis Pētersons,
uzrunājot
klātesošos,
atgādināja,
ka pagājušo gad tika svinēta Valsts
Robežsardzes simtgade, un šī izstāde
– pirms atceļoja uz Balviem - bija
skatāma Viļakā.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs
izstādes atklāšanā pateicās Valsts
Robežsardzei par sadarbību un visiem,
kuri ir iesaistījušies, lai šī izstāde
taptu, kā arī novēlēja, lai šī sadarbība
turpinās gan izstāžu, gan arī citās
jomās, kas saistīti ar robežsardzes
ikdienas darbu, arī demonstrējot savu

Foto no Balvu Sporta centra arhīva.

Arī

ATKLĀTA IZSTĀDE „AUSTRUMU ROBEŽU
SARGĀJOT”

STACIJAS PAMATSKOLAS VIZUĀLI
PLASTISKĀS MĀKSLAS PULCIŅA
AKTIVITĀTES

Šī mācību gada 1.semestrī Stacijas
pamatskolas vizuāli plastiskās mākslas
pulciņa dalībnieces piedalījās Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes
organizētajā konkursā ,,Atstarotāju
laboratorija – būšu redzams!”
Rēzija
Komarovska,
Elīna
Maculeviča, Signija Voiciša un Digna
Cibule konkursam iesniedza fotogrāfiju
ar 101 pašu izgatavotu atstarotāju,
jo Stacijas pamatskola 1.septembrī
uzsāka savu 101. mācību gadu. Katru
atstarojošo elementu rotāja gan
skolas logo, gan latvju rakstu zīmes.
Šos atstarotājus decembrī, tuvojoties
tumšajam laikam, dāvanā saņēma
katrs Stacijas pamatskolas skolēns,
skolotājs un tehniskais darbinieks.
Paldies SIA ,,DELTA 9V” par atbalstu
materiālu sagādē!
9.klases skolniece Signija Voiciša
un 8.klases skolniece Zane Keiša
konkursā piedalījās arī individuāli.
Signija
no
atstarojošas
dzijas
uztamborēja sev nelielu mugursomu,
kas labi izskatās ne tikai gaišajā dienas
laikā, bet spīd arī tumsā. Turpretim
Zane no speciālas dzijas uzadīja sev
siltu šalli un cimdus, kas tumsā ir

Balvu Sporta centra U-13 komanda.

VECTILŽAS PAGASTS LEPOJAS AR
PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU KUPLO SKAITU
un raižu vidū kolektīvu dalībnieki
vienmēr atrod laiku mēģinājumu
apmeklēšanai un radošai izaugsmei.
Viņi ir tie, kas iepriecina un čakli strādā
tad, kad citiem ir brīvdiena. Tāda
ir darba specifika. Bet tas, kas tiek
parādīts svētku dienā, ir sūrs darbs
nedēļu, mēnešu garumā.
Ar raitu dejas soli pašdarbniekus
sveica Tilžas tautas nama deju kolektīvs
„Palazdīte” un Balvu pamatskolas deju
kolektīvs „Saulstariņi”. Ar skanīgām
dziesmām,
jautrām
atrakcijām
pašdarbniekus priecēja vadītāja Ilze
Kraukle un muzikants Zintis Krakops.

gaismu atstarojoša.
Uzzinot

konkursa

rezultātus,

bijām ļoti gandarīti. Tikām uzslavēti
kā

skola,

kuras

skolēni

visvairāk

iesaistījās konkursā. Savukārt, starp
36 iesniegtajiem darbiem, S.Voiciša
individuāli ieguva 2.vietu, bet Z.Keiša
– Atzinību. 30.janvārī Valsts policijas
pārstāvji ieradās Stacijas pamatskolā,
lai sveiktu meitenes ar piemiņas
balvām no Valsts policijas.
Decembra

sākumā

sociālajos

tīklos tika publicēts Valsts policijas
fotokonkursa ,,Gaisma” nolikums. Tajā
piedalījās arī 9.klases skolniece Signija
Voiciša un 8.klases skolniece Zane
Keiša. S.Voicišas fotogrāfija ar savu
uztamborēto mugursomu izpelnījās
uzmanību, un meitene ieguva 1 no
5 balvām valsts līmenī no apģērbu
zīmola ZIB īpaši radītas atstarojošo
apģērbu un aksesuāru kolekcijas.
Paldies

meitenēm

par

piedalīties

konkursos

un

vēlmi
radošo

darbošanos!
Inga Voiciša,
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

Maruta Arule,
Vectilžas pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Foto no personīgā arhīva.

