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

SĀKSIES JAUNS ATSKAITES PUNKTS
Septembris
nozīmē
jauna
darba cēliena sākumu izglītībā –
aizvadīta vasara, atvaļinājuma laiks
un priekšā neatlaidīgs darbs. Klāt
septembris, un skolas, pēc ilgā
attālinātā mācību procesa, vērs
durvis jaunajam 2020./21. mācību
gadam, jaunam darba cēlienam –
spraigam un interesantam. Tik ļoti
esam noilgojušies pēc skolēnu čalām
skolā, tik ilgi neesam tikušies klātienē,
tāpēc 1.septembri, domāju, pilnīgi visiskolēni, vecāki, skolotāji- gaida ar lielu
prieku un nepacietību.
2020./21. mācību gadā valsts
līmenī turpināsies nozīmīgas izmaiņas
izglītības
kvalitātes
novērtēšanas
procesā un akreditācijas normatīvajā
regulējumā,
paredzēts
izstrādāt
jaunus izglītības kvalitātes vērtēšanas
kritēriju līmeņu aprakstus, būtisks
process izglītības kvalitātes ikdienas
novērtēšanā būs agrīnās brīdināšanas
jeb risku identificēšanas sistēmas
izveide
un
ieviešana
izglītības
kvalitātes vērtēšanā.
Pirmsskolas veiksmīgi uzsāks
jau otro mācību gadu, īstenojot
kompetenču pieejā balstītu mācību

saturu. Šajā mācību gadā īpaša vērība
tiks pievērsta caurviju prasmēm jeb
mācībām
iedziļinoties.
Vispusīgu
zināšanu iegūšanai ir svarīgi, lai
bērnam mācīšanās procesā būtu
iespēja skaidrot, salīdzināt, meklēt
piemērus, pretstatīt, vispārināt – aktīvi
darboties un veidot savu intelektuālo
izpratni.
Vispārējā izglītībā no 2020. gada
1.septembra
pakāpeniski
sāks
īstenot pārmaiņas saturā un pieejā
1., 4., 7. un 10. klasēs. Pilnveidotā
satura un pieejas mērķis ir padarīt
mācības aktuālas, novērst satura
sadrumstalotību, dubultošanos un
informatīvu pārblīvētību, nodrošināt
mācību satura pēctecību, veicināt
kopsakarību
izpratni
un
spēju
zināšanas pielietot, kas praksē
nozīmēs pāreju no skolēna pasīvas
mācīšanās un faktoloģiska materiāla
iegaumēšanas kā pašmērķa uz aktīvu
izziņas procesu skolotāja vadībā,
pašizpausmi un jaunradi, apgūstamo
zināšanu un prasmju sasaisti ar reālo
dzīvi, starpdisciplināru pieeju.
Skolēni, tāpat kā līdz šim, apgūs
ierastos mācību priekšmetus, tādus

kā latviešu valoda, matemātika,
dabaszinības, fizika, ķīmija u. c.,
kuriem pievienosies atsevišķi jauni
mācību priekšmeti, tādi kā “teātra
māksla” un “dizains un tehnoloģijas”.
Atbilstoši
mūsdienu
prasībām
paredzēts pastiprināt datorikas apguvi
(jau no pirmās klases) un tradicionālo
mācību priekšmetu saturā aktualizēt
mūsdienīgus jautājumus, jēdzienus
un prasmes, piemēram, medijpratību,
kritisko domāšanu un prezentācijas
prasmes.
Viens
no
galvenajiem
izglītības procesa laba rezultāta
priekšnoteikumiem
ir
veiksmīga
visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu,
pedagogu un vecāku – sadarbība,
tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši
un gatavi sadarboties. Jaunā mācību
gada sākums ir brīnišķīgs atskaites
punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai
mainītu ieradumus, lai izvirzītu
augstākus mērķus. Negaidīsim ne
mirkli, neatliksim uz rītdienu, bet
darīsim jau šodien! Esiet aktīvi un
atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet
darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka
dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši

mēs to vēlamies. Lai katram ir lielāks
vai mazāks mērķis, apņēmība un
neatlaidība to piepildīt! Jauno mācību
gadu uzsākot, īpaši sveicu jaunos
pirmklasniekus, 9. klases un 12.
klases audzēkņus un viņu vecākus.
Novēlu saglabāt zinātkāri un vēlmi
mācīties! Savukārt visus Balvu novada
izglītības iestāžu skolotājus aicinu
būt aktīviem, radošiem sava aroda
meistariem, jo jūs esat tie, kuriem ir
jāaizdedz skolēnu sirdis un prāti. Liels
paldies vecākiem, kuri par mācību
iestādi saviem bērniem izvēlējušies
kādu no Balvu novada izglītības
iestādēm! Sveicu skolēnus, skolotājus,
darbiniekus un skolēnu vecākus,
mācību gadu uzsākot! Lai radošām
idejām un panākumiem bagāts, bet
galvenais- drošs un veselīgs šis laiks.
Paldies un vēlreiz paldies katram
par darbu sarežģītajā Covid 19 laikā,
sapratni, iejūtību un atbalstu! Izglītība
var!
Inta Kaļva,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 25.augusts

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Šī gada 5.augustā notika Balvu
novada ārkārtas domes sēde. Tajā
piedalījās 11 deputāti – Aigars Pušpurs,
Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Anita
Petrova, Egons Salmanis, Aivars
Kindzuls, Tālis Korlašs, Jānis Zakarīts,
Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska,
Aija Mežale. Tika izskatīti kopumā 3
darba kārtības jautājumi.
Par
projektu
pieteikumu
iesniegšanu
Domes
sēdē
lēma
iesniegt
projekta pieteikumu “Balvu novada
pašvaldības
administrācijas
ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
4.2.2.specifiskā
atbalsta
mērķa
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības
programmām
sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu
un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās” trešās
projektu iesniegumu atlases kārtas
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas
EUR 380 800. Projekta apstiprināšanas
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu
16% apmērā jeb EUR 94528.
Deputāti lēma iesniegt projekta
pieteikumu
“Primārās
veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana
ģimenes ārsta praksei Bērzpils pagastā,
Balvu novadā” Eiropas Reģionālā
attīstības fonda 9.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu
veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

BALVU NOVADĀ AUGUSTS BIJIS
ROSĪGS MĒNESIS
Vasaras pēdējais mēnesis – augusts – tuvojas izskaņai. Tas bija rosīgs ne tikai
Balvu novada izglītības iestādēm, pagastu pārvaldēm un pašvaldības iestādēm,
bet arī katrai ģimenei, kurā aug bērni, jo tuvojas 1.septembris - Zinību diena.
Augusts Balvu novadā sākās ar skaistiem svētkiem, kuri 1.augustā tika
nosvinēti Tilžas pagastā. Visas dienas garumā norisinājās dažādas aktivitātes,
kuras priecēja ne tikai pagasta ļaudis, bet arī ciemiņus. Svētku laikā notika arī
divu laukumu atklāšana - piemiņas un svētku vietas un bērnu rotaļu laukuma,
tādejādi Tilžas pagasta centrs ir kļuvis daudz pievilcīgāks.
14.augustā svinīgi tika iesvētīts jaunais aprīkojums aktīvās atpūtas ainaviski
tematiskajā parkā Bērzpils pagastā. Patiesi prieks par aktīvo biedrības “Dzērvenīte”
darbību, jo, pateicoties tai, Bērzpilī ir tapusi vieta, kuru jau ir novērtējuši vietējie
iedzīvotāji, ciemiņi, tūristi. Šis ir pierādījums tam, kā paši iedzīvotāji, piesaistot
projektu finansējumu, var izveidot un sakārtot skaistu vidi sev apkārt, kurā ir
patīkami uzturēties kā pašiem, tā ciemiņiem. Pašvaldība arī turpmāk iespēju
robežās atbalstīs šādas iedzīvotāju/biedrību iniciatīvas.
Šajā mēnesī tika uzsākti un turpinās darbi pie projektu realizācijas

atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot
veselības
aprūpes
infrastruktūru"
projektu iesniegumu atlases ceturto
kārtas ietvaros, apstiprinot projekta
kopējās izmaksas EUR 8000. Projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 15% apmērā jeb EUR
1200.
Par nedzīvojamo telpu nodošanu
nomā
Domes sēdē lēma iznomāt Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās
nedzīvojamās telpas ar kopējo platību
87,5 m2 “Apogi”, Bērzpils pagastā, uz
10 gadiem, ģimenes ārsta prakses
nodrošināšanai,
nosakot
nomas
maksu nedzīvojamām telpām EUR
0,37/ m2 bez PVN mēnesī par 1 m2
saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas
maksas noteikšanas lietu. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus
un maksājumus par saņemtajiem
pakalpojumiem.
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.

