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Baltinavā, Rugājos un Viļakā realizē
projektu “Meža dienas 2021”
Informācija: Terēzija Babāne
Foto: Agrita Luža, Terēzija
Babāne, Madara Siliņa
Jau šī gada pavasarī katrs
novads - Baltinavas, Rugāju
un Viļakas, iesniedza Latvijas
Pašvaldību Savienībai savas
idejas, plānotos darbus
projektam “MEŽA DIENAS
2021 – pašvaldību darbi
parkos un izpratnes par
mežu veidošana”. Latvijas
Pašvaldību savienība kopā
ar Latvijas pašvaldībām
turpina aizsākto tradīciju
kopt senās alejas, parkus.
Šogad sabiedrība Meža
dienās 2021 tika aicināta
pievērst
uzmanību
parku, aleju, koku rindu,
dendroloģisko
stādījumu
stāvoklim un palīdzēt risināt
labiekārtošanu, kā arī ar
meža
apsaimniekošanu
saistītajiem jautājumiem.
2020. gadā Baltinavas
Muižas parkā tika paveikti
vērienīgi sakopšanas darbi

parka dīķa teritorijā. Šī gada
vasarā tika atjaunots vecais
tilts uz “Mīlestības saliņu”,
tāpat arī uzbūvēts jauns tilts
uz blakus esošo saliņu, kas
iecerēta ka atpūtas zona.
Meža dienas 2021 ietvaros,
Baltinavas
vidusskolas
skolēni, skolotājas, Baltinavas
muzeja un pagasta pārvaldes
pārstāvji, sieviešu biedrība
“Vaivariņi” kopīgi stādīja
košumkrūmus
“Mīlestības
saliņā”Rietumu
tūjas
“Smaragd”, Ungārijas ceriņus
un Pēlēkās spirejas. Valsts
meža dienesta pārstāve,
baltinaviete Vija Ločmele
klātesošajiem
atgādināja
par
mežu
nozīmīgumu
cilvēka
dzīvē,
mežu
apsaimniekošanu. Pastāstīja,
kāpēc
nepieciešams
atjaunot mežus. Beidzot
stādīšanas darbus, talkas
dalībnieki
tika
aicināti
iestiprināties ar Kultūras
nama un saimnieciskās daļas
darbinieku sarūpēto cienastu.

Muižas parkā un skvērā Viļakā, stādiem projektā tika piešķirti
un iztērēti 500 euro, kokmateriāliem tika piešķirti 300 euro
un par 297,78 euro tika iegādātas koka līstes, pie kurām tika
piesietas liepas un tika izgatavoti puķu podi. Par projekta gaitā
labiekārtoto parku tālāk rūpēsies Viļakas pilsētas pārvalde.

Sabiedrisko
attiecību
speciāliste Agrita Luža par
projekta realizāciju Rugājos:
“17. septembrī, Pasaules
talkas un “Meža dienas
2021” ietvaros, ar jauniem
stādiem tika papildināts
dendroloģiskais dārzs Rugājos.
Šogad līdzās jau esošajiem
stādījumiem – kadiķiem,
kastaņām, ozoliem, kļavām,
spirejām, pīlādžiem un citiem
neparastiem
un
retiem
stādījumiem, tika iestādītas
brīnišķīgās
magnolijas,
rododendri,
hortenzijas,
ceriņi, sniegpārsliņu koks,
parūkkoks, filadelfi, šaurlapu
kalmija un dažādi skuju koki
(Kaukāza baltegle, Eiropas
lapegle un citi). Projekta
“Meža dienas 2021” ietvaros,
šogad tiks organizēti gan
pārgājieni, gan konkursi
skolēniem, kā arī seminārs
zemju īpašniekiem un citiem
interesentiem.
Viļakas
pilsētā,
28.septembrī notika “Meža
dienu
2021”,
projekta
ietvaros,
izzinošs
un
izglītojošs pasākums. Viļakas
pilsētas pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītājs Oļegs
Kesks pateicās visiem, kuri
bija klāt, lai pieliktu savu roku
vēl vienam labajam darbam,
kas priecēs mūs visus! Viļakas
Valsts ģimnāzijas direktore
Sarmīte Šaicāne pateicās
Latvijas Valsts mežiem par
iekoptām, sakoptām vietām
visā Latvijas teritorijā un
novēlēja Viļakai kļūt par liepu
pilsētu. Mežkope Anna Āze
par Viļaku - liepu pilsētu kā
ideju, bija labās domās un
bija lepna, ka šis ir krāšņs
parks, salīdzinot ar citiem. Ar
ieteikumiem koku stādīšanā,
to kopšanā, A.Āze dalījās
stādot liepiņas ar Viļakas
Valsts ģimnāzijas 9.klases
audzēkņiem
vēsturiskajā
liepu alejā. Savukārt mežzinis
Edgars
Skučs
pastāstīja
par
aktualitātēm
meža
īpašniekiem. Pēc mežu

Dendroloģiskais dārzs Rugājos tika izveidots 2020. gada
rudenī, ar mērķi veicināt iedzīvotāju izpratni par ainavām, to
plānošanu un apsaimniekošanu, zaļās zonas nepieciešamību
pievilcīgas vides izveidošanai. Iekopjot dendroloģisko dārzu
Rugāju ciemā, svarīgi ietvert dažādas koku sugas, ārstniecības
augu stādījumus, kā vietu āra nodarbību organizēšanai un
sabiedrības izglītošanai.
aktualitātēm, visi iesaistījās
liepu
un
košumkrūmu
stādīšanā.
Par
projekta
aktivitātēm, par paredzamiem
darbiem, Meža dienām stāsta
projekta koordinatore Viļakā
Kristīne Rundzāne: Projektā
“Meža dienas” piedalāmies
kopš 2018.gada un šo četru
gadu laikā esam papildinājuši
Muižas parku un skvēru
ar košiem apstādījumiem.
Šogad “Meža dienās 2021”
turpinājām atjaunot liepu
aleju, pa kuru gājusi grāfiene
Alina Lippe – Lipske uz

Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcu, sastādot
35 liepas. Viļakas muižas
parkā
izveidojām
un
sastādījām
košumkrūmu
dobi ar veigelām, spirejām
hortenzijām, dendrantēmām
un dekoratīvajiem kadiķīšiem
un eglītēm. Atjaunojām
nozagtos apstādījumus ar
Krastkaņepi un tūju, nolauzto
liepiņu vietā iestādījām jaunas
liepas. Apstādījumos Muižas
parkā pie estrādes iestādījām
violetas vēlziedes un sniega
rozes.

Baltinavas vidusskolas skolēni, skolotājas, Baltinavas muzeja
un pagasta pārvaldes pārstāvji, sieviešu biedrība “Vaivariņi”
kopīgi stādīja košumkrūmus “Mīlestības saliņā”- Rietumu
tūjas “Smaragd”, Ungārijas ceriņus un Pēlēkās spirejas.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Balvu novada domes
30.septembra ārkārtas
sēdē pieņemtie
lēmumi
Informācija: Terēzija Babāne
30.septembrī notika Balvu novada domes
ārkārtas sēde, kurā izskatīja 9 jautājumus.
Apstiprina vispārējās, profesionālās un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju
mēneša darba algas likmes pirms nodokļu
nomaksas