Vectilžas pagasts var lepoties ar
pašdarbības kolektīvu kuplo skaitu!
Pagasta
rīkotajos
pasākumos
apmeklētājus ar savu sniegumu priecē
un nebeidz pārsteigt
pašdarbības
kolektīvi – tautas deju kolektīvs
“Vectilža” (vadītāja Kristīne Jermacāne),
folkloras kopa „Saime” (vadītāja Solveta
Logina),
amatierteātris
„Melnais
kaķis” (vadītāja Inese Daukste), deju
kopa „Viola” un bērnu deju kolektīvs
(vadītāja Daiga Lukjanova). Radot
svētku sajūtu citiem, ir nepieciešams
atrast brīdi atpūtai arī sev, tāpēc
31.janvārī pašdarbnieki tika aicināti
atpūsties un iedvesmoties jaunai
sezonai.
Pašdarbnieku cītība tiešām ir
apbrīnojama - ikdienas darbu, rūpju

darbošanos skolēniem un jauniešiem,
kas paplašinātu viņu redzesloku par
to, kā tiek sargāta valsts robeža.
Par to, kā Valsts Robežsardzei
klājies gadsimta garumā, ielūkojoties
vēsturē, pastāstīja Valsts robežsardzes
koledžas (VRK) Robežsardzes vēstures
izpētes nodaļas vecākā speciāliste
Dace Zariņa, bet par mācībām Valsts
robežsardzes
koledžā
informēja
VRK Robežsardzes vēstures izpētes
nodaļas inspektore Dace Lomanovska.
Izstādes
apmeklētājus
ar
burvīgiem skaņdarbiem iepriecināja
Balvu Mūzikas skolas audzēkņi Valerija
Silineviča un Artjoms Jarohs, pedagogs
Irēna Šņitkina.
Izstādes, kura būs skatāma līdz
14.martam, autori ir Viļakas novada
muzejs un Valsts robežsardzes Viļakas
pārvalde, sadarbības partneri - Valsts
robežsardzes koledža, Balvu Novada
muzejs, Latvijas Okupācijas muzejs,
SIA „Amati print”, Edgars Bisters, Ērika
Baltiņa un Ēvalds Vancāns.

Stacijas pamatskolas skolnieces - Signija Voiciša un Zane Keiša, ar skolotāju Ingu
Voicišu un Valsts policijas inspektoru Ilmāru Vizuli.

Tautas deju kolektīva “Vectilža” dejotājas vienā no atrakcijām.
5.
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BALVOS NOTIKS SARUNU PĒCPUSDIENA “BĒRNIEM JĀAUG ĢIMENĒ”
Latgalē

adoptētājs un audžuģimene, kā par

aizsākās sarunu pēcpusdienu cikls

tādu kļūt, kā saņemt nepieciešamo

ģimenēm,

atbalstu, kā arī iepazīt jau bērnus

2019.

gada

decembrī

kuras

apsver

iespēju

kļūt par audžuģimeni, aizbildni vai
adoptētāju, kas guva lielu atsaucību
un pulcēja vairākus interesentus.
Latgales

plānošanas

reģions

uzņemošo ģimeņu pieredzi.
Informatīvo

un

motivējošo

pasākumu vadīs speciālisti, kas ikdienā
strādā

ar

bērnus

uzņemošajām

aicina apmeklēt tikšanos, kas notiks

ģimenēm, un ģimenes, kuras savā

2020. gada 20.februārī pl.13:00 Balvu

aprūpē

novada Sociālajā dienestā (3.stāvā)

gādības palikušus bērnus.

Pasākumā
informāciju,

būs

uzņēmušas

Pasākumus

Raiņa ielā 52, Balvos.
iespēja

kas

ir

uzzināt

aizbildnis,

“Muna sāta” Latgales plānošanas
reģiona
īstenotā
projekta
“Deinstitucionalizācijas
pasākumu
īstenošana
Latgales
reģionā”,
vienošanās
Nr.9.2.2.1./15/I/005
ietvaros.
Paredzēts, ka līdz 2020. gada
beigām notiks 12 šādi pasākumi,
vismaz vienu reizi Balvu, Krāslavas,

audžuģimenēm,
adoptētājiem

bez

vecāku

Daugavpils, Rēzeknes un Preiļu
novada pašvaldībās, pēc iespējas
aptverot blakus esošās pašvaldības.
Ikvienu interesentu, kas vēlas
piedalīties
sarunu
pēcpusdienā,
lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu
muna.sata@inbox.lv vai zvanīt uz
tālruņa
numuru
29800932
vai
29402899 līdz 19.02.2020.

