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

14.oktobrī, klātesot Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam
Aigaram Pušpuram, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniecei Anitai Petrovai, Balvu novada
pašvaldības izpilddirektorei Imantai
Serdānei, Balvu novada pašvaldības
izpilddirektores
vietniecei
Guntai
Raibekazei, Balvu novada pašvaldības
projektu vadītājai Irēnai Začevai, SIA “LVS
Building” valdes loceklim Normundam
Lācim, SIA “LVS Building” projektu
vadītājam Raimondam Barkānam, SIA
“LVS Building” būvdarbu vadītājam
Laurim
Mārtinsonam,
SIA
“LVS
Building” būvdarbu vadītāja palīgam
Rolandam Kaupušam, būvuzraugam
Normundam Šteinbergam un SIA
“Būvdizains” projektētājam Armandam
Akmenam, industriālās teritorijas ēkas
pamatos tika ierakta kapsula, novēlot
Balvu novada uzņēmējdarbības vides
veiksmīgu attīstību un ikvienam
iedzīvotājam personīgo izaugsmi un
panākumus.
Kapsulā tika ievietots vēstījums
nākamajām paaudzēm, Balvu novada
pašvaldības informatīvā izdevuma
“Balvu Novada Ziņas” pēdējais numurs,
kā arī pašreiz apgrozībā esošā valūta –
eiro monētas.
Industriālā teritorija tiek izveidota,
sakārtojot degradēto teritoriju 7,61 ha

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

BALVU NOVADA VĒSTURĒ VĒRIENĪGĀKĀ PROJEKTA – INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS
ĒKAS PAMATOS TIEK IERAKTA KAPSULA AR VĒSTĪJUMU NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM

SIA “LVS Building” valdes loceklis Normunds Lācis un Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs ierok kapsulu
vienā no industriālās ēkas pamatiem.
platībā projekta “Industriālās teritorijas
attīstība, revitalizējot īpašumu Balvu
novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020, ietvaros.
Uz šo brīdi tas ir lielākais būvdarbu

līgums Balvu novadā - EUR 5 776
270,17. Šeit plānots uzbūvēt divas
ražotnes un katlu māju, kopā uzbūvējot
7 ēkas un radot 86 darba vietas, kas

būtu ļoti liels ieguvums Balvu novadam
un tā iedzīvotājiem.

PASNIEGTAS “GADA BALVAS IZGLĪTĪBĀ 2020”
Ejot pa dzīvi, mēs savā ceļā
nepārtraukti sastopam skolotājus. Kāds
mums ir ielicis pamatus bērnudārzā,
kāds turpinājis izglītot pamatskolā, tad
vidusskolā, augstskolā, dzīves skolā…
Lai kāds bijis mūsu skolotājs, viņš
noteikti ir devis mācību.
Ir attīts vēl viens rudens, izvērtēts
paveiktais un 9.oktobrī nominētie
pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji
un viesi tikās pasākumā - „Gada balva
izglītībā 2020”.
Atklājot pasākumu Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
teica: “Ir viegli mācīties no tāda cilvēka,
kas māca vairāk ar savu piemēru nekā
ar vārdu, ir viegli noteikt ceļa virzienu,
ja ir kāds, kurš parāda ar karti un
kartē vēl taciņu, kā pie galamērķa
nonākt. Un ir brīnišķīgi, ja kāds uzslavē
mūs tad, kad esam bijuši vislabākie.
Šodien Balvu novada 21.pasākums
“Gada balva izglītībā”. Šajā pasākumā
mēs sveicam un uzteicam labākos no
labākajiem pedagogiem, un es, tāpat
kā visa Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde, ļoti lepojos par to, ka mūsu
pedagogiem ir taisna mugura, atvērta
un labestīga sirds, ass prāts un griba

nepārtraukti mācīties, visu mūžu
mācīties.
Šī gada pavasaris ir ieviesis milzīgas
izmaiņas mūsu dzīvēs, katram
un
katrā ģimenē, un attālinātajā mācību
procesā pieņēmām
izaicinājumus
kādus nevarējām pat iedomāties.
Šodien īpaši gribu uzteikt pirmsskolas
izglītības iestāžu kolektīvus, kuri darbu
nepārtrauca nevienu dienu attālināti
no 12.marta līdz pat šai dienai.
Daudz strādāja, nerunāja daudz,
darīja pacietīgi un atbildīgi. Savukārt
pedagogi skolās pagarināja savu darba
laiku līdz vēlai nakts stundai, atbildot
uz neskaitāmiem vecāku un skolēnu
zvaniem, mācoties jaunās tehnoloģijas,
pārplānojot visu pierasto ikdienas
darbu līdz šim. Paldies sirsnīgs katram
un visiem!”
Klātesošos uzrunāja arī Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Vārdu
salikumam – bērns, jaunietis, skolnieks
un skolotājs, protams, neatņemama
sastāvdaļa ir mīlestība. Tā ir jūsu
pedagodu mīlestība pret darbu, ko
darāt, jūsu mīlestība pret bērniem, ko
jūs sniedzat savā darba laikā, jo jūs
esat otra ģimene ikvienam no mūsu

bērniem, jauniešiem un skolēniem.
Vislielākais
paldies
ikvienam
pedagogam un direktoram, un sirsnīgs
sveiciens svētkos!”
Nominācijā „Par ieguldījumu un
sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem” tika izvirzīti 4 pedagogi
- Valentīna Kravale (Balvu Valsts
ģimnāzija),
Jolanta
Dundeniece
(Bērzpils vidusskola), Sarmīte Keisele
(Balvu Sporta skola) un Irēna Šņitkina
(Balvu Mūzikas skola), kura arī ieguva
galveno balvu.
Nominācijā
„Par
inovācijām
izglītības procesā” tika izvirzīti 5
pedagogi - Ginta Keiša (Balvu Valsts
ģimnāzija),
Aina
Vilcāne
(Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola), Dina Kravale (Balvu
sākumskola),
Inita
Koļcova
(PII
„Sienāzītis”) un Mārīte Buliga (Balvu
PII „Pīlādzītis”). Galveno balvu ieguva
Dina Kravale, kuras būtība ir spēja
pielāgoties un mainīties līdzi laikam un
vēlēšanās mācīties kopā ar skolēniem,
īpaši tehnoloģiju izmantošanas jomā krīta tāfeli ir nomainījušas interaktīvās
tāfeles, grāmatas - planšetdatori,
mācību process arvien vairāk tiek
digitalizēts. Nepārtraukta izglītošanās,

jaunu mācību metožu meklēšana
un apguve – tā ir Dinas Kravales
ikdiena. Ne velti skolēni Dinu sauc par
mūsdienīgu skolotāju.
(Turpinājums 4.lpp.)

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola (BPVV) saņēma balvu divās
nominācijās “Par inovācijām izglītības
iestādes darbībā” un “Par mūsdienīgu
izglītības iestādes darba organizāciju
un vadību”, kuru ieguva BPVV direktora
vietniece profesionālās izglītības darbā
Inga Kaļva (foto pirmā no labās).
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“AMATU PRASMES TŪRISMA TELPĀ”
LLI-539 (TOUR DE CRAFTS)

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Projekta
īstenošanas
laiks:
01.07.2020.-30.06.2022.
Projekta vadošais partneris:
Latgales plānošanas reģions (LV)
Projekta partneri:
•
Preiļu novada dome (LV),
•
Balvu novada dome (LV),
•
Dobeles Pieaugušo izglītības
un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
(LV),
•
Anīkšču mākslas inkubators –
mākslas galerija (LT),
•
Paņevēžas rajona pašvaldības
administrācija (LT).
Projekta finansējums: kopējās
projekta izmaksas ir 816 946,72 EUR,
projekta līdzfinansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ir 694
404,70 EUR.
Balvu novada pašvaldības projekta
īstenošanai
ieplānotas
kopējās
izmaksas 166 126.00 EUR apmērā,
projekta līdzfinansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ir 141
207.10 EUR.
Projekta
mērķis:
veicināt
tradicionālo amatniecības prasmju
ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot
un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas
pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā
mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu
tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt
tūristu interesi.
Projekta aktivitātes: Apmācības
un
kapacitātes
stiprināšanas
pasākumi vietējiem amatniekiem, t.sk.
(1) apmācības par tendencēm tūrismā,
apmācības un praktiskie uzdevumi par
digitālajiem risinājumiem tiešsaistē
un zīmolvedību, kas palīdzētu būt
redzamiem
un
atpazīstamiem
internetā,
piesaistot
auditoriju,
(2) radošās meistarklases, radot
unikālus
produktus,
raksturīgus
konkrētajai pārrobežu teritorijai, kas
būtu moderni, veidoti, izmantojot
tradicionālās
prasmes,
vietējos

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

NOTIKUMIEM BAGĀTS
BALVU NOVADĀ!