Deputāti nolēma:
1. Apstiprināt
vispārējās, profesionālās un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju
mēneša darba algas likmes pirms nodokļu
nomaksas:
1.1. Balvu Valsts ģimnāzijas direktoram – 1 351,00
euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro
un 00 centu);
1.2. Viļakas Valsts ģimnāzijas direktoram- 1 351,00
euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro
un 00 centu);
1.3. Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas direktoram – 1565,00 euro (viens
tūkstotis pieci simti sešdesmit pieci euro un 00
centu);
1.4. Baltinavas vidusskolas direktoram - 1 286,00
euro (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit seši
euro un 00 centu);
1.5. Rugāju vidusskolas direktoram – 1 351,00 euro
(viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro un
00 centu);
1.6.
Rekavas vidusskolas direktoram – 1 228,00
euro (viens tūkstotis divi simti divdesmit astoņi euro
un 00 centu);
1.7.
Viduču pamatskolas direktoram – 1 199
euro (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi
euro un 00 centu);
1.8.
Žīguru pamatskolas direktoram – 1 199
euro (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi
euro un 00 centu);
1.9.
Balvu sākumskolas direktoram – 1 389,00
euro (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit deviņi
euro un 00 centu);
1.10. Bērzpils pamatskolas direktoram – 1 221,00
euro (viens tūkstotis divi simti divdesmit viens euro
un 00 centu);
1.11. Tilžas vidusskolas direktoram – 1 351,00
euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit trīs euro
un 00 centu);
1.12. Stacijas pamatskolas direktoram – 1 221,00
euro (viens tūkstotis divi simti divdesmit viens euro
un 00 centu);
1.13. Eglaines pamatskolas direktoram – 1 199,00
euro (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi
euro un 00 centu);
1.14. Balvu Mūzikas skolas direktoram – 1 351,00
euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro
un 00 centu);
1.15. Balvu Mākslas skolas direktoram – 1 227,00
euro (viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņi
euro un 00 centu);
1.16. Balvu sporta skolas direktoram – 1 351,00
euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro
un 00 centu);
1.17. Balvu Bērnu un jauniešu centra direktoram
– 1 199,00 euro (viens tūkstotis viens simts
deviņdesmit deviņi euro un 00 centu);
1.18. Rugāju sporta centra direktoram – 1 166
euro (viens tūkstotis viens simts sešdesmit seši euro
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un 00 centu);
1.19. Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktoram – 1 289 euro (viens tūkstotis divi simti
astoņdesmit deviņi euro un 00 centu);
1.20. Viļakas mūzikas un mākslas skolas
direktoram – 1 166 euro (viens tūkstotis viens simts
sešdesmit seši euro un 00 centu);
1.21. Baltinavas mūzikas un mākslas skolas
direktoram – 1 199,00 euro (viens tūkstotis viens
simts deviņdesmit deviņi euro un 00 centu).
2. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju mēneša darba algas likmes pirms nodokļu
nomaksas:
2.1.
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” vadītājam – 1 263,00 euro (viens
tūkstotis divi simti sešdesmit trīs euro un 00 centu);
2.2.
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” vadītājam – 1 326,00 euro (viens
tūkstotis trīs simti divdesmit seši euro un 00 centu);
2.3.
Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” vadītājam – 1 199,00 euro (viens tūkstotis
viens simts deviņdesmit deviņi euro un 00 centu);
2.4.
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājam – 932 euro (deviņi simti trīsdesmit divi
euro un 00 centu) par 0,8 likmi;
2.5.
Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” vadītājam – 991 euro (deviņi simti
deviņdesmit viens euro 00 centu) par 0,85 likmi;
2.6.
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes
“Namiņš” vadītājam – 1 079 euro (viens tūkstotis
četrdesmit deviņi euro un 00 centu) par 0,9 likmi.
3. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
vietnieku un metodiķu mēneša darba algas likmes
pirms nodokļu nomaksas:
3.1.
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” vadītāja vietniekam – 935,00 euro
(deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centu);
3.2.
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis vadītāja vietniekam – 982,00 euro (deviņi
simti astoņdesmit divi euro un 00 centu);
3.3.
Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” metodiķim – 183,80 euro (viens simts
astoņdesmit trīs euro un 80 centu) par 0,2 likmi;
3.4.
Rugāju vidusskolas pirmsskolas izglītības
metodiķim – 183,80 euro (viens simts astoņdesmit
trīs euro un 80 centu) par 0,2 likmi;
3.5.
Baltinavas vidusskolas pirmsskolas izglītības
metodiķim – 459,50 euro (četri simti piecdesmit
deviņi euro un 50 centi) par 0,5 likmi;
3.6.
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes
“Namiņš” metodiķim – 183,80 euro (viens simts
astoņdesmit trīs euro un 80 centu) par 0,2 likmi.
4. Noteikt Balvu Valsts ģimnāzijas un Viļakas Valsts
ģimnāzijas direktoriem piemaksu 10 (desmit)
procentu apmērā no darba algas no pašvaldības
finansējuma.
5. Noteikt, ka 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktās mēneša
darba algas likmes un piemaksas tiek piemērotas
sākot ar 2021.gada 1.septembri.
Apstiprina pašvaldības finansējumu izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Deputāti nolēma apstiprināt pašvaldības
finansējumu izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.septembra
līdz 2021.gada 31.decembrim un paredzēt Balvu
novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā
finanšu līdzekļus finansējuma izmaksu segšanai,
samazinot plānoto atlikumu uz gada beigām.
Ņems ilgtermiņa aizņēmumu
vidējā termiņā projektam “Bērzu ielas posma
pārbūve un autostāvvietas seguma atjaunošana
Skolas ielā Balvu pilsētā” realizācijai
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2021. gada 8.oktobris Nr.253
Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par ilgtermiņa
aizņēmuma ņemšanu vidējā termiņā 2021. un
2022.gadā 305 610 euro (trīs simti pieci tūkstoši
seši simti desmit euro un 00 centu) uz 15 gadiem
no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam projekta “Bērzu ielas posma pārbūve
un autostāvvietas seguma atjaunošana Skolas ielā
Balvu pilsētā” realizācijai, saskaņā ar 2021.gada
11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid – 19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2.punktu
– pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai.
Piešķir priekšfinansējumu
biedrības “Virica” projektam “Kopā būt”
Deputāti nolēma piešķirt biedrības “Virica”
projektam “Kopā būt” priekšfinansējumu divdesmit
procentu apmērā. Projekts tiek realizēts Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” ietvaros. Piešķīra projekta
realizācijai EUR 920 (deviņi simti divdesmit euro
un 0 centu). Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4600
(četri tūkstoši seši simti euro un 0 centu).
Piešķir finansējumu Šķilbēnu pagasta katlu mājas
Skolas ielā 1, Rekovā, apkures katla avārijas seku
likvidēšanai
Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetā
apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 1248,00 euro (viens
tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro un 0
centu) Šķilbēnu pagasta katlu mājas Skolas ielā 1,
Rekovā, apkures katla avārijas seku likvidēšanai.
Slēgs sadarbības līgumu ar Latvijas Valsts
ceļiem par gājēju/velosipēdistu celiņa izbūvi un
uzturēšanu
Sēdē nolēma slēgt Sadarbības līgumu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts
ceļi” par sadarbību gājēju/velosipēdistu celiņa
izbūvi un uzturēšanu.
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.

Izmaiņas Balvu
novada pašvaldības
administrācijas
darba laikā!
PIRMDIENĀS: no plkst. 8:30 -17:00
OTRDIENĀS: no plkst. 8:30-17:00
TREŠDIENĀS: no plkst. 8:30-17:00
CETURTDIENĀS: no plkst. 8:30-18:00
PIEKTDIENĀS: no plkst. 8:30-16:00
(Pusdienu pārtraukums
no plkst.12.00 - 12.30).

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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Atklāta mutiska atkārtota izsole ar
augšupejošu soli nomas tiesībām
uz nekustamā īpašuma “Mežaine”,
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā,
nedzīvojamās
ēkas
(kadastra
apzīmējums 3856 002 0295 001) noliktavas daļu un zemes vienības ar
kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75
ha platībā daļu:
• zemes lietošanas mērķis – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa
244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar
labierīcībām) kopā 251,85 m2 platībā;
iekopta zemes gabala daļa 886,2 m2
platībā; šķembu seguma laukums
430,75 m2 platībā). Izsole notiks:
19.10.2021. plkst. 10:00
• zemes lietošanas mērķis – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa
244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar
labierīcībām) kopā 251,85 m2 platībā;
iekopta zemes gabala daļa 1750,2
m2 platībā; šķembu seguma laukums
430,75 m2 platībā). Izsole notiks:
19.10.2021. plkst. 10:15
• zemes lietošanas mērķis – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa
124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar
labierīcībām) kopā 131,75 m2 platībā;
iekopta zemes gabala daļa 1186,7
m2 platībā; šķembu seguma laukums
430,75 m2 platībā). Izsole notiks:

19.10.2021. plkst. 10:30
• zemes lietošanas mērķis – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa
124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar
labierīcībām) kopā 131,75 m2 platībā;
iekopta zemes gabala daļa 1197,5
m2 platībā; šķembu seguma laukums
430,75 m2 platībā). Izsole notiks:
19.10.2021. plkst. 10:45

Uzsākta
nacionālo
partizānu
nometnes
atjaunošana
Stompaku purva
nometnē

ar to, ka šī vieta būtu jāattīsta un
jāveido. Šobrīd galvenais ir jāsaprot,
kā mēs to visu varam izdarīt, ko dara
kura puse un kādi būtu tie primārie un
sekundārie virzieni, bet gala mērķis
ir skaidrs,” tā noslēdzot uzrunu teica
J.Eglītis.
Kā paskaidroja Edvīns Zakovics,
tad Stopmaku purva apmetnes
teritorijai ir divi apsaimniekotāji –
AS “Latvijas valsts meži”, kuriem šī
teritorija nekad nav bijusi saimniecībā
izmantojama, jo šeit atrodas arī Natura
2020 teritorija, un tāpēc jāpilda Dabas
aizsardzības pārvaldes rīkojumi. “Šī
ir klasiska vieta, kur mēs ekonomiku
paliekam malā, bet kur ir šis dabas
faktors – Natura 2020 teritorija, un
vēsture jeb sociālais faktors, kur bijusi
partizānu nometne.”
Bijušais 13.Saeimas deputāts
Andris
Kazinovskis
izteica
gandarījumu, ka Saeima pieņēma
lēmumu 2.martu pasludināt par
Nacionālo
partizānu
bruņotās
pretošanās atceres dienu, atzīstot:
“Bija gana daudz diskusiju, bet gala
rezultāts ir. Un tad jau šī Stompaku
nometne iegūst pavisam citu nozīmi
un izvirzās kā viena no galvenajām
šīs atceres dienas kontekstā. Ja
skatās pēc vēstures datiem, tad šī
nometne ir lielākā Baltijā. Un man ir
liels gandarījums, ka vispirms jau AS
“Latvijas valsts meži” ļoti nopietni šo
lietu ir sapratuši un atbalstījuši, arī
Zemkopības ministrija.”
Katrs no klātesošajiem pielika
savu roku, aiznesot uz nometnes
vietu kaut nelielu daļu no būvniecībai
nepieciešamā materiāla, lai nacionālo
partizānu nometnes atjaunošanas

Informācija, foto: Iluta Jaunžeikare
Pateicoties
Zemkopības
ministrijas un AS “Latvijas valsts
meži” atbalstam šobrīd ir uzsākta
nacionālo
partizānu
nometnes
atjaunošana Stompaku purvā, kur
pašlaik tiek būvēts bunkurs – baznīca.
“Tieši ar baznīcu šī nometne ir īpaša,
jo, kur vēl Eiropā nometnēs ir bijusi
baznīca? Zinu, ka ir Francijā, bet kur
vēl?” ar šādu jautājumu 1. oktobrī
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
uzsāka tikšanos pie Stompaku purva
takas ar Zemkopības ministra biroja
vadītāju Jāni Eglīti, AS “Latvijas valsts
meži” valdes locekli Edvīnu Zakovicu
un bijušo 13.Saeimas deputātu Andri
Kazinovski.
Jānis Eglītis, uzrunājot klātesošos,
atgādināja, ka Balvu novada pašvaldība
ir vērsusies Zemkopības ministrijā ar
aicinājumu izvērtēt iespējas attīstīt šo
piemiņas vietu daudz plašāk, nekā tā
ir šobrīd. “Mūsu vīzija lielā mērā sakrīt

Pieteikšanās izsolēm: līdz 2021.gada
15.oktobra plkst. 16:00;
Izsoļu norises vieta: Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē.