potenciālajām
aizbildņiem
organizē

un

biedrība

ASOCIĀCIJA “EZERZEME” ĪSTENO VĒRIENĪGĀKO MĀRKETINGA KAMPAŅU TĀS VĒSTURĒ
Lauku
Atbalsta
dienests
ir
apstiprinājis
Latgales
reģiona
Tūrisma asociācijas (LRTA) “Ezerzeme”
iesniegto
projektu
„Mārketinga
kampaņa Latgales reģiona lauku
tūrisma attīstībai un popularizēšanai”
ar kopējo summu 144 812,00 eiro.
Projekta mērķis ir veicināt sadarbību
starp Latgales tūrisma uzņēmējiem
un tūrisma nozares izaugsmi Latgalē,
īstenojot līdz šim apjomīgāko un
inovatīvāko
tūrisma
mārketinga
kampaņu.
Projekta
aktivitāšu
ieviešanai
ir paredzēti divi gadi un šajā laikā
Latvijas un ārvalstu tūristu prātos
Latgale iezīmēsies kā nesteidzīgas,
bet nemitīgas attīstības reģions, kurā
var „ienirt”, lai atpūstos no pilsētas
steigas, nesteidzīgi ar ģimeni izbaudīt
atvaļinājumu,
ieklausīties
dabā,
apmeklēt kultūras pasākumus un
tūristu iecienītas vietas, bagātinot
sevi ar vēl nenojaustām sajūtām.
LRTA “Ezerzeme” mērķis ir parādīt
Latgali kā viesmīlīgu un patīkamu
dzīves telpu, kas ir bagāta ar
aizrautīgiem
cilvēkiem,
skaistām
ainavām, attīstītu tūrisma vidi,

komfortablām naktsmītnēm, gardiem
ēdieniem, iespaidīgu kultūrvēsturi un
aizraujošiem tūrisma objektiem. Tā ir
Latgale, kuru mēs pazīstam un kuru
vēlamies, lai redz arī citi!
Šī projekta pievienotā vērtība ir
sadarbība starp Latgales reģiona
lauku tūrisma uzņēmējiem, īstenojot
vairākas
apjomīgas
aktivitātes,
svarīgākā no kurām ir – četri tematiskie
tūrisma ceļi, kas ceļotāju izvedīs
caur visiem Latgales novadiem.
Atpazīstamības
veicināšanai
tiks
izstrādāta jauna tūrisma vizuālā
identitāte un mārketinga kampaņa,
kas tiks īstenota ne tikai Latvijā, bet
arī kaimiņvalstīs- Lietuvā un Igaunijā.
Sadarbības rezultātā tiks izstrādāta
visaptveroša Latgales reģiona lauku
tūrisma mārketinga koncepcija un
jauns tūrisma produkts ar mērķi izcelt
Latgales identitāti, padarīt Latgali
par iecienītu tūrisma galamērķi,
attīstīt reģiona lauku tūrisma un
viesmīlības nozari un sekmēt tūristu
skaita pieaugumu Latgales reģiona
uzņēmumos.
Projektā
ir
iesaistītas
visas
Latgales pašvaldības un novadi, kā

arī vienpadsmit stratēģiskie projekta
partneri – tūrisma uzņēmumi.
Projekta rezultātā Latgales tūrisma
nozares pārstāvji iegūs jaunu vizuālo
identitāti un mārketinga rīku, ko varēs
izmantot ikviens tūrisma uzņēmējs
vai pašvaldība sava novada tūrisma
piedāvājuma popularizēšanai.
Par to, ko no projekta iegūs
Balvu
novads,
informē
Balvu
novada pašvaldības Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra Tūrisma
organizatore Ineta Bordāne: „No
Balvu novada projekta īstenošanā
iesaistīts lauku tūrisma uzņēmums
IK „Kolnasāta” kā projekta sadarbības
partneris, kā arī Balvu novada
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
būs iespēja piedalīties apmācībās,
četros jaunos tematiskajos tūrisma
ceļos-maršrutos
tiks
iekļauti
tūrisma objekti no Balvu novada,
un līdz ar jaunas Latgales tūrisma
mārketinga stratēģijas īstenošanu,
tiks veicināta arī Balvu novada un
tā tūrisma pakalpojumu sniedzēju
atpazīstamība
gan
valsts,
gan
ārvalstu tūrisma mērķa tirgos. Balvu
novada pašvaldība arī līdzfinansē šo

PRESES PIEDĀVĀJUMS BIBLIOTĒKAS LASĪTAVĀ
Rūpējoties par jums, bibliotēkas apmeklētāji,

Avīze”, “Vaduguns”, “Vietējā Latgales Avīze”, “Вести

šogad esam sarūpējuši plašu preses izdevumu

Сегодня”, “МК – Латвия” un “Суббота”. Tāpat te

piedāvājumu.

var izlasīt arī visu četru novadu izdevumus (“Balvu

Tāpēc

aicinu

ikvienu

iegriezties

lasītavā, lai izmantotu tās pakalpojumus. Piedāvājam

Novada Ziņas”,

jaunākos laikrakstus un žurnālus lasīšanai uz vietas,

“Baltinavas Vēstis”).