uzņēmējdarbības atbalstam. Balvu novada un pilsētas iedzīvotāji noteikti jau ir
pamanījuši rosību bijušajā gaļas kombināta teritorijā, kas uz doto brīdi ir vēsturiski

TURPINĀS DARBI PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ
“DIŽLAZDAS” PROJEKTA NR. 5.6.2.0/17/I/022
“UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUMU
PIEROBEŽĀ” IETVAROS

lielākais projekts novadā. Projekta kopējās izmaksas EUR 6 169 868,22, tajā skaitā
ERAF - EUR 5 055 939,36 un Valsts budžeta finansējums - EUR 260 376,97. Līdz šim
tika demontētas vecās ēkas un sakopta degradētā teritorija, lai varētu turpināt
gatavoties turpmākajiem būvdarbiem. Šeit tiek plānota industriālā teritorija ar
divām ražotnēm un katlu māju, kopā plānots uzbūvēt 7 ēkas, un radīt 86 darba

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.
Balvu novada pašvaldības projekta
kopējās izmaksas ir 2 439 776,41 EUR,
no tiem attiecināmās izmaksas ir 2
439 092,42 EUR. ERAF finansējums
1 788 997,40 EUR, kas ir 73,35%
no attiecināmām izmaksām, valsts
budžeta dotācija 87 982,91 EUR.
Pašvaldības
īpašumā
“Dižlazdas”
notiek būvdarbi, būvdarbu veicējs
ir PS “RRCI”, ar kuru 2019.gada
11.septembrī noslēgts līgums par
summu 1 487 209,39 EUR bez PVN.

vietas, kas būtu ļoti liels ieguvums Balvu novadam un tā iedzīvotājiem.
Arī Bērzkalnes un Krišjāņu pagastos ir uzsākta industriālo teritoriju būvniecība.
Bērzkalnes pagastā īpašumā “Veldrītes” tiks izbūvēta infrastruktūra, kas
paredzēta koka pārstrādei, un Krišjāņu pagastā paredzēts būvēt komersantiem
iznomājamu infrastruktūru (kravu pārkraušanas laukumu, angāru), kas būs
orientēta uz dažādu pakalpojumu sniegšanu tuvākajā apkārtnē esošajām
zemnieku saimniecībām un SIA.
Turpretim Balvu pagastā revitalizējamajā īpašumā “Dižlazdas” noslēgumam
tuvojas industriālās teritorijas 3,74 ha platībā ar modernu infrastruktūru izbūve.
Visi minētie objekti konkursa kārtībā tiks nodoti nomā komersantiem. Šādu
projektu realizācija neapšaubāmi ir svarīga un nepieciešama mūsu novada
iedzīvotājiem, kā arī būs nozīmīgs atbalsts vietējiem uzņēmējiem.
Balvu novada pašvaldība ir guvusi apstiprinājumu vēl trijiem projektiem
uzņēmējdarbības atbalstam, šo projektu rezultātā tiks sakārtota

teritorija

Partizānu ielā 66, Balvos, izbūvēts ceļa posms uz Partizānu ielu 66, Balvos, un
izveidota infrastruktūra uzņēmējiem Kubulos, Balvu ielā.
Aktīvi norit arī pārējo projektu realizācija un darbi Balvu novadā.
Lai arī augusts jau praktiski izskaņā, tomēr šajā nedēļas nogalē vēl tiek
piedāvāta plaša pasākumu programma – Balvu muižā aicina uz 21. Kamermūzikas
festivālu, Krišjāņu, Kubulu un Vectilža pagastos svinēs pagasta svētkus, bet
sporta mīļotājus gaidīs nakts pludmales volejbola turnīrs BALVI OPEN 2020, kā
arī aizraujoša Latvijas Futbola federācijas 2.līgas spēle Balvu pilsētas stadionā,
kur mūsu komanda “Balvi” spēkosies ar FK Staiceles Bebri.
Pēc nedēļas jau 1.septembris – Zinību diena. Šoreiz pēc ilgāka perioda nekā
ierasts atkal būs iespēja visiem satikties. Šis mācību gads būs jaunu izaicinājumu
laiks gan dažādo pastāvošo ierobežojumu, gan kompetenču pieejā balstītā
mācību satura dēļ. Tādēļ novēlu visiem izturību, spēju pielāgoties dažādiem
apstākļiem un neatņemamu vēlmi mācīties, jo mācīties vajadzēs gan skolēniem,
gan pedagogiem, gan vecākiem! Lai mums visiem kopā izdodas!
2.

2019.gadā 11.decembrī ir noslēgts
līgums ar AS “Sadales tīkls” par
pieslēguma izbūvi objektā “Dižlazdas”
par summu 137 569,51 EUR bez PVN.
Projekta aktivitātēs Balvu novadā
paredzēts likvidēt esošos graustus
un izveidot industriālo teritoriju ar
modernu infrastruktūru, izbūvējot
administratīvo
ēku,
laukumus,
pievadceļus,
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmu,
teritorijas
apgaismojumu, izveidojot jaudīgu
elektropieslēgumu, kā arī pārbūvēt
esošo 300 m 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. Plānotas piesaistītās
investīcijas 2 000 000 EUR, izveidotas
34 darba vietas.
Šobrīd
notiek
darbi
pie
administratīvās ēkas būvniecības,
asfaltbetona laukuma un teritorijas
nožogojuma izbūves. Būvdarbu ilgums
ir 16 mēneši no līguma noslēgšanas
dienas.
Arvita Voiciša,
projekta vadītāja
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UZSĀKTA INDUSTRIĀLO TERITORIJU
BŪVNIECĪBA BĒRZKALNES UN
KRIŠJĀŅU PAGASTOS
Turpinās programmas „Izaugsme

“Veldrītes” tiks izbūvēta infrastruktūra,

un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā

kas

atbalsta

un

mērķa

„Palielināt

privāto

AKTĪVI TURPINA REALIZĒT UZSĀKTO
PROJEKTU “VIDES PĀRVALDĪBAS
PILNVEIDOŠANA, ĪSTENOJOT KOPĒJUS
PASĀKUMUS RU-LV PĀRROBEŽU REĢIONOS”
ĪSTENOŠANU

paredzēta
Krišjāņu

koka

pārstrādei

pagastā

paredzēts

Balvu

novada

un

pilsētas

investīciju apjomu reģionos, veicot

būvēt

iznomājamu

iedzīvotāji noteikti jau ir pamanījuši

ieguldījumus

infrastruktūru (kravu pārkraušanas

rosību, kura notiek pie Balvu ezera

uzņēmējdarbības

komersantiem

attīstībai

atbilstoši

pašvaldību

laukumu, angāru), kas būs orientēta

attīstības

programmās

noteiktajai

uz dažādu pakalpojumu sniegšanu

teritoriju ekonomiskajai specializācijai

tuvākajā apkārtnē esošajām zemnieku

un balstoties uz vietējo uzņēmēju

saimniecībām un SIA.

vajadzībām” īstenošanas noteikumi”
otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas ietvaros apstiprinātā
novada

pašvaldības

“Investīcijas

projekta

uzņēmējdarbības

dažādošanai

un

uzlabošanai

Balvu

3.3.1.0/17/I/038
vērsts

Balvu

uz

konkurētspējas
novadā”

Nr.

īstenošana,
atbalsta

kas

sniegšanu

uzņēmējdarbībai.
Šobrīd SIA “LVS Building” jau veic
būvdarbus

abos

objektos.