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar
augšupejošu soli apbūves nomas
tiesībām uz nekustamā īpašuma
Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu
novadā, zemes vienības daļu 1,6007
ha platībā (kadastra apzīmējums
3801 003 0557 8004). Izsole notiks:
19.10.2021. plkst. 11:30

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar
augšupejošu soli nomas tiesībām uz
nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K,
Balvos, Balvu novadā, zemes vienības
daļu 0,3015 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3801 003 0557 8002)
(t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m²
platībā). Izsole notiks: 19.10.2021.
plkst. 11:00

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar
augšupejošu soli apbūves nomas
tiesībām uz nekustamā īpašuma
Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā,
zemes vienības daļu 2,15 ha platībā
(kadastra apzīmējums 3801 003 0557
8005). Izsole notiks:19.10.2021.
plkst. 11:45

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar
augšupejošu soli apbūves nomas
tiesībām uz nekustamā īpašuma
Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā,
zemes vienības daļu 0,4053 ha platībā
(kadastra apzīmējums 3801 003 0557
8003). Izsole notiks: 19.10.2021.
plkst. 11:15

Pieteikšanās izsolēm: līdz 2021.gada
15.oktobra plkst. 16:00
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Izsoļu norises vieta: Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē
Nekustamā īpašuma “Mežskaras”,
Lazdukalna pagastā, Balvu novadā,
kadastra numurs 3864 008 0218, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0356
(starpgabala), 3,11 ha platībā, atklāta
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks: 09.11.2021. plkst. 10:00
Pieteikšanās:
līdz
2021.gada
5.novembra plkst. 16:00
Izsoļu norises vieta: Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē
Izsoļu noteikumi:
www.balvi.lv/izsoles

Sergejs Maksimovs iepazīstina Zemkopības ministra biroja vadītāju Jāni Eglīti
un AS “Latvijas valsts meži” valdes locekli Edvīnu Zakovicu ar Stompaku
purva apmetni, klātesot (no kreisās) bijušajam Saeimas deputātam Andrim
Kazinovskim, Balvu Centrālās bibliotēkas vadītājai Rutai Cibulei un Susāju
pagasta pārvaldes vadītājam Ilmāram Locānam.
darbi varētu veiksmīgi noritēt. Balvu
novada pašvaldība saka milzīgu paldies
Zemessardzes 31. kājnieku bataljona
komandierim Jānim Freimanim un
zemessargiem par viņu ieguldījumu
un darbu, nogādājot bunkura
atjaunošanai nepieciešamo materiālu
uz nometnes vietu. Tā kā teritorija
ir purvaina, tad to nevar izdarīt
mehanizēti. Paldies par uzņemšanu
Stompaku purva nometnē Susāju
pagasta pārvaldes vadītājam Ilmāram
Locānam, Medņevas Tautas nama
vadītājai Skaidrītei Šaicānei, Susāju
pagasta sabiedrisko algoto darbu
veicējiem un par īpašu muzikālas
noskaņas radīšanu - Ivaram Kuprišam.
Jau 22.jūlija Balvu novada domes
sēdes noslēgumā Balvu novada
domes deputāts Aldis Bukšs sniedza
informāciju un sīkāk paskaidroja
par Nacionālo partizānu nometnes
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atjaunošanu Stompakos, kā arī
prezentēja ideju, kā radīt pieprasītu
tūrisma maršrutu Balvi - StompakiViļaka.
Dabas liegums “Stompaku purvi”
ir unikāla teritorija ar dabas bagātībām
un kultūrvēsturisko mantojumu. Purva
austrumu daļas salās 2. Pasaules kara
laikā bija ierīkota partizānu apmetne,
kura bija viena no lielākām Baltijā.
Tajā bija 24 bunkuri un vairākas
virszemes būves. 1945. gada 2. martā
notika slavenā Stompaku kauja. Uz
Nacionālo partizānu mītnēm dabas
liegumā “Stompaku purvi” ved
marķēta taka, mitrākajās purva vietās
ierīkotas laipas. Izstaigājot dabas
taku, uzzināsiet arī par teritorijā
mītošajiem putniem, dzīvniekiem
un augiem,” tā par Stompaku purva
taku savā mājas lapā raksta Dabas
aizsardzības pārvalde.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Pagastu un
pilsētu pārvalžu
izveidošana
Informācija: Daina Tutiņa

Jau jūlijā, uzsākot darbību
jaunizveidotajam Balvu novadam,
savu darbu uzsāka arī Baltinavas,
Lazdukalna,
Rugāju
pagasta
pārvaldes, kā arī Viļakas pilsētas
pārvalde.
Pārvalžu galvenie uzdevumi ir
līdzīgi kā pārvaldēm, kuras darbojās
arī pirms tam Balvu un Viļakas
novadā, maksājumu
pieņemšana
par
visa
veida
pašvaldības
sniegtajiem
komunālajiem
un

Ar 1.oktobri
darbību uzsāka
Sociālā pārvalde
Informācija: Daina Tutiņa
Apvienojot
visu
četru
novadu Sociālos dienestus,
to
struktūrvienības, tika izveidota Balvu
novada Sociālā pārvalde.
Pārvalde ir pašvaldības iestāde,
kuras darbības pamatmērķis ir
nodrošināt sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības sniegšanu,
pakalpojumu administrēšanu un
koordinēt
sociālo
pakalpojumu
un sociālās palīdzības sistēmas
izveidi. Iestādes darbības papildus
mērķis ir veicināt primārās veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību
un veselīgu dzīvesveidu pašvaldības
administratīvajā teritorijā. Apvienojot
iestāžu un struktūrvienību resursus
izveidota iestādes struktūra un darba
organizācija. Iestādes darbu nodrošina
Administrācija un šādas nodaļas Sociālā darba un sociālās palīdzības
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citiem pakalpojumiem, komunālo
pakalpojumu
organizēšana,
sadarbošanās
ar
bāriņtiesu,
pašvaldības policiju un citām
pašvaldības iestādēm pakalpojumu
nodrošināšanā
un
pašvaldības
funkciju
īstenošanā.
Pārvalde
nepieciešamības gadījumā nodrošina
telpas citām pašvaldības iestādēm
un veic to uzturēšanu, piemēram,
bibliotēkai. Pārvaldes uzdevums ir
organizēt un nodrošināt pašvaldības
īpašumā/valdījumā esošo dzīvojamo
māju un dzīvokļu apsaimniekošanu,
organizēt un koordinēt privatizēto
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
jautājumus, organizēt
teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(pašvaldības autoceļu, ielu un
laukumu ikdienas un periodiskā

uzturēšana, kapsētu uzturēšana,
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana, ielu, laukumu un citu
publikai lietošanai paredzētu teritoriju
apgaismošana), organizēt skolēnu
pārvadājumus un citi uzdevumi.
Pārvaldes
ir
vieta, kur
iedzīvotājam saņemt pakalpojumus
un informāciju tuvāk dzīvesvietai.
Arī iesniegumus, kas adresēti Balvu
novada pašvaldībai var iesniegt
pārvaldē, tie nav obligāti jānogādā
Balvos.
2021.gada 23.septembrī domes
sēdē tika apstiprināts arī Balvu
pilsētas pārvaldes nolikums, paredzot,
ka pilsētas pārvalde darbību uzsāks
2022.gada 1.janvārī.
Pārvalde nodrošinās iepriekš
minētos
uzdevumus, kas saistās
ar
pakalpojumu
nodrošināšanu

iedzīvotājiem, pilsētas teritoriju
un infrastruktūras
labiekārtošanu
un uzturēšanu. Pilsētas pārvaldes
uzdevums būs piedalīties arī teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu,
nozaru attīstības programmu un
stratēģiju dokumentu izstrādē un
pilnveidošanā, kā arī veikt pilsētas
pārvaldes pārziņā esošās teritorijas
pilsētvides
plānošanu,
īstenot
aktivitātes tās veidošanai, kvalitātes
un drošības uzlabošanai, ar mērķi radīt
iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem
draudzīgu un pieejamu pilsētvidi
un infrastruktūru. Pretendenti uz
pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāju
amatiem aicināti pieteikties līdz 2021.
gada 22.oktobrim.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties pašvaldības mājas lapā
internetā: www.balvi.lv .

nodaļa,
Sociālo
pakalpojumu
nodaļa, Ģimenes atbalsta nodaļa.
Iestādes apmeklētāju pieņemšanu un
apkalpošanu Balvu novadā nodrošina:
1) Baltinavas teritoriālais centrs,
Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas
pagastā;
2) Balvu teritoriālais centrs, Raiņa
ielā 52, Balvos, ar attālinātajiem
klientu pieņemšanas punktiem:
•„Pagastmāja”, Naudaskalnā, Balvu
pagastā; • Ūdru ielā 1, Bērzkalnē,
Bērzkalnes pagastā; • Dārza ielā 27,
Bērzpilī, Bērzpils pagastā; • „Gaismas”,
Grūšļevā, Briežuciema pagastā;
• Jaunatnes ielā 3, Krišjāņos, Krišjāņu
pagastā; • Balvu ielā 15, Kurnā,
Kubulu pagastā; • “Administratīvā
ēka”, Egļuciemā, Lazdulejas pagastā;
• Brīvības ielā 3A, Tilžā, Tilžas pagastā;
• Melderu ielā 2, Vectilžā, Vectilžas
pagastā; • “Mieriņi”, Vīksnā, Vīksnas
pagastā;
3) Rugāju teritoriālais centrs,
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju
pagastā, ar attālināto klientu
pieņemšanas punktu Bērzu ielā 8,
Benislavā, Lazdukalna pagastā;
4) Viļakas teritoriālais centrs, Parka
ielā 2, Viļakā, ar attālinātajiem klientu
pieņemšanas punktiem:

• Rūpnīcas ielā 3, Kupravā, Kupravas
pagastā; • Mežmalas ielā 1,
Semenovā, Medņevas pagastā; •
Skolas ielā 1A, Rekovā, Šķilbēnu
pagastā;
• “Ābeļziedi”, Borisovā,
Vecumu pagastā; • Ciemata ielā 4,
Žīguros, Žīguru pagastā.