vecākus žurnālus ir iespēja uz divām nedēļām izņemt
lasīšanai mājās.
Kādus gadus atpakaļ Bibliotēku nedēļas laikā
saviem lasītavas apmeklētājiem ātri saskaitījām
un izsniedzām “Ne-rēķinu” ar summu, kas būtu
jāsamaksā, ja izņemtos žurnālus cilvēks būtu pircis.
Summas izrādījās iespaidīgas. Tā, piemēram, ja
lasītājs izņēma vien 8 izdevumus (“Mājas Viesis”,
“Ievas Veselība”, “Kas Jauns”, “Santa” un “Praktiskais
Latvietis”), nāktos šķirties no vairāk kā 15 eiro.
Vairumā lasītāju tas radīja pārsteigumu.
Šogad lasītavā ir pieejami 95 preses izdevumi.
Lielākā daļa ir speciāli abonēta, bet vairākus kultūras
izdevumus (“Rīgas Laiks”, “Mūzikas Saule”, “Latvijas
Architektūra”, “Studija”, “Domuzīme”, “Vides Vēstis”)
saņemam dāvinājumā no LNB Bibliotēku attīstības

“Viļakas Novadā”, “Kurmenīte”,

projektu (1606,10 EUR apmērā), un
līdzfinansējums
novada

nodrošinās

pārstāvniecību

izstādēs

Latvijā,

Balvu
tūrisma

Lietuvā,

Igaunijā

2021.gadā ar jauno Latgales tūrisma
zīmolu.”
Mārīte Orniņa,
Latgales reģiona Tūrisma
asociācijas “Ezerzeme”
Projekta vadītāja
T.: 26451959
E-pasts: marite.ornina@rugaji.lv

*Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai
un popularizēšanai” (Nr. 19-00A01630-000003 tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
“Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts
lauku tūrisma attīstības veicināšanai”
ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.

SEMINĀRS PAR
BIOLOĢISKĀS
LAUKSAIMNIECĪBAS
UZŅĒMUMU SERTIFIKĀCIJU
Šī gada 26.februārī SIA LLKC Balvu konsultāciju

Žurnālu klāsts ir krietni vien lielāks un aptver

biroja telpās - Brīvības ielā 46a, Balvos, 2.stāva

visdažādākās tēmas un nozares. Lielākā daļa no

zālē notiks seminārs “Bioloģiskās lauksaimniecības

tiem jau labi zināmi un iemīļoti, taču katru gadu klāt
nāk kādi jaunumi. Ņemot vērā apmeklētāju interesi
par dzīvokļu iekārtošanu, šogad abonējām žurnālu
“Идеи вашего дома”, Ārstu biedrības izdevumu
“Ārsts.lv”, biznesa žurnālu “Forbes”, žurnālu adītājām
“Verena”, kā arī “Katoļu baznīcas vēstnesi” un “Kā tas
strādā?”.
Atgādinu, ka lasītavā ir iespēja bez maksas
izmantot

“Lursoft”

laikrakstu

bibliotēku

un

elektroniski lasīt vairāk nekā 130 centrālos un
reģionālos izdevumus.
Nāciet un izvēlieties laikrakstus un žurnālus
atbilstoši savām interesēm! Gaidām lasītavā!

centra.

uzņēmumu sertifikācija”.
Programmā:
No

plkst.10:00

–

plkst.12:00

Bioloģiskās

lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie
akti, kontroles un uzraudzības kārtība. Bioloģiskās
lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka.
No plkst.12:00 – plkst.12:30 Ražošanas procesa
dokumentēšana

(sagatavojamie

un

kontroles

institūcijā iesniedzamie dokumenti). Bioloģiskās
lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka.
No plkst.12:30 – plkst.13:00 Risku izvērtēšana
un piesardzības pasākuma plāna izstrādāšana.
Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija
Rāka.
No plkst.13:00 – plkst.14:00 Bioloģisko produktu

Ināra Bobrova,

Lasītavā pavisam ir 11 laikraksti – “Diena”,
“Dienas Bizness”, “Ievas Padomu Avīze”, “Latvijas

Lasītavas vadītāja

Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Tautas Veselības

(saziņai: lasitava@balvurcb.lv)
6.