RUDENS

ARĪ

Foto Iluta Kriškijāne.

Šogad rudens ir īpaši silts un skaists. Prieks, ka to varējām baudīt
arī vakara pastaigā pa Lāča dārzu, kad tas iemirdzējās daudz un dažādās
gaismās. Prieks arī par to, ka Balvu novadā ir vēl par vienu sakārtotu
vietu vairāk. Kā jau minēju arī savā svētku uzrunā, tad šis ir tikai sākums
Lāča dārza labiekārtošanai. Domāsim, plānosim, meklēsim iespējas, kā
vēl šo parku padarīt pievilcīgāku saviem iedzīvotājiem un viesiem. Otra
projekta ietvaros tika sakārtota Amatnieku mājas ārējā fasāde. Arī šeit
mums jādomā un jāmeklē veidi, kā attīstīt un pilnveidot šo vietu.
Saprotu arī dažu pasākuma viesu vilšanos par to, ka gaismas
objekti pēc pasākuma vairs nav sastopami Lāča dārzā, bet gribu uzsvērt
arī to, ka šie bija svētki – Lāča dārza atklāšanas svētki. Un kā ikkatriem
svētkiem mēs gatavojamies, tā gatavojāmies arī šiem svētkiem, rotājot
un sapošot mūsu Lāča dārzu. Vēlējāmies sagādāt prieku apmeklētājiem
ar gaismas un skaņas gleznām. Dzirdot, ka bijušā muižas parka
apmeklētājiem šādi izgaismots Lāča dārzs ļoti patika, domāsim, kā
nākotnē ierīkot tur statiskus gaismas objektus, lai prieks ir arī ikdienā, ne
tikai svētkos.
Tāpēc vēlētos, kaut vairāk mēs spētu priecāties par to, kas mums
ir! Saudzēt un sargāt to. Jo katrs pats mēs veidojam vidi sev apkārt, sākot
jau ar savas mājas pagalmu. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, cik patīkama
un labiekārtota vide būs mums apkārt. Arī mēs pašvaldība savās iespēju
robežās cenšamies uzlabot un labiekārtot vidi Balvu novadā, piesaistot
projektu finansējumu, atbalstot biedrību iniciatīvas un atvēlot tam katru
gadu konkrētos budžeta līdzekļus, lai mūsu cilvēks šeit justos labi, vēlētos
dzīvot, strādāt un veidot ģimeni. Mūsu novada galvenā vērtība ir ikviens
novada iedzīvotājs.
12.oktobrī notika apvienojamo Baltinavas, Balvu, Rugāju un
Viļakas novadu domju deputātu kopsapulce, kuras laikā tika nolemts
par apvienojamā Balvu novada Vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un
locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu. Tajā piedalījās 4
Rugāju novada domes deputāti, 8 Baltinavas novada domes deputāti,
9 Viļakas novada domes deputāti un 10 Balvu novada domes deputāti.
Atklāti balsojot PAR - visi deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu, izveidot
Balvu novada vēlēšanu komisiju 9 locekļu sastāvā, izsludinot apvienojamā
Balvu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
no 2020.gada 19.oktobra līdz 2020.gada 30.oktobrim un nosakot
pieteikumu veidlapu pieņemšanas vietas Baltinavas, Balvu, Rugāju un
Viļakas novadu administrācijās to darba laikā.
Vakar bija īpašs notikums - Balvu novada vēsturē vērienīgākā
projekta – industriālās teritorijas ēkas pamatos tika ierakta kapsula kā
simbolisks vēstījums un paliekoša vērtība nākamajām paaudzēm, novēlot
Balvu novada uzņēmējdarbības vides veiksmīgu attīstību un ikvienam
iedzīvotājam personīgo izaugsmi un panākumus. Sakārtojot šo teritoriju,
ir plānots uzbūvēt divas ražotnes un katlu māju, kopā uzbūvējot 7 ēkas
un radot 86 darba vietas, kas būtu ļoti liels ieguvums Balvu novadam un
tā iedzīvotājiem.
Bet galvenais, ko visiem novada iedzīvotājiem šobrīd vēlos
novēlēt, ir veselība. Redzam un dzirdam, ka atkal spēkā ir stājušies un
stāsies dažādi ierobežojumi, lai aizkavētu infekcijas COVID-19 izplatību
sabiedrībā. Lai arī mūsu novadā uz šo brīdi nav konstatēta neviena
saslimšana, vēlreiz aicinu ikvienu domāt kā par savu, tā apkārtējo cilvēku
veselību, rūpīgi sekot līdzi savai pašsajūtai un ievērot Slimību profilakses
un kontroles centra izstrādātos ieteikumus, kā sevi pasargāt no ikvienas
elpceļu infekcijas, tajā skaitā arī koronavīrusa. Būsim atbildīgi!

resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas,
(3) mākslas gadatirgi, parādot radošo
meistarklašu
rezultātus,
daloties
pieredzē un izveidojot amatnieku
tīklu.
Balvu
novada
pašvaldības
aktivitātes projekta ievaros būs:
(1) Balvu muižas ēkas pagrabstāva
vienkārša renovācija, (2) keramikas
radošā darbnīca/ meistarklase un
(3) vietējo amatnieku piedalīšanās
dažādos
pasākumos/
radošajās
darbnīcās
tradicionālo
prasmju
apgūšanai un praktisko iemaņu
apmaiņai starp dažādām amatniecības
nozarēm.
Šīs aktivitātes papildinās arī dažāda
veida komunikācijas aktivitātes, t.sk.
izstrādātā “Tour de Crafts” koncepta
popularizēšana,
veidojot
video
stāstus, kas tiks publicēti projekta
partneru komunikācijas kanālos un
medijos. Tiks izstrādāti arī drukāti
mārketinga materiāli un suvenīri, kas
tiks izdalīti pasākumu laikā.
Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam mērķis ir sekmēt Programmas
reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko
attīstību,
palīdzot
tos
padarīt
konkurētspējīgākus un pievilcīgākus
dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai
un
tūrismam. Programmas mājas lapa:
www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa:
www.europa.eu.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas
Savienības finansiālo atbalstu. Par
šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu
novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.

Tikšanās laikā 2020. gada 28. septembrī Daugavpilī, kad kopā sanāca gan
klātienē, gan tiešsaistē visi projekta partneri, (no kreisās) Latgales plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs un Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece
Klavdija Zarāne parakstīja partnerības vienošanos ar projekta partneriem par tā
īstenošanu. Tikšanās laikā tika pārrunātas arī plānotās projekta aktivitātes, izveidota
projekta ieviešanas grupa un diskutēts par uzraudzības komitejas sastāvu.
2.
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PAŠVALDĪBAS NOSLĒGUSIES PROJEKTA “KULTŪRAS UN
DABAS OBJEKTU SAKĀRTOŠANA BALVU
NOVADĀ” ĪSTENOŠANA
paredzēts likvidēt esošos graustus

TURPINĀS
DARBI
ĪPAŠUMĀ “DIŽLAZDAS”

Noslēgusies
Balvu
novada
pašvaldības
projekta
Nr.20-07AL19-A019.2201-000005
“Kultūras
un dabas objektu sakārtošana Balvu
novadā” īstenošana.
Projekta mērķis - labiekārtot
kultūras
un
dabas
objektus
Balvu novada Kubulu un Balvu
pagastos, padarot tos pievilcīgākus
apmeklēšanai
gan
vietējiem
iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Projekta ietvaros tika veikta
Krucifiksa
namiņa
atjaunošana
Kubulos un Naudaskalna dīķa krasta
labiekārtošana.
Krucifiksa
namiņam
Kubulos
tika veikta apšuvuma dēļu un jumta
seguma nomaiņa, bruģa ieklāšana.
Pie Naudaskalna dīķa tika veikti
sekojoši labiekārtošanas darbi –
uzstādīti atpūtas galdiņi ar soliņiem 2
komplekti, uzstādītas 3 apgaismojuma
laternas ar saules baterijām, uzstādīta
tualete, izbūvēts stāvlaukums, dīķī
ielaista makšķerēšanas laipa uz
pontoniem.