15, Kurnā, Kubulu pagastā; • Kupravas
feldšeru punkts, Rūpnīcas ielā 1 – 78,
Kupravā, Kupravas pagastā;
• Skujetnieku feldšeru – veselības
punkts, Liepu ielā 4 – 3, Skujetniekos,
Lazdukalna pagastā; • Upītes feldšeru
– vecmāšu punkts, Stablovas ielā 4 –
10, Upītē, Šķilbēnu pagastā; • Vectilžas
feldšeru veselības punkts, Sporta ielā
1, Vectilžā, Vectilžas pagastā; • Vīksnas
feldšeru veselības punkts, Jaunā ielā
21 – 4, Vīksnā, Vīksnas pagastā;
7) Rugāju Zobārstniecības kabinets,
Liepu ielā 4, Rugājos, Rugāju pagastā.

Jaunā daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes
programma un Remontu
aizdevuma programma
Informācija: Daina Tutiņa
2021.gada 22.septembrī
Balvu novada
pašvaldības vadība, deputāti un darbinieki, p/a
“San-tex” vadītājs sanāksmē tikās ar Ekonomikas
ministrijas (EM) pārstāvi, lai noskaidrotu atbalsta
iespējas, ko piedāvās jaunā daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes programma un Remontu
aizdevumu programma.
Daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
programmas plānotais atvēršanas laiks ir 2022.gada
pavasaris un to ieviesīs un pārvaldīs sabiedrība
“ALTUM”. Plānots, ka piešķirtais finansējums ļaus
atjaunot 182 daudzdzīvokļu mājas. Kā atbalstu
varēs saņemt – tehnisko palīdzību projekta

Sociālajai pārvaldei ir šādas
struktūrvienības:
1) Naktspatversme, Daugavpils ielā
73A, Balvos;
2)
Daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu centrs, Vidzemes ielā
2B, Balvos;
3) Dienas aprūpes centrs, Abrenes ielā
9, Viļakā;
4) Grupu māja (dzīvoklis), Balvu ielā
10, Viļakā;
5) Dienas aprūpes centrs, Skolas ielā
1, Benislavā, Lazdukalna pagastā;
6) Feldšerpunkti:
• Briežuciema feldšeru – vecmāšu
punkts, “Dīķmalas”-7, Grūšļevā,
Briežuciema pagastā; • Egļevas
feldšeru
–
vecmāšu
punkts,
“Administratīvā ēka”, Egļuciemā,
Lazdulejas pagastā;
• Krišjāņu
feldšeru – vecmāšu punkts, Jaunatnes
ielā 7 – 1, Krišjāņos, Krišjāņu pagastā;
• Kubulu feldšeru punkts, Balvu ielā

tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un ALTUM
aizdevumu vai garantiju, ja ir sasniegts primārās
enerģijas ietaupījums.
Savukārt no septembra atvērta pieteikšanās
“Daudzdzīvokļu
māju
remonta
aizdevuma
programma”. Programmas kopējais finansējums
ir 31 miljons eiro, kas iedzīvotājiem pieejams
aizdevuma
veidā.
Finansējums
paredzēts
daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu remontam
un apkārtējās teritorijas labiekārtošanai, tādiem
darbiem kā, piemēram, ūdensvada vai jumta
nomaiņa, bērnu vai sporta laukuma ierīkošana,
mājas fasādes atjaunošana un citiem darbiem, kas
uzlabo mājas stāvokli un veido patīkamāku dzīves
vidi. Nosacījumi dalībai programmā:
• Iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju
un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts,
ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv
vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50
% +1). Regulējums attiecība uz kopīpašumā esošiem
dzīvokļiem – nepieciešams 100% balsis).
• Mājas parādsaistības par saņemtajiem
pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi,
siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi), ir mazāks
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Iestādes
apsaimniekošanā
ir Sociālā māja, Daugavpils ielā
73A, Balvos. Sociālās pārvaldes
pārraudzībā ir iestādes:
• Balvu novada “Pansionāts “Balvi””,
Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmenē, Kubulu pagastā;
• Viļakas sociālās aprūpes centrs,
Parka ielā 2, Viļakā ar struktūrvienību
- Šķilbēnu sociālās aprūpes māja,
Rekovas ielā 11, Rekovā, Šķilbēnu
pagastā;
• Rugāju Sociālās aprūpes centrs
“Rugāji”, Kurmenes ielā 8, Rugājos,
Rugāju pagastā.

par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas
pēdējo 12 mēnešu laikā;
• Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja;
• Ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma
piešķiršanai.
Programmas ietvaros var saņemt no 10 000
līdz 400 000 EUR vienai mājai, līdz 120 EUR uz
daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru,
aizdevuma termiņš līdz 20 gadiem, procentu likme
- fiksēta 3,5% gadā, beigu termiņš, un aizdevuma
līgums jānoslēdz līdz 2023. gada 31. decembrim.
Balstoties uz pieredzi citās pašvaldībās, kur
daudzīvokļu mājas tiek atjaunotas, visbiežāk tiek
dibinātas biedrības, kas realizē projektu. Balvu
novada pašvaldība aicina izmantot programmu
piedāvātās iespējas.
Ja nepieciešama palīdzība un konsultācijas,
lūgums sazināties ar Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un
nekustamā īpašuma jautājumos Jāni Bubnovu,
tālrunis 28341228, Nekustamā īpašuma nodaļas
vadītāju Guntu Raibekazi, tālrunis 26169594 vai
p/a “San-tex” direktoru Egonu Strumpi, tālrunis
20275589 .

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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PROJEKTI

Balvu Novada Ziņas

Īstenots Zivju fonda
projekts ”Kvadracikla
iegāde zivju resursu
aizsardzības
pasākumu
īstenošanai”

Informācija, foto: Irēna Začeva
Balvu novada pašvaldības
ir
pabeigusi
projekta
“Kvadracikla
iegāde
zivju
resursu aizsardzības pasākumu
īstenošanai”, Nr. 21-00-S0ZF03000023 īstenošanu.
Pēc
daudzkārtējiem

2021. gada 8.oktobris Nr.253

Patīkamas pārmaiņas būvobjektā
Šķilbanu ciemā
Informācija, foto: Vineta
Zeltkalne

iepirkumiem
ir
nopirkts
kvadracikls, kas nodrošinās
daudz efektīvāku zivju resursu
aizsardzības
pasākumu
īstenošanu
Balvu
novada
ezeros. Kvadracikla piegādi veica
SIA “Motofavorīts”. Projekta
kopējās izmaksas 9220,70 euro,
kur Zivju fonda finansējums
8189,00 euro.

Vasaru
aktīviem
būvdarbiem
Šķilbanu
ciemā veiksmīgi izmantoja
SIA “Ozolmājas” būvējot
angāru, kas ir projekta
Nr.
5.6.2.0/20/I/017
“Degradēto
teritoriju
revitalizācija
Austrumu
pierobežā”
aktivitāte.
2021.gada aprīļa sākumā
fotogrāfijas liecināja, ka
apbūves gabals ir zaļa zālē,
pēc 5 mēnešiem teritorija
ir pārvērtusies - uz zemes
gabala ir uzbūvēts angārs.
“Esam
veikuši
pamatu
sagatavošanu
un betonēšanu. Ir veikta
ārsienu sendvičtipa paneļu
uzstādīšana.
Iespējams
angāra konstrukciju būtu
uzstādījuši vēl ātrāk, bet
bija jāgaida rindā uz piegādi
konstrukcijai. Šobrīd ļoti
ir pieaugušas izmaksas
metālam, būtisks cenu
pieaugums ir vērojams
arī pārējās būvmateriālu
pozīcijās. Esam objektā
būvdarbus
paveikuši

par vairāk kā 50 %,” par
izpildes gaitu pastāstīja
SIA “Ozolmājas” atbildīgais
būvdarbu vadītājs Aivars
Rutmanis.
Līdz
2021.
gada novembra beigām
būvuzņēmumam ir jāveic
ēkas grīdas betonēšana,
teritorijas labiekārtošana
un plānotie telpu iekšdarbi.
Par
angāra
elektrības
pieslēgumu AS “Sadales
tīkls”
apkalpotajam
elektrības tīklam atbild Balvu
novada pašvaldība, kas pēc

administratīvi teritoriālās
reformas ir Viļakas novada
domes saistību pārņēmēja.
Kopējās būvdarbu izmaksas
ir 178482,73 euro (summa
bez PVN). Pēc objekta
pieņemšanas ekspluatācijā
Balvu novada pašvaldība
rīkos izsoli par nomas
tiesībām.
Nākamajam
nomniekam būs jānodrošina
jaunu darba vietu radīšana
un jāveic investīcijas savos
nemateriālajos līdzekļos un
pamatlīdzekļos.

Drošības nedēļa Viļakas apkārtnes skolās
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020.
gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada pašvaldības dome un tā var
neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.