Notiek

zemes darbi un īpašumā “Veldrītes”
jau uzsākta arī ēku pamatu būvniecība.
Līgumos

paredzētos

Projekta

mērķis

ir

konkurētspēju

un

uzņēmējdarbību

Balvu

krastiem. Līdz ar to Balvu novada
pašvaldība vēlās darīt zināmu, ka tur
pašlaik norisinās darbi pie 1. augustā
uzsāktā projekta LV-RU-II-053 “Vides
pārvaldības pilnveidošana, īstenojot

uzlabot
dažādotu
novadā,

uzņēmējdarbības

nepieciešamo
jaunas

infrastruktūru,

darbavietas

un

Šāda

projekta

neapšaubāmi

ir

nepieciešama

svarīga

mūsu

iedzīvotājiem, kā arī būs nozīmīgs

–

e-komercijas un digitālā mārketinga

norisinājās

“E-komercijas

specialists - praktiķis, kurš palīdz

tirdzniecības platformas” esošajiem

atrast efektīvu risinājumu maziem

un

Ziemeļlatgales

un vidējiem uzņēmumiem, kā ar

uzņēmējiem. To kopumā apmeklēja

savu zīmolu sasniegt mērķauditoriju

20 topošie un esošie mazie, vidējie

un palielināt pārdošanas rezultātus

Ziemeļlatgales

neliela budžeta ietvaros.

topošajiem

uzņēmēji

bez

iepriekšējas pieredzes par tirgošanās
iespējām internetā.
Semināru vadīja lektors ar plašu
pieredzi

darbā

ar

populārākajām

e-komercijas

tirdzniecības

platformām,

print

on

demand

projektiem uz Etsy platformas, Ēriks
Zvaigzne, Mediapark Latvija.
Semināra

mērķis

bija

sniegt

teorētiskas un praktiskas zināšanas
sava veikala izveidei “ETSY” platformā
topošajiem un esošajiem maziem un
vidējiem Ziemeļlatgales uzņēmējiem.
Seminārs
maksas

norisinājās

un

tika

bez

finansēts

no

Balvu novada pašvaldības dalības
pārrobežu projektā “Not just books”
(Ne

tikai

grāmatas

–

uzņēmējdarbības

bibliotēkas

veicināšanai),

projekta numurs LV-RU- 010.
12.

augustā

esošajiem

topošajiem

un

Ziemeļlatgales

ar

labiekārtota

ūdens

ņemšanas vieta.

degradētā teritorija 7,61 ha platībā. Kā
arī tiek plānota industriālā teritorija ar
divām ražotnēm un katlu māju, kopā
plānots uzbūvēt 7 ēkas. Kopā tiks

EUR 5 776 270,17.

liels ieguvums Balvu novadam un tā

varētu

turpināt

iedzīvotājiem.

gatavoties

Iegādāts

aprīkojums

ēdiena

„Dzērvenīte” ir realizējusi biedrībā

gatavošanai brīvā dabā uz ugun-

„Balvu

skura, katls, panna.

rajona

potenciāla

finansiālu atbalstu. Par tās saturu

partnerība”

un

ES

attīstības

iniciatīvas”

Ieguvums

visiem

parka

teritorijas apmeklētājiem, tūristiem,

Lauku atbalsta dienestā apstiprināto

iedzīvotājiem,

pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība

projektu

potenciālu un pieejamus inovatīvus

un tā var neatspoguļot Programmas,

uzstādīšana aktīvās atpūtas ainaviski

pakalpojumus

Programmas dalībvalstu Latvijas un

tematiskajā parkā Bērzpils pagastā.”

atpūtas, kulinārās mākslas un tūrisma

viedokli.

Latvijas-Krievijas

sadarbības
gadam

programma

finansiāli

pārrobežu

attīstības

un

nr.(Nr.20-07-

Projekta realizācijas rezultātā tika

2014.-2020.

sasniegts mērķis: Iegādāts un uzstādīts

vienotas

aktivitātes

iegāde

AL19-a019.2201-000011).

pārrobežu

atbalsta

„Aprīkojuma

Projekta

Krievijas, kā arī Eiropas Savienības

aprīkojums tematiskajā parkā:

ar

• Koka lapene ar atvērtām sānu

Projekta attiecināmās izmaksas:
EUR: 9827.04, publiskais finansējums

un

koka soli, āra koka galds ar soli-

pašvaldības

krustcelēs

em, ugunskura vieta, kas aprīkota

982.70.

priekšrocības

ar 2 ķēdēs iekārtiem koka soliem
koka karkasā, izvietoti 3 koka soli
uz metāla karkasa un 4 atkritumu

www.latruscbc.eu.

urnas, uzstādīts ziņojumu stends

biznesam.

ar informāciju par skaistākajām

To vadīja lektors: Tomass Roze,

apskates vietām Bērzpils pagastā.
3.

aktīvās

19.06.2020.-01.08.2020.

izmantojot
atrašanās

kultūras,

Projektu īstenoja laika periodā no

EUR

potenciālu

vietas

Darbus veica: SIA Veskor.

malām, lapenes koka galds un 4

to

izmantot

jomā.

mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,

Federāciju. Programmas mājas lapa ir

mārketingu un sociālajām platformām

un

radītas 86 darba vietas, kas būtu ļoti

ELFLA fonda LEADER 19.2.2. Vietas

2014.-2020.gadam

piedalīties

digitālo

Balvu

Bērzpils pagasta sieviešu biedrība

starp Eiropas Savienību un Krievijas

par

sakārtota

REALIZĒJIES PROJEKTS "APRĪKOJUMA
IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA AKTĪVĀS
ATPŪTAS AINAVISKI TEMATISKAJĀ
PARKĀ BĒRZPILS PAGASTĀ"

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas

Balvu daļā strādājošajiem, jo tiks

Projekta ietvaros tiks sakārtota

projekta numurs LV-RU- 010.
sagatavota

dienesta, Latgales reģiona brigādē,

turpmākajiem būvdarbiem.

veicināšanai),
ir

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

lielāko būvdarbu līgumu par summu

lai

books” (Ne tikai grāmatas – bibliotēkas

publikācija

kurš

ēkas un sakopta degradētā teritorija,

dalības pārrobežu projektā “Not just

Šī

5.6.2.0/17/I/020,

Līdz šim tika demontētas vecās

finansēts no Balvu novada pašvaldības

uzņēmējdarbības

attīstība,

novadā uz doto brīdi ienāk vēsturē ar

Arī šis seminārs bija bez maksas –

uzņēmējiem bija vēl viena iespēja
seminārā

Nr.

pieredzējis

centra konferenču zālē 11.augustā

teritorijas

revitalizējot īpašumus Balvu novadā”,

NORISINĀJUŠIES SEMINĀRI ESOŠAJIEM UN
TOPOŠAJIEM ZIEMEĻLATGALES UZŅĒMĒJIEM
seminārs

šobrīd

Aktīvi turpina realizēties projekts
“Industriālās

Latvija

Tuvākajā laiks tiks uzsākti septiņu

AKTĪVI TURPINA REALIZĒTIES BALVU
NOVADA VĒSTURĒ VĒRIENĪGĀKAIS
PROJEKTS

atbalsts vietējiem uzņēmējiem.

Mediapark

hidrantos un novērstu nepilnības.

Ir paredzēta piebraucamā ceļa un

novada

īpašumā

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma

iekārta, lai kontrolētu ūdens plūsmu

Būvdarbus veic SIA “DSM Meistari”.

un

būvdarbus

pagastā

aktivitātēm,

ezera ūdens ņemšanai atjaunošana.

jāpaveic līdz 2021.gada 2.martam.
Bērzkalnes

pārbaudes

realizācija būs liels ieguvums it īpaši

notiek piebraucamā ceļa pie Balvu

realizācija

hidrantu

realizācijas.

plānotajām

privāto investīciju apjomu.

–

pilsētas teritorijā. Minētā projekta

gada 31. jūlijam. Atbilstoši projektā

palielināt

aprīkojums

reģionos” (akronīms “Zaļā palete”)

2019. gada 1. augusta līdz 2021.

radīt

Projekta ietvaros arī ir iegādāts

hidrantu rekonstrukcijas darbi Balvu

Projekta īstenošanas laiks ir no

attīstībai

ūdens ņemšanas vietas sakārtošana.

kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu

balstoties uz komersantu vajadzībām,
izveidot

laukuma atjaunošana (asfaltēšana) un

8844.34,

Balvu

novada

līdzfinansējums

EUR

Paldies par projekta atbalstu!
Biruta Bogdane,
projekta vadītāja

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 25.augusts

BIEDRĪBAS „DZĒRVENĪTE” REALIZĒTĀ PROJEKTA „APRĪKOJUMA IEGĀDE UN
UZSTĀDĪŠANA AKTĪVĀS ATPŪTAS AINAVISKI TEMATISKAJĀ PARKĀ BĒRZPILS
PAGASTĀ” SVINĪGA IESVĒTĪŠANA
mums

svinīga

bija

iesvētīšana

tematiskā parka izveides realizēšanu,

projektā.