“TAUTASTĒRPU STĀSTI” BALVU REĢIONA
KULTŪRVĒSTURES DATU BĀZĒ
Šogad vasarā bibliotēka realizēja
VKKF atbalstīto projektu “Tautastērpu
stāsti” Balvu reģiona Kultūrvēstures
datu bāzē”. Tautastērps ir nozīmīga un
nacionāli savdabīga latviešu kultūras
mantojuma sastāvdaļa, kas dažādu
tradīciju ietvaros ir nepārtraukti
attīstījies. Tas nesaraujami saistīts
ar Dziesmu svētku tradīciju, bet
arvien pieaug cilvēku skaits, kuriem
tautastērpu gribās savā īpašumā. Cik
tādu tautastērpu īpašnieku varētu būt
mūsu reģionā?
Jau iepriekš nedaudz apzinājām
cilvēkus, kuriem ir savi tautastērpi,
un, kuri būtu gatavi dalīties ar stāstu:
kā nonācis līdz vajadzībai pēc sava
tautastērpa, kā izvēlējies meistarus,
kuri darinājuši kādu apģērba daļu vai
pats darinājis, kādos godos velk savu
tautastērpu utt. Tāpat projekta laikā
noorganizējām nelielas fotosesijas
dabā un iemūžinājām tautastērpa
valkātājus
skaistās
fotogrāfijās.
Savāktie
tautastērpu
stāsti
un
fotogrāfijas parāda katra tērpa īpašo
unikalitāti, kā arī popularizē meistarus,
kuriem ir attiecīgās tautastērpa
darināšanas prasmes.
Šoreiz tie ir vienpadsmit stāsti.

Tā sanāca, ka pirmos atradām un
uzrunājām tieši šos tērpu valkātājus.
Paldies Daigai Brezinskai, Eduardam
Buravecam, Martai Gailumai, Astrīdai
Krainai, Lienei Pipurei, Imantam
Slišānam, Ivetai Sviklānei, Lilitai
Šneperei, Valdai Vancānei, Evitai
Zarembai-Krīgerei.
Tāpat
paldies
Ivetai Gabrānei un Balvu Novada
muzejam par Abrenes tautastērpa
stāstu un fotogrāfijām. Paldies Rutai
Cibulei par skaistajām fotogrāfijām.
Visus stāstus un fotogrāfijas var
skatīt te - http://balvurcb.lv/kb/index.
php?CategoryID=94
Projekta laikā mums ar Rutu
laimējās satikt šos fantastiskos
cilvēkus - katru ar savu tautastērpu,
katru ar savu stāstu. Gribētos, lai šie
stāsti iedvesmo arī Jūs!
Ināra Bobrova,
projekta vadītāja

Iepirkuma rezultātā būvdarbus
abos objektos veica SIA Building.
Projekta kopējā izmaksu summa
- EUR 10 392,82, piešķirts publiskais
finansējums
(Eiropas
Savienības
finansējums
un
valsts
budžeta
finansējums) – EUR 9000,00.
Irēna Začeva,
projekta vadītāja

Foto no personīgā arhīva.

un izveidot industriālo teritoriju ar
modernu infrastruktūru, izbūvējot
administratīvo
ēku,
laukumus,
pievedceļus,
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmu,
teritorijas
apgaismojumu, izveidojot jaudīgu
elektropieslēgumu, kā arī pārbūvēt
esošo 300m garo ceļa posmu no
šosejas Viļaka-Balvi uz revitalizējamo
īpašumu “Dižlazdas”. Kopumā tiks
revitalizēta
degradētā
teritorija
3,74 ha platībā. Izbūvētais objekts
konkursa kārtībā tiks nodots nomā
komersantiem.
Šobrīd
notiek
darbi
pie
administratīvās ēkas iekšdarbiem,
asfaltbetona laukuma izbūves un ceļa
posma asfaltēšanas.

SĀKAS PROJEKTS “ATPAKAĻ NĀKOTNĒ”
Baltinavas, Balvu, Rugāju un
Viļakas novadi ir uzsākuši projekta
Nr. VP2020/1.2-8 “Atpakaļ nākotnē”
īstenošanu, kura laikā tiks izstrādāts
jaunatnes
politiskās
stratēģijas
dokuments. 9.oktobrī, četru novadu
jaunatnes darbinieki sanāca kopā uz
pirmo tikšanos Baltinavas novada
Z/S
Amatnieki-Riekstiņi.
Projektā
kopā ir iesaistīti 10 jaunatnes jomas
darbinieki. Rīts sākās ar kafijas pauzi
un iepazīšanos, kā arī projekta mērķa
izrunāšanu. Lai komandas veidošanās
process būtu ātrāks, tika piesaistīta
supervizore Inga Pāvula. Viņas vadībā
tika veikti dažādi uzdevumi, kuri ļāva
katram apjaust savas stiprās un vājās
puses, saprast savu lomu projektā, un
kopā tika izrunātas svarīgākas lietas,
lai sadarbība būtu veiksmīga. Kopā
pavadītais laiks bija ļoti produktīvs un
ļāva iepazīt vienam otru vēl labāk.

Nākamā
aktivitāte
plānota
oktobra otrajā pusē, kad jaunatnes
jomas darbinieki kopā ar projektā
iesaistītajiem
jauniešiem
dosies
pieredzes apmaiņas braucienā pa
Latviju.
Sakām lielu paldies Z/S AmatniekiRiekstiņi par silto uzņemšanu.

NO 2020.GADA 19.OKTOBRA LĪDZ 2020.GADA
30.OKTOBRIM

Foto Ruta Cibule.

Tiks izsludināta apvienojamā Balvu novada vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās
Pieteikumu veidlapu pieņemšanas vietas būs Baltinavas,
Balvu, Rugāju un Viļakas novadu administrācijās to
darba laikā
Pieteikuma veidlapu varēs saņemt novadu
administrācijās to darba laikā, un tās būs pieejamas
arī elektroniski no 19.oktobra novadu mājas lapās
www.baltinava.lv, www.balvi.lv, www.rugaji.lv,
www.vilaka.lv

Skaidrītes Šneperes izšūtā villaine.
3.
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Balvu novada pašvaldība turpina
projekta
Nr.
5.6.2.0/17/I/022
“Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu
pierobežā” realizāciju. Balvu novada
pašvaldība ir projekta vadošais
partneris, projekts tiek realizēts
sadarbībā ar Viļakas, Rugāju un
Baltinavas
novadu
pašvaldībām.
Projekta kopējās izmaksas ir 6 851
293,53 EUR, no tiem attiecināmās
izmaksas ir 5 379 520,10 EUR. Kopējais
ERAF finansējums ir 4 112 535,91 EUR,
valsts budžeta dotācija 206 988,15
EUR.
Projekta mērķis ir revitalizēt,
reģenerēt
degradētās
teritorijas
Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas
novados
atbilstoši
pašvaldību
attīstības programmām, nodrošinot
videi draudzīgu un vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālo izaugsmi un
jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta aktivitātēs Balvu novadā

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 15.oktobris
Nominācijā
„Par
mūsdienīgu
izglītības iestādes darba organizāciju
un
vadību”
tika
izvirzītas
2
pretendentes –
Iveta Kuģeniece
(Tilžas vidusskola) un Inga Kaļva (Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola), kura arī saņēma galveno
balvu. Inga profesionāli un mūsdienīgi
organizē sadarbību ar uzņēmējiem,
Latvijas Darba devēju konfederāciju,
fondiem
un
mecenātiem,
lai
nodrošinātu izglītojamajiem prakses
vietas un stipendijas. Ir ieguldīts
liels darbs profesionālās iestādes
popularizēšanai reģionā. Iesaistoties
projektos,
piesaistīti
ievērojami
Eiropas sociālā fonda līdzekļi.
Nominācijā „Par veiksmīgāko
pedagoga debiju” tika izvirzīti 3
pretendenti - Karīna Žīgure (Balvu
sākumskola), Tatjana Melne (PII
„Sienāzītis”) un Līga Ikstena (Kubulu
PII „Ieviņa”). Galveno balvu ieguva
Karīna Žīgure, viņa, strādājot skolā
nepilnu gadu, sevi pierādījusi kā
veiksmīgu līderi, kura spēj aizraut,
ieinteresēt un motivēt skolēnus. Pie
Karīnas skolēni un viņu vecāki meklē
palīdzību, mācās analizēt un vērtēt, jo
uzticas. Skolotāja iesaistās konfliktu
situāciju
risināšanā,
piesaista
nepieciešamos speciālistus atbalsta
sniegšanai un regulāri organizē
dažādus preventīvos pasākumus.
Nominācijā
“Par
inovācijām
izglītības iestādes darbībā” tika izvirzīti
3 pretendenti - Balvu Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola,
Balvu sākumskola un Kubulu PII
„Ieviņa”. Galveno balvu ieguva Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola. Šī izglītības iestāde
veiksmīgi realizē vispārizglītojošā
virziena, profesionālās izglītības,
arodizglītības,
neklātienes
mūžizglītības un pieaugušo pilnveides
mācību programmas. Tiek organizēts
mūsdienīgs
mācību
process
labiekārtotos
un
modernizētos
mācību kabinetos. Estētiska, gaumīga
un droša izglītības iestādes vide.
Veiksmīga akreditācija. Skola attīstās