Informācija: Santa Šmite
Foto: Skolu arhīvs
Septembrī, četrās skolās, Viļakas Valsts
ģimnāzijā, Viduču pamatskolā, Rekavas vidusskolā
un Žīguru pamatskolā, tika īstenota projekta Nr.
LV-RU-II-053 „Vides pārvaldības pilnveidošana,
īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu
reģionos” jeb „Zaļā palete” (GreenPalette)
aktivitāte Drošības nedēļa skolās, kuras laikā
skolēni, skolotāji un skolas darbinieki varēja
apgūt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī praktiskas
prasmes, kā rīkoties ugunsgrēku gadījumā un kā
būt drošam dabā un mājās gada tumšajā laikā.
Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja un
ārpusklases koordinatore I. Lindenberga par Drošības
nedēļu skolās: “Sākumskolas bērni ar interesi vēroja
un klausījās ugunsdzēsēju stāstījumā. Bija arī
zinoši un prata atbildēt uz dažādiem jautājumiem,
kas saistīti ar uguns drošību. Tika pielaikotas gan
ķiveres, gan viss tērps, kurš izrādījās ļoti smags.
Skolēni ar prieku darbojās ar ūdens šļūtenēm. Kā
jau sākumskolēniem vairāk patīk praktiski darboties,
tāpēc nebija īpaši jāmudina, pat izveidojās rindas,
lai iemēģinātu ugunsdzēsēju darbu. Vecāko klašu
skolēni arī izmēģināja ugunsdzēsēju ekipējumu,
apskatīja modernu tehniku, ar kādu mūsdienās
strādā VUGD darbinieki. Tika uz doti jautājumi, kā arī
paši dalījās ar informāciju, ko zina par ugunsdrošības

jautājumiem. Apmācību apguva arī
ģimnāzijas skolotāji un tehniskie
darbinieki. Izzinošs bija prezentācijas
materiāls un profesionāls darbinieku
stāstījums”.
Viduču pamatskolas skolēni atzīst,
ka šāda aktivitāte bija ļoti interesanta
un aizraujoša, bija iespēja ieraudzīt un uzzināt
jaunas lietas, īpaši patika dzēst ar šļūteni un braukt
ugunsdzēsēju mašīnā, savukārt skolotāji atzīst,
ka ar ikgadējām nodarbībām par ugunsdrošību,
nav iespējams sasniegt tādu rezultātu, kāds tika
panākts ar klātienes tikšanos. Praktiski jautājumi,
trāpīgi padomi, saruna, kas piemērota klausītāju
vecumam - viss bija īstajā vietā un laikā! Ļoti vērtīgi
un lietderīgi!
Arī Žīguru pamatskolā Drošības nedēļas
aktivitāte, izvērtās par vērtīgu kopā būšanas laiku,
direktore S.Orlovska atzīst, ka “pēc garā Covid-19
attālināto mācību laika bērniem atkal bija iespēja
dzīvot pilnvērtīgi, iepazīties ar ugunsdzēsēju darbu,
smieties, priecāties, kopā darboties, un kur vēl
lielāku laimi, ja paši ugunsdzēsēji darbojas līdzi, ar
savu stāstījumu prot aizraut un garlaicīgi nav ne
lieliem, ne maziem. Šie ugunsdzēsēji ir ne tikai izcili
sava amata pratēji, bet ar ļoti labām komunikācijas
prasmēm”.
Arī Rekavas Vidusskolas skolēniem bija iespēja
kādu brīdi iejusties ugunsdzēsēja - glābēja lomā:
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galvā tika uzliktas ķiveres, vienam skolēnam bija
iespēja uzvilkt arī visu nepieciešamo ekipējumu.
Ugunsdzēsēji demonstrēja dažāda lieluma un
izmēra šļūteņu stobrus, dažādas ierīces ugunsgrēka
dzēšanai. Bija jāizpilda arī fiziskais vingrinājums visiem riņķī veikt pietupienus veselu 1 minūti (rokas
sadotas uz biedru pleciem). Tas nemaz nebija tik
vienkārši! Un tad - darbošanās ar ūdens pumpjiem
un ūdens šļūtenēm. Visiem bija iespēja izmēģināt
šo atbildīgo pienākumu. Visbeidzot ugunsdzēsēji
pastāstīja arī par iespēju apgūt ugunsdzēsēja
- glābēja profesiju gan pēc 9.klases, gan pēc
vidusskolas. Šī tikšanās bija ļoti interesanta, radoša
un pozitīvām emocijām piepildīta. Lielu paldies
sakām Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību
apvienībai par Drošības nedēļu skolās!
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība,
Latvijas Republika un Krievijas Federācija. LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

PROJEKTI

Uzsākti Balvu
Mūzikas skolas
siltināšanas
darbi
Informācija: Andris Vrubļevskis
Īstenojot
projektu
Nr.4.2.2.0/20/I/028 “Balvu Mūzikas
skolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana”,
šā
gada
6.augustā
tika
parakstīts
būvdarbu līgums ar SIA “LVS
Building” par energoefektivitātes
paaugstināšanas darbu uzsākšanu
Balvu Mūzikas skolā.
Projekta mērķis ir samazināt
primārās
enerģijas
patēriņu,
veicot
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus Balvu

Balvu Novada Ziņas
Mūzikas skolas ēkā. Tā ieviešanas
rezultātā tiek veikti ieguldījumi
Mūzikas skolas ēkā atbilstoši
pašvaldības attīstības programmā
noteiktajām
prioritātēm,
kā rezultātā tiks samazināts
primārās
enerģijas
patēriņš,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanos un pašvaldības
izdevumu
samazināšanās
par
siltumenerģiju.
Projektā veic ēkas siltināšanas
darbus,
telpu
apgaismojuma
atjaunošanu, aktu zāles logu,
kāpņu telpas logu, esošo koka
logu un ārdurvju nomaiņu, kā
arī bēniņu grīdas siltināšanu.
Būvuzraudzību objektā nodrošina
SIA “Sistēmeksperts”.
Veicamo darbu izpildes termiņš
ir 2022.gada 6.janvāris. Projekta
kopējās izmaksas ir 377423,60 euro
(174765,00 euro no tām ir ERAF
finansējums).
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Projekta “Vides sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai Balvu
novadā” īstenošana
Informācija: Andris Vrubļevskis

Šā gada 7.augustā tika parakstīts
līgums ar SIA “LVS Building” par
industriālās zonas izbūvi Partizānu ielā
66, Balvos, Balvu novadā. Aktivitātes
notiek projekta Nr.5.6.2.0/20/I/015
“Vides sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai Balvu novadā” realizācijas
ietvaros.
Projekta mērķis ir revitalizēt,
reģenerēt
degradētās
teritorijas
Balvu novadā atbilstoši Balvu novada
attīstības programmai, nodrošinot videi
draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu
teritoriālo izaugsmi un jaunu darba
vietu radīšanu.

Tā ieviešanas rezultātā tiks revitalizēta
degradēta teritorija 0.3415 ha platībā
Balvu pilsētā, Partizānu ielā 66,
izbūvējot industriālu ēku, pārvietošanās
un materiālu uzglabāšanas laukumus,
kā arī nepieciešamos inženiertīklus
(ūdensapgāde
un
kanalizācija,
siltumapgāde,
elektroenerģijas
infrastruktūra).
Būvdarbi tiks uzsākti tuvākajā laikā.
Būvuzraudzību objektā nodrošinās SIA
“Sistēmeksperts”.
Līgumā paredzētie
būvdarbi
jāpaveic 12 mēnešu laikā no līguma
parakstīšanas brīža. Projekta kopējās
izmaksas ir 363008,34 euro (179475,01
euro no tām ir ERAF finansējums).

Noslēdzies Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas projekts
Informācija: Andris Vrubļevskis
Šā gada 31.augustā tika pabeigti
būvdarbi Balvu novada pašvaldības
administrācijas
ēkā,
realizējot
projekta Nr.4.2.2.0/20/I/011 „Balvu
novada pašvaldības administrācijas
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana” aktivitātes.
Projekta mērķis ir samazināt
primārās enerģijas patēriņu, veicot

energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus Balvu novada pašvaldības
administrācijas ēkā.
Pārbūves darbus veica SIA
“Ozolmājas” par kopējo summu 324
705,93 euro (ieskaitot PVN). No šīm
izmaksām 286 272,00 euro ir ERAF
finansējums.
Būvniecības līguma izpildes
rezultātā veikta:
•ēkas norobežojošo konstrukciju

siltināšana;
•telpu apgaismojuma, logu un
ārdurvju nomaiņa;
•pagrabstāva pārseguma un jumta
siltināšana;
•apkures sistēmas rekonstrukcija;
•saules paneļu uzstādīšana un

esošās zibensaizsardzības sistēmas
saglabāšana. Īstenoto pasākumu
rezultātā plānots samazināt primārās
enerģijas patēriņu par vismaz 169,02
kWh/m2 gadā un CO2 emisijas apjoms
atmosfērā par vismaz 34,147 tonnām
gadā.

Izsola uzņēmējdarbības atbalstam izbūvēto infrastruktūru Krišjāņu un
Bērzkalnes pagastos
Informācija: Andris Vrubļevskis
Pašvaldība projekta “Investīcijas
uzņēmējdarbības dažādošanai un
konkurētspējas uzlabošanai Balvu
novadā”
Nr.
3.3.1.0/17/I/038
ietvaros Bērzkalnes pagasta īpašumā
“Veldrītes” un Krišjāņu pagasta
īpašumā
“Mežaine”
izbūvēto
infrastruktūru
nomas
tiesību

iegūšanai, rīko atklātas izsoles.
Īpašumā “Veldrītes” jau ir
noskaidrojušies komersanti, kuri varēs
slēgt nomas līgumus un darboties,
tai skaitā, lai sasniegtu projekta
rezultātus.
Notikusī izsole uz īpašuma “Mežaine”
nomas tiesībām ir beigusies bez
rezultāta un ir izsludināta atkārtoti.
Projekta mērķis ir uzlabot

konkurētspēju
un
dažādot
uzņēmējdarbību
Balvu
novadā,
balstoties uz komersantu vajadzībām,
izveidot uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamo infrastruktūru, radīt
jaunas darbavietas un palielināt
privāto investīciju apjomu, veicot
ieguldījumus atbilstoši Balvu novada

attīstības
programmas
2011.2017.gadam noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai.
Plānotie rezultāti projektā –
radīt vismaz 12 jaunas darba vietas,
nodrošināt, ka labumu gūs vismaz 6
komersanti, kā arī piesaistīt investīcijas
vismaz 720 674 euro apmērā.

Projekta “Transporta infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības
atbalstam” īstenošana
Informācija: Andris Vrubļevskis
Īstenojot
projektu
Nr.3.3.1.0/20/I/008
“Transporta
infrastruktūras
uzlabošana
uzņēmējdarbības atbalstam”, šā gada
jūlijā noslēdzās iepirkuma procedūra
– atklāts konkurss, kurā tika izvēlēts
uzņēmējs, kurš veiks 160 metru gara
Partizānu ielas posma, no Ķiršu ielas
līdz Partizānu ielai 66, rekonstrukciju.