marķējums. Pārtikas kvalitātes shēmas. Bioloģiskās
lauksaimniecības galv. eksperte Daiga Tukiša.
Kontaktinformācija: 29421585.
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MĀCĪBAS LAUKSAIMNIEKIEM
LLKC Balvu konsultāciju birojs
24. un 25.februārī (obligāta dalība
abās mācību dienās) aicina apmeklēt
maksas mācības “Lauksaimniecības
dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana,
mākslīgā
apsēklošana,
olšūnu
un
embriju
transplantācija
(lietpratējiem) (gaļas liellopi)”.
24.februārī
mācības notiks
no plkst.10.00 – 16.30 LLKC Balvu
konsultāciju birojā, Balvi, Brīvības iela
46a, 2.stāva zāle.
25.februārī tiks apmeklētas 3
gaļas liellopu audzētāju saimniecības
Gulbenes
un
Apes
novados.
Izbraukšana no Balviem (Brīvības
iela 46a, LLKC Balvu KB) plkst. 7:00,
atgriešanās plānota ap plkst. 20:00.
Galvenās apmācību tēmas:
• Aktualitātes
lauksaimniecības
dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā,
dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā,
olšūnu un embriju transplantācijā.
Ciltsdarba programma;
• Ganāmpulku un lauksaimniecības
dzīvnieku
reģistrēšana
un
dzīvnieku apzīmēšana;
• Pārraudzības datu izmantošana
saimniekošanas
efektivitātes
palielināšanai;
• Dzīvnieku
vērtēšanas
priekšnosacījumi un rezultātu
izmantošana
ganāmpulka
izkopšanā;
• Lauksaimniecības
dzīvnieku
labturības prasības un tās ietekme
uz dzīvnieku veselību;
• Dzīvnieku turēšanas tehnoloģijas,
barības
līdzekļu
kvalitātes
vērtēšana saimniecībā dzīvnieku
produktivitātes uzlabošanai.

VAR IESNIEGT LAUKU BLOKU
PRECIZĒJUMUS

Lektores:
Ingūna
Slice
(Lauksaimniecības datu centrs), Ieva
Freidenfelde (Latvijas Gaļas liellopu
audzētāju
asociācija),
Hermīne
Leišavniece
(LLKC
Lopkopības
konsultante).
Mācību maksa: 30,25 eiro (t. sk.
PVN).
Mācībās tiek nodrošināts: Mācību
materiāli, pusdienas un kafijas
pauzes,
autobuss
saimniecību
apmeklējumiem,
saimniecību
apmeklējumi.
Mācību
noslēgumā
iegūsiet
apliecinājumu par 16 akadēmisko
stundu mācību programmas apguvi.
Plašāka
informācija
un
pieteikšanās:
IEPRIEKŠĒJA
PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA! Pieteikšanās
līdz 21.februārim. Dalībnieku skaits
mācībās ir ierobežots. Piesakoties,
jāaizpilda reģistrācijas anketa un
mazajām
saimniecībām,
kuru
apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā
nepārsniedz 15000 EUR, jāiesniedz
gada ienākumu deklarācija par pēdējo
noslēgto gadu.
Kontaktinformācija:
Arita
Boka,
tālr.
28629188,
e-pasts:
arita.boka @llkc.lv

No

šā

nebūs sakopta, tā netiks iekļauta
lauku blokā un sezonas laikā netiks

un

veikta atkārtota platības apsekošana.

ainavu

gada
elementu

Precizēšanas

precizēšanu.

pieprasījumus

varēs

iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.
Precizēšanas

pieprasījumi

jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas
iekļaut

lauku

platību,

no

blokā
lauku

jau

sakoptu

bloka

izņemt

neapsaimniekotu platību vai pievienot
jaunus

ainavas

elementus.

Lauku

bloku precizēšanas pieprasījumā ir
iespēja izveidot lauksaimnieka bloku,
savu apsaimniekoto platību nošķirot
no

kaimiņu

apsaimniekotajām

platībām.
Svarīgi!

Dienests

iesniegumu

lauku bloku precizēšanai var noraidīt,
ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru
vai 2% no lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt
sakoptai uz lauku bloka precizēšanas

Klienti var pārliecinieties par savām
apsaimniekotajām

platībām

LAD

ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā,
kurā ir apkopota aktuālākā informācija
par

lauksaimniecībā

izmantojamo

zemi un ainavu elementiem lauku
blokos:

http://karte.lad.gov.lv

vai

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS).
Dienests
bloku

atgādina,

precizēšanas

ka

lauku

pieprasījums

nav iesniegums platību maksājumu
saņemšanai. Lai pieteiktos platību
maksājumiem, no aprīļa vidus EPS
vajadzēs iesniegt Vienoto iesniegumu.
Iesniedzot to, varēs pieteikt tikai tādu
sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas
ir vismaz 0.30 ha.
Rokasgrāmatas

pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā
nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā

pieejamas

platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā

www.lad.gov.lv.

un

LAD

pamācības
mājaslapā

PIEDALIES PRĀTA SPĒLĒS BALVOS!

Mācības tiek nodrošinātas Lauku
attīstības programmas (LAP) investīciju
pasākuma 2014.-2020.gadam
“Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākuma
“Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi” ietvaros, LAD
Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA un
LAUKU ATBALSTA DIENESTS.

Šī gada 29.februārī jau 3.reizi
Balvos,

Kubulu

namā,

Latvijas kausā ikviens varēs pārbaudīt
savas ģeogrāfijas, vēstures, politikas,

kauss”. Tas ir izklaidējošs komandu

matemātikas zināšanas, un neizpaliks

turnīrs,

Kultūras

kurā

pārbaudīt

savas zināšanas un vienkārši labi
pavadīt laiku ar draugiem, kolēģiem
vai ģimeni. Savu komandu veidot un
piedalīties var jebkurš. Dalība bez
maksas.

