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

BALVU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
„PĪLĀDZĪTIS” ATKLĀJ JAUNU GRUPIŅU

„Prieks, ka Jauno gadu varam iesākt ar tik jauku notikumu – jaunas grupiņas izveidošanu pie mums Balvos, Balvu
novadā. Mēs priecājamies, ka bērnu skaits aug, līdz ar to mēs kaut pamazām, bet attīstāmies. Paldies Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Intai Kaļvai, kura vadīja visu šo procesu, un ikvienam, kurš atbalstīja. Lai
visiem patīk dārziņā, lai bērni mums visiem nes prieku un lai ikvienā ģimenē ir siltums un mīļums,” atklājot grupiņu,
teica Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.
Šī gada 3.janvārī svinīgi tika atklāta Balvu
pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” „Ežuku”
grupiņa. Šī diena 14 mazuļiem un viņu vecākiem bija
īpaša un reizē arī satraukumu pilna, jo jāuzsāk dārziņa
gaitas. Un viņi bija arī pirmie, kuri spēra solīšus
jaunajās telpās. Jaunā grupiņa paredzēta bērniem
no 1,5 līdz 3 gadu vecumam, un līdz pavasarim tajā
plānots, ka būs jau 17 audzēkņi.
Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Anita Petrova atzina, ka ar ļoti lielu prieku
nāca uz šo pasākumu: „Šī diena mums parāda, ka
jaunās ģimenes izvēlas pilsētu, kur dzīvot un kur
audzināt savus bērnus. Paldies vecāki, ka izvēlējāties
un uzticējāties šai iestādei, kura ir lielākā pirmsskolas
izglītības iestāde mūsu novadā. Tas nozīmē, ka jūs šeit
saskatāt iespējas jūsu bērnu attīstībā jau maziņiem
esot, lai viņi izaugtu par gudriem pilsoņiem, un
noteikti būs darba darītāji mūsu novadā un pilsētā.
Lai jums visiem šeit jauka dzīvošana! Un vadītāja ar
savu komanda noteikti parūpēsies, lai šeit būtu mīļi,
silti un patīkami!”
Savukārt Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva,
sveicot un uzrunājot klātesošos, pastāstīja, ka no
idejas līdz rezultātam pagāja pusgads, līdz visu
sakārtoja, lai varētu izveidot grupiņu, bet tas nebūtu
iespējams, ja nebūtu bērnu, par ko pašvaldība šobrīd

ir bezgala priecīga, jo ģimenes ar bērniem ir vērtība:
„Paldies, ka šodien esat šeit, jūs patiesi esat zelta vērti
mūsu pilsētai, mūsu novadam. Paldies, ka esat Balvu
novadā!”
Protams, svētkos bija gan ziedi, gan dāvanas.
Taču īpašu dāvanu – planšetdatoru – bija sarūpējuši
Luksemburgas latvieši. Tādu pašu dāvanu saņēma arī
PII „Sienāzītis”, bet Bērzpils vidusskolas pirmsskolas
izglītības grupiņa saņēma rotaļlietas. Paldies
Luksemburgas latviešu kopienas pārstāvei Ilonai
Čeičai un vietējam uzņēmējam Aināram Laminskim,
ar kura gādību šīs dāvanas tika nogādātas Balvos.
Jaunā grupiņa tika veidota, jo Balvos bija
izveidojusies rinda uz bērnudārziem, kurā atradās
20 bērni. Šim mērķim tika paredzēti EUR 6500
grupiņas aprīkošanai atbilstoši prasībām (mēbeles,
rotaļlietas, kancelejas preces, higiēnas preces, paklāji,
žalūzijas u.tml.), bet domes ārkārtas sēdē 2019.
gada 7.novembrī tika lemts piešķirt no Balvu novada
pašvaldības 2019.gada budžetā apstiprinātajiem
līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem EUR 4 853,17
Balvu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” jaunas
grupiņas izveidošanas remontdarbu veikšanai.
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” ir
lielākā pirmskolas izglītības iestāde Balvu novadā, to
(uz 01.01.2020) apmeklē 216 bērni, un tajā darbojas
nu jau 12 grupiņas.

IESPĒJA SAŅEMT KUPONUS BEZMAKSAS PELDBASEINA
APMEKLĒJUMAM
Balvu novada pašvaldība informē par iespēju
no 2020.gada 17.janvāra saņemt kuponus un
apmeklēt
BEZ

Balvu

MAKSAS

Sporta

Balvu

skolas

novadā

peldbaseinu
deklarētajiem

iedzīvotājiem, kuriem ir pilni 54 gadi, projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.
Šajā reizē būs pieejami 728 kuponi. Lūdzam nākt

tos iedzīvotājus, kuri ir izmantojuši iepriekš saņemtos
kuponus!
Kuponus par apmeklējumu varēs saņemt
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
3.stāvā, 35.kabinetā.

Līdz ar Jauno gadu ir iespējama abonementa
iegāde Balvu Sporta skolas trenažieru un
svarcelšanas zāļu izmantošanai. Abonementa
cena atkarīga no apmeklējumu biežuma - 8,68
EUR (apmeklējumam 2x nedēļā) vai 10,42 EUR
(apmeklējumam 3x nedēļā). Pārskaitījums jāveic
uz Balvu novada pašvaldības, Reģistrācijas
Nr.90009115622, sekojošiem norēķinu kontiem:
AS
„SEB
banka”,
konta
Nr.LV93UNLA0050014291739
AS
„Swedbanka”,
konta
Nr.LV24HABA0551034380944
AS
„Citadele
banka”,
konta
Nr.
LV05PARX0012592970001,
norādot - Balvu Sporta skolas TRENAŽIERU
ZĀLE, apmeklētāja vārds, uzvārds.
Sīkāka informācija pa t. 64521087 vai
balvibjss@balvi.lv.

PIRMAIS NOVADĀ DZIMUŠAIS
MAZULIS – PUIKA
Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Iespēja iegādāties abonementu

Domes priekšsēdētājs, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
kopā ar mazo Albertu un viņa vecākiem.
Bērniņa ienākšana ģimenē vecākiem un
tuviniekiem ir īpašs notikums, katrs jaundzimušais
ir svarīgs arī Balvu novada pašvaldībai, bet jo īpaši
tiek sumināts tas mazulis, kurš piedzimst katra gada
sākumā un ir pirmais novadā dzimušais.
Šogad šī patīkamā vēsts atnāca 13.janvārī, kad
pasaulē nāca Alberts Bačuks. Puisēna vecāki ir Alise
un Andris Bačuki, kuriem šis ir pirmais bērniņš. Kā
atklāja vecāki, Alberts piedzima plkst.14.30, 58 cm
garš un 3,950 kg smags. Bet vārds izvēlēts rūpīgi
pētot kalendāru, ar domu, ka tam jāsākas ar burtu
A, tāpat kā vecākiem. No izvēlētajiem variantiem,
satiekot Albertu, šis vārds licies vispiemērotākais,
tādēļ arī izvēlēts.
Turpinot iesākto tradīciju, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
un Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Svetlana Romanovska devās svinīgi sveikt pirmo
novadā dzimušo bērniņu un viņa vecākus.
“Patiess prieks par šo notikumu! Tagad jums
ir pienākums ne tikai vienam pret otru, bet arī
pret dēliņu, kuram jāvelta gan laiks, gan mīlestība.
Lepojamies ar jauno novadnieku” teica A.Pušpurs,
novēlot vecākiem izturību un savstarpēju mīlestību.
Savukārt
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja
izsniedza mazā Alberta pirmo dokumentu –
Dzimšanas apliecību, un vēlēja puisēnam augt par
īstenu Latvijas un novada patriotu!
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PIESAKI PRETENDENTUS GADA BALVAI
KULTŪRĀ „MŪSU LEPNUMS”!