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga
(pirmā no labās) un priekšsēdētājas
vietniece Irina Andrejeva (pirmā no
kreisās) sveica Olgu Markovu (foto
centrā) par ieguldījumu arodbiedrības
darbā un veiksmīgu LIZDA Balvu
starpnovadu arodorganizācijas vadīšanu.

nepārtraukti.
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
kolektīvu video sveicienā uzrunāja
Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK)
ģenerāldirektore
Līga
Meņģelsone: “Šeit ir garš, garš
saraksts ar tiem sasniegumiem, ko šī
konkrētā skola ir izdarījusi. Izdarījusi
ne tikai to, ko no viņiem sagaida, bet
pat daudz vairāk. Tā ir gan sadarbība
ar LDDK par mācību prakšu darba
vidē balstītu mācību īstenošanu.
Tas ir par sadarbību ne tikai ar sava
reģiona, bet arī Pierīgas uzņēmējiem.
Tā ir īpašā pieeja tieši pirmā
kursa audzēkņiem pirms mācību
prakšu uzsākšanas, un tā ir aktīva
piedalīšanās reģiona organizētajās
karjeras, uzņēmējdarbības izstādēs.
Šī skola organizē darba devēju un
darba ņēmēju, un audzēkņu forumu
“Profesionālā izglītība
- atslēga
uz darba tirgu”. Šī skola ļoti aktīvi
popularizē darba ņēmēju un darba
devēju sadarbību, un īpaši aktīvi to
dara Ziemeļlatgales reģionā. Šie daži
punkti ir tikai maza daļa, no tā, ko šī
skola ir izdarījusi. Tāpēc es no sirds
apsveicu jūs, tas ir jūsu panākums,
tie ir jūsu lauri, un šajā gadījumā
izbaudiet to kā uzvarētāji, jo esat
izdarījuši pietiekami daudz, lai tajā
brīdī, kad vēsturiski būs jāatskatās,
ko tad mēs esam izdarījuši vairāk gan
savai skolai, gan savam reģionam,
gan Latvijai, tad jūs ar visu pārliecību
varat teikt, ka mēs izdarījāt visu, kas
no mums ir atkarīgs. Paldies jums par
to!”
Ikvienam svarīgi būt saprastam,
novērtētam,
atbalstītam,
un
pedagogiem
šāda
organizācija
ir Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrība (LIZDA),
kas neapšaubāmi ir stiprais plecs un
droša aizmugure! Arī pasākumā “Gada
balva izglītībā 2020” ar savu klātbūtni
pagodināja LIZDA priekšsēdētāja Inga
Vanaga un priekšsēdētāja vietniece
Irina Andrejeva. “Mums – man un
Irīnai - ir ļoti liels pagodinājums

un prieks būt šeit kopā tik sirsnīgā
pasākumā, kas ir svētki, un tādi
svētki ir vajadzīgi. Pedagogs ir tas,
kurš cenšas skolēnam un bērnam arī
bērnudārzā dot līdzi to lielo atslēgu
buntīti, ar kuru tad var vērt vaļā pēc
vajadzības izglītības tālākās gaitas,
darba gaitas, attiecību un ģimenes
veidošanu, draudzības uzturēšanu,
vērtības. Un tad iedomājaties, cik
daudz mēs dodam, un kāda ir tā
mūsu katra pedagoga loma tai
cilvēka dzīvē, tāpēc novērtējam sevi
un tos savus mīļos un tuvos, kuriem
pateicoties mēs varam darīt to darbu,
ko darām. Vēlos novēlēt ikvienam, lai
ir šis veselīgums, atbalsts, lai ir prieka
mirkļi un lai šādi svētku mirkļi dot
enerģiju tālākām gaitām.
Bet šajās visās darba gaitās, kā jau
minēju, arī arodbiedrībai ir sava loma,
lai tas izglītības nozarē strādājošais
justos
priecīgāks,
novērtētāks,
pasargātāks, atbalstītāks. Tāpēc šajā
reizē vēlētos pateikt paldies Olgai
Markovai, par to rūpi, ko ikdienā turat,
palīdzot, atbalstot, par to pieredzi, par
palīdzīgo roku, par to sadarbības tiltu,
kas nav mazsvarīgs, to uzturēt labu
ar visām iesaistītajām pusēm, un būt
kopā ar nozarē strādājošajiem gan
priecīgākos, gan arī tajos brīžos, kad
viņiem ir bijusi vajadzība palīdzību”.
Pasākumā paldies vārdi tika teikti
arī pedagogiem, kuri ir dalījušies
ar savu pedagoģisko pieredzi, jo
skolotājam ir svarīgi nemitīgi izvērtēt
savu praksi un ieraudzīt aizvien
jaunas pieredzes iespējas. Pagājušajā
mācību gadā Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde uzsāka savstarpējās
mācīšanās
un
pedagoģiskās
prakses izzināšanu novada skolās.
Tai atsaucās daudzi Balvu novada
pedagogi,
kuri
viennozīmīgi
ir
ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu
izaugsmē. Novadītās mācību stundas
apliecināja, ka milzīgs zināšanu un
prasmju resurss ir paši pedagogi,
tāpēc paldies par profesionalitāti,
atvērtību un uzdrīkstēšanos tika
teikts Evai Zučikai- Kuzņecovai, Irēnai

Pasākuma laikā Balvu novada
domes Pateicības rakstu par ilggadēju,
radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu
Bērzkalnes
pirmsskolas
izglītības
iestādes attīstībā saņēma Bērzkalnes
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Inta Korlaša.

Balvu sākumskolas pedagoģes (no
kreisās) - Karīna Žīgure, nominācijas
„Par veiksmīgāko pedagoga debiju”
saņēmēja, un Dina Kravale, nominācijas
„Par inovācijām izglītības procesā”
saņēmēja.
4.

Šaicānei, Inārai Konivalei, Aijai Naglei,
Jānim Zakarītim, Annai Barbaniškai,
Āritai Andrejevai, Inesei Pujatei,
Guntai Rižajai, Guntai Spridzānei,
Irīdai Maderniecei, Anitai Stepanovai,
Lolitai Kokorevičai, Dainai Veidai,
Gunitai Pugejai, Ingai Bukšai, Ligitai
Bukovskai- Polei, Ingrīdai Paršinovai,
Sarmītei Losei, Inesei Karpai, Linai
Veselovai, Guntai Boktai.
Klātesošos
sveica
Kubulu
pagasta jauktais vokālais ansamblis,
vadītāja Anastasija Ločmele, deju
studija „Terpsihora”, vadītāja Līga
Moroza – Ušacka, Kubulu pagasta
lielie un mazie dejotāji, vadītāja Zita
Kravale, bet ar koncertprogrammu
iepriecināja Mārtiņš Ruskis.
Pasākuma foto: V.Kaņepe

Pasākuma “Gada balva izglītībā”
nolikums
paredz,
ka
konkursa
organizatori var piešķirt vienu papildu
nomināciju. Šogad komisija lēma
piešķirt papildus balvu nominācijā “Par veiksmīgu pedagoga debiju”- Līgai
Ikstenai.

Nominācijā „Par ieguldījumu un
sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem” galveno balvu ieguva
Irēna Šņitkina - pedagogs ar 43
gadu darba pieredzi -talantīga un
prasmīga skolotāja, atsaucīga kolēģe,
kas nepārtraukti papildina savu jau tā
iespaidīgo pieredzi ar jaunām zināšanām,
apmeklējot pedagogu kvalifikācijas
celšanas kursus, seminārus, konkursus,
koncertus, meistarklases, tādejādi darbīgi
demonstrējot sekošanu mūžizglītības
principiem. 2019./2020.m.g. skolotājai
izvērties veiksmīgs un ražens – divi
audzēkņi ir guvuši augstas godalgotas
vietas Valsts mēroga konkursos.
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SVINĪGI ATKLĀTS LĀČA DĀRZS

Foto Valters Kaņepe.

ir īpašs mirklis, kad oficiāli varam
atvērt vēl vienu sakārtotu vietu
novadā – Lāča dārzu, kas citam ir ceļš
uz darbu, citam - vakara pastaigu
vieta, bet citam ir vieta, kur raisīt
pārdomas. Lāča dārzs ir ieguvis jaunu
skatu, tāpēc liels paldies ikvienam
par ieguldīto darbu. Kā ik vienai
lietai, arī šai lietai būs turpinājums.
Turpinājums labiekārtošanā. Šis dārzs
iegūs vēl vienu atdzimšanu, jo šis ir
tikai sākums …”.
Tika atskaņots arī projekta vadošā
partnera NVO “Peipsi Project” projektu
vadītājas Olgas Vasiļenko audio
apsveikums, kurā viņa vēlēja siltumu
visās tā izpausmēs, un neaizmirstamu
vakaru pastaigās pa Lāča dārzu citā
gaismā!
“Radio trio” dziesmu izpildījums
un Riharda Krilova virtuozā ģitārspēle
izgaismoto parku papildināja ar
neatkārtojamām skaņas gleznām.
Parks ir uzsācis savu ceļu uz pilnību
- tuvākajā laikā tajā tiks izvietoti
soliņi, tiks realizētas vēl dažādas
interesantas idejas, kas padarīs šo
vietu vēl mājīgāku gan pilsētniekiem,
gan pilsētas viesiem.