Savukārt ir uzstādītas aizlieguma
zīmes Nr.323 „Maksimālā ātruma
ierobežojums”
un
Nr.330
„Visi
ierobežojumi
beidzas”
un
2
papildzīmes Nr.828 „Darbības laiks”
Daugavpils ielā, Balvos. Tāpat šādas
aizlieguma zīmes uzstādītas arī
Brīvības ielā.
Satiksmes dalībniekus lūdzam
ievērot uzstādītās ceļazīmes un
noteikto braukšanas ātrumu!

augsti rezultāti ir garantēti. Prāta spēļu

plkst.14.00 notiks “Prāta spēles Latvijas
erudīcijas

MAINĪTA SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
Lai uzlabotu satiksmes drošību,
pērn 21.novembra domes sēdē
deputāti
lēma
par
satiksmes
organizācijas maiņu Brīvības un
Daugavpils ielā.
Pamatojoties uz šo lēmumu, ir
noņemtas aizlieguma zīmes Nr.323
„Maksimālā ātruma ierobežojums”
un Nr.330 „Visi ierobežojumi beidzas”
Daugavpils ielā, kā arī Brīvības ielā,
Balvos.

7.februāra

lauksaimnieki var veikt lauku bloku

Piesakies

mājaslapā

www.prataspeles.lv.
Kā gatavoties spēlei? Nav obligāti
no galvas jāmācās enciklopēdijas. Arī
iesāktās un pabeigtās augstskolas

arī jautājumi par aktualitātēm biznesā,
tehnoloģijās, sportā un popkultūrā kā
Latvijā, tā citur pasaulē.
Balvu spēles trīs labākās komandas
kvalificēsies reģionālajam pusfinālam,
no kura veiksmīgākās piecas tiksies
Lielajā

Finālā

dienas

mēnesī

Latvijas

dzimšanas

–novembrī,

Rīgā.

Šobrīd ceļojošā Prāta spēļu Latvijas
kausa trofeja atrodas goda vietā

nav būtiskākais rādītājs. Galvenais

Tukuma pašvaldībā, bet varbūt šogad

ir būt zinātkāram, un jebkurās ziņās

tieši Tava komanda uzvarēs finālā un

mēģināt saskatīt kaut ko interesantu

atvedīs Latvijas kausu uz Balviem.
Vairāk informācijas par turnīru –

sev. Ja šo degsmi apvieno ar spēju
sarunāties ar komandas biedriem, tad

www.prataspeles.lv.

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS DARBAM BALVU NOVADA UZŅĒMĒJU
KONSULTATĪVAJĀ PADOMĒ!
Pamatojoties uz uzņēmēju izrādīto
interesi par konsultatīvās padomes
izveidi, ir izstrādāts Balvu novada
pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās
padomes nolikums, kas apstiprināts
ar 2020. gada 24. janvāra Domes
lēmumu, sēdes prot. Nr. 2,4.§.
Uzņēmēju
konsultatīvās
padomes mērķis - sekmēt labvēlīgas
uzņēmējdarbības
vides
attīstību
novadā, aktivizējot savstarpēju dialogu
starp uzņēmējiem un pašvaldību.
Balstoties uz 2020. gada 12.
februāra
Balvu
novada
domes
priekšsēdētāja
Aigara
Pušpura
rīkojumu
Nr.
BNP/2020/3.20/25/
RIKP, tiek izsludināta pieteikšanās
darbam Balvu novada Uzņēmēju
konsultatīvajā padomē.
Saskaņā ar nolikumu padomes
galvenās funkcijas ir:

• ražošana (būvniecība, t.sk. ceļu,
lauksaimniecība, mežsaimniecība,
kokapstrāde)
līdz
četriem
pārstāvjiem,
• pakalpojumi
(tirdzniecība,
sabiedriskā
ēdināšana,
transporta pakalpojumi) - līdz četriem
pārstāvjiem,
• citas nozares (kultūra, tūrisms un
citas) - līdz diviem pārstāvjiem.
Kandidātus darbam padomē var
pieteikt jebkura fiziska vai juridiska
persona, aizpildot pieteikšanās
anketu līdz 2020. gada 12. martam,
kuru var iesniegt personīgi Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501.
Uz aploksnes jānorāda pieteikuma
iesniedzēja
vārds,
uzvārds
un
adrese, norāde - pieteikums darbam
“Uzņēmēju konsultatīvajā padomē”,