Bērzpils pagastā ainavu arhitektei

paredzēta

Bieži notiek tā, ka Lauku atbalsta

V.Drulei,

dienests,

līdzfinansējumu,

veicot

pārbaudes,

vērīgi

novada

pašvaldībai

par

videonovērošanas

seko tam, lai viss, kas ir minēts un

uzstādīšanai, lai sekotu līdzi kārtības

uzrakstīts uz papīra, būtu arī realizēts.

noteikumu ievērošanai parkā, SIA

Līdz

biedrības”

Veskor par realizāciju un, protams,

Dzērvenīte” kodols, pieaicinot mūsu

visiem, kuri piedalījās un ziedoja savu

draudzes prāvestu O.Misjūnu, Balvu

laiku, darbu, līdzekļus apstādījumu

partnerības vadību,

ierīkošanā, jo daudz tika strādāts

ar

to

14.augustā

Balvu novada

vadību, SIA Veskor būvniekus un

brīvprātīgi.
Ieguldīts liels darbs, realizēti divi

vietējos iedzīvotājus, svinīgi iesvētīja

projekti nepilnu 20.000 EUR vērtībā. Tā

uzstādīto aprīkojumu.
kur

ir liela atbildība un vērtība, lai to visu

nu bez meistardarbnīcas! Nolēmām

uzturētu un saglabātu nākamajām

iemēģināt

katlu

paaudzēm. Balvu partnerības LEADER

un uzvārīt gulašzupu uz ugunskura.

Stratēģijas vadītāja Ieva Leišavniece

Meistarklasi rādīja mūsu saimniecības

mūsu

Šādā

pasākumā,
jauno

Foto no Bērzpils pagasta pārvaldes arhīva.

Aprīkojuma

protams,

ugunskura

parku

nosauca

par

Labiekārtotais aktīvās atpūtas ainaviski tematiskais parks.
ugunskuru.

Balvu

Paldies visiem par kopā būšanu,

pārzinis un pavārs Māris Lazdiņš

novada pērli, jo tādas vietiņas nav

Biedrība „Dzērvenīte” tematisko

kopā ar meitenēm, kuras sagatavoja

nekur citur. Un to jau ir novērtējuši

kalniņu pieteica arī kā kontrolpunktu

visus

dārzeņus un gaļu. Gulašzupa sanāca

vietējie iedzīvotāji, ciemiņi, tūristi, kuri

Autofotoorientēšanās

septembrī tematiskajā parkā!

ļoti garšīga!

saka paldies un ir sajūsmā par iespēju

kopā ar Bērzpils pagasta folkloras kopu

atpūsties lapenītē, bērniem izšūpoties

”Saivenis” un Bērzpils mājražotājiem,

un

kurš notika 16.augustā.

Biedrība

„Dzērvenīte”

lielu

paldies teica par iecerētā sapņa,

vakarā

visiem

kopā

iekurināt

pasākumam

jauki pavadīto svētdienu! Gaidīsim
uz

Miķeļdienas

tirdziņu

Biruta Bogdane,
projekta vadītāja

AR JONI PRETĪ JAUTRĪBAI VĪKSNĀ
Saulaina un možuma pilna iesākās
sestdiena,

8.augusts,

Vīksnā.

Šis

mīļie, ir mājās, vieta kur atgriezties, lai

izturības, veiklības un atraktivitātes

klātesošie tika cienāti ar gardu zupu,

arī kas notiktu.

disciplīnas. Acu asumu

kas stiprināja mūsu stipros.

un roku

skaistais datums nesa bezgalīgi daudz

Lai pasākums izvērstos par atmiņā

veiklību izmēģināja šautriņu mešanas

gaišu, patīkamu un jautru emociju

paliekošiem svētkiem, pie Vīksnas

speciālisti un speciālistes, iemēģinājuši

atsaucību mūsu vietējiem uzņēmējiem

Vīksnas

un

Tautas nama tika sarūpēts zvēriņu

koordinācijas meistarstiķus arī diženie

IK

ciemiņiem. Kā katru gadu trīs burvīgi

koncerts ,,Kikeri-Ņau-Vau-Mū”, kurā

diskmetēji un diskmetējas devās cīņā.

2012”, kā arī Sarkanā krusta Balvu

svētki

Diena

burvju mākslinieks katram gaviļniekam

Spēka vīru Vīksnā netrūkst, bet par

nodaļai,

iesākās ar bērnības un pilngadības

uzbūra savu priekšnesumu. Koncertā

tiem ņiprākas ir veiklās saimnieces.

viņas superīgajiem dejotājiem, Vīksnas

svētkiem, bet dienas otrajā daļā notika

uzstājās slinkā zivs, kura tika atvesta

Darāmā

iedzīvotājiem

ieskandināja

Vīksnu.

sporta svētki.
Laikapstākļu lutināti uz bērnības
un jaunības svētkiem pie Vīksnas
pagasta pārvaldes, bērzu birztalas
paēnā,

pulksten

12:00,

pulcējās

mazie un lielie gaviļnieki, krustvecāki,
vecāki un ciemiņi. Šogad bērnības
svētkus svinēja 4 burvīgas meitenes
un

pilngadības

svētkos

ieradās

smaidīgā Linda Andrejeva un vienmēr
izpalīdzīgais Markuss Barsovs.
Ar skaistiem vārdiem gaviļniekus
sveica

Vīksnas

pagasta

pārvaldes

vadītāja Dzintra Pipcāne, mazajiem
novēlot

izbaudīt

kad

bezrūpība

ķert

tauriņus

nerimst

ne

bērnību,

un

vieglums

pļavās
mirkli.

laiku,

un

ļauj

prieks

Nebeidzamie

kāpēcīšu jautājumi sniedz vecākiem,
vecvecākiem

un

krustvecākiem

milzum daudz laika kopā ar mazajiem,
izzināt kārajiem ķipariem. Šis ir brīdis

ratos, nodziedāja dziesmu par lielo zivi
un aizmiga. Jautrību nodrošināja ežu
ģimenītes priekšnesums un dejojošais
lācis, gan dziedošā un dejojošā govs,

pagasta

pārvaldes

dāvanas. Mazās meitenes saņēma
kosmētikas komplektus un somiņas,
bet pilngadnieki t-kreklus ar savu foto.

vienam,

gadu

gaitā

piekoptais

Drošam un patīkamam pasākumam
tika nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi
un iespēja ieturēt 2 metru distanci.
Kopā mēs radījām skaistus, jautrus un

vairs

burvīgus svētkus. Nākošais gads mūsu

pagasta

svētkiem ir 25. jubilejas gads, kas nesīs

sporta svētki. Par godīgu vērtējumu

virkni pārmaiņu, neaizmirstot mūsu

sniegšanu,

visa

tradīcijas.

parūpējās

acīgie

turnīrs,

iedomājami

vai

bez

tā

Vīksnas
pasākuma

gaitā,

tiesneši,

kam

saknes

Noslēgumā,

ir

Vīksnas

kā

ierasts,

Paldies visiem!
Vīksnas pagasta pārvalde

nobeigumā gaviļnieki cienājās ar kūku
un limonādi.
Paldies Māra Lāpāna komandai
par skanīgiem un jaukiem svētkiem!

…UN SVĒTKI VAR
TURPINĀTIES…
Pozitīvām emocijām un spēka pilni
svētkos pulcējās lieli un mazi sportisti,

paliek patstāvīgi. Savukārt jaunieši

lai Vīksnas skolas laukumā mērotos

tika

spēkiem individuālajās un komandu

jauniem piedzīvojumiem, arī atbildībai

sacensībās.

un pareizajām izvēlēm, ko sniegs

vadītājas uzrunāti un uzmundrināti,

turpmākās gaitas. Bet vēl īsu brīdi

visi devās uz sev interesējošajām

aicināti iesēsties bērnības šūpolēs

disciplīnām.

un atcerēties, ka vieta, kur it tuvie un

Jānim Zakarītim.

pagastā.

un lielās dzīves šūpolēs. Pasākuma

pirms bērni dodas skolas gaitās un
uzmundrināti

Iemēģināt prasmes bija aicināti visi

dzīvesvieta

Visi gaviļnieki tika izšūpoti bērnības

pulksten 15:00 Vīksnas pagasta sporta

un

un sargeņģeļiem Ligitai Kacēnai un

nav

sarūpētās

pirms. Brīdis, kuru vēl pavadīt kopā,

motivēti

jaunajiem, gan dāmām un kungiem.

volejbola

Pasta balodis pasniedza Vīksnas

Līgai Morozai-Ušackai un

palīgiem, mūsu svētku organizatoriem

tradicionāli

banknotes.