Svinīgo Lāča dārza atklāšanas lentu pārgrieza Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs un SIA “Asko AS” pārstāve Svetlana Udalova.

Foto Valters Kaņepe.

Šis raksts ir tapis ar Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014. -2020. gadam finansiālu atbalstu.
Par tā saturu ir atbildīga tikai Balvu
novada pašvaldība, un tas ne vienmēr
atspoguļo Programmas, Programmas
iesaistīto valstu Latvijas un Krievijas
viedokli, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas
pārrobežu attīstības aktivitātes ar
mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot to potenciālu un atrašanās
priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa ir www.
latruscbc.eu

Rudenīgajā laikā pastaigu Lāča dārzā īpašu darīja dažādi gaismas un dzīvās uguns
objekti, par kuriem priecājas arī Agrita, Ketija un Krista.

Foto Valters Kaņepe.

Vēl šodien daudzu pilsētnieku
un pilsētas viesu sirdīs noteikti
deg 2.oktobra vakarā “Lāča dārza”
atklāšanas svētkos iedegtās uguntiņas.
Šī diena bija īpašs mums visiem,
gan projekta ieceres autoriem, gan
realizētājiem, ik vienam, kas baudīja
pasākuma īpašo gaisotni.
“Lāča dārza” pārvērtības 2.oktobra
dienā baudīja tūrisma speciālisti,
mediju pārstāvji un citi interesenti, kuri
iepazinās ar projekta Latvijas-Krievijas
pārrobežu projekta “Veco parku
jaunā dzīve: efektīva vēsturisko dabas
objektu apsaimniekošana Latvijas Krievijas pierobežā” ietvaros atjaunoto
vēsturisko tūrisma objektu “Lāča
dārzs”. Bija iespēja klausīties lekcijas
par projekta laikā veikto pētījumu, kurā
tika pētīti 10 Latgales un 10 Vidzemes
muižu parki, iepazīties ar projekta
būtību- mērķiem, uzdevumiem un
rezultātiem.
Klātesošos
uzrunāja
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova,
kura, pirms pasākuma izstaigājusi
Lāča dārzu, teica: “Šobrīd vasaras
puķu dobes jau savu krāšņo darbu ir
padarījušas, un zelta rudens iekrāso
visu pasauli zeltainu. Un, ejot pa
Lāča dārzu, šķiet, ka tā tam arī jābūt,
labiem celiņiem, apgaismojumam,
šobrīd vēl pietrūkst soliņu, bet tie būs,
jo pašlaik ir izgatavošanas posmā.
Bet, ja paskatās uz Lāča dārzu, kāds
tas izskatījās pirms gada, tad šī vieta
tagad patiešām ir mainījusies. Pirmais
posms mūsu Lāča dārzā ir noslēdzies.
Neapšaubāmi turpinājumam ir jābūt,
un viņš sekos, vēl būs daudz projektu,
daudz jaunu ideju, kā mēs šo vietu
varētu padarīt vēl pievilcīgāku gan
tūristiem, gan mūsu iedzīvotājiem. Tas
viss vēl taps.”
Vakarā pastaigu pa “Lāča dārzu”
īpašu darīja svinīga tā atklāšana,
uzrunas. Vēlot patīkamu vakaru,
pasākuma viesus uzrunāja Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Šis

Foto Dace Teilāne.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Lāča dārzā dažādie gaismas objekti priecēja apmeklētājus.

Šogad Covid-19 pandēmijas rezultātā izpalika akcijas “Muzeju nakts” pasākums,
tāpēc pasākuma laikā, dodoties pastaigā pa Lāča dārzu, bija iespēja apmeklēt arī
Balvu Novada muzeju, kur šobrīd skatāma Latvijas laikmetīgās keramikas izstāde no
Daugavpils Marka Rotko centra mākslas kolekcijas. Šo iespēju izmantoja vairāk kā 600
cilvēki.

Interesenti no tuvākām un tālākām Latvijas vietām jau rīta pusē iepazinās ar
atjaunoto Balvu muižas ansambļa parku “Lāča dārzs”.
5.
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NOSLĒDZIES KONKURSS “MANA SKOLOTĀJA/SKOLOTĀJS-PERSONĪBA, PROFESIONĀLIS”
Izglītības un zinātnes ministrijas
veiktā pašvaldību aptaujas liecina, ka
Latvijas skolās trūkst 320 pedagogu.
Šāda situācija ir jau daudzus gadus.
Paaudžu maiņa, kā arī profesijas
prestižs pieaug pārāk lēni. Skolotāja
profesija ir ļoti grūta un atbildīga, it
īpaši mūsdienās.
No 4.septembra līdz 1.oktobrim
ESF projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros tika rīkots radošs
konkurss “Mana skolotāja/skolotājspersonība, profesionālis” Balvu un
Baltinavas novadu vispārējās izglītības
iestāžu 9.-12.klašu skolēniem.
Tuvojoties
Skolotāju
dienai,
konkurss tika rīkots ar mērķi: radīt
interesi par skolotāja profesiju,
iepazīstot šīs profesijas nianses,
attīstīt savas radošās spējas.
Konkursa uzdevumi:
1. Attīstīt
skolēnos
komunikācijas
prasmes,
radošo
pašizpausmi,
izmantojot
IT
tehnoloģijas.
2. Atspoguļot
skolotāja
profesijas
nianses,
iepazīstot
konkrētus profesijas pārstāvjus.
3. Veicināt
prasmi
saskatīt
šī profesijas pārstāvju vērtīgākās
rakstura
iezīmes,
profesijai
nepieciešamās prasmes.
4. Veicināt skolēnu pārliecību
par savu veikumu.
Konkursa dalībniekiem bija jāintervē
skolotājs, un, izmantojot intervijā
un mācību procesā gūtās atziņas,
jāuzraksta
pārspriedums,
kurā
jāpamato, kāpēc izvēlētais skolotājs ir
personība un profesionālis savā jomā.
“Skolotājs – personība, manuprāt,
ir profesionālis savā jomā, viņš
apzinās savu misiju, izceļas ar augstu
inteliģenci, pārliecību, viņam piemīt
izcilas darba spējas”, savā radošajā
darbā raksta Stacijas pamatskolas

9.klases
skolniece
Zane
Keiša.
Tātad, konkursa dalībniekiem bija
nepieciešams iedziļināties skolotāja
darbā, iepazīt savus skolotājus gan
no profesionālās, gan no cilvēciskās
puses.
Izvērtēšanai savus pārspriedumus
par skolotājiem iesniedza skolēni no
Baltinavas vidusskolas, Balvu Valsts
ģimnāzijas, Tilžas vidusskolas, Stacijas
pamatskolas un Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiāles. Kopskaitā tika izvērtēti
11 radošie darbi. Jaunieši rakstīja par
skolotājiem: Arni Voiku, Ilgu Petrovu,
Tatjanu Bolgarovu, Lindu Vītolu, Janu
Mežali, Skaidrīti Atvari, Eleonoru
Barkāni, Maretu Timoškāni, Valdu
Dzeni, Lienu Indriku, Gunti Liepiņu.
Tieši šajos skolotājos jaunieši
saskatīja profesionāļus/personības.
“Skolotāja ir ļoti saprotoša,
pacietīga un vienmēr uzklausa
visus skolēnus, nekad nepamet
tos nelaimē, vienmēr iet kopsolī ar
laiku, iepazīst visus jauninājumus
savā profesionālajā jomā, saprot
jauniešu vajadzības un pieņem to
uzskatu dažādību”, par skolotāju
Tatjanu Bolgarovu raksta Baltinavas
vidusskolas
11.klases
skolniece
Renāte Ločmele.
Dāvis Bisenieks no Balvu Valsts
ģimnāzijas savā pārspriedumā atzīst,
ka skolotāja Ilga Petrova ir viņam
“raisījusi degsmi atklāt sevi un saprast,
cik daudz es patiesībā spēju.”
Elija Bērziša atzinīgi novērtē
skolotāja Gunta Liepiņa vadītās
stundas, jo “katra mācību stunda ir tik
aizraujoša, ka zūd laika izjūta.”
Savukārt
Sabīne
Kupča
no
Tilžas vidusskolas par profesionāli/
personību
uzskata
skolotāju
Lindu Vītolu, jo “viņa iedvesmo ar
savu pozitīvismu, darba spējām,
neatlaidību un mīlestību pret to, ko
dara.”