Mazliet vēlāk, augustā, minētā
konkursa
uzvarētājs
informēja
pašvaldību par to, ka tomēr līgumu
neslēgs. Šobrīd tiek lemts, kā rīkoties
tālāk.
Projekta mērķis ir uzlabot
konkurētspēju
un
dažādot
uzņēmējdarbību
Balvu
novadā,
balstoties uz komersantu vajadzībām
un izveidot uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamo infrastruktūru, radīt

jaunas darbavietas un palielināt
privāto investīciju apjomu, veicot
ieguldījumus atbilstoši Balvu novada
attīstības
programmas
2018.2024.gadam noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai.
Tā ieviešanas rezultātā tiks
atjaunots 160 m garš ceļa posms
Balvu novadā, Balvu pilsētā, Partizānu
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ielā no Ķiršu ielas līdz Partizānu ielai
66. Projekta kopējās izmaksas ir 120
376,39 euro (65 815,74 euro no tām ir
ERAF finansējums). Plānotie rezultāti
projektā – radīt vismaz 2 jaunas darba
vietas, nodrošināt, ka labumu gūs
vismaz 1 komersanti, kā arī piesaistīt
investīcijas vismaz EUR 65 815,74
apmērā.

PROJEKTI

Balvu Novada Ziņas
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Prezentē Zaļo ceļu “Rīga –Pskow ” tūrisma salidojumā Ērgļos
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada
dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.”

Informācija: Inese Matisāne, foto: Jānis Sijāts
Ērgļu stacija pēdējos gados aizvien vairāk kļūst
par “Latvijas outdoor galvaspilsētu”. To apliecina
jau ceturto reizi organizētais tūrisma salidojums –
izstāde (ar prezentācijām), kas šogad norisinājās
4. septembrī. Lai gan pasākumam šogad bija
savādāks formāts, tas bija plaši apmeklēts.
Tūrisma salidojumā piedalījās arī Balvu
novada tūrisma speciāliste Inese Matisāne, lai
kopā ar Vidzemes tūrisma asociāciju un Ērgļu
tūrisma speciālisti, apmeklētājus iepazīstinātu
ar projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-

PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) maršrutu.
Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespējas tikt
pie jaunajām GreenWays tūrisma kartēm - “RigaPskow” un “Gulbene –Balvi –Viļaka 75 km”, kuras
izdotas latviešu, angļu un krievu valodās, kā arī tika
prezentēts jaunais velo posms Saulrieši – Ērgļi.
Pasākums nemainīgi norisinājās pie bijušās
Ērgļu dzelzceļa stacijas perona jeb aktīvā tūrisma
centra “Ērgļu stacija”. Ērgļu stacijas komplekss un
tam apkārt esošā teritorija ir viennozīmīgi lieliska
vieta nebeidzamu izmēģinājumu un eksperimentu
poligons pie dabas. Arī mums bija iespēja iepazīties
ar Ērgļu stacijas veiksmes stāstu un tās saimnieku
Māri Olti, kā bijusī dzelzceļa stacija var atdzimt par
iecienītu tūrista galamērķi, organizējot dažādus
pasākumus un atverot restorānu, stacijas ēkā.
Tūrisma salidojumā sanāca kopā Latvijas
tūrisma profesionāļi un entuziasti, lai demonstrētu
aktīvā tūrisma prasmes un ļautu izmēģināt dažādus
aktīvā tūrisma veidus ikvienam interesentam. Bija
iespēja doties tuvākos un tālākos pārgājienos gar
ūdeņiem, mežā un purvā ar gidiem no visas Latvijas

vai izmēģināt laivošanu, riteņbraukšanu, nūjošanu
un staigāšanu pa lentu.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība,
Latvijas Republika un Krievijas Federācija. LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Aizvadīti “Zaļā ceļa Rīga – Pleskava” iepazīšanās braucieni
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada
dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.”

Informācija: Inese Matisāne
Foto: Jānis Sijāts
Eiropas
Kultūras
mantojuma
dienas
(Mantojuma dienas) Latvijā, šogad veltītas
transporta tēmai, izceļot vairāk nekā 80 objektus
visā Latvijā un paverot plašu mantojuma spektru,
sākot ar ceļiem, tiltiem, kanāliem un dzelzceļa
stacijām, beidzot ar lidlaukiem, bākām un spēkratu
kolekcijām.
Arī Balvu un Gulbenes novada pašvaldības,
sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju piedalījās
Mantojuma dienās, organizējot kopīgu “Zaļā
ceļa Rīga – Pleskava”, divu dienu iepazīšanās
velobraucienu no Viļakas līdz Gulbenei.
Divas dienas devāmies iepazīt zaļos ceļus,
kas ved pa kādreizējo dzelzceļa maršrutu, kurš
šobrīd tiek labiekārtots realizējot projektu Nr. LVRU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga
– Pleskava). Zaļie dzelzceļi ir zaļo ceļu tīkls Vidzemē
un Dienvidigaunijā un nu jau arī savienojies ar
Latgali un turpinās līdz pat Pleskavai. Tas ved caur
gleznainām ainavām un mežiem, un ir piemēroti
velo braucējiem, pārgājieniem, zirgu izjādēm un
slēpošanai ziemas apstākļos.
Diviem
mārketinga
pasākumiem
bija
pieteikušies 38 velobraucēji, kas ceļu bija mērojuši
pat no Tukuma, Siguldas un Rīgas, no kuriem viena
daļa jau sapulcējās pie Gulbenes stacijas, lai kopā
ierastos uz sākuma vietu pie Viļakas muzeja. Pēc
dalībnieku reģistrēšanās individuāli bija iespēja
apskatīties gan modernizēto E. Spravņika Latvijas
putnu olu kolekciju, gan Valdis Bušs starptautiskā
glezniecības plenēra 5 gadu jubilejas izstādi. Sagaidot
visus dalībniekus, pasākumu atklāja Latvijas zaļo ceļu
asociācijas prezidents Jānis Bordāns, Balvu novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kuri arī
pievienojās velobraucējiem. Savukārt par dzelzceļa
attīstību un nozīmi bijušajā Marienhauzenas
laikos, nelielu ieskatu sniedza Viļakas muzeja
vadītāja Rita Gruševa. Katram dalībniekam tika

izdalītas atstarojošās aproces ar
Greenways logo. Pēc kopīga foto
un Sergeja Maksimova starta
sauciena brauciens varēja sākties.
Tā kā liela daļa Viļakā bija
pirmo reizi, izbraucām nelielu
loku pa pilsētu apskatot Viļakas
Jēzus Sirds katoļu baznīcu un
Viļakas ezera promenādi, tālāk
dodoties uz pusdienu vietu pie
Viļakas brīvdabas estrādes, kur
mūs lustīgi sagaidīja Viļakas
kultūras nama kolektīvs un
gardas pusdienas no Rekovas
dzirnavām. Pēc nelielas atpūtas
pauzes devāmies tālāk līdz Žīguru
bijušajai dzelzceļa stacijai, kur
mūs jau savukārt ar dziesmām
sagaidīja Žīguru kultūras nama etnogrāfiskā kopa
“Mežābele” un Meža labuma ciems ar priežu čiekuru
sīrupu, vitamīnu uzņemšanai. Uzzinot vairākus
interesantus faktus par Žīguriem un dzelzceļa
attīstību, aplūkojot bijušo stacijas ēku, tālāk ceļu pa
zaļo maršrutu turpinājām līdz Kupravai. Lai sajustu
ciema agrāko nozīmi, izbraucām nelielu loku apkārt
bijušajai drenu rūpnīcai un pie Kupravas stacija
mūs sagaidīja jau Latgales reģionālā televīzija. Pēc
interviju sniegšanas tālāk steidzāmies uz Vīksnas
pusi. Vīksnā mūs sagaidīja siltas vakariņas par ko
parūpējās Dzidra Sērmūkša. Vēlāk iegrimām vietējā
gida Ilgvara Bērziņa interesantajos stāstos par
sadzīvi dzelzceļa tuvumā.
Pirmajā dienā kopumā tika nobraukti 50 km,
bet naskākie velobraucēji pat pamanījās pieveikt
70 - 100 km, izbraucot visu maršrutu pa zaļajiem
ceļiem no Viļakas līdz Balviem un aizminoties ar
velo līdz pat savām nakšņošanas vietām.
19. septembra velobraucienu uzsākām,
pulcējoties pie Balvu novada muzeja. Aktīvākie
dalībnieki individuāli izbrauca arī skaisto Balvu
muižas parku un Lāču dārzu, ielūkojās Balvu
muzeja interaktīvajās ekspozīcijās, lai ar jaunu
pozitīvas enerģijas lādiņu uzsāktu otrās dienas
velopiedzīvojumu līdz Gulbenei.
Pa ceļam līdz Latvijas Republikas armijas vasaras
nometnei Litenē, apskatījāmies jauno atpūtas
vietu Kubulos, piestājām pie Latgales un Vidzemes
robežupes Sitas, kā arī pie bijušā dzelzceļa tilta
pāri Pededzes upei. Nometnes vietā mūs sagaidīja
bijušais literatūras skolotājs, tagad arī gids un
grāmatas “Kas ir Litene?” autors Jānis Zvaigzne. Pēc
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kopīgām pusdienām, pateicoties “Kantes krogam”,
tālāk nesteidzīgi devāmies uz Stāmerienu, lai gides
Ingas Lapses pavadībā dotos ielūkoties Stāmerienas
pils noslēpumos. Lai gan saule šodien mazāk spīdēja
un neizdevās novērot kalnu kristālu mirdzumu
Stāmerienas Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo
baznīcas torņu krustos, tas mums netraucēja sajust
īpašo auru šajā baznīcā. Paldies gidam Gunāram
Vīksniņam.
Velobraucienu turpinājām līdz Stāmerienas
šaursliežu dzelzceļa stacijai, kur sagaidot ierodamies
Bānīti, izstaigājām stacijas teritoriju, uzkāpām skatu
tornī un tālāk jau jautru sarunu pavadīti devāmies
ar Bānīti līdz Gulbenei, kur arī noslēdzās mūsu
kopīgais divu dienu zaļā ceļa velobrauciens. Divās
dienās kopā tika mēroti apmēram 88 km.
Paldies arī Balvu pašvaldības policijai, kas
pavadīja velobraucējus ceļa posmos Viļaka-Žīguri,
Vīksna – Balvi un Balvi –Kubuli. Velo dalībnieki
atzina, ka brauciens bija ar odziņu, katrs posms bija
atšķirīgs un dažāds, sirsnīgie ceļā sastaptie cilvēki un
Latgales viesmīlība nelika vilties. Velobrauciens tika
organizēts ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu.
Dalība dalībniekiem bija bez maksas!
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība,
Latvijas Republika un Krievijas Federācija. LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