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

14.februārī plkst.19.00 Kubulu
kultūras namā notiks Balvu novada
Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums”
pasniegšanas ceremonija.
Balvas mērķis ir pateikties par
īpašiem
sasniegumiem
kultūras
nozarē, par nozīmīgu ieguldījumu
Balvu novada kultūras nozares
darbībā, kultūrvides saglabāšanā,
pilnveidošanā,
par
sabiedrības
līdzdalības veicināšanu, izpratnes par
kultūras procesu, pozitīvo ietekmi
uz kopējiem valsts un pašvaldības
attīstības procesiem veidošanu.
Balvas pretendenti ir pašvaldības
un privāto institūciju kultūras jomā
strādājošie, amatiermākslas kolektīvi
un to vadītāji, pasākumi, kultūras
iestādes,
organizācijas,
kultūras
projektu
vadītāji,
mākslinieki,
producenti, pasākumu sponsori.
Balvu piešķir par 2019. gadā
notikušajiem kultūras notikumiem,
amatiermākslas kolektīvu, mūziķu,
kultūras
nozarē
strādājošu
un
mākslinieku sasniegumiem.
Līdz 20.janvārim ikvienam ir
iespēja pieteikt pretendentus Gada
balvai kultūrā „Mūsu lepnums”
kādā no nominācijām:
„Gada cilvēks kultūrā”;
„Gada amatiermākslas kolektīvs”;
„Gada izstāde”;
„Gada projekts”;
„Debija kultūrā”;
„Par
izciliem
sasniegumiem
Latvijas un starptautiskos konkursos”.
Konkursa nolikums un pieteikuma
anketa pieejama www.balvi.lv.

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

FUNKCIJU AUDITS VEIKTS PAŠVALDĪBAS
EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS NOLŪKOS
Cik aktīvi noslēdzās 2019.gads, tikpat saspringti sācies arī Jaunais 2020.gads,
jo paralēli ikdienas darbiem pašvaldībā, notiek budžeta plānošana šim gadam.
Šonedēļ notiks Balvu novada domes komiteju apvienotā sēde, kurā ar deputātiem
skatīsim katras iestādes budžetu un lemsim par galvenajām novada prioritātēm.
Tomēr šoreiz vairāk vēlos informēt par plaši izskanējušo funkciju auditu
pašvaldībā. Tas tika veikts no 2019.gada 4.aprīļa līdz 2019. gada 4.oktobrim,
kura laikā tika izvērtētas turpat 30 iestādes un struktūras, veikta analīze vairāk
kā 200 darbiniekiem. Audits tika veikts ar mērķi izvērtēt veicamās funkcijas un
darba procesus, kā arī noteikt nepieciešamo darbinieku skaitu veicamajiem
uzdevumiem. Auditu veica SIA “ALGAR”, kas ir specializējies tieši šādu auditu
veikšanā publiskajā sektorā. Uzņēmuma vadošā auditore ir aizstāvējusi
promocijas darbu par funkciju auditiem publiskajā sektorā.
Pirms audita iestāžu un struktūrvienību vadītājiem tika novadīts seminārs par
audita veikšanas procesu un galvenajiem darbinieku personiskās efektivitātes
elementiem, kura laikā semināra dalībnieki varēja uzdot jautājumus par audita
procesu un iegūt noderīgu informāciju par darba pilnveidošanas iespējām.
Audita laikā darbiniekiem divas nedēļas bija jāveic sava darba laika uzskaite, kuru
pēc tam analizēja un pārbaudīja auditori. Tāpat auditori apmeklēja pašvaldības
struktūras uz vietas, tika veikta statistisko datu apstrāde, izvērtējumos izmantota
labākā pasaules un Latvijas pieredze, un informācija salīdzināta ar situāciju Balvu
novadā. Audita rezultātā tika saņemts izvērtējums turpat uz 700 lpp., kurā ir
izteikti 114 ieteikumi pašvaldības darba pilnveidošanai.
Tā gan ir formāla atbilde, un vienkāršiem Balvu novada iedzīvotājiem tas
nesniedz atbildi uz jautājumu - kāpēc kaut kas tāds tika veikts?! Arī pašvaldības
darbinieki ar šādu procesu bieži vien nav apmierināti. Auditu iestādei var
salīdzināt ar ārsta apmeklējumu cilvēkam. Var jau norādīt, ja cilvēks vesels, ārsti
nav vajadzīgi. Tomēr, ja jau sportistiem ir regulāra ārstu uzraudzība, tad jebkuram
cilvēkam regulāras veselības pārbaudes ir vajadzīgas. Līdzīgi ir ar funkciju auditu,
lai pašvaldība lieki netērētu tik svarīgos resursus, ir jāpārbauda, vai viss ir kārtībā
un kas ir uzlabojams. Šī audita rezultātā tika atklātas iespējas, kā darbus veikt
savādāk, ātrāk, pārstrukturēt pienākumus, ietaupīt resursus.
Otra no būtiskākajām iebildēm, kas tiek norādīta - kāpēc to vajadzēja veikt
tagad?! Varēja vēl kādus gadus pagaidīt, kamēr novadi apvienosies, un tad
varētu sākt domāt, kā kaut ko sakārtot. Šajā gadījumā atkal gribas salīdzināt ar
būvniecību. Plānojot celt mājai piebūvi, cilvēks pārējās mājas istabas kārtos tikai
tad, kad pabeigs celt mājas piebūvi. Vai pa šo laiku mums ir jādzīvo nekārtībā? Var
jau iebilst, ka pēc mājas piebūves labāk varēs pārredzēt visu “istabu plānojumu”
un sakārot visu un labāk, un kaut kas no iepriekšējās kārtības nederēs. Arī šeit
skaidrojums ir pavisam vienkāršs – neviens nekad neko nevar iemācīties ar pirmo
reizi. Nekad nebūs tā, ka ieviesīs ieteikumus un viss būs kārtībā. Efektivitātes
uzlabošanas process nav vienas dienas process, jo tas ir jāpilnveido ik dienas
un nepārtraukti. Ja arī notiks novadu apvienošana, tad Balvu novads būs jau
ar pieredzi efektivitātes jautājumos un ātrāk palīdzēs citiem novadiem. Audita
ziņojumā nav tikai izteikti ieteikumi, bet skaidrotas galvenās problēmas detalizēti,
lai, nonākot līdzīgā situācijā, saprastu pareizo risinājumu.
Viens no galvenajiem pašvaldības darbinieku iebildumiem – šāds process
daudziem darbiniekiem bija liela piepūle un stress. Pašvaldības darbinieku darba
laiku apmaksā nodokļu maksātāji, un ir jāsaprot, ar ko nodarbojas konkrētie
darbinieki ikdienā. Modernās valsts un pašvaldību iestādēs darba laika uzskaite
tiek veikta katru dienu. Katram darbiniekam ir jāpilnveidojas, un bez nopietna
darba un piepūles nekas nenotiks.
Audita ziņojumā - darbinieka pārliecība ir tāda, ka tas uzskata, ka darbus
veic ļoti izcili un tam patiešām tic. Audita novērtējumā šis apgalvojums tiek
izmainīts pilnībā pretēji, jo tā rīcībā ir dati gan par labāko praksi, novērošanu
rezultāti un cita informācija, kas nav pieejama darbiniekam. Darbinieks pēc šādas
informācijas saņemšanas var justies satriekts. Ja šī informācija tiek publiskota,
tad rodas situācija, ka pret darbinieku citas personas var sākt izturēties citādi.
Jebkurai iestādei ir jānodrošina, lai darbinieks justos aizsargāts.
Tāpēc ir jāpaskaidro, ka funkciju audits ir veikts kā iestādes iekšējais audits
ar mērķi uzlabot iestādes darbību, efektivizēt izdevumus, un tas nekādi nav
domāts vadības personisko interešu pārstāvībai. Ziņojums ir paredzēts iekšējai
lietošanai iestādes darbības uzlabošanai. Starptautisko iekšējā audita standartu
2410. punkts skaidro, ka, paziņojot darba uzdevuma rezultātus pusēm, kas nav
no organizācijas, jānorāda rezultātu izplatīšanas un izmantošanas ierobežojumi.
Tāpēc audita ziņojumiem ir piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, un to
nedrīkst izplatīt procesā neiesaistītajām pusēm.

Nominācijām
var
pieteikt
pretendentus, kuri iepriekšējos 3
gadus nav saņēmuši balvu konkrētajā
nominācijā. 2019.gadā tika apstiprināts
jauns konkursa nolikums, bet ar
iepriekšējo gadu balvu saņēmējiem
var iepazīties www.balvi.lv sadaļā
pašvaldība/pašvaldības apbalvojumi.
Pretendentus
balvai
(izņemot
nominācijas „Par mūža ieguldījumu”
un „Gada pasākums”) var izvirzīt
iedzīvotāju grupa (virs 5 cilvēkiem)
vai juridiska persona, iesniedzot
pieteikuma anketas personīgi Balvu
novada pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē, Bērzpils iela 1A,
Balvi, Balvu novads, LV – 4501, vai
sūtot uz e – pastu izglparvalde@balvi.lv
līdz 20.janvāra plkst.12:00. Pieteikuma
anketu pieejamība tiek nodrošināta
arī Balvu novada pašvaldības iestādēs,
pagastos un Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
Kā arī līdz 20.janvāra plkst.9:00
ikvienam ir iespēja nobalsot par „Gada
kultūras pasākumu pilsētā” un „Gada
kultūras pasākumu pagastā”. Arī tas
ir izdarāms Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv.
Laureāti tiks godināti svinīgajā
pasākumā 14.februārī Kubulu kultūras
namā.
Kontaktpersona:
Iveta
Tiltiņa,
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras
un
sporta
pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras un sporta
jautājumos,
t.29101873,
e-pasts
iveta.tiltina@balvi.lv.