Laine Kupča no Tilžas vidusskolas
stāsta, ka skolotājs Arnis Voika “aicina
paļauties uz saviem spēkiem un
nepadoties pie pirmajām grūtībām,
un tas viņam ļoti labi padodas”.
Bet Stacijas pamatskolas 9.klases
skolniece Zane par savu matemātikas
skolotāju Janu Mežali stāsta, ka
skolotāja “izstaro ne tikai harizmu, bet
arī drošību, dzīvesprieku, iedvesmu,
jo mums, skolēniem, vispirms ir
vajadzīga paļāvība un drošība, un
tikai tad zināšanas.” Pēc intervijas ar
skolotāju, jauniete izsaka apbrīnu “par
to, ka viņa spēj tik kritiski palūkoties
uz sevi no malas”.
Savos pārspriedumos jaunieši
veltījuši daudz labu vārdu visiem
saviem skolotājiem.
“Ikviens skolotājs ir profesionālis
un ir pelnījis uzslavas, kaut vai tikai
tāpēc, ka ir izvēlējies šo sarežģīto
darbu”, savas domas pārspriedumā
izsaka Madara Pugača no Tilžas
vidusskolas.
“Skolotājs, kurš mīl savu darbu un
dara to ar mērķi – padarīt gaišākus
skolēnu prātus, pēc manām domām,
ir ideāls skolotājs”, domā Dāvis Marks
Stempers, Tilžas vidusskolas 11.klases
skolnieks.
Viktorija Stoļenkova no Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāja
profesiju uzskata par vienu no
skaistākajām un ir “pateicīga visiem
skolotājiem par sniegtajām zināšanām
un labajiem padomiem.” Kristīne
Kalneja no Tilžas vidusskolas atzīst,
“kad pavasarī bija jāmācās mājās,
visvairāk pietrūka skolas, draugu un
skolotāju. Pietrūka vienkāršu sarunu”.
Lasot skolēnu pārspriedumus,

izjutām lepnumu par skolotājiem,
lepnumu
par
skolēniem,
kuri
nekautrējas pateikt pateicības vārdus
saviem skolotājiem ne tikai svētkos,
bet arī ikdienā.
Skolēnu pārspriedumu “Mana
skolotāja/skolotājs-personība,
profesionālis” izvērtējums:
I.vietaStacijas pamatskolas
9.klases skolniecei Zanei Keišai;
Tilžas
vidusskolas
11.klases
skolniecei Sabīnei Kupčai.
II.vieta- Baltinavas vidusskolas
11.klases skolniecei Renātei Ločmelei;
Tilžas
vidusskolas
11.klases
skolniecei Lainei Kupčai;
Stacijas
pamatskolas
Vīksnas
filiāles 9.klases skolniecei Viktorijai
Stoļenkovai.
III.vieta- Balvu Valsts ģimnāzijas
12.b klases skolniekam Dāvim
Biseniekam.
Lielu paldies gribētu pateikt tiem
skolotājiem, kuri aicināja, ierosināja
un atbalstīja skolēnus pārspriedumu
rakstīšanai!
Paldies Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes speciālistiem par
skolēnu darbu izvērtēšanu!
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
profesion
Lidija Ločmele,
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
pedagogs-karjeras konsultante

3 IEMESLI, KĀPĒC SAŅEMT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS
PAZIŅOJUMU ELEKTRONISKI
Aicinām iedzīvotājus izmantot
iespēju saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu
elektroniski e-pastā.
1. Saņemt e-pasta paziņojumu
par nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksu ir ērti un veicot maksājumus
pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa
atgādina par maksāšanas termiņu.
E-atgādinājums uz norādīto e-pastu
tiek izsūtīts septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā
– maksāšanas termiņa samaksas
dienā.
2.
Maksāšanas
paziņojumu
varat saņemt, atvērt un iepazīties
atrodoties jebkurā vietā. Iespējams,
ne
tikai
saņemt
paziņojumu,
bet uzreiz arī veikt apmaksu
internetbankā vai portālos www.
epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt
nomaksu arī par citas fiziskas vai
juridiskas personas īpašumiem.
Veicot maksājumu internetbankā,
būtiski
ir
pārliecināties,
vai

pārskaitījums adresēts pašvaldībai,
kas
izsūtījusi
paziņojumu
par
nekustamā
īpašuma
nodokļa
nomaksu. Pārskaitījums veicams uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem,
kas norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā.
3.
Videi
draudzīga
resursu
izmantošana ir vēl viens iemesls
maksāšanas paziņojumus saņemt
elektroniski. 2020. gada sākumā tika
izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksāšanas
paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta
sūtījumu izmaksas par vienu vēstules
izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka
daļa nekustamā īpašuma īpašnieku
atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par
vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka
pašvaldības kopā samaksā vairāk kā
1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.
Atgādinām, ka līdz 2020. gada
15.decembrim veicams kārtējais
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājums.
Nomaksāt nodokli iespējams

ne tikai internetbankā, portālā
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv,
bet arī pašvaldības norēķinu punktos
un bankā.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi,
jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no

6.

nesamaksātās summas.
Portālā
www.epakalpojumi.
lv
iespējams
pieteikties
arī
atgādinājumu saņemšanai e-pastā
vai īsziņas veidā par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņa
tuvošanos.
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UZ SATIKŠANOS JAUNATVĒRTAJĀ BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ!
Ir patiess prieks atkal atgriezties
Balvu Kultūras un atpūtas centrā - vietā,
kur mīt daudz radošu, profesionālu
kolektīvu, kur kultūra tiek radīta un
baudīta.
Jau pavisam drīz, novembra vidū,
Balvu Kultūras un atpūtas centra durvis
tiks vērtas vaļā tās apmeklētājiem,
piedāvājot plašu, daudzveidīgu un
kvalitatīvu kultūras pasākumu klāstu.
Balvu pilsētas iedzīvotāji un ciemiņi
16. novembrī tiek aicināti apmeklēt
Raimonda
Paula
un
Daumanta
Kalniņa koncertprogrammu “Tikšanās
Dailē”, savukārt 17. novembrī visi
rokenrola cienītāji gaidīti uz grupas
“Big Al & The Joker” koncertu, 18.

novembrī, svinot Latvijas Republikas
proklamēšanas
dienu,
aicinām
apmeklēt koncertprogrammu “Spēka
dziesmas Latvijai”, kurā piedalīsies
Latvijā pazīstami mākslinieki Ginta
Krievkalna, Aija Andrejeva, Alex, Rēzija
Kalniņa, Olga Dreģe, Lilita Ozoliņa un
Jāņa Miltiņa instrumentālā grupa. Pēc
četrus gadus ilgās nama renovācijas,
atkal zem viena jumta, savās mājās
aicina Balvu Kultūras un atpūtas centra
tautas mākslas kolektīvi uz koncertu
“Mūzika, vārds un deja atgriežas mājās”.
Jaunatvērtajā Kultūras un atpūtas centrā
arī turpmāk tiks organizēti tradicionālie
latviešu gadskārtu svētki, profesionālās
mūzikas un tautas mākslas koncerti,

festivāli, teātra izrādes, kino seansi,
konferences, izstādes, deju vakari.
Turpināsim iesākto sadarbību ar
Latvijas producentiem, lai radītu pēc
iespējas daudzveidīgāku kultūras dzīvi.
Tāpat uzsāksim sadarbību ar Dailes
un Nacionālo teātri un turpināsim
sadarbību ar Valmieras teātri.
Gada nogalē Balvu Kultūras un
atpūtas centram būs pieejama arī
sava mājaslapa, kurā varēs atrast visu
aktuālo informāciju par Kultūras centra
rīkotajiem pasākumiem, tautas mākslas
kolektīvu darbību, apskatīt aizvadīto
pasākumu foto u.c.
Informācija par pasākumiem Balvu
Kultūras un atpūtas centrā atrodama