“Ciemiņi

skolas kolektīvam un visiem čaklajiem

ik

Sacensību noslēgumā norisinājās

melodiju var nospēlēt pat uz 20 eiro

SIA

un

gan

pietika

godalgotas medaļas par uzvarām.

zaķis. Izrādās, ka, ja ir vēlme muzicēt,

saulīte”,

palīdzību

lieliem un maziem, gan senioriem un

interesenti un atraktīvākie arī saņēma

gan gailis, kaķis, suns, simtkājis un

“Vīksnas

par

Foto no Vīksnas pagasta pārvaldes arhīva.

pagasta

Pateicamies,

Pagasta

pārvaldes

Bērnības un pilngadības svētku gaviļnieki kopā ar zvēriņiem.

Kopā tika piedāvātas 7 spēka,
4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 25.augusts

21.BALVU KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS
franču šansoni, devu melanholijas

29.-30.augustā Balvu muižas koncertzālē norisināsies jau 21. Balvu
Kamermūzikas festivāls.

-

dziesmas

no

Edītes

Piafas

repertuāra un Kola Portera viena no

FESTIVĀLA PROGRAMMA

populārākajām melodijām I love Paris!
Silga

2020.gada 29.augusts pulksten 16.00

Tīruma

Nacionālajā

Kvartets „KOKLE. GAISMA. AKORDEONS.”

pazīstama

dzied

operā
ar

un

spilgto

Parīzes

Latvijā
un

ir

atzinību

ieguvušo Elvīras lomu Mocarta operā

Līga Griķe - koncertkokle, basa kokle
Anda Eglīte - koncertkokle
Dace Priedīte - koncertkokle
Artūrs Noviks - akordeons

Dons Žuans Latvijas Nacionālās operas
izrādēs. Māksliniece ir bijusi nominēta
Latvijas Lielajai mūzikas balvai par
spožo

sniegumu

operas

Imanta

Kalniņa

koncertuzvedumā

„Spēlēju,

dancoju”.
Pjērs

Soldāno

mākslinieks,

ir

dzied

daudzpusīgs

dažādu

operu

projektos, starp tām Milānas operā
La Skala, Veronas arēnā, Limožas

Londonas
Karaliskajā
mūzikas
akadēmijā. Idejas un režijas autore
izrādēs „100 gadi ar Piafu” un „Pēc
Pusnakts”. Katrīna iesildījusi britu
soulmūzikas dīvu Emeli Sandē zālē
„Palladium”, devusies ASV tūrē,
uzstājusies festivālā „Laima Vaikule
Rendez – Vous” Dzintaru koncertzālē,
bijusi „Supernova” pusfinālā ar pašas
sacerēto dziesmu un izdevusi debijas
albumu “Gentle and Done”.
30.augusts pulksten 19.00
Trio
AUZIŅŠ,
ARUTYUNYAN

ČUDARS

&

Kārlis Auziņš – saksofons
Matīss Čudars – ģitāra
Ivars Arutjunjans – bungas

operā, Šatelē teātrī Parīzē, Parīzes
operā. Būdams brīvmākslinieks, Pjērs
Soldano piedalās lielas formas darbu
atskaņojumos kā Mocarta Rekviēms,
kā arī operetēs Franču Komiskajā
Operā Tiroles festivālā Austrijā.
Pianiste Ilze Jaunzeme uzstājas ar
solo un kamermūzikas programmām,
sniedzot koncertus Norvēģijā, Vācijā,
Zviedrijā,

Ungārijā

un

Kanādā,

piedaloties kamermūzikas festivālos.
30.augusts pulksten 16.00
Imanta Kalniņa mūzikai veltīta
programma
„7 SKUMJAS ZVAIGZNES”
Katrīna Gupalo – balss, klavieres
Koncertprogrammā skanēs Baltijas valstu komponistu mūzika. Starptautiskā
mērogā koncertējošās koklētājas saspēlēsies ar daudzveidīgos žanros
pieredzējušo akordeonistu Artūru Noviku, paplašinot ierastos priekšstatus
par kokles skanējuma iespējām. Mūziķi par savu programmu saka: „Šī
koncertprogramma veidota kā aicinājums mums visiem nest gaismu sevī un
dalīties ar to, lai arī dzīves ēnainajos brīžos varētu sajust un redzēt gaismas staru
stīgas, kas kliedē skumjas un ļauj virzīties uz priekšu.”
Programmā:
Arvo Pērts, Georgs Pelēcis, Rihards Dubra, Emīls Zilberts, Jānis Mediņš, Līga
Ančevska, Dace Bleikša, Povils Veliks.
29.augusts pulksten 19.00
Programma „ZEM DIENVIDU SAULES”

Imanta Kalniņa mūzika ir tik skaista,

Silga Tīruma – soprāns (Parīzes Nacionālā opera)
Pjērs Soldano – tenors (Francija)
Ilze Jaunzeme - klavieres

neparasta,

sirsnīga

un

piepildīta,

ka vienlīdz spēcīgi iedarbojas gan
grandiozā

orķestra

skanējumā,

gan pavisam minimālistiskā veidā.
Katrīnas aranžijas balsij un klavierēm
veidotas ļoti personiski, izceļot dzeju
un atkailinot katras dziesmas esenci.
Skanēs - Viņi dejoja vienu vasaru,
Dzeguzes balss, Akāciju palags, Apvij
rokas, Dūdieviņš, Tauriņa samtainā
smarža, Sitiet bungas, Mežā, Alvas
zaldātiņi un citas.
Katrīna

Gupalo

ir

viena

no

neordinārākajām latviešu mūziķēm

Svētku noskaņu raisoša programma, kura ienesīs noskaņas no Itālijas un
Francijas, jo abi dziedātāji jau ilgāku laiku dzīvo Parīzē. Viņu programmā franču
mūzikas īpašais valdzinājums izpaužas plašā ampluā, sākot no slavenās Dzīru
dziesmas no operas Traviata, kaislībām Žorža Bizē Karmenā, līdz duetu hitam
- Barkarolai no Ofenbaha Hofmaņa stāstiem. Itāļu temperaments izpaužas
dienvidnieku kaisles pilnajās neapolitāņu dziesmās. Romantisku noskaņu ienes

Trīs jauni, talantīgi un spilgti latviešu
mūziķi, kuri darbojas laikmetīgā džeza
mūzikas žanrā un savā instrumentālajā
pieredzē tiecas veidot skaņu pasauli,
kas stāv pāri žanriem, par pamatu
izmantojot enerģiju, emocijas un iztēli
rosinošas idejas un konceptus. 2018.
gadā grupa izdeva savu pirmo albumu
“Baltic”, kurš ieguvis mūzikas ierakstu
gada balvu “Zelta Mikrofons 2019” kā
labākais džeza mūzikas albums.
Kārlis Auziņš mācījies Madonas
mūzikas skolā un Rīgas Doma
kora skolā, studējis Amsterdamas
konservatorijā.
Matīss
Čudars
izglītību ieguvis Rīgas Doma kora skolā
un Amsterdamas konservatorijā. Lielu
uzmanību velta solo ģitāras spēlei,
daudzu
starptautisku
konkursu
laureāts. Ivars Arutjunjans absolvējis
Balvu Mūzikas skolu, Rīgas Doma kora
skolas džeza klasi, Kopenhāgenas
Ritma
Konservatoriju,
dzīvojis
Berlīnē un Parīzē, šobrīd ir viens no
pieprasītākajiem jaunās paaudzes
džeza bundziniekiem Eiropā.
Šajā koncertā trio atskaņos
savas
oriģinālkompozīcijas
un
improvizācijas, balstītas uz sajūtām
telpā un laikā.

– spēcīga un sensuāla balss tembra
īpašniece,
pianiste,

komponiste,
mūzikas

izrāžu

virtuoza
veidotāja

Ieejas maksa uz katru koncertu 3,EUR

un producente. Studējusi Rietumu
Mūzikas

Festivālu organizē un atbalsta:

5.

akadēmijā

Kalifornijā

un

Publicitātes foto no personīgā arhīva.
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DĀVANAS
MAZAJIEM
“PĪLĀDZĒNIEM”

SVĒTKI BRIEŽUCIEMĀ „ZIEDĒŠANAS LAIKS”
Šogad svētki Briežuciemā notika
augustā, kad ir tāds ziedēšanas brīdis,

Ina Aizupe

kad vēl atmiņā pavasaris un Jāņu
zāles, bet aiz kalniem nav mārtiņrožu
laiks un brīdis, kad vajadzēs prast
priecāties arī par leduspuķēm rūtī.
Tāpat kā dabā ziedi ir dažādi, arī
cilvēku dzīvēs notikumi uzzied kā
neatkārtojami skaistas puķes.
Pagasta svētku ietvaros svinējām
šogad arī

Bērnības un Jaunības

svētkus, kuri mūsu pagastā vienmēr ir

Foto: Samanta Šubrovska.