SĀKUSIES PRETENDENTU PIETEIKŠANA
„JAUNIEŠU GADA BALVAI - 2019”
Veicinot
Balvu
novada
jauniešu
izaugsmi un novērtējot
viņu
sasniegumus,
Balvu Bērnu un jauniešu
centrs,
sadarbībā
ar
Balvu
novada
pašvaldību un Izglītības,
kultūras
un
sporta
pārvaldi jau devīto reizi
organizē
pasākumu
“Jauniešu gada balva
2019”.
Ikviens tiek aicināts
apzināt aktīvākos un
talantīgākos
Balvu
novada
jauniešus,
izvērtēt
viņu
sasniegumus novada
attīstībai
2019.gadā
un
pastāstīt
par
šiem
jauniešiem
līdz 2020. gada 31.
janvārim,
aizpildot
pieteikuma
anketu
un iepazīstoties ar
konkursa nolikumu.
P i e t e i k u m i
konkursam jāiesniedz
Balvu Bērnu un jauniešu
centrā, Brīvības ielā 48,
vai sūtot pa e-pastu
2.

bbjc@balvi.lv līdz 2020.
gada 31. janvārim.
Papildus
informāciju
var saņemt, zvanot
pa
tālruni
Gunitai
Prokofjevai,
t.
26399275, un Agnesei
Puļčai, t. 26218177.
K o n k u r s a
noslēguma
svinīgais

pasākums notiks Balvu
2020.gada

muižā

7.februārī plkst.18.00.
Konkursa nolikums
un pieteikuma anketa
pieejama

www.balvi.lv

sadaļā jauniešiem/Balvu
Bērnu
centrs.

un

jauniešu
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BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA IZSOLA NOMAS TIESĪBAS
Balvu

novada

pirmreizējā

pašvaldība

Balvu novadā, kas sastāv no zemes

izsolē

vienības 4,00 ha platībā ar kadastra

mutiskā

augšupejošu

soli

izsola

ar

nomas

apzīmējumu

38500040097.

Izsoles

tiesības uz nedzīvojamo telpu –

sākumcena – EUR 275,00 (divi simti

garāžu Nr.2 Liepu ielā 1B, (18,00

septiņdesmit pieci euro un 00 centi).

m2 platībā), telpu grupas kadastra

Ar

izsoles

noteikumiem

var

apzīmējums 38010010301004001002,

iepazīties Balvu novada pašvaldības

Balvos, Balvu novadā.

mājaslapā

Iznomāšanas
(pieci)

gadi.

termiņš

–

Iznomāšanas

5

mērķis

izsolē

var

Bērzpils

pieteikumu

iesniegt

pašvaldības

dalībai

Balvu

novada

Saimnieciskajā

nodaļā,

ielā

1A,

pašvaldībā

vai

Balvu

34.kabinetā,

Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā

automašīnas novietošanai.
Pretendenti

www.balvi.lv

novada

Balvos,

katru

pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti
izsolē

var

pieteikumu

iesniegt

dalībai

Balvu

novada

Saimnieciskajā

nodaļā,

darbdienu no 2020.gada 13.janvāra

pašvaldības

līdz 2020.gada 17.janvāra plkst.16.00.

Bērzpils

Izsolāmo telpu apskati var veikt,

darbadienu no 2020.gada 13.janvāra

iepriekš saskaņojot ar Balvu novada

līdz 2020.gada 17.janvāra plkst.16.00.

ielā

1A,

Balvos,

katru

īpašumu

Visiem pretendentiem līdz 2020.

speciālisti Terēziju Začevu (mob.t.

gada 17.janvāra plkst.16.00 jāiemaksā

26370519).

reģistrācijas

pašvaldības

Nekustamo

Izsole

maksa

EUR

5,00

2020.gada

(pieci euro, 00 centi) Balvu novada

20.janvārī plkst.10.50 Balvu novada

pašvaldības, Bērzpils iela 1A, Balvi,

pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos

LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

(sēžu zālē, 3.stāvā).

AS

Ar

notiks

izsoles

noteikumiem

un

nomas līguma projektu var iepazīties

„Citadele

kontā

banka”

norēķinu

LV05PARX0012592970001.

Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

mājas

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

lapā www.balvi.lv un Balvu novada

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

pašvaldības

20.janvārī plkst. 10.10.

Balvu

novada

sākumcena – EUR 385,00 (trīs simti
astoņdesmit pieci euro un 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbadienu no 2020.gada 13.janvāra
līdz 2020.gada 17.janvāra plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 17.janvāra plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas
maksa
EUR
5,00
(pieci euro, 00 centi) Balvu novada
pašvaldības, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.janvārī plkst.10.30.

pašvaldības

Saimnieciskajā

nodaļā,

Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās

Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba
Balvu novada pašvaldība atklātā

dienu no 2020.gada 13.janvāra līdz

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

2020.gada 17.janvāra plkst.16.00.

BALVU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

izsola nomas tiesības uz piekritīgās
Balvu novada pašvaldība atklātā

zemes vienību – Bērzpils pagastā,

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Balvu novadā, kas sastāv no zemes

izsola nomas tiesības uz piekritīgās

vienības 0,7 ha platībā ar kadastra

zemes vienību – Bērzpils pagastā,

apzīmējumu

Balvu novadā, kas sastāv no zemes

sākumcena – EUR 55,00 (piecdesmit

vienības 0,9 ha platībā ar kadastra

pieci euro un 00 centi).

apzīmējumu

38500020284.

Ar

Izsoles

38500050231.

izsoles

noteikumiem

var

iepazīties Balvu novada pašvaldības

euro un 00 centi) gadā bez PVN.

mājaslapā

izsoles

noteikumiem

var

www.balvi.lv

novada

pašvaldībā

vai

Balvu

34.kabinetā,

iepazīties Balvu novada pašvaldības

Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba

mājaslapā

Balvu

dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā

34.kabinetā,

pat laikā interesenti var veikt izsolāmā

www.balvi.lv

novada

pašvaldībā

vai

Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba

objekta apskati.
Pretendenti

dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā

izsolē

objekta apskati.

pašvaldības

Pretendenti
izsolē

var

pieteikumu

var

Bērzpils

pieteikumu

iesniegt

dalībai

Balvu

novada

Saimnieciskajā

nodaļā,

ielā

1A,

Balvos,

katru

Balvu

novada

darbadienu no 2020.gada 13.janvāra

Saimnieciskajā

nodaļā,

līdz 2020.gada 17.janvāra plkst.16.00.

iesniegt

pašvaldības

dalībai

katru

Visiem pretendentiem līdz 2020.

darbadienu no 2020.gada 13.janvāra

gada 17.janvāra plkst.16.00 jāiemaksā

līdz 2020.gada 17.janvāra plkst.16.00.

reģistrācijas

Bērzpils

ielā

1A,

Balvos,

maksa

EUR

5,00

Visiem pretendentiem līdz 2020.

(pieci euro, 00 centi) Balvu novada

gada 17.janvāra plkst.16.00 jāiemaksā

pašvaldības, Bērzpils iela 1A, Balvi,

reģistrācijas

LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

maksa

EUR

5,00

(pieci euro, 00 centi) Balvu novada

AS

pašvaldības, Bērzpils iela 1A, Balvi,

kontā

LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

AS
kontā

„Citadele

banka”

LV05PARX0012592970001.

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Kā katru gadu, arī 2019.gada
nogalē, Bāriņtiesa rīkoja akciju “Atver
sirdi Ziemassvētkos”, kuras laikā tika
iepriecinātas 27 bērnu sirsniņas.
Bāriņtiesa pateicas atsaucīgajiem,
labestīgajiem
novada
cilvēkiem,
kas atbalstīja akciju un piepildīja
bērnu sapņus, sagādājot dāvaniņas.
Pateicamies
biedrībai
“Ritineitis”,
Tāļa Korlaša, Līgas Penneres, Ritas
Borisovas, Kristīnes Borisovas, Diānas
Bordānes, Gunitas Makas, Santas
Evertes, Santas Tauriņas - Lazdiņas,
Kristīnes Novikas, Indras Ciukores,
Olgas Siņicas, Ivetas Kokorevičas,
Gintas Zaharānes, Arta Pleša, Māra

norēķinu

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

banka”

20.janvārī plkst.10.20.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.janvārī plkst.10.00.

Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās

Balvu novada pašvaldība atklātā

zemes vienību – Bērzpils pagastā,

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Balvu novadā, kas sastāv no zemes

izsola nomas tiesības uz piekritīgās

vienības 5,8 ha platībā ar kadastra

zemes vienību – Bērzpils pagastā,

apzīmējumu

38500050151.

„Grozījums likumā „Par pašvaldībām””
atcelšanu, noteikt Balvu novada
pašvaldības teritorijā šādas parakstu
vākšanas vietas:
1. Brīvības iela 46A, Balvi, LV – 4501,
1.stāva 6.kabinetā;
2. Tilža, Brīvības iela 3A, Tilžas pagasts, LV – 4572, Tilžas pagasta
pārvaldē, bibliotēkā.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes
lēmumiem
var
iepazīties
www.balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie
akti
un
attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu
novada Domes sēdes ir pieejamas arī
audio formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Domes sēžu
audio ieraksti.

PALDIES PAR SIRDS SILTUMU!

LV05PARX0012592970001.

norēķinu

„Citadele

Šī gada 6.janvārī tika sasaukta Balvu
novada domes ārkārtas sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti - Aigars Pušpurs
Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Eva Smirnova. Sēde tika sasaukta, lai
skatītu vienu jautājumu - par parakstu
vākšanas vietu noteikšanu Balvu
novada pašvaldībā.
Tā kā Centrālā vēlēšanu komisija
ar rīkojumu ir uzdevusi pašvaldībām
līdz 2020.gada 10.janvārim noteikt
parakstu vākšanas vietas, tad sēdē
deputāti
lēma,
lai
nodrošinātu
parakstu vākšanu tautas nobalsošanas
ierosināšanai par apturēto likumu
„Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā” un

Izsoles

sākumcena – EUR 70,00 (septiņdesmit
Ar

zemes vienību – Vectilžas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 5,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 38900050192. Izsoles
sākumcena – EUR 355,00 (trīs simti
piecdesmit pieci euro un 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbadienu no 2020.gada 13.janvāra
līdz 2020.gada 17.janvāra plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 17.janvāra plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas
maksa
EUR
5,00
(pieci euro, 00 centi) Balvu novada
pašvaldības, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.janvārī plkst.10.40.

Izsoles
3.

Verjanova, Aksanas Mālbergas, Ivetas
Ločmeles, Ivetas Mihailovas, Veronikas
Mihaļinas ģimenēm!
Vissirsnīgāko
PALDIES
sakām
vecvecākiem,
aizbildņiem
un
audžuģimenēm,
kas
uzņēmušies
rūpes par bērniem, kas palikuši bez
vecāku gādības. Lai Jaunajā 2020.gadā
jums pietiek spēka un izturības, lai
mīlestība valda jūsu ģimenēs!
Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga,
Cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt
un citiem parādīt.
/K.Skalbe/
Balvu novada Bāriņtiesa

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 16.janvāris

BRIEŽUCIEMĀ GADA NOSLĒGUMS BIJIS ROSĪGS
briežciemieši izrotā savas mājas un
pagalmus.
Briežuciema
pašdarbības
kolektīvi svētku laikā ar saviem
priekšnesumiem devās iepriecināt arī
citu pagastu ļaudis.
Bet tieši pirms Ziemassvētkiem,
23. decembrī, pirmsskolas vecuma
bērnus apciemoja Dziesmu, Deju,
Krāsu, Pasaku rūķi un Ziemassvētku
vecītis, bet 27. decembra vakarā
gada noslēguma pasākumā vietējie
pašdarbības kolektīvi un Upītes
eksotisko deju grupa „SAMIA” visiem
dāvināja svētku koncertu. Pasākuma
laikā ilggadējiem deju kolektīva „Pāris”
dejotājiem tika pasniegtas Latvijas
Nacionālā kultūras centra Atzinības un
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta (IKS) pārvaldes
Pateicības. IKS pārvaldes vadītājas
vietniece kultūras jautājumos Iveta
Tiltiņa sveica ne tikai dejotājus, bet
arī kolektīvu vadītājus, kuri ieguldījuši
darbu, lai citiem radītu svētkus, un
vēlēja visiem klātesošajiem radošu,
veiksmīgu un laimīgu Jauno gadu.
Pagasta ļaudis un ciemiņus uzrunāja,

Foto no personīgā arhīva.

Laukos cilvēki ikdienā dara savus
darbus, rūpējas par ģimeni, dzīvo savu
ierasto ikdienas dzīvi, bet liela daļa
svētkos kāpj uz skatuves un kļūst par
māksliniekiem, vai arī darba dienu
vakaros no parastām un ikdienišķam
lietām gatavo skaistas lietas sev un
citiem par prieku.
Visu to darīt ir vērts sev par
gandarījumu, bet vairāk, ja ar savu
darbošanos var sniegt prieku svētku
reizēs pasākumu apmeklētājiem.
Briežuciemā
gada
noslēgums
bijis rosīgs. Pirms svētkiem rokdarbu
darbnīcā Laima Ločmele mācīja
dekupēt sveces, lai būtu dāvaniņas
svētkiem.
„Atspoles”
dalībnieces
un citi pagasta ļaudis sniegpārsliņu
gatavošanas talkā dalījās pieredzē,
kā izgatavot dažādas un skaistas
sniegpārsliņas,
un
piedāvāja
pašdarinātas rotas svētku eglei. Tāpēc
šogad egle bija īpaša – greznota ar
pagasta iedzīvotāju darinātām rotām.
Andris Ločmelis gatavoja suvenīrus
ar pagasta simbolu - briedi, kuri tika
dāvināti gada noslēguma pasākumā.
Jauki,
ka,
kā
katru
gadu,

Deju kolektīva „Pāris” dejotāji atzinīgi novērtēti no Latvijas Nacionālā kultūras centra.
pateicās par paveikto un labu vēlēja
pagasta pārvaldes vadītāja Anastasija
Gabrāne.
Priecājamies
par
jaunajiem
kolektīva dejotājiem un visu pārējo
pašdarbības kolektīvu dalībniekiem,
par visiem radošajiem, strādīgajiem
pagasta ļaudīm, par to, ka viņi,
rūpēdamies par savām sētām un
saimniecībām, rada pievilcīgu visu
pagasta vidi. Par to, ka pēc nemaz

ne vieglās ikdienas un rūpēm spēj
atrast laiku, lai apmeklētu svētku
pasākumus, lai izpalīdzētu kaimiņam,
lai

pateiktu

labu

vārdu,

izdarītu

kādu labu darbu, par kuru nesaņem
atlīdzību, un uzsmaidītu viens otram.
Zita Mežale,
Briežuciema pagasta
kultūras pasākumu organizatore

TILŽAS VIDUSSKOLAS MUZIKĀLO KOLEKTĪVU DALĪBNIEKI APMEKLĒ
KONCERTUZVEDUMU „RĪGAS GREDZENS”
„Latvijas gredzenā”.
„Rīgas gredzens” balstījies labi
zināmo Rīgas dziesminieku - dzejnieku
Aleksandra Čaka, Ojāra Vācieša un
komponistu Ulda Stabulnieka un
Artura Maskata daiļradē.
Vācieša un Čaka dzejas rindas,
atdzīvojoties mūzikā, atklāja gan
Rīgas
centra
spozmi,
skaņas,
smaržas, gan arī Pārdaugavas kluso
ieliņu romantisko gaisotni. Rīgas
apdziedātāja balss bija uzticēta
aktierim Andrim Keišam un basam
Jānim Strazdiņam. Uz iedomātajiem
laika tiltiem, dzejnieks sastop pretējā
krasta amata brāli, kas izrādās paša
otrais es. Dzīves sists un bružāts, bet
joprojām nezaudētu sapņotāja un
meklētāja ilgu pārpilns.
Fascinēja izcilais Radio kora
sniegums. Tik niansēti, smalki un
jutekliski šis kolektīvs muzicēja sava
izcilā diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā.
Īpašo 50., 60., 70.gadu Rīgas

ideja ir sakņojusies Latvijas valsts
simtgadei
veltītajā
koncertciklā
“Latvijas gredzens”, un to turpina.
Šis bija piektais un noslēdzošais
uzvedums diriģenta Sigvarda Kļavas,
Latvijas Radio kora, režisora Viestura
Kairiša un viņu domubiedru veidotajā

Foto no personīgā arhīva.