PROJEKTI

Balvu Novada Ziņas

2021. gada 8.oktobris Nr.253

Apstiprināti jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas
palielināšanai
Informācija: Linda Igaune
Balvu
novada
pašvaldība
ir
apstiprinājusi un noslēgusi sešus
sadarbības līgumus jaunatnes iniciatīvas
projektiem, kurus darbā ar jaunatni
iesaistītās biedrības īstenos, lai mazinātu
mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu.
Projekta
“PuMPuRS”
ietvaros
atbalstītie projekti veicina atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās
izglītības. Projektu īstenošana paredzēta
no 2021. gada augusta līdz pat 2022. gada

decembrim. Katram projektam piešķirtais
finansējums ir 4600 eiro, kas 100% tiek
nodrošināts no projekta “PuMPuRS”
līdzekļiem.
Kopumā projektos plānots iesaistīt
ap 150 jauniešus, kuri mācās Balvu
novadā, tajā skaitā vismaz 45 jauniešus,
kuri pakļauti mācību priekšlaicīgas
pārtraukšanas riskam.
Projektos piedāvātās aktivitātes
iesaistītie jaunieši spēs iedvesmoties
no pozitīvajām emocijām, piedalīties
radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs.

Turpinām darbu ESF
projektā “Karjeras
atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības
iestādēs”
Informācija: Linda Igaune
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada
24.augusta noteikumiem Nr.581 “Grozījumi Ministru
kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”
uz
2021./2022. mācību gadu tiek pagarināts Projekts Nr:
8.3.5.0/16/I/001.
Projekta mērķis:
- uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
- nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
- celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem
un izvēlēm;
- motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši
savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus
piedavājumam un vajadzībām.
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Sadarbības partneri:
- Pašvaldības; Profesionālās izglītības kompetences
centri.
Uzdevumi projektā 2021./2022.mācību gadā:
- Pedagogu-karjeras konsultantu tīkla saglabāšana;
Informatīvs un metodisks atbalsts; Karjeras atbalsts
pieaugušo izglītībā uzsākšana; Karjeras izglītības
integrēšanas pilnveidotajā mācību saturā turpināšana;
Profesionālās izglītības pievilcības stiprināšana.
Balvu novada pašvaldībā projekta mērķauditorija ir 7.12.klašu skolēni, kā arī darbojas trīs pedagogi-karjeras
konsultanti:
- Balvu Valsts ģimnāzijā, Stacijas pamatskolā, Baltinavas
vidusskolā- Lidija Ločmele( e-pasts: lidija.locmele@
inbox.lv ; tel.nr. 25440049). .
- Rugāju vidusskolā, Eglaines pamatskolā, Tilžas
vidusskolā, Bērzpils vidusskolā un Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiālē- Agita Kukurāne ( e-pasts: agita.kukurane@
inbox.lv; tel.nr. 26354872).
- Viļakas Valsts ģimnāzijā, Viduču pamatskolā, Rekavas
vidusskolā un Baltinavas vidusskolā ( 8.klase)- Valentīna
Beča (e-pasts: ditlova@inbox.lv ; tel.nr. 29227201) .

Nr.

Projekta nosaukums

Iesniedzēja nosaukums

1.

“Loterijas Biļete!”

Biedrība “Kalmārs”

2.

“Izzini, Sajūti, Radi!”

Biedrība “nextHorizont”

3.

“Nāc pulkā”

Biedrība „VISION”

4.

“Viens par visiem- visi par vienu”

Biedrība “Skolēnu vecāku
biedrība”

5.

“Par zaļu pat vēl zaļāks”

Biedrība “Virica”

6.

“Kamanu suņu sports kā
motivators Baltinavas novada
jauniešiem”

Biedrība ”Dotkepu.lv”

Ar piedzīvojumu garu uzsākam jauno mācību
gadu
Informācija: Viļakas Valsts ģimnāzijas
11.klase
Foto: no projekta arhīva
Viļakas
Valsts
ģimnāzijas
audzēkņi mācību gadu iesāk ar klašu
saliedēšanās aktivitātēm, lai rastu
iedvesmu un motivāciju jaunajam
mācību gadam, kas tiek īstenots
sadarbībā ar biedrību „Skolēnu vecāku
biedrība”.
2021.gada 2.septembrī mēs, Viļakas
Valsts ģimnāzijas vienpadsmitie, kopā
ar klases audzinātāju Rasmu Vilkasti un
skolēnu parlamenta jauniešiem devāmies
ekskursijā uz Siguldas izklaides parku
,,Tarzāns”, lai īstenotu pašu izplānoto
projekta ,,Viens par visiem- visi par vienu”
aktivitāti ,,Vienpadsmito kopā būšanas prieks”.
Droši var apgalvot, ka projekta mērķis-veicināt
piederības sajūtu savai klasei un skolai - mūsu
aktivitātes rezultātā tika sasniegts. Atrodoties
sarežģītajās, bīstamajās un fiziski grūtajās šķēršļu

trasēs, īpaši izjūti klasesbiedru draudzīgo atbalstu,
padomus, uzmundrinājumus un saproti, cik
svarīgs ir komandas gars, vienotības un piederības
sajūta. Paldies par sagādāto iespēju!
Projekts notiek Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”.

“Nepaliec mājās, ejam kopā!”
Informācija, foto: Laura Saulīte
Jauniešu iniciatīvu projekta
„Nāc pulkā!”, ko organizē biedrība
“VISION”, mērķis ir iesaistīt Rugāju
novadā
dzīvojošos
jauniešus
aizraujošās
aktivitātēs,
attīstot
darba un radošās prasmes. Veidot
harmonisku personību attīstot gan
fiziskās, gan prāta spējas, veicinot
dažādu paaudžu sadarbību, veselīgu
un sportisku dzīvesveidu brīvā
dabā, sekmējot PMP riska grupas
izglītojamo motivāciju, veicinot viņu
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
30.septembrī Rugāju vidusskolas
un Eglaines pamatskolas skolēni tika
aicināti piedalīties rudens pārgājienā
“Nepaliec
mājās,
ejam
kopā!”.
Pārgājiena laikā tika izzinātas Rugāju apkaimes
labākās pastaigu takas, jautri pavadīts laiks
dažādos kontrolpunktos.
Dalībniekiem bija jāattīsta savas individuālās
prasmes salocīt papīra lidmašīnas, tā lai lidmašīnas
spētu sasniegt savu mērķi, bija jāprot ātri sašķirot
pupiņas, mest dažāda lieluma bumbiņas mērķī,
kā arī iejusties ziloņu lomā. Komandām vajadzēja
demonstrēt savas izdzīvošanas prasmes, iekurt
ugunskuru no dabā esošiem materiāliem.
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Noslēgumā Rugāju vidusskolas pagalmā
tika vārīta zupa un izvērtēta dienas aktivitāte. Tā
bija iespēja skolēniem novērtēt ne tikai savas,
bet arī citu sportiskās prasmes, kā arī piedalīties
un mācīties sadarboties komandā, kas veicina
disciplīnas uzlabošanos.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”(PuMPuRS).

PROJEKTI/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Viļakas Valsts
ģimnāzijas
audzēkņi sacenšas
netradicionālās sporta
aktivitātēs
Informācija: Elīna Sprukule
Foto: no projekta arhīva
Biedrības “Skolēnu vecāku biedrība” projekta
Nr.3 “Būt un darīt” ietvaros 14. septembrī
norisinājās sporta un erudīcijas pasākums
“Domā! Dari! Uzvari!”, kurā piedalījās Viļakas
Valsts ģimnāzijas audzēkņi. Aktivitātes mērķis
bija veicināt klašu un skolas skolēnu saliedētību,
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popularizēt neformālo izglītību un pilnveidot
skolēnu pasākumu organizēšanas un sadarbības
prasmes.
Aktivitātes pirmajā daļā skolēni klašu komandās
veica 6 pārbaudījumus, kuros ikviens dalībnieks bija
svarīgs, lai klases kopējais rezultāts būtu augstāks.
Skolēni pelnīja komandai punktus, metot ābolus uz
eža adatām, palīdzot komandas kapteinim mērot
ceļu ap piloniem ķengurzābakos, kas patiesībā nav
nemaz tik viegli, ja nav atbalsta. Savas sadarbības
un stratēģiskās domāšanas iespējas skolēni
pierādīja aktivitātē “Mīnu lauks”, kurā vienam
komandas pārstāvim ar aizsietām acīm bija jāmeklē
dārgumi, kamēr pārējie viņam stāstīja ceļu. Skolēni
izmēģināja šim laikam tik netipisko kameršļūkšanu
pa trasi un gatavoja saldas pārsteiguma balvas
viens otram. Pirmo vietu ieguva 12.klase, 2.vietu
– 11.klase un 3. vietu 8.klase. Noslēgumā erudīcijas
spēlē spēkojās 3 atraktīvākās komandas. Tā kā
rezultāts bija neizšķirts, visu izšķīra papildjautājums
un par uzvarētājiem kļuva 8.klase.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas
Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS).”