Balvu PII ”Pīlādzītis” kolektīvs
vienmēr ir lepojies ar iestādes
mazo apmeklētāju vecākiem, ar to
radošumu, atraktivitāti, ieinteresētību
un augsto sadarbības prasmi. Gaidot
jauno mācību gadu, vecāki atkal
pārsteidz iestādi ar savu atbalstu
iestādes fiziskās vides uzlabošanā.
7. un 4. grupas bērni varēs
priecāties, lepoties ar saņemtajām
dāvanām un rodoši pielietot tās
ikdienā, apgūstot jauno kompetenču
pieeju mācību saturā.
7. grupas bērnus priecēs 3 jauki
čiekuru ežuki. 4. grupas bērni aktīvu
atpūtu baudīs šūpolēs – stārķa
ligzdā un uzlabotajā aktīvās atpūtas
laukumiņā.
Paldies vecākiem par sarūpētajām
pārsteiguma dāvanām un noteikti
daudziem prieka mirkļiem mazo
“Pīlādzēnu “sirsniņās!

iecienīti pasākumi. Tajos kopā sanāk
ģimenes, sabrauc radi, sveic draugi
un kopā visi apmeklē pasākumu.
Tie katru gadu ir ģimeni un draugus
saliedējoši

pasākumi.

Briežuciemā

parasti piedalās visi, kuriem konkrētā
gadā ir Bērnības svētki vai pilngadības.
Uz

svētkiem

aicinājām

ne

bērniem
tikai

Pilngadības svētku gaviļnieki.

šogad

no

bet arī visus citus bērnus. Svētki
izdevās godam! Ar brīnišķīgu zvēriņu
koncertu iepriecināja Māra Lāpāna

filmu, atcerējāmies jāņu zāļu smaržu,
rokdarbu darbnīcā segas un lakati

jo

svētku

koncertu

piedalījās apmēram 40 pašdarbības

pagastam svētkos.

kolektīvu dalībnieki. Šie ļaudis ir mūsu

Protams, nevarējām iztikt bez
māksliniekiem.

pagasta vizītkarte un balsts ne tikai

Svētkus

tautas nama pasākumos, bet visā

papildināja vietējo aktieru brīvdabas

pagasta sabiedriskajā dzīvē! Prieks, ka

izrāde ar muzikālām pauzēm, kurās

pasākums bija kupli apmeklēts.

muzicēja mūsu dāmu grupa AMMA.

„Atspoles’’

Dramatiskā kolektīva izrāde atspoguļo

apmeklētājus

notikumus, kādi varētu būt risinājušies

rokdarbu darbnīcu, bet iepriekšējās

vietējā pagastā apmēram pagājušā

dienas pēcpusdienā kopā skatījāmies

gadsimta 30. gados.

filmu „Teātris ap limuzīnu”.

Kolorīti tēli,

kā

izrādes

nopietni,

grupa. Kopā svētku priekšnesumos

kurus viņi labprāt uzdāvinātu savam

uzplauka

pirmās pavasara vizbules, skatoties

Bet

sniedza deju kolektīvs un dāmu deju

kopā ar vecākiem zīmēja arī ziedus,

jautrība

izrāde

skatītājus.

Jauniešiem

atrakcijas, dāvanas un saldumi. Bērni

un

uzjautrināja

gaviļniekiem.

arī pārmaiņas. Bērnus priecēja arī

smiekli

jauniešu modes un talantu konkurss

vietas ierādīt šī gada Jaunības svētku

aicinājām viesmāksliniekus, jo vajag

Foto no PII “Pīlādzītis” arhīva.

nošpikotais

pagastvecis aicināja aktierus goda

programmu veidojam paši, bet šogad

Bērni bauda atpūtu šūpolēs – stārķa
ligzdā.

pilsētniekiem

noslēdzās

komanda. Parasti Bērnības svētku

vietējiem

Svētki uzziedēja- bērnu pasākumā

humors un pārpratumi, aši sarīkotais,

piecgadniekus,

dāmas
aicināja

atgādina ziedošu pļavu, katra deja
un dziesmu melodija ir kā īpaša puķe
labi iekoptā dārzā. Un daudzkrāsaini
uzzied teātra puķe!
Mūsu pagasta talantīgie, skaistie un
gudrie jaunieši ir uzplaukuši kā krāšņas
magones. Pagasta pārvaldes vadītāja
savā uzrunā viņiem vēlēja izdošanos,
sapņu piepildījumu, veiksmi! Visi kopā
viņiem un visam pagastam vēlējām
uzziedēt vēl krāšņāk!
Paldies

svētku
apmeklēt

visiem,

kuri

iesaistījās

svētku rīkošanā! Ziedošu dārzu nevar
iekopt viens, tas jādara kopā!
Zita Mežale

BALVU SPORTA SKOLAS SVARCĒLĀJU SASNIEGUMI SACENSĪBĀS
• svaru kategorijā līdz 45kg Daniels Būde izcīnīja 2.vietu;

Šī gada 4.jūlijā Balvu Sporta skolas svarcēlāji piedalījās sacensībās Lietuvā Telšu pilsētas atklātajā čempionātā svarcelšanā.

• svaru kategorijā līdz 49kg Edijs Keišs izcīnīja 2.vietu;
• meiteņu konkurencē Sandija Keiša svaru kategorijā līdz 50kg izcīnīja 1.vietu

Sandija Keiša izcīnīja 1.vietu U-15 vecuma grupā;
Lauris Logins izcīnīja 1.vietu U-17 vecuma grupā.

un uzstādīja 4 Latvijas rekordus jaunietēm U-15 vecuma grupā.

Jāpiemin, ka sacensības norisinājās pēc sinklera punktu tabulas, un pēc tās
Sandijai Keišai absolūti labākais rezultāts starp visām vecumu grupām U-15,
U-17, U-20, kā arī starp sievietēm.

Prieks par jauniešu sasniegumiem! Apsveicam!

Balvu Sporta skolas svarcēlāji šī gada1.augustā piedalījās arī Latvijas
čempionātā jauniešiem U-15, U-17 vecuma grupās, kurš norisinājās Ludzā.
U-15 vecuma grupā:
svaru kategorijā līdz 35kg Raivo Keišs izcīnīja 1.vietu;
svaru kategorijā līdz 45kg Daniels Būde izcīnīja 3.vietu;
svaru kategorijā līdz 61kg Andis Zelčs izcīnīja 6.vietu;
svaru kategorijā līdz 67kg Markuss Jānis-Elsts izcīnīja 2.vietu, Raivo Nāgels
izcīnīja 4.vietu;
• svaru kategorijā līdz 89kg Alekss Blonskis izcīnīja 1.vietu.

Foto no Balvu Sporta skolas arhīva.

•
•
•
•

U-17 vecuma grupā:
• svaru kategorijā līdz 73kg Haralds Kokorevičs izcīnīja 2.vietu;
• svaru kategorijā līdz 96kg Lauris Logins izcīnīja 2.vietu.
Sandija Keiša svaru kategorijā līdz 45kg uzstādīja 8 valsts jauniešu rekordus,
raušanā paceļot 46kg un grūšanā 58kg.
Kā arī no 8.-9. augustam Balvos norisinājās Vjačeslava Kirjanova piemiņai
veltīts starptautiskais turnīrs svarcelšanā:

Komandas foto no Latvijas čempionāta Ludzā.

• svaru kategorijā līdz 35kg Raivo Keišs izcīnīja 1.vietu;
6.
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MĒS PROTAM UN VARAM, BET VARBŪT
VAR CITĀDĀK

BALVU NOVADA VECTILŽAS PAGASTA
ĢIMEŅU BIEDRĪBA “SAIME” IR REALIZĒJUSI
PROJEKTU “TAUTAS TRADĪCIJU
SAGLABĀŠANA”

11. un 12.augustā turpinājās Balvu
novada pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes, sadarbībā ar
Latgales reģiona attīstības aģentūru,
Valsts kultūrkapitālfondu un A/S
Latvijas valsts meži, īstenotā projekta
aktivitātes.
11.augustā Bērzpils vidusskolas
sporta zālē tikās deju kolektīvu vadītāji.
Meistarklasi vadīja Latgales deju
kolektīvu virsvadītājs, deju horeogrāfs
Ilmārs Dreļs. Nodarbībā piedalījās 20
deju pedagogi no tuvākas un tālākas
apkārtnes.
Nodarbībās
dalībnieki
guva
teorētiskās un praktiskās zināšanas
tautu skatuviskajā dejā, saskatot
iegūto kompetenču izmantošanas
iespējas savos kolektīvos. Apguva
praktiskas iemaņas treniņstundu
vadīšanas metodikā un Baroka
mākslas perioda dejās.
Pēc
nodarbībām,
projekta
dalībnieces
apmeklēja
Bērzpils
pagasta ainaviski tematisko parku
un Bērzpils saieta namu un priecājās
par audēju darbnīcas rokdarbnieču
veikumu.
12.augustā
Balvu
muižas
koncertzālē
notika
meistarklase

Projekta nr:
19-07-AL19-A019.2207-000002

Foto no Vectilžas pagasta pārvaldes arhīva.