Balvu novada mājaslapā, sociālajos
tīklos – facebook un draugiem.lv,
Balvu Novada Ziņās un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”.
Lai Kultūras centra apmeklētāji ir ne
tikai pasākumu baudītāji, bet piedalās
arī svētku līdzradīšanas procesā, lai
ikviens notiekošais pasākums rada
vēlmi šeit atgriezties atkal un atkal!
Uz satikšanos jaunatvērtajā Balvu
Kultūras un atpūtas centrā!
Balvu Kultūras un atpūtas centra
pasākumu organizatore
Diāna Poševa

PAR DABAS LIEGUMA ”LUBĀNA MITRĀJS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES
UZSĀKŠANU
Līdz ar īpaši aizsargājamās dabas un
Natura 2000 teritorijas dabas lieguma
”Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs)
dabas aizsardzības plāna izstrādes
uzsākšanu šī gada 12.novembrī plkst.
17.00 notiks videokonference, kurā
būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus
plāna izstrādātājiem un iesaistītajām
valsts
institūcijām.
No
9.
līdz
13.novembrim ikvienam būs iespēja
iepazīties ar dabas aizsardzības plāna
izstrādes kārtību un mērķiem, Lubāna

mitrāja vispārējo informāciju, kā arī
iesūtīt jautājumus.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes
uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts”
(Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002,
tālrunis 25641455, www.enviro.lv).
Videokonferencei
pievienoties
tiek aicināti visi zemju īpašnieki, kas
saņems arī individuālu uzaicinājumu
uz sanāksmi, kā arī pieguļošo teritoriju
īpašnieki un citi interesenti.
Ikviens
aicināts
pirms

videokonferences
iepazīties
ar
informatīvajiem materiāliem plāna
izstrādātāja
tīmekļvietnē
(sadaļā
“Dabas liegums “Lubāna mitrājs””) un
iesūtīt jautājumus, izteikt priekšlikumus
un ieceres attiecībā uz teritorijas un
sava
īpašuma
apsaimniekošanas
perspektīvām, rakstot ziņu uz lubans@
enviro.lv.
Sīkāka
informācija
par
videokonferences
norisi
un
pieslēgšanās
iespējām
arī

pieejama vietnē www.enviro.lv un
www.daba.gov.lv.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde
tiek veikta dabas skaitīšanas, jeb
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta “Priekšnosacījumu izveide
labākai
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanai
un
ekosistēmu
aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001
ietvaros.
SIA “Enviroprojekts”

SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
Pilsētvides Serviss SIA jau no
pakalpojumu
uzsākšanas
brīža
Balvu novadā piedāvā arī atkritumu
šķirošanas
iespējas.
Šķirojot
atkritumus, tiek samazināts aizvien
pieaugošo
sadzīves
atkritumu
daudzums poligonos, pagarināts
otrreiz pārstrādājamu materiālu
dzīves cikls, veicināta vides ilgtspējas
saglabāšana
un
samazināta
atkritumu radītā ietekme uz to
līdz minimumam. Atkritumu dalīta
vākšana samazina arī atkritumu

apsaimniekošanas
izdevumus
mājsaimniecībās, jo to izvešana ir
bezmaksas pakalpojums.
Neskatoties uz visu iepriekš
minēto, Latvijā joprojām aktuāla
problēma ir nepareiza otrreiz
pārstrādājamu atkritumu šķirošana.
Tādēļ Pilsētvides Serviss SIA vēlas
atgādināt galvenos nosacījumus, kas
jāievēro, šķirojot atkritumus.
Šķiroto atkritumu konteineros
drīkst mest:
• tikai tos atkritumu veidus, kurus

iespējams nodot otrreizējai
pārstrādei,
attiecīgi
pēc
piederības – stiklu, papīru un
plastmasu;
• tikai tīrus, sausus un iespēju
robežās
saplacinātus
iepakojumus,
bez
pārtikas
atliekām;
• atkritumus, kuri nav ievietoti
maisiņos, īpaši svarīgi to
atcerēties, šķirojot stiklu.
Pilsētvides Serviss SIA īpaši
atgādina, ka šķiroto atkritumu

7.

konteinerā nedrīkst mest sadzīves
atkritumus vai šķirotos atkritumus ar
sadzīves atkritumu piemaisījumiem.
Tie bojā visa konteinera saturu un
padara to par nederīgu otrreizējai
pārstrādei. Šādi atkritumi uzskatāmi
par sadzīves atkritumiem, kas tiek
apsaimniekoti, piemērojot sadzīves
atkritumu izvešanas tarifu.
Ja šķirotie atkritumi dalītās
vākšanas konteinerā izmesti aizsietā,
necaurspīdīgā
maisā,
atkritumu
savācējs nevar pārliecināties par
tā saturu, veicot pārbaudi pirms
izvešanas. Tādēļ šķirotos atkritumus
vislabāk sakrāt lielā atkritumu
savākšanas somā, pie konteineriem
tos sašķirot, bet somu izmantot
atkārtoti.
Lai uzlabotu atkritumu šķirošanas
kvalitāti Pilsētvides Serviss SIA,
labprāt, turpinās sadarboties ar
māju
pilnvarotajām
personām,
iedzīvotājiem
un
izglītības
iestādēm, izglītojot iedzīvotājus un
uzņēmējus dalīti vāktu atkritumu
apsaimniekošanā. Nepieciešamības
gadījumā māju pilnvarotās personas
aicinātas sazināties ar “Pilsētvides
Serviss” Balvu klientu apkalpošanas
centru pa tālruni nr. 25666837 vai
e-pastu: balvi@pilsetvide.lv.
Mājaslapā
www.pilsetvide.
lv atradīsiet vairāk informācijas
par
uzņēmuma
sniegtajiem
pakalpojumiem
un
Klientu
apkalpošanas centra darba laikiem.
Savukārt mājaslapas sadaļā “Šķiroto
atkritumu punkti un laukumi”
atrodama plašāka informācija par to,
kā pareizi šķirot atkritumus.
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

LV-RU-010 “Not just books” ietvaros.)

17. oktobrī plkst. 11:00 Aicina
pirmskolas vecuma bērnus kopā
ar vecākiem pavadīt laiku Balvu
centrālajā

bibliotēkā!

(Obligāta

pieteikšanās un sīkāka informācija
64522160;

diana@balvurcb.lv

vai

personīgi bibliotēkā.)
17.oktobrī plkst. 19:00 Izstādes
“Zelts.

Gaisma.

Krāsa.

Līnija”

atklāšana Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
21.oktobrī plkst. 10:00 Seminārs
Ziemeļlatgales
-

PRODUKTA

uzņēmējiem
/

PAKALPOJUMA

DIZAINS Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs 2. stāvs, Vidzemes
iela 2B, Balvi, pieteikšanās, papildus
informācija – 26461435. (Seminārs

26.oktobrī

plkst.

11:00

Kā

atrast

savu

nišu

biznesā?

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma

vai

Rudens

ir tavās rokās” noslēguma pasākums

grāmatu ilustrāciju izstāde.

(Ziedojumus

29.oktobrī
Ziemeļlatgales

plkst.

17:00

sieviešu

biedrības

sabiedrībā”

lekcija

tiek

rīkots

projekta

Mākslas

darbu

izstāde

Latvijas laikmetīgās keramikas izstāde
up

centra kolekcija “DOT/punkts”.
Balvu Novada muzejā skatāmas

Matīsa

piemiņas

17.oktobra

Balvu

Sakrālās

VECTILŽAS PAGASTĀ
15.oktobrī

plkst.15:00

Pērļu

Krišjāņu

Vectilžas sporta un atpūtas centrā.

tautas

Krakopas

namā

skatāma

gleznu

izstāde

komiķa

veidošanas

meistarklase

VĪKSNAS PAGASTĀ
24.oktobrī plkst. 18:00

Anna

Dribas un Agris Ričs - “Es iemīlējos”

Stand-

Balvu novada Vīksnas Tautas namā

Trivaškeviča

(Ieeja 7,00 EUR, biļetes var iegādāties

plkst.18:00

Maksima

soloprogramma “Latviešu komiķis”.

zvanot

Ieeja- 3,00 EUR. Biļetes pārdošanā

Vīksnas Tautas Namā).

pa

tālruni

20284144

vai

Vīksnas tautas namā skatāma Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

Kubulu kultūras namā skatāma

“Dažādai pastelis”, skolotāja Olga Reče.

Intas Rukas foto izstāde “Zem tām

istaba”.
No

kultūras

Vairāk informācijas zvanot 27870251.

pirms pasākuma.

nemateriālais kultūras mantojums”,

uz

skolas
“Vasaras

Kubulu pagasta kultūras namā stundu

“Ziemeļlatgales

nogādāt

laikā

aproču

17.oktobrī

no Daugavpils Marka Rotko mākslas

loterijas

gadatirgus

namu 15. oktobrī līdz plkst. 16:30).