6. decembrī Tilžas vidusskolas
muzikālo kolektīvu skolēni devās
uz koncertzāli GORS, lai noskatītos
koncertuzvedumu „Rīgas gredzens”.
“Rīgas gredzena” idejas autors
un
mākslinieciskais
vadītājs
ir
Sigvards Kļava. “Rīgas gredzena”

Tilžas vidusskolas skolēni pēc koncerta GORĀ.

šarmu

iezīmēja

tolaik

populārais

un televīzijā bieži rādītais sieviešu
vokālais ansamblis „Rīga”.
Izrādes

programmā

iekļautas

sen tapušās, kā arī pavisam jaunas
Artura

Maskata

kompozīcijas

ar

Ojāra Vācieša dzeju – "Balto koncertu
laiks", "Vecās Rīgas Likteņdziesma",
"Lietus romance", "Kaut ko klusiņām",
"Liepziedā", "Varat raudāt".
Muzikālā izrāde “Rīgas gredzens” mūsdienu radošo personību atzīšanās
mīlestībā

Latvijas

galvaspilsētai

dzejas, mūzikas un teātra valodā.
Jauki, ka ir tāda akcija „Skolas
soma”, kas ļauj iepazīt un izbaudīt
brīnišķīgo mākslas pasauli.
Linda Vītola,
Tilžas vidusskolas skolotāja

PATĪKAMAIS PĀRSTEIGUMS BĒRZPILS VIDUSSKOLAS PIRMSSKOLAS GRUPĀS
filiāles pirmsskolas grupas izglītojamie
saņēma rotaļlietas, kuras no saviem
līdzekļiem dāvināja Lāsma un Ainārs
Laminski.
Atgriežoties no brīvdienām, bērni
bija patīkami pārsteigti un priecīgi par
jaunajām rotaļlietām.
Bērzpils
vidusskolas
vadība,
pirmsskolas bērni, audzinātājas un
auklītes
asociācijai
„Luksemburga–
Latvija”
un
Lāsmai un Aināram
Laminskiem
saka lielu paldies par
sagādātajām dāvanām un patīkamo
pārsteigumu!

Foto no personīgā arhīva.

Jaunais gads Bērzpils vidusskolas
pirmsskolas bērniem sākās ar lielu
un patīkamu pārsteigumu. Asociācija
„Luksemburga – Latvija” Bērzpils
pirmsskolas grupai dāvāja rotaļlietas,
kuras par asociācijas piešķirtajiem
līdzekļiem
iegādājās
un
grupai
piegādāja Lāsma un Ainārs Laminski.
Šīs rotaļlietas bērni varēs izmantot gan
rotaļnodarbībās, gan spēlējot sižetiskās
spēles.
Meitenes
varēs
iejusties
saimnieču lomā, jo starp rotaļlietām ir
virtuvīte, trauku komplekti, paplāte ar
augļiem un dārzeņiem. Zēni varēs braukt
ar mašīnām, kā arī attīstīt savas prasmes
konstruēšanā, jo ir arī konstruktors.
Arī Bērzpils vidusskolas Krišjāņu

Ilona Stepāne,
Bērzpils vidusskolas direktore
4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 16.janvāris

KARNEVĀLA GARŠA MAZAJIEM DEJOTĀJIEM
Garais

svētku

laiks,

iespējams,

kādu

ir

nogurdinājis, tikai ne Balvu Bērnu un jauniešu
centra (BBJC) dalībniekus. 14. janvārī mazie deju
studijas „Di - dancers” dalībnieki kopā ar skolotāju
Ditu Niperi rīkoja ierasto masku ballīti, kurā sešus
līdz septiņus gadus lielie deju mākslinieki tikās
pasākumā un iejutās dažādos sev tīkamos tēlos.
Ballītē ieradās dažādi dzīvnieku tēli, divas Elzas,
policists un brīnumu fejas. Aktivitātē bērniem bija
iespēja sevi prezentēt jaunajā tēlā, attīstot sevī
pārliecību un drosmi.
Pasākumā piedalījās BBJC pulciņa “Skatuve”
dalībnieces

–

Vineta

Kikuste,

Lauma

Nagle,

Aleta Boldāne, kuras bija sagatavojušas spēļu
un aktivitāšu programmu pirmskolas vecuma
bērniem. „Skatuves” dalībniecēm šī bija lieliska

Foto no BBJC arhīva.

iespēja būt par bērnu pasākumu animatoriem un
izbaudīt šīs profesijas plusus un mīnusus.
Jaunie dejotāji mājup devās labā noskaņojumā,
un cer rīkot šādas ballītes biežāk.
Gunita Prokofjeva,

Deju studijas „Di - dancers” dalībnieki kopā ar skolotāju Ditu Niperi.

BBJC pulciņa “Skatuve” vadītāja

NOSLĒDZAS PROJEKTA “SOLI PA SOLIM” AKTĪVĀ DAĻA
Biedrība

“Kalmārs”

sadarbībā

ar Balvu Bērnu un jauniešu centru
(BBJC)

realizēja

projektu

“Soli

pa

iestādēm.

un

Projekta gaitā tika īstenoti vairāki
pasākumi,

kuros

iesaistījās

Balvu

darbnīcas.

grupas un skolotājas - Dita Nipere un

Jauniešiem bija iespēja sajust sevi

organizēja

radošās

Alīna Saveļjeva, kopā ar jauniešiem

kā daļu no lielās Balvu Bērnu un

rādīja savus deju priekšnesumus, kas

solim”, līgums nr. BNP/2019/3.47/441/

novadā dzīvojošie jaunieši ar mērķi

jauniešu

LI, Eiropas Sociālā fonda projekta

atrast sev piemērotākās aktivitātes

darbojas bērnu un jauniešu brīvā laika

Nr.8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts

un iejusties dažādās situācijās, lai

iespēju dažādošanā. Kopā tika veidots

gaitā. Vokālais ansamblis kopā ar

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas

pilnveidotu savas sociālās prasmes.

scenārijs, plānota gaita un veidots

skolotāju Viktoriju Kokoreviču priecēja

samazināšanai”

(PuMPuRS)

Viņi darbojās dažādās neformālās

noformējums, gatavoti ielūgumi. Šādi

ietvaros. Projekta mērķa grupa bija

izglītības aktivitātēs, mācījās no citu

līdzdarbojoties, jaunieši gūst pieredzi,

klātesošos ar muzikālu priekšnesumu.

vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.

jauniešu pieredzes, apguva jaunas

jo, kopīgi veicot dažādus darbus,

līdz 12. klasei, kā arī profesionālās

iemaņas, kā arī izmēģināja savas

attīstās komunikācijas un sadarbības

izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz

spējas mazāk pazīstamās profesijās.

prasmes.

centra

komandas,

kura

4. kursam. Projektu īsteno Izglītības

Projekta “Soli pa solim” noslēgums

Pasākumā “Dzīvo savā pasakā”

kvalitātes valsts dienests sadarbībā

bija 17. decembra pasākums “Dzīvo

piedalījās dziedošie un dejojošie Balvu

ar pilsētu un novadu pašvaldībām

savā pasakā”. Jauniešu radošā grupa

Bērnu un jauniešu centra kolektīvi.

un

iesaistījās pasākuma tapšanas gaitā

Deju studijas “Di - Dancers” deju

valsts

profesionālās

izglītības

piedalījās Mārupes novada atklātajās

Super Nova Sigulda.

jautājumos

starptautiskajās sacensībās - Roķiškis kluba kausa izcīņa, kurās sasniegti labi

vienību.

rezultāti:

sacensībās futbolā telpās “Ziemas

pret

Kauss” U12 grupā zēniem, ko faktiski

tika piedzīvots zaudējums ar 2-3 (2

Daniels Laurenovs svara kategorijā 55 kg izcīnīja 1.vietu;

jau var dēvēt par starptautisku turnīru.

vārti tika ielaisti pēc neveiksmīgiem

Raivo Nāgels svara kategorijā 61 kg izcīnīja 5.vietu;

rikošetiem), un jāspēlē par 3.vietu.