Projekts realizēts sadarbībā ar
biedrību „Balvu rajona partnerība”,
novada

Lauku

atbalsta

pašvaldību
dienestu

Eiropas

fonda

lauku

Lauksaimniecības
attīstībai

Latvijas

programmas

un

Lauku

attīstības

2014.-2020.gadam

apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta

kopējās

izmaksas:

1889.00 EUR no kurām LAD publiskais
līdzfinansējums 1700.10– EUR ; Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējums170.01 EUR.
Projektā paredzētos darbus veica
SIA ''BaltHarmonia'', SIA ,,Skastiņas
šūšanas darbnīca, MUZIKASVEIKALS.
LV.
Realizējot projektu

ir sasniegts

mērķis: iegādāti mūzikas

projekta

instrumenti – cītara un mandolīna,
iegādāti

15

tautas

tērpi

(linu

kleitas), 10 galvas auti, kas vērsts
uz nacionālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un pilnveidošanu.
Projekta rezultātā notiks dažāda
veida

aktivitātes,

nemateriālā
izpēti:

kuras

kultūras

veicinās

mantojuma

radošās

darbnīcas,

meistarklases,

tikšanās

muzikantiem,

jaunas

gadskārtu

ieražu

svētku

svinēšanas

un

ar

tautas

Šādās linu kleitās turpmāk redzēsim
uzstājoties Vectilžas pagasta folkloras
kopu “Saime”.
pilnveidošanā,
pasākumu,

svētku
sportisko

tradīciju,
aktivitāšu,

plenēru, tirdziņu rīkošanā. Vietējie
iedzīvotāji ne tikai saliedēsies, izjutīs
kopības sajūtu, bet arī paaugstinās
savu sabiedrisko, pilsonisko aktivitāti,
labāk iepazīs kultūras mantojumu

un

Vectilžas

atpūtas

centru,

Vectilžas

pagasta

tehniku, balss veselību, balsu un
tembru balansu, vokālo ansambļu
repertuāra izvēli un stilu. Praktiskajās
darbībās

dalībnieki

mācījās

iedziedāšanās, ritma, atbrīvošanās un
elpošanas vingrinājumus. Nodarbību
noslēgumā, vadītāja kopā ar jauniešu
grupu

no

ansambļa

„Skonai”,

demonstrēja mēģinājumu procesu.
Paldies meistarklašu vadītājiem par
sniegtajām zināšanām, dalībniekiem
par aktīvo darbošanos.
Iveta Tiltiņa,
projekta „Mēs protam un varam, bet
varbūt var citādāk” koordinatore

Šis projekts nepieciešams Balvu
novada, Vectilžas pagasta folkloras
kopai

,,Saime”,

popularizējot

saglabājot

nemateriālo

un

kultūras

mantojumu Vectilžas pagastā.

Maruta Arule,

pagasta

projekta vadītāja

kultūras

papildināja

Ziemeļlatgales iedzīvotāji.

Vokālās meistarklases dalībnieki kopā ar ansambļa “Skonai” vadītāju Guntru Kuziminu – Juknu.

ģimeņu biedrība ,,SAIME” piedalīsies
Vectilžas

dalībnieki

zināšanas par vokālās dziedāšanas

būs 300 pagasta iedzīvotāji, novada,

un

sporta

nodarbībās

atbilstoši tautas tradīcijām. Ieguvēji

Sadarbojoties ar Vectilžas pagasta
pārvaldi

Guntra Kuzmina-Jukna. Teorētiskajās

un mācēs svinēt gadskārtu svētkus

Paldies par projekta atbalstu!

koncertprogrammas.

vadīja ansambļu „Skonai” vadītāja

Foto no personīgā arhīva.

Balvu

vokālās mākslas pedagogiem, kuru

dzīves

VETERĀNU STARTI LSVS 57.SPORTA SPĒLĒS
22.augustā Rojā risinājās Latvijas

lodes grūšanā un diska mešanā.

Sporta veterānu-senioru savienības

Šajā pašā vecumu grupā Andrim

(LSVS) Pašvaldību 57.sporta spēles.

Strapcānam 3.vieta diska mešanā un

Parasti

4.vieta lodes grūšanā.

šāda mēroga sacensības
divas

dienas,

bet

šoreiz

Vecuma

grupā

65+

Ērikam

sacensību grafiks tika pakārtots vienai

Apšeniekam: 800 m skriešanā zelta

dienai.

medaļa un 400 m sudrabs.

Uz vēsturiski senu pilsētciematu

Vecuma

grupā

55+

Andrim

Roju, kur nav piļu, muižu vai cita

Spridzānam: 2.vieta diska mešanā,

veida

3.vieta lodes grūšanā un 4.vieta šķēpa

kultūrvēsturiskas

apbūves,

Balvu novada vieglatlētikas veterānu
komanda devās 5 sportistu sastāvā.

mešanā.
Vecuma

grupā

80+

Jānim

Sacensību diena sportošanai diemžēl

Spridzānam: 2.vieta šķēpa mešanā

bija

un diska mešanā, bet 4.vieta lodes

nelabvēlīga,

jo

biežais

lietus

traucēja sportistiem uzrādīt labākus
rezultātus.

Tomēr

kopumā

grūšanā.

Balvu

Nākamie starti mūsu veterāniem

komandai

jau šo sestdien, 29.augustā, Preiļos,

izdevās izcīnīt deviņas dažāda kaluma

kur norisināsies 6. Latvijas veterānu

medaļas, kuras

kopvērtējumā deva

čempionāts vieglatlētikā senioriem,

iespēju ierindoties 25.vietā trīsdesmit

un cerams, ka uz to mūsējie dosies

piecu komandu konkurencē.

daudz kuplākā skaitā.

novada mazskaitlīgajai

Foto no personīgā arhīva.

notiek

Mūsu veterāni ar iegūtajām medaļām Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības
Pašvaldību 57.sporta spēlēs.

Labākais panākums Egonam Lācim
vecuma grupā 40+, kurš 1.vietu izcīnīja

Jānis Strapcāns
7.
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
17.augusts-7.septembris
bību

uzsāk

mērķgrupatikšanās

projekts-

Dar

“reAKCIJA”,

5.-12.klases

vieta-

Balvu

jaunieši,
Bērnu

un

jauniešu centrs, aktivitāte- “reAKCIJA”.
28.

augustā

no

plkst.

9:30

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu
Pedagogu augusta konference “21.
gadsimta skola – skola, kas mācās un
pieņem izaicinājumus” Balvu Valsts
ģimnāzijā.

29.augustā plkst. 16:00 Nakts

Līga Griķe koncertkokle, basa kokle,
Anda Eglīte - koncertkokle, Dace
Priedīte - koncertkokle, Artūrs Noviks
– akordeons. Programmā: Arvo Pērts,
Georgs Pelēcis, Rihards Dubra, Emīls
Zilberts, Jānis Mediņš, Līga Ančevska,
Dace Bleikša, Povils Veliks.
29.augustā

plkst.

19:00

Programma „ZEM DIENVIDU SAULES”
Silga Tīruma – soprāns (Parīzes
Nacionālā

opera),

Pjērs

Soldano

DJ Māris.

un ikvienam būs iespēja piedalīties

kolektīvs “Balvu vilciņš”, deju studija

individuālās aktivitātēs.

“Terpsihora”, Kubulu jauktais vokālais

BALVI

OPEN

31.augustā plkst. 17:00 Svētā

Plkst. 19:00 Tautas namā- deju
grupas 5 gadu jubilejas pasākums

pasniedzējiem uzsākot jauno mācību

“Pieci gadi ganos gāju”.

gadu Balvu Romas katoļu baznīcā.