• analizēt uzņēmējdarbības vidi, apzinot tās attīstību veicinošos un
kavējošos faktorus,
• izstrādāt
priekšlikumus,
kā arī īstenot kopīgus projektus
sadarbībā
ar
domes
struktūrvienībām, kuri veicinātu
Balvu novada uzņēmējdarbības
attīstību un akcentētu uzņēmēju
vajadzības,
• veicināt sadarbību un informācijas
apmaiņu starp privāto un publisko
sektoru,
• piedalīties
visu
novada
attīstības stratēģiju un plānu
aktualizēšanā, ciktāl tas attiecas
uz uzņēmējdarbības veicināšanu
novadā.
Darbam
padomē
aicinām
kandidātus
no
dažādām
tautsaimniecības nozarēm:
7.

vai nosūtot pa pastu adresētu Balvu
novada pašvaldībai Bērzpils ielā
1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501
ar norādi – pieteikums darbam
“Uzņēmēju konsultatīvajā padomē”,
datums
uz
pasta
nosūtīšanas
zīmoga nedrīkst būt vēlāks par
pieteikuma
iesniegšanas
beigu
termiņu, vai iesniedzot elektroniskā
veidā (parakstītu ar elektronisku
drošu parakstu), sūtot uz e–pastu:
dome@balvi.lv, ar tēmas norādi
pieteikums
darbam
“Uzņēmēju
konsultatīvajā padomē”. Pieteikumi,
kas tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa
netiks vērtēti.
Uzņēmēju konsultatīvās padomes
nolikums un pieteikšanās anketa
atrodama www.balvi.lv.
Papildus
informācija:
gunta.bozoka@balvi.lv vai 26461435.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 13.februāris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
14.februārī plkst.17:00 Balvu
Mākslas skolas radošā kolektīva
izstādes “KOPĀ” atklāšana “Daba.
Tuvplāns.Interpretācija”
Balvu
Centrālajā bibliotēkā.
14.februārī plkst.18:00 Filma
“Pilsēta pie upes” Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Ieeja – ziedojums.
15.februārī plkst.11:00, 13:00 un
15:00 Sveču gatavošanas darbnīca,
kurā pašu pagatavoto sveci varēsiet
ņemt līdzi uz mājām. Patīkami
pārsteigumi sagaidīs katru, kas
pēc sveces sacietēšanas atbrīvos
to no formas - kāda gan krāsu
daudzveidība atklāsies! Pašiem prieks
un gandarījums par paveikto darbu!
Tirgus ielā 5 (pagrabiņā). Dalības
maksa EUR 5,00, pieteikšanās ļoti
vēlama – 26162614. Pasākums notiek
akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”
ietvaros.
15.februārī plkst.11:00 Aicina
pirmskolas vecuma bērnus kopā ar
vecākiem pavadīt laiku bibliotēkā.
Ģimenes kopā ar bērniem tiek
gaidītas Balvu Centrālajā bibliotēkā,
lai kopā atklātu noslēpumus, ko glabā
tikai grāmatas.
15.februārī plkst.14:00 “Saules
kroņi” - telpu dekoru meistardarbnīca
Balvos, radošajā mājā “Upene”,
Tautas ielā 5. Dalības maksa EUR
10,00.
Pieteikšanās
26302158.
Pasākums notiek akcijas “Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē” ietvaros.
16.februārī plkst.12:00, 14:00 un
16:00 Sveču gatavošanas darbnīca,
kurā pašu pagatavoto sveci varēsiet
ņemt līdzi uz mājām. Patīkami
pārsteigumi sagaidīs katru, kas
pēc sveces sacietēšanas atbrīvos
to no formas - kāda gan krāsu
daudzveidība atklāsies! Pašiem prieks
un gandarījums par paveikto darbu!
Tirgus ielā 5 (pagrabiņā). Dalības

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

maksa EUR 5,00, pieteikšanās ļoti
vēlama – 26162614. Pasākums notiek
akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”
ietvaros.
16.februārī
plkst.12:00
Pirts
rituāli “Izbaudi skujeņu spēku pirtī!”
kopā ar pirtnieci Arnitu Melbergu.
Pirts “Elkšņi”/ Arnitas labsajūtu
darbnīca Brīvības iela 2c, Balvi. Vietu
skaits ierobežots. Dalības maksa 15
EUR/pers. Iepriekšēja pieteikšanās
obligāta – 26361594. Pasākums notiek
akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”
ietvaros.
22.februārī plkst.17:00 “Rikas”
15 gadu jubilejas koncerts “Rika ar
garšu” Balvu pamatskolas sporta zālē.
Koncertā piedalās: Jelgavas kultūras
centra tautas deju ansambļa “Lielupe”
studija, Jelgavas novada Aizupes
pamatskolas tautas deju kolektīvs
“Stariņi”, Gulbenes novada Lizuma
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs
“Veiksme”, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas deju
kolektīvs “Kastanis”, Balvu Kultūras
un atpūtas centra senioru deju kopa
“Luste”, Eiropas deju kopa “Atvasara”,
vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Nebēda”, jauniešu deju kolektīvs
“Rika”, Balvu Kultūras un atpūtas
centra un Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-9.
klašu deju kolektīvs “Mazā Rika”.
29.februārī plkst.10:00 Balvu
novada Telpu futbola čempionāta
LIELAIS
NOSLĒGUMS
Balvu
pamatskolas sporta zālē. Nāc un
atbalsti savējos!