Andis Zelčs svara kategorijā 61 kg izcīnīja 6.vietu;

Mūsu futbolisti rādīja fantastisku

RFS

BBJC speciālists jaunatnes politikas

Balvu svarcēlāji no 19.-20.decembrim Lietuvā, Rokiškis pilsētā, piedalījās

Spēlē par 1.- 4.vietu nācās spēlēt
spēcīgo

Gunita Prokofjeva,

BALVU SVARCĒLĀJU REZULTĀTI

BALVU FUTBOLISTI PIERĀDA SEVI MĀRUPĒ
11.un 12.janvārī Balvu futbolisti

ir tapuši šī pēdējā mācību semestra

Mačā

Cīņā par 3.vietu bija jātiekas ar FA

uzvaras ar rezultātu 4-0. Pretiniekos

Žalgirietis 1 komandu. Tajā balvenieši

bija FA Žalgirietis 2 (Viļņa, Lietuva), FA

bija pārāki, un ar rezultātu 3-2 tika

Panevežys (Paneveža, Lietuva) un SK

izcīnītas bronzas medaļas.

Ralfs Plavnieks svara kategorijā +81 kg izcīnīja 5.vietu.

Foto no personīgā arhīva.

Foto no personīgā arhīva.

sniegumu, grupu turnīrā izcīnot trīs

Balvu U12 futbolisti ar treneri I.Zaharānu.

Uz augstākā goda pjedestāla Daniels Laurenovs.
5.
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PRĀVESTA ALBERTA BUDŽES PIEMIŅAI
VELTĪTI NOVADPĒTNIECĪBAS LASĪJUMI

DZIMUŠO, MIRUŠO UN LAULĪBU SKAITS
2019. GADĀ
Balvu

novada

Dzimtsarakstu

jaundzimušajiem,
noslēgtajām

mirušajiem

laulībām

un

2019.gadā

Balvu novadā.
Diemžēl tendence ir nemainīga
– mirušo skaits joprojām pārsniedz
dzimušo skaitu. Bet noslēgto laulību
skaits jau otro gadu ir teju nemainīgs
– pērn noslēgtas 77 laulības, bet
Aizvadītajā gadā Dzimtsarakstu
reģistrēti

103

bērni

(55

meitenes un 48 zēni). No tiem laulībā
dzimuši

–

Dzimtsarakstu nodaļā apkopota
arī

tāda

informācija,

ka

81

jaundzimušā abi vecāki ir latvieši,

58,

atzīta

paternitāte

(vecāki nav laulībā) – 40, reģistrēti
bez ziņām par tēvu – 5. No kopējā
jaundzimušo skaita Balvu novadā
deklarēti 78 jaundzimušie, kas ir
par 24 bērniņiem mazāk kā 2018.

pārējiem vecāki dažādu tautību.
Populārākie

vārdi

2019.gadā

bijuši – Enija (3) un Olivers (4). Trīs

nodaļā

–

48,

baznīcās

–

Četrdesmit četriem pāriem noslēgtā
laulība

bijusi

pirmā,

19

Briežuciema

pa 3 bērniem, Krišjāņu un Vectilžas
pagastos – pa 2, bet Lazdulejā
deklarēts

1

jaundzimušais.

31

māmiņai 2019.gadā dzimis pirmais
bērns, 34 – otrais bērns, 23 – trešais
bērns, 8 māmiņām – 4.bērns, vienai

Vienam no pāriem vecumu starpība
ārvalstu pilsoņiem (Krievija). Vidējais

2019.gadā sastādīts 301 miršanas

12.30-12.50

Bēržu Romas katoļu draudzes un Sv. Annas Bēržu Romas
katoļu baznīcas vēsture.
Anna Griestiņa, Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja

12.50-13.10

Veitulu Jezups - Bolvu pusis raksteituojs nu zemnīku vyds.
Skaidrīte Kalvāne (māsa Klāra),
profesore Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā

13.10-13.30

Kafijas pauze

13.30-13.50

1990.gads Balvos / Balvu Novada muzeja krājuma
materiālos.
Ruta Akmentiņa, vecākā speciāliste, vēsturniece Balvu Novada
muzejā

13.50.-14.10

Muzeja
"Egļavas
mežniecība"
krājumā
personalizētās tekstilijas.
Aldis Pušpurs, muzeja "Egļavas mežniecība" vadītājs

14.10-14.30

Zīmīgie akmeņi Ziemeļlatgalē.
Ivars Logins, novadpētnieks

14.30-14.50

Baltinavas vieta administratīvi teritoriālā iedalījuma
struktūrās 1920.-2020.
Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors

14.50-15.10

Vietvārdi Briežuciema pagastā.
Valentīna Kaša, skolotāja

15.10-15.30

Cilvēku dzīves mirkļu un vēstures notikumu mozaīka
Balvos.
Irēna Šaicāne, skolotāja Balvu Valsts ģimnāzijā, muzejpedagoģe
Balvu Novada muzejā

15.30-16.00

Noslēgums

akta ieraksts (145 sievietes un 156
vīrieši).

Balvu

novadā

deklarēti

204 mirušie cilvēki. Lielākais skaits
mirušo vīriešu bijis vecumā no 6170 gadiem (45) un vecumā no 71-80
gadiem (44), bet sievietes visvairāk
mirušas vecumā no 81-90 gadiem

arī vienai māmiņai dzimis 6. un vienai

Vecumā no 91-100 gadiem mirušas

8.bērns.

22 sievietes, bet vīrieši - 3.

pērn

Krucifiksi Ziemeļlatgalē. Dinamika 2009/2019.
Ruta Cibule, Balvu Centrālās bibliotēkas direktore

24 gadi, bet 3 laulības reģistrētas ar

(62) un vecumā no 71-80 gadiem (35).

mammām

12.10-12.30

– otrā, vienam pārim – 3.laulība.

māmiņai pērn dzimis 5.bērniņš, tāpat
Četrām

Kā tilženieši atceras prāvestu Albertu Budži.
Aina Rakstiņa, skolotāja

pāriem

vīriešiem – 39,6 gadi.

Bērzpils,

11.30-11.50

29.

Balvos, 6 Kubulu pagastā, pa 5

un Vīksnas pagastos deklarēti katrā

Konferences atklāšana

77 laulības, no tām Dzimtsarakstu

laulību vecums sievietēm – 37,6 gadi,

bērniņiem Balvu un Tilžas pagastos,

11.00-11.30

bērniem iedoti divi vārdi.

gadā. Lielākā daļa – 45, deklarēti

Bērzkalnes,

PROGRAMMA

4 dzimušajiem abi vecāki krievi un

Aizvadītajā gadā tikušas noslēgtas

2018.gadā – 78.
nodaļā

2020.gada 28.janvārī prāvests Alberts Budže svētītu savu 90. dzimšanas dienu.
Mīlot un cienot prāvesta mūža devumu Ziemeļlatgalei, Balvu Centrālā bibliotēka
organizē novadpētniecības lasījumus 28.janvārī Balvu Novada muzejā.
Būsiet laipni gaidīti! Pieteikšanās līdz 24.janvārim sarmite@balvurcb.lv.

piedzimis 7. bērns.

nodaļa ir apkopojusi statistiku par

esošās

2020. GADĀ PIRMAIS LAUKU LABUMU
TIRDZIŅŠ BALVOS NOTIKS 8. FEBRUĀRĪ
2020. gadā katra mēneša otrajā
sestdienā, sākot ar februāri, Balvos
laukumā

pie

kultūras

nama

jau

tradicionāli notiks lauku labumu jeb
zaļie tirdziņi, kuros aicināti piedalīties
vietējie

zemnieki,

mājražotāji,

amatnieki, mazie uzņēmēji ar savu
ražoto produkciju. Pirmais tirdziņš

6.