No

kultūras

centrā,

ieeja-

augusts

Balvu

stāva zālē skatāma
audzēkņu

darbu

izstāde

”MAGONES”, skolotāja Dace Kerāne.
meistarklase

programmā:

un

māksla

aktiera

Mūsdienu

teātra

aktualitātes;

iestudējumu

veidotājs;

savstarpējās
Amatierteātra

vadība

un menedžments. Vadīs- režisore,

SKUMJAS ZVAIGZNES”, Katrīna Gupalo

projektu vadītāja Edīte Siļķēna. Balvu

– balss, klavieres. Programmā: Imanta

Novada muzejā, Brīvības iela 47.

samtainā smarža, Sitiet bungas, Mežā,
Alvas zaldātiņi un citas.

estrādē.
19:00

Trio

pasākums

virzītas

augustā
pie

26521928,

zvanīt līdz plkst. 13:00.

VECTILŽAS PAGASTĀ
pagasta svētki.

19:00

pagasta

pārvaldes,

“Klases salidojums 2”.
Plkst.
“Izgaismo

20:30

Velobrauciens

Vectilžu”.

Piektdienas

vakarā ar izgaismotiem velosipēdiem

Elīza Briede, Digna Cibule, Amanda

izbraucot cauri pagastam, vienojot

Maculeviča, Mārtiņš Lāpāns, Dagmāra

iedzīvotājus

Laicāne, Dāvis Lāpāns u. c.

ieskandinot svētkus!

augustā

plkst.

15:00

bērniem
bērnudārza

kopīgā

braucienā

un

29.augustā plkst. 8:00 Rīta cope
centra dīķī.
No

plkst.

10:00-14:00
netradicionālie

“Ieviņa ” estrādē, kas vēl nav paspējis

Tradicionālie

un

redzēt šo biedrības “Balvu teātris”

sporta

Aktivitātes

veidoto jautro, atraktīvo dzīvnieciņu

un MAZIEM (futbola un volejbola

koncertu- laipni aicināti.

komandas pieteikt līdz 28.08.).

28.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

telefonu

28.augusts-29.augusts Vectilžas

plkst.

“KIKERĪ-ŅAU-VAU-MŪ”,

Bērzkalnes

pa

28.augustā plkst. 19:00 Filma

KONCERTPROGRAMMA

5.septembrī plkst. 18:00 Sezonas

Tilžas

piedalās jaunie mūzikas izpildītāji

28.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
noslēguma

plkst.

laukumā

sapratnes

Kalniņa mūzikai veltīta programma „7

30.augustā

27.

instruments,

1.-31.augustam

sazinoties

sabiedrības

KONCERTS “CEĻŠ – MŪZIKA – BALTS”,

procesā;

No

Ziemeļlatgales

“VASARAS IMPRESIJAS”

Skatuves saskarsme un partnerības
nozīme

TILŽAS PAGASTĀ

dekoratīvo spilvenu izstāde. Iepriekš

SVĒTKI KUBULU PAGASTĀ 2020

amatierteātrī;

bez

kultūras nama skatāma Pērļu rotu un

27. augusts-29.augusts

Režija

ieeja

seminārs

kultūras namā.

procesā”.

Pasākuma

informatīvais

pasākumos

Leader uzņēmējdarbības projektiem,

2020. gadam ietvaros Kubulu pagasta

„Amatierteātris

kultūrizglītošanās

palags, Apvij rokas, Dūdieviņš, Tauriņa

Visos
maksas.

vietējās attīstības stratēģijas 2015.-

9.septembrī plkst. 11:00 Teātru

paaudžu

Akāciju

24:00.

Kubulu kultūras namā skatāma Intas

8.kārtas

Balvu Mākslas

populārā mūzika.

balss,

pārvaldes DISKOBALLE līdz plkst.

17.augusta-17.oktobrim

26.augustā no plkst. 10:00-13:00

pašvaldības Sociālā dienesta trešā
skolas

pie pagasta pārvaldes.

debesīm” (daļa no kolekcijas).

novada

“Žuburi”, bērnu deju

ansamblis VPDK “Kubuliņš”, laukumā

Rukas fotoizstāde “Zem tām pašām

ziedojums.

JDK

Pēc koncerta laukumā pie pagasta

KUBULU PAGASTĀ

31. augustā plkst. 18:00 Auniņš

mazināšanas

Dzeguzes

atrakcijas

un viņu vecākiem, skolotājiem un

klavieres. Programmā: Franču un itāļu

vasaru,

piepūšamās

Mise bērniem, skolēniem, studentiem

Amatierteātris kā sociālās izolētības

Kalniņa dziesmas - Viņi dejoja vienu

KONCERTS, Piedalās VEF kultūras
Lubānas

volejbols

– tenors (Francija), Ilze Jaunzeme –

30.augustā plkst 16:00 Imanta

Plkst. 13:00 skolas sporta laukumā

pils TDA “Rotaļa”, VPDK “Rotaļa” XO,

1-31.

AKORDEONS.”

TDK

JUBILEJAS

darbosies

29.augustā plkst. 16:00 Kvartets
GAISMA.

18:00

GADU

“Ciemu draudzības mači”, bērniem-

FESTIVĀLS

Balvu muižas koncertzālē:

plkst.

20

2020. Par mūziku rūpēsies DJ Mairix,

pludmales

Šons, filma “FERMAGEDONS” Balvu

21.KAMERMŪZIKAS

29.augustā
“CIELAVIŅA”

degustācijas un izsoles.

- FK Staiceles Bebri Balvu stadionā.

Sakrālās

„KOKLE.

prezentācijas, dižošanās, tirgošanās,

Futbola federācijas 2.līgas spēle: Balvi

augustā

plkst.

19:00

veidi.

Plkst.

12:00

Auto-

LIELIEM

foto

laukumā

orientēšanās, pirmā auto starts (37

Kārlis Auziņš – saksofons, Matīss

29. augustā plkst. 11:00 Krišjāņu

pie pagasta pārvaldes, īpašie viesi

km, komandā 3 dalībnieki, pieteikties

Čudars – ģitāra, Ivars Arutjunjans

pagasta svētki “Zem varavīksnes loka”.

EKSTRĒMĀ VELO ŠOVA KOMANDA

līdz 28.08.).

AUZIŅŠ, ČUDARS & ARUTYUNYAN,

Plkst. 11:00

Pie Tautas nama-

“GREENTRIALS”.

svētku atklāšana, muzikāls sveiciens

29. augustā

– bungas. Programmā: laikmetīgā
džeza mūzika.
Ieejas maksa uz katru koncertu 3,-

Plkst.

12:00

SVĒTKI

Ģimeņu stafete, vīru cīņas, ūdens
no plkst. 10:00-

12:00 VELOORIENTĒŠANĀS “Vai Tu

no grupas “GINC & ES”.

EUR.
29.augustā plkst. 16:00 Latvijas

PILNGADĪBAS

Krišjāņu

pazīsti Kubulu pagastu?”, bērnudārza

pagasta

“Ieviņa ” laukumā.

ciemu sasaukšanās, notiks ciemu

baloni un ūdens bumbas. Plkst. 15:00
noslēgums.
Plkst. 16:00 Koncertprogramma
“MĪLOT DZIESMU”, grupa “Ginc un Es”.

Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti ievērot 2 metru distanci un vispārējos epidemioloģiskos norādījumus. Pasākumos tiks fotografēts un filmēts.

FESTIVĀLA LAMPA SARUNAS BIBLIOTĒKĀ

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
14. septembrī plkst. 10:00-17:00
28.septembrī plkst. 10:00-17:00
Partizānu ielā 2 (pie Balvu estrādes)

Sarunu festivāls LAMPA vienmēr atradīs veidu, kā sarunām par svarīgāko
neapdzist. Arī šogad festivāls notiks un to būs iespējams piedzīvot, kā ierasts,
bez maksas no 2. līdz 5. septembrim digitāli un klātienē. Pasaule mainās –

Izmeklējumi:

sarunām ir jāturpinās!

Mamogrāfija - ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS; ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3.00 EUR; bez nosūtījuma – 25.00
EUR.
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.) - 1 projekcija – 9,00 EUR; trīs
dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 20.00 EUR.
Pacientiem lūdz veikt iepriekšēju pierakstu pa tālr.: +371 25431313.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111. Pakalpojumu nodrošina
MFD veselības grupa.

Balvu Centrālā bibliotēka ir iesaistījusies LAMPAS kopā skatīšanās vietas
kustībā. Bibliotēkas divās auditorijās piedāvājam kopā piedalīties 12 sarunās
par izglītības un uzņēmējdarbības jautājumiem. Mēs aicinām skatīties un
piedzīvot LAMPU kopā!
LAMPAS sarunas laikus meklē www.balvurcb.lv un bibliotēkas facebook lapā.
Vairāk par festivālu www.festivalslampa.lv.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

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