KUBULU PAGASTĀ

Balvu Novada muzejā skatāma

iegādājoties

zālē

“Iedvesmas stāsts”.

oktobrim, zvanot 28301540.

rokdarbus

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
Inetas

kultūras centrā. Pieteikšanās līdz 26.

Gaisma. Krāsa. Līnija”.

(Seminārs

Balvu

audzēkņu

“Socionika,

komandas veidošana” Balvu Sakrālās

Valda

3.stāva

skatāma

savstarpējās attiecības, cilvēku tipi,

“Ģenerāļa

dienesta

košums”, skolotāja Dace Kerāne.

“Ieva” projekta “Sieviete mūsdienu

Balvi,

26461435.

Sociālā

Balvu Sakrālās kultūras centrā.

kultūras centrā skatāma izstāde “Zelts.

–

bibliotēkā

biļetes

centrs 2. stāvs , Vidzemes iela 2b,
pieteikšanās

Centrālajā

mājražojumus,

loterijai

neatkarībai”,
-

Balvu

biedrības

just books” ietvaros.)
uzņēmējiem

ražu,

skatāma mākslinieces Agijas Stakas

sieviešu

ekspozīcijas - “Ziemeļlatgale Latvijas

Ziemeļlatgales

labdarības akcijā, ziedojot rudens

kolekcijas izstāde “TEXT-ils”.

“Ieva” projekta “Nebaidies, iespējas

Ziemeļlatgales

tiek rīkots projekta LV-RU-010 “Not
23.oktobrī plkst. 10:00 Seminārs

Marka Rotko mākslas centra tekstila

pašām debesīm” (daļa no kolekcijas).

TILŽAS PAGASTĀ
17.oktobrī

Balvu Mākslas skolā Daugavpils

plkst.09:00

Rudens

Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti
ievērot 2 metru distanci un vispārējos
epidemioloģiskos

norādījumus.

Pasākumos tiks fotografēts un filmēts.

gadatirgus. Ikviens var piedalīties šajā

ATGRIEŠANĀS BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ
Drīz, pavisam drīz Balvu Kultūras
un atpūtas centrs nopietni pieteiks
sevi Balviem, Latgalei, visai Latvijai.
Mūsu mērķis kļūt par reģiona kultūras
līderiem. Vēlamies, lai ļaužu interese
iesākas un nebeidz rimties par šo
kultūras
pērli
Balvos-Ziemeļlatgalē.
Vēlamies tai piešķirt daudzfunkcionālu,
daudzpusīgu darbību.
Lai arī šī brīža Covid-19 laiks gandrīz
visiem ir licis apstāties, izvērtēt, plānot
un ne reti pārplānot nākotnes darbus,
tas viss ļauj pārliecināties, ka šādi
pārbaudījumi, lai arī ,,izsit,, no ikdienas,
tomēr radoša un saliedēta komanda
spēj realizēt daudz. Kultūras un atpūtas
centra komanda ir īpaša. Tās sastāvs ir
profesionāls un vērsts uz izcilu rezultātu.
Pie mums valda saticība, uzticēšanās un
lietu kārtība. Ikviens ir galvenā iestādes
vērtība un svarīgs zobratiņš lielajā centra
pulkstenī. Strādāsim, lai balvenieši un
pilsētas viesi vienmēr varētu izbaudīt
aktuālu, unikālu un kvalitatīvu kultūras
saturu. Balvu Kultūras un atpūtas

KARTE /uz valsts svētku sarīkojumu/.
Tā jāiegādājas Balvu Kultūras un
atpūtas centra kasē, ne vairāk kā 2,
lai nodrošinātu sēdvietu, stāvvietu
nav, nosaucot visus vajadzīgos
datus;
• Tautas mākslas kolektīvu koncertam,
20.11., biļetes varēs iegādāties TIKAI
Balvu Kultūras un atpūtas centra
kasē;
• Nav
iespējama
telefoniska
rezervācija.
2. novembrī no plkst.8.00 sākas
biļešu tirdzniecība uz plānotajiem
pasākumiem Balvu Kultūras un atpūtas
centrā un www.bilesuparadize.lv kasēs.
Balvu Kultūras un atpūtas centra
kases darba laiks:
Darbdienās: 8.00-16.00
1 stundu pirms pasākuma
Brīvs: sestdiena, svētdiena
Mēs katrs esam citādāks, ar savu
redzējumu, savu vēlmi, savu gaumi,
savu attieksmi, savu noskaņojumu, savu
gadu skaitli. Svētkos satiekoties, katrs

centrs bija, ir un būs vieta apņēmībai,
uzņēmībai, skaistai un skanīgai nākotnei.
Esam gatavi uzņemt skatītājus! Jums,
centra apmeklētāji, ir jāpieņem jaunie
noteikumi biļešu iegādē!
• Biļetes
varēs
iegādāties,
izmantojot www.bilesuparadize.lv
pakalpojumus;
• Balvu Kultūras un atpūtas centrā ir
atvērta biļešu paradīzes kase;
• Biļetes varēs iegādāties ierobežotā
daudzumā, ne vairāk kā 4;
• Iegādājoties
biļeti
jānorāda
personalizēta
informācija-vārds,
uzvārds, telefons vai e-pasta adrese;
• Katrai biļetei jāuzrāda vārds,
uzvārds, telefons vai e-pasta adrese;
• Biļešu pircēju rinda veidosies ārā pie
centra;
• Foajē ieies apmeklētāji un veidos
rindu,
ievērojot
2m
distanci,
dezinficējot rokas;
• Iziešana no centra būs pa sānu
durvīm;
• Jauninājums-IEEJAS
BEZMAKSAS

gribam gūt dvēseles pildījumu. Paldies
Tev, skatītāj, ka tu esi! Lai Tev izdodas
ieraudzīt un gūt jaunatvērtajā Kultūras
un atpūtas centrā to, kas Tev rada mieru,
saskaņu, harmoniju!
Atcerēsimies, ka Kultūra nav greznība,
Kultūra ir ikdienas nepieciešamība.
Kultūra ir pozitīvs spēks, kas var mainīt
cilvēku dzīves, dzīves telpas, attīstību
pozitīvā virzienā.
“Vismīļākais man vienmēr brīdis šis
pirms sākuma, pirms apjautas, pirms
spēles, kad zāles pustumsā vēl drānas
čaukst, vēl kaut kur nepacietīgs krēsls
čīkst, par kaut ko steigā sačukstēties
drīkst, bet jau pret skatuvi ir pavērušās
sejas, lai ļautos teātrim vai mūzikai, vai
dejai...” /L.Brīdaka/.
Iesim uz svētkiem ar gaismu sirdī,
smaidu sejā, labestību dvēselē un mūsu
dzīve kļūs krāsaināka!
Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore
Anita Strapcāne

BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRA TELPĀS DARBU ATSĀKUŠI TAUTAS
MĀKSLAS KOLEKTĪVI
Jau septembra mēnesī Balvu
Kultūras un atpūtas centra ēkā,
Brīvības ielā 61, atsākuši darboties
tautas mākslas kolektīvi. Dalībnieki ir
priecīgi atgriezties skaisti renovētajās
telpās. Beidzot ir gaišas, siltas un plašas
mēģinājumu telpas.
Protams,
paldies
sakām
tām

Lai
arī
no
17.oktobra
līdz
6.novembrim nenotiks amatiermākslas
kolektīvu nodarbības, tomēr visi
kolektīvi gatavojās pirmajam koncertam
„Mūzika, vārds un deja atgriežas mājās”,
uz kuru skatītājus gaidīsim 20.novembrī.
Tāpat savam Ziemassvētku koncertam
repertuāru apgūst pūtēju orķestris.

iestādēm, kuras četrus gadus mūsu
kolektīviem atvēlēja telpas remonta
laikā: Profesionālajai un vispārizglītojošai
vidusskolai, konkrēti par Balvu muižas
telpām, sākumskolai, PII „Sienāzītis”,
Mūzikas skolai, Sporta skolai, Valsts
ģimnāzijai, Bērnu un jauniešu centram,
Kubulu Kultūras namam.

Ceram, ka nākošā gada sākumā
varēsim aicināt arī uz A.Ostrovska lugas
iestudējumu „Sirds nav akmens”.
Balvu Kultūras un atpūtas centra
mākslinieciskā vadītāja
Ilga Oplucāne

PASĀKUMU NORISE BŪS ATKARĪGA NO VISPĀRĪGĀS EPIDEMIOLOĢISKĀS SITUĀCIJAS VALSTĪ UN SPĒKĀ ESOŠAJIEM IEROBEŽOJUMIEM
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
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