šogad notiks 8.februārī.
Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu,
lai iegādātos dažādus lauku labumus,
sezonas dārzeņus un augļus, kā
arī amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un amatu
meistariem!
Tirdziņu norises kārtība:
1. tirgotājiem obligāta iepriekšēja
pieteikšanās
(zvanot
pa
t.
26461435, 29272948 vai rakstot
uz
biznesacentrs@balvi.lv;
piesakoties jānorāda uzņēmuma/
saimnieciskās darbības veicēja
nosaukums, reģistrācijas numurs,
produkcija, kontaktinformācija);
2. tirdzniecības vietu (standartvieta
3x3m) ierādīšana un iekārtošanās
tirgus laukumā (Brīvības iela 61c,
Balvi) notiek no plkst. 7:00 līdz 8:30;
3. tirdzniecība norit no plkst.9:00.
Lauku labumu tirdziņus Balvos
organizē Balvu novada pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs.
Papildus informācija: t. 26461435,
biznesacentrs@balvi.lv, www.zlbc.lv.
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INFORMĀCIJA DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM PAR ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJIEM
2019. gada 19.novembrī tika
apstiprināti
grozījumi
Ministru
kabineta
2008.gada
9.decembra
noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā
mājā
norēķinās
par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma
lietošanu”
(turpmāk
Noteikumi).
Būtiskākās Noteikumu izmaiņas
skar pašus dzīvokļu īpašniekus.
Noteikumi nosaka, ka turpmāk ūdens
starpības rašanās problēma jārisina
pašiem dzīvokļu īpašniekiem.
Ūdens patēriņa starpības rašanās
iemesli:
• uzrādīti mazāki ūdens patēriņa
skaitītāju rādījumi nekā tie ir
patiesībā;
• mehāniski
ietekmēti
ūdens
patēriņa skaitītāji, apturot vai
kavējot to darbību;
• uzstādīti dažādi ūdens patēriņa
skaitītāji;
• uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji
ar
dažādu
ūdens
plūsmas
uztveršanas jutību;
• dzīvojamās mājas ūdensapgādes
sistēma ir sliktā tehniskā stāvoklī;
• atšķirīgos datumos nolasīti un
iesniegti ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumi, kā arī nolasot, tie
noapaļoti;
• avārijās,
remontdarbos
nopludinātais ūdens daudzums;
• daļā atsevišķajos īpašumos nav
uzstādīti vai nav verificēti ūdens
patēriņa skaitītāji;
• atšķirīgs laiks, kad jāveic ūdens
patēriņa
skaitītāju
atkārtota
verificēšana;
• aizsērējuši
ūdens
patēriņa
skaitītāji, sliktāka ūdens kvalitāte;
• ūdens
patēriņa
skaitītāju
uzstādīšanas, lietošanas prasību
neievērošana;
• aizsērējis vai citādi bojāts mājas
kopējais ūdens skaitītājs (komerc
uzskaites mēraparāts).
Ja veidojas ūdens patēriņa starpība,
veic ūdens patēriņa pārrēķinu.
Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa

starpību sedz atbilstoši vienam no
šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas
pārvaldnieks:
• dzīvojamā mājā esošo atsevišķo
īpašumu skaitam;
• proporcionāli atsevišķā īpašuma
ūdens patēriņam par pēdējo
mēnesi;
• proporcionāli atsevišķā īpašuma
vidējam ūdens patēriņam par
pēdējiem trim mēnešiem;
• proporcionāli atsevišķā īpašumā
ietilpstošās
kopīpašuma
domājamās daļas apmēram;
• atbilstoši atsevišķajā īpašumā
dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā
nav neapdzīvojamo telpu un
mākslinieka darbnīcu.
izņemot gadījumus, ja:
• nav iesniegta informācija par
ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu
noteiktajā termiņā vismaz trīs
mēnešus pēc kārtas;
• nav uzstādīts, nomainīts vai
atkārtoti verificēts ūdens patēriņa
skaitītājs;
• ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts,
neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos, dzīvokļu
īpašnieku kopības vai pārvaldnieka
lēmumā, t.i., noteikumu 14.1
punkts nosaka, ka ūdens patēriņa
skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un
to atkārtoto verificēšanu atbilstoši
normatīvajiem
aktiem
par
mērījumu vienotību atsevišķajā
īpašumā
nodrošina
dzīvokļa
īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku
kopība saskaņā ar šo Noteikumu
14.3
punktu vai pārvaldnieks
saskaņā ar šo noteikumu 30.2 pun
ktu nav noteicis citu kārtību. Tas
nozīmē, ka gan dzīvokļu īpašnieku
kopība ar lēmumu var noteikt
kārtību (tai skaitā prasības ūdens
patēriņa skaitītāju tehniskajiem
parametriem, papildaprīkojumam
un uzstādīšanai), kādā dzīvokļa
īpašnieks vai pārvaldnieks, vai
cita pilnvarotā persona nodrošina
ūdens
patēriņa
skaitītāju

uzstādīšanu, nomaiņu un to
atkārtoto verificēšanu atsevišķajā
īpašumā atbilstoši normatīvajiem
aktiem par mērījumu vienotību,
gan arī pārvaldnieks var sagatavot priekšlikumus, kas nosaka, ka
nepieciešamas vienotas prasības
ūdens patēriņa skaitītājiem vai cita
kārtība to uzstādīšanai, nomaiņai
un
atkārtotās
verificēšanas
nodrošināšanai. Ja pārvaldnieks
sagatavo šos priekšlikumus, bet
dzīvokļu īpašnieku kopība sešu
mēnešu laikā pēc šo noteikumu
30. punktā noteiktās informācijas
saņemšanas par to nav lēmusi
(šo noteikumu 14.3 punkts),
tad lēmumu par šiem ūdens
patēriņa starpības samazināšanas
pasākumiem pieņem pārvaldnieks.
Minētā kārtība ir vienota visā
dzīvojamā mājā,
• atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā
īpašumā esošo ūdens patēriņa
skaitītāju
pārbaudi,
ja
par
šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu
iepriekš, nosūtot paziņojumu uz
atsevišķo īpašumu, kurā plānota
skaitītāju pārbaude vai, ja ūdens
patēriņa
skaitītāju
pārbaudē
konstatēts, ka ūdens patēriņa
skaitītāja pievienošanas vieta nav
noplombēta vai nav noplombēta
pārvaldnieka
klātbūtnē
atbilstoši
šiem
noteikumiem
vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā
metroloģiskais aizsargzīmogojums
(plombējums),
pievienošanas
vietas plombējums ir bojāts vai
patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai
ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja
darbība,
• atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam
vai
citai
dzīvokļu
īpašnieku
kopības
pilnvarotai
personai
veikt atsevišķajā īpašumā ūdens
patēriņa skaitītāju uzstādīšanu,
nomaiņu
vai
nodrošināt
to
atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst
pārvaldnieka vai citas dzīvokļu
īpašnieku kopības pilnvarotās

personas

pienākumos

un

par

šiem darbiem ir rakstiski paziņots
vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot
paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo
īpašumu.
Ūdens

patēriņa

skaitītāju

uzstādīšana vai nomaiņa dzīvokļa
īpašumā ir maksas pakalpojums
–

nomaksā

Partizānu

Norēķinu

ielā

14,

internetbankā,

centrā,

Balvos

norādot

vai
savu

vārdu, uzvārdu, adresi un telefona
numuru. Saņemot maksājumu, mēs
ar Jums sazināsimies. Informācija
par maksas pakalpojumu cenrādi
pieejama Balvu novada pašvaldības
aģentūras

“SAN-TEX”

mājaslapā

www.san-tex.lv vai zvanot pa tālruni
64507199.
Ļoti

būtiska

izmaiņa

skar

iedzīvotājus, ja ir paredzama dzīvokļa
īpašnieka

prombūtne,

kuras

laikā

īpašumā neviens nedzīvos un netiks
nodoti

ūdens

patēriņa

skaitītāju

rādījumi. Dzīvokļa īpašniekam vismaz
nedēļu iepriekš par to jāinformē
pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka
noteiktajā saziņas formā, norādot
prombūtnes laiku, kas nepārsniedz
trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne
ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa
īpašnieks atkārtoti par to informē
pārvaldnieku.
SECINĀJUMS
• Nolasiet
patēriņa

un

nododiet

skaitītāju

ūdens

rādījumus

iespējami tuvu aģentūras noteiktajai

ūdens

patēriņa

skaitītāju

rādījumu iesniegšanas pēdējai die
nai, t.i., no katra mēneša 25. līdz
28.datumam;
• sekojiet

līdzi

ūdens

patēriņa

skaitītāja verifikācijas termiņam;
• ja

ir

prombūtne,

neaizmirstiet

ik pēc trim mēnešiem mums to
paziņot.
U.Sprudzāns,
PA “SAN-TEX” direktors

IZMAIŅAS PACIENTU LĪDZMAKSĀJUMU APMĒROS
Sākot ar 2020.gada 1. janvāri
spēkā stājas grozījumi*, kas paredz
izmaiņas pacientu līdzmaksājumu
apjomā, saņemot valsts apmaksātos
veselības aprūpes pakalpojumus.
Visiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu
summas būs samazinātas, izņemot
līdzmaksājumu par ģimenes ārsta
apmeklējumu personām līdz 65 gadu
vecumam.
Pacientu
līdzmaksājums
pie
ģimenes ārsta personām no 65 gadu
vecuma līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs 1
eiro. Savukārt personām līdz 65 gadu
vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu
būs jāmaksā 2 eiro par vizīti. Pacienta
līdzmaksājums par ģimenes ārsta
mājas vizīti paliks nemainīgs – 2,85
eiro.
Visiem
iedzīvotājiem
būs
samazināti
līdzmaksājumi,
veicot
izmeklējumus un apmeklējot ārstu

speciālistu. Ja iepriekš pacienta
līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad
no nākamā gada – 4 eiro. Līdzīgi
samazināsies arī līdzmaksājums par
gultas vietu dienas stacionārā – no 7,11
uz 7 eiro. Par ārstēšanos diennakts
stacionārā, sākot ar otro dienu
ārstniecības iestādēs līdzmaksājums
paliek nemainīgs – 10 eiro, savukārt
par ārstēšanos aprūpes nodaļās
vai gultās un no onkoloģiskām vai
onkohematoloģiskām saslimšanām,
alkohola, narkotisko, psihotropo un
toksisko vielu atkarības līdzšinējo 7,11
eiro vietā pacienta līdzmaksājums būs
7 eiro.
Pacienta
līdzmaksājums
datortomogrāfijas
izmeklējumiem
bez kontrastvielas, sākot ar 1. janvāri
būs 14 eiro, nevis 14,23 eiro. Savukārt
par izmeklējumu ar kontrastvielu
21,23 eiro vietā būs jāmaksā 21 eiro.