Balvu dramatiskā kolektīva izrāde
Nora Vētra Muižniece “Māsas”
Balvu pagasta Tautas namā. Ieeja
bez maksas. Režisore Vaira Resne,
komponists
Kaspars
Freimanis,
scenogrāfe Astra Tjunīte, rekvizitores
Elita
Gromova,
Ludmila
Buša,
gaismotājs Krišs Resnis.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
23.februārī
plkst.12:00
Meteņdienas izklaides Bērzkalnes
sporta un atpūtas laukumā.

BĒRZPILS PAGASTĀ
15.februārī plkst.18:00 Dekteru
amatierteātra izrāde - joku luga
“Preilenīte” Bērzpils vidusskolas aktu
zālē. Ieeja ziedojums - EUR 1,50.
25.februārī
plkst.13.30
Meteņu svinības kopā ar folkloras
kopu “Saivenis” Bērzpils ainaviski
tematiskajā parkā.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
22.februārī plkst.19:00 Konkursu
“Misis
briežciemiete”,
“Misters
briežciemietis”, “Super vecmāmiņa”,
“Super vectētiņš” dalībnieku tikšanās
Briežuciema tautas namā. Nāciet
piedalīties, skatīties, klausīties, līdzi
just, atbalstīt un priecāties!

KUBULU PAGASTĀ
14.februārī plkst.19:00 Balvu
novada Gada balvas kultūrā “Mūsu
lepnums”
svinīgā
apbalvošanas
ceremonija Kubulu kultūras namā.
21.februārī plkst.18:00 Filma
“Valkātājs”, pēc filmas tikšanās
ar filmas režisoru Ivaru Zviedri
Kubulu kultūras namā. Ieeja – EUR
3,00. Nosalušie nelegālie imigranti
vjetnamieši un pierobežas iedzimtais
Pepiņš satiekas uz ES austrumu robežas.
Vai tā ir nejaušībai vai rūpīgs plāns?
29.februārī plkst.14:00 “Prāta
Spēles
Latvijas
kauss”
Kubulu

BALVU PAGASTĀ
16.februārī
plkst.12:00
Meteņdiena Balvu pagasta Pilskalnā
ar ugunskuru, jautrām aktivitātēm,
pankūkām, karstu tēju, tradicionālo
grūbas biezputru. Ņemam līdzi arī
savus gardumus un cienājamies kopā!
Nāciet, brauciet - būs jautri!
21. un 22.februārī plkst.19:00

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

kultūras
namā.
Lai
piedalītos,
jāizveido
komanda
no
4-6
dalībniekiem un jāreģistrējas mājas
lapā: www.prataspeles.lv! Dalība BEZ
MAKSAS!
8.martā
plkst.15:00
Neona
šovs “Atpakaļ nākotnē” Kubulu
kultūras
namā.
Gaismas,
notikumi
un
ceļojumi
laikā...
Neskaitāmi ceļojumi laikā! Biļetes
https://www.bilesuparadize.lv/lv/
no
8,00-12,00 EUR. Kulta gaismas, neona
šovs, kurš aizrāvis vairāku valstu
skatītājus, pirmo reizi ieradies arī
Latvijā. Laika mašīna jūs pārcels
atpakaļ pagātnē un nogādās nākotnē.
Senā Ēģipte, pirāti, citplanētieši,
lāzercilvēki un citi stāsti gaida
jūs. Pašas modernākās gaismu
datortehnoloģijas, neona maģijas
priekšnesumi pārsteigs gan mazos,
gan lielos skatītājus.

TILŽAS PAGASTĀ
15.
un
16.februārī
visas
dienas garumā akcijas “Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē” ietvaros būs
iespēja apciemot zirgus “Kapulejās”!
Samīļoties, sabučoties, sabildēties,
pacienāt, pavizināties zirga mugurā tik daudz ko darīt brīvā dabā zirgu sētā
“Kapulejas” Rutkovā, Tilžas pagastā.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta –
28738007. Līdzi var ņemt cienastu
zirgiem – burkānus. Vizināšanās
par atsevišķu maksu. Aktivitātes
piedāvājums tikai labvēlīgos laika
apstākļos.
23.februārī plkst.11:00 Tilžas
kultūras namā senioru tikšanās “Vai
atceries...”. Seniorus priecēs Rugāju
deju kopa “Švirksts” un Tilžas kultūras
nama deju kolektīvs “Palazdīte”.
23.februārī plkst.12:00 Filma
“Piļsāta pi upis” Tilžas kultūras namā.
Biļetes cena: senioriem EUR 0,50,
pārējiem EUR 2,50.

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