Par kodolmagnētiskās rezonanses
izmeklējumu
bez
kontrastvielas
līdzšinējo 28,46 eiro vietā būs jāmaksā
28 eiro, bet par izmeklējumu ar
kontrastvielu līdzšinējo 35,57 eiro
vietā, jāmaksā 35 eiro.
NVD
atgādina,
ka
vairākas
iedzīvotāju grupas no pacientu
līdzmaksājumiem
ir
atbrīvotas,
piemēram, bērni līdz 18 gadu
vecumam,
politiski
represētās
personas, 1.grupas invalīdi, trūcīgas
personas un citas. Plašāka informācija
par
pacientu
līdzmaksājumiem,
tostarp no pacientu līdzmaksājumiem
atbrīvotajām iedzīvotāju grupām,
pieejama
NVD
mājas
lapā
www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Veselības
aprūpes pakalpojumi” – “Pacienta
līdzmaksājumi”.
Līdz ar Latvijas pievienošanos
Eirozonai 2014. gadā, pacientu
7.

līdzmaksājumu summas no latiem
tika konvertētas uz eiro. Tā rezultātā
pacienta

līdzmaksājums

1

apmērā tika konvertēta uz

lata
1,42

eiro, bet 3 lati uz 4,27 eiro un līdzīgi
ar citām līdzmaksājumu likmēm. Tā
kā norēķini ar cipariem aiz komata
nav ērti ne pacientiem, ne ārstiem,
turklāt neveicina sabiedrības izpratni
par veselības aprūpes pakalpojumu
apmaksas kārtību, kā arī ir sarežģītas
un grūti uztveramas, tika pieņemts
lēmums

atgriezties

pie

apaļām

summām, kā tas bija pirms eiro
ieviešanas.
*Grozījumi Ministru kabineta 2018.
gada

28.

augusta

noteikumos

Nr.

555 "Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība”.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 16.janvāris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

novadpētniecības lasījumus. Būsiet

18. un 19.janvārī no plkst.10:00
Balvu

novada

čempionāta
pamatskolas

Telpu

futbola

3.posms

Balvu

sporta

zālē.

Spēļu

laikā (18.janvārī) tiks vākti ziedojumi
Balvu

Teritoriālajai

biedrībai.

Ja

invalīdu

netiekat

sestdien,

tad nāciet svētdien, ziedojumi tiks
nogādāti biedrībai!
18.janvārī

plkst.11:00

Aicina

pirmskolas vecuma bērnus kopā ar
vecākiem pavadīt laiku bibliotēkā!
Arī

2020.gadā

ar

bērniem

Centrālajā

ģimenes

kopā

gaidītas

Balvu

tiks

bibliotēkā,

lai

kopā

atklātu noslēpumus, ko glabā tikai
grāmatas! Kopā lasīsim, spēlēsimies,
zīmēsim,

līmēsim!

Pieteikšanās

un sīkāka informācija 64522160,
diana@balvurcb.lv

vai

personīgi

bibliotēkā!
18.janvārī

plkst.16:00

Balvu

Kultūras un atpūtas centra senioru
kora “Pīlādzis” 15 gadu jubilejas
koncerts

Balvu

muižā.

Koncertā

piedalās Rēzeknes pilsētas kultūras
un tūrisma centra senioru koris
“Septiņkalne”,

Balvu

Kultūras

un atpūtas centra senioru koris
“Pīlādzis”,

Eiropas

“Atvasara”,

deju

kopa

deju

kopa

plkst.18:00

Lab

senioru

“Luste”.
18.janvārī

darības sporta pasākums “Zvaigžņu
spēle”,

kuras

ziedojumi
invalīdu

laikā

Balvu

būs

īpaša

spēle

starp

bumbotājiem”

un

“sarkanajiem
kurā

Šī

futbola

“baltajiem

vākti

Teritoriālajai

biedrībai.

Labdarības

tiks

bumbotājiem”,

sacentīsies

savā

starpā

Balvu novada sabiedrībā zināmas
personas un Balvu novada telpu
futbola čempionāta “zvaigznes”! Ja
arī Tev ir kas ziedojams, droši dodies
uz Balvu pamatskolu! Īpaši interesē:
sporta inventārs, galda spēles (īpaši
- novuss), rotaļlietas, finansiālais
atbalsts! Nāc un atbalsti savējos!
Budžes

novadpētniecības

piemiņai

veltītie

lasījumi”

Balvu

Novada muzejā. Mīlot un cienot
mūžībā aizgājušā prāvesta Alberta
Budžes mūža devumu Ziemeļlatgalei
(un

ne

tikai),

Pieteikšanās

līdz

24.janvārim sarmite@balvurcb.lv!
1.februārī Veselības maratons
“Vingro vesels” Balvu Bērnu un
jauniešu

Plkst.13:30

centrā.

Nūjošanas

aktivitāte

Vada

Ozola,

Inta

ikvienam.

tikšanās

pie

Balvu parka estrādes. Plkst.15:00
“Vingrojam divatā – mazs un liels”,
vada fizioterapeite Marita Joniņa,
“Spēka

vingrinājumi

ķermeņa

muskulatūrai”, vada trenere Linda
Tokareva-Kušnere, “Relaksācija caur
jogu”, vada trenere Velta Supe. Vēl
pasākumā Bērnu radošās darbnīcas,
ķermeņa

analizators

“Tanita”,

konsultācijas un pārsteigumi no
“Oriflame”.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
17.janvārī
“Dvēseļu

plkst.16:00

putenis’’

Filma

Briežuciema

tautas namā. Ieeja ziedojums - 1.00
EUR.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
25.janvārī plkst.19:00 Sieviešu
vokālā ansambļa “Elija” 20 gadu
jubilejas
atnāk

pasākums

dziesma”

“...

un

Krišjāņu

tad

tautas

namā. Koncertā piedalīsies vokālie
ansambļi no Bērzpils, Tilžas un
Lazdulejas.

KUBULU PAGASTĀ
18.janvārī

plkst.14:00

Bērnu

tautu deju kolektīva “Balvu vilciņš”
koncerts Kubulu kultūras namā.
24.janvārī

plkst.

19:00

Ozolkalna amatierteātra “Spēlmaņi”
izrāde

J.Kļava

kultūras

“Dāmas”

namā.

Ieeja

Kubulu

2,00

EUR.

Izrādei ir vecuma ierobežojums no
14 gadiem. Izrādē tiek smēķēts,
lietoti necenzēti vārdi un lietots
ierocis.

TILŽAS PAGASTĀ
18.janvārī plkst.19:00 “Paldies
atpūtas vakars Tilžas kultūras nama
amatiermākslas kolektīviem Tilžas
kultūras namā.

VĪKSNAS PAGASTS
18.janvārī

plkst.19:00

Tautas

Centrālā

deju kolektīvu sadraudzības vakars

bibliotēka, pieminot prāvestu viņa

“Kad draugi atkal tiekas...” Vīksnas

90.

tautas namā.

dzimšanas

Balvu

gaidīti!

jums, paldies mums!”- pateicības un

28.janvārī plkst.11:00 “Prāvesta
Alberta

laipni

dienā,

organizē

MAINĪTA ADRESE
SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka Klientu apkalpošanas filiāle no Ezera
ielas 3, Balvos, ir pārcelta uz Tirgus ielu 3, Balvos.
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