Līdzdalības karuselis Balvos
Informācija: Gunita Prokofjeva
Foto: Agnese Puļča
Projekts “Līdzdalības karuselis”
Nr:
2020-3-LV02-KA347-003516
finansēts no Eiropas Komisijas fondu
līdzekļiem Erasmus+ programmā
uzsāka savu darbību 21.septembrī
Balvos ar pirmo tikšanos atklāšanas
konferenci “Jaunietim uztverama
informatīvā vide”.
Projektā piedalās trīs novadi,
un piecas skolas - Gulbenes novada
vidusskola,
Smiltenes
novada
vidusskola, Viļakas Valsts ģimnāzija,
Balvu Valts ģimnāzija un Balvu
profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola. Projekta idejas autors
un vadošais partneris Gulbenes
novada izglītības pārvalde. Šis
projekts zināmā mērā ir turpinājums
strukturētā dialoga projektam “Help”,
kurš norisinājās pirms dažiem gadiem.

Arī šī projekta virsmērķis ir skaidrot
jauniešiem “līdzdalības” jēdzienu,
šoreiz iedziļinoties jēdzienā no skolu
izglītojamo pašpārvalžu prizmas.
Aicinot
skolēniem
iedziļināties
skolēnu pašpārvaldes lomā, funkcijās
un uzdevumiem skolas dzīvē, to
ieviešanu praksē. Meklēt iespējas
izveidot
ideālas
pašpārvaldes
nolikumu, nosakot darba un atbildības
modeli.
Aktivitātes moderatore Inese
Šubēvica atklāšanas konferencē
klātesošos pašpārvalžu dalībniekus
aicināja apzināties savu svarīgumu
skolas dzīvē, par skolēnu pašpārvaldes
lomu iekšējās vides veidošanā. Par
skolēnu vajadzībām un iespējām
skolas pašpārvaldes darba kontekstā,
to realizēšanu. Galveno diskusiju
risinot par tēmu, kādus rīkus izmantot,
lai pēc iespējas efektīvāk nodotu
jauniešiem informāciju. Aktivitāte

norisēja pandēmijas ēnā, lai piedalītos
klātienes pasākumā tika testēti visi
dalībnieki, veicot eksprestestus, lai
izslēgtu vīrusa klātbūtni. Pasākums
noritēja ar biedrības “Kalmārs”
atbalstu, nodrošinot aprīkojumu
pasākuma
norisei.
Projekta
nākamā aktivitāte notiks Gulbenē,
Vecgulbenes muižā ar divu dienu
apmācībām skolēnu pašpārvalžu

dalībniekiem “Skolēnu pašpārvaldes
ir spēks!” izzinot līdzdalības, kā
skolēnu pašpārvaldes neatņemamu
sastāvdaļu.
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu. Šī publikācija
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Nodarbību cikls “Veselīgs uzturs
gadalaikos”
Informācija, foto: Vineta
Zeltkalne
Čaklākie
“Veselīga
uztura”
nodarbību
apmeklētāji noteikti atceras
kādus veselīgus salātus un
našķus ēdām pasākumā
“Veselīgs uzturs vasarā”.
Septembrī
ir
sākusies
N r. 9 . 2 . 4 . 2 / 1 6 / I / 0 7 3
„Veselības
veicināšanas
un
slimību
profilakses
pasākumi Viļakas pilsētā un
apkaimē”nodarbību sērija
“Veselīgs uzturs - rudens”.
Pirmās nodarbības jau notika
Borisovā, Viļakā, Semenovā
un Rekovā.
Visiem
interesentiem,
ievērojot
COVID19
pandēmijas
noteiktos
epidemioloģiskos pasākumus,
ir iespējams vēl apmeklēt
Rudens
nodarbības.
17.septembī plkst. 13.00

nodarbība un degustācija
notika Žīguru kultūras namā
un plkst. 16.00 nodarbība
un degustācija notika Susāju
pagasta pārvaldes zālē. Un
sestdien,
18.septembrī,
Veselīgs uzturs gadalaikos
– rudens nodarbība un
degustācija plkst. 10.00 notika
Kupravas pagasta pārvaldē
vai laukumā pie pagasta
pārvaldes. Sertificēta uztura
speciāliste Baiba Bērtiņa
rudens cikla nodarbībās
aicina
apmeklētājus
padomāt arī par imunitātes
stiprināšanu. Kā arī atgādina,
svarīgi ir ikvienam uzņemt
pietiekoši daudz ūdens.
Dienā nepieciešamas vismaz
8 -10 glāzes ūdens. Uztura
speciāliste ir novērojusi, ka
svarīgi cilvēkiem ir uzņemt
minimālo cukura devu un
nedrīkst aizrauties ar saldumu
lietošanu. Kā arī jāatceras

kādos produktos atrodas
labie tauki, piemēram, zivis,
avokado, rieksti, olīveļļa.
Baiba ir novērojusi, ka mēs
par daudz lietojām gaļu
uzturā, bet par maz skābpiena
produktus.
Enerģiju,
ko
neizmantojam, tā uzkrājās
taukos. Uztura speciāliste
iesaka augļus ēst līdz plkst.
16.00, vakariņās ēst piena
produktus, ko organismam
ir vieglāk pārstrādāt. Par
veselīgu uzturu varētu runāt
stundām, dienām un gadiem.
Veselīga
uztura
nodarbībās
svarīga
ir
degustācijas daļa, kuras laikā
veselīga uztura speciāliste
parāda kā pagatavot veselīgu
maltīti. Rudens sezonā ēdām
cukini (var izmantot arī
kabaci) salātus ar pilngraudu
makaroniem,
nogaršojām
bumbieru-banānu kokteili ar
spinātiem un banānu-ābolu
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kokteili ar zemesriekstu
sviestu. Viļakas nodarbības
apmeklētājiem
vairāk
garšoja bumbieru un banānu
kokteilis, bet daži priekšroku
deva
neierastākajam
kokteilim ar zemesriekstu
sviestu. Neparasto un ļoti
garšīgo ābolu našķi ar
zemesriekstu sviestu pieteicās
palīgā pagatavot arī Viļakas
Valsts ģimnāzijas jaunietes.
Ir cilvēki, kuri saka, ka neēd
ķirbjus, bet Baibas cepto
neparasto šokolādes kūku ar

ķirbjiem (kur tā sastāvā ir 400
g) un rudzu miltiem ēd visi
un brīnās, kad uzzina kūkas
recepti.
Aicinām
visus
interesentus
(ar
derīgu
C-19
sertifikātu)
pašus
pārliecināties par garšīgajiem
un veselīgajiem ēdieniem,
ko ir iespējams pagatavot
ievērojot
veselīgu
un
sabalansētu uzturu. Nākotnē
ir plānotas veselīga uztura
nodarbības arī ziemas un
pavasara sezonā.

PROJEKTI/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
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#Labsvaibs dodas SUP-dvesmā!
Informācija: Elīna Sprukule
Foto: no projekta arhīva
Baudot
pēdējās
vasarīgās
dienas, Balvu novada jaunieši
iesaistījās projekta Nr. VP2021/1-110
#Labsvaibs aktivitātē, lai nodotos
SUP-dvesmai, kuras laikā ikvienam
jaunietim
supošanas
meistaru
pavadībā bija iespēja peldēt ar SUP
dēli pa Viļakas un Balvu ezeriem.
Aktivitātes mērķis bija rast iedvesmu
ikdienas gaitām dabā, sportā,
vēsturē, vienaudžos, svešiniekos un
draugos.
Ar supošanu jauniešiem vairāk
saistās vasaras mēneši, tāpēc šis bija
neierasts piedzīvojums ikvienam

“Tautastērpu
stāsti” turpinās
Informācija: Ināra Bobrova
Foto: Ruta Cibule
Šovasar bibliotēkā turpinājām
jau pagājušajā gadā iesākto projektu
“Tautastērpu stāsti” Balvu reģiona
Kultūrvēstures datu bāzē”. Projekta
ideja - apzināt, cik daudziem mūsu
reģionā ir savi tautastērpi, un
iemūžināt tautastērpa īpašniekus
skaistā fotosesijā, kas tiek papildināta
ar stāstu par tērpa tapšanu un
valkāšanu.
Realizējot
VKKF
atbalstīto
projektu,
sagatavojām
12
jaunus
ierakstus.
Paldies
par
iedvesmojošajiem stāstiem Mārai
Āzei, Kristīnei Banei, Lucijai Bukšai,
Rutai Bukšai, Kristiānai un Tomam

Ģimenes - miera
un prieka osta
Informācija, foto: Vineta Zeltkalne
Svētdien, 5.septembrī Viļakas
Romas katoļu baznīca tika piepildīta
ar mieru un prieku, jo notika projekta
Nr. 2021.LV/ĢDP/005/01 “Ģimenes
- miera un prieka osta” aktivitāte –
ģimeņu godināšanas pasākums. Šajā
pasākumā aicinājām piedalīties ne
tikai ģimenes, kuru bērni piedalījās
nometnēs vasarā, bet ikvienu
ģimeni un citus interesentus. Visi
pasākuma apmeklētāji dodoties uz
mājām varēja paņemt par piemiņu
pastkartītes. Tās bija divu veidu,
kurām dizainu izvēlējāmies no bērnu
zīmējumiem meistardarbnīcā, kas
notika nometnes “Pretī skolai” laikā.
Laimīgās mākslinieces, kuru zīmējumi
ir uzdrukāti uz pastkartēm, ir Emīlija
Štekele un Evelīna Supe. Jauno
mākslinieču zīmējumi atspoguļo
prieku un spēju dzīvē saskatīt labo,
skaisto un krāsaino.
5.septembrī daudzi apmeklētāji
un ģimenes atzina, ka ir bijuši daudzas
reizes uz koncertiem un pasākumiem

dalībniekam. Aktivitātes dalībnieki
Viļakā devās piedzīvojumā pa Viļakas
ezeru, lai uz salas baudītu tēju un
kopā būšanu, bet Balvos jaunieši
devās braucienā caur trīs Balvu
ezeriem, kas bija pietiekoši liels
vasaras noslēguma izaicinājums, jo
romantiskā ainava, kas pavērās SUPdvesmas dalībniekiem, liecināja par
rudens tuvošanos, ko pastiprināja
arī draiskais vējš, kas dažu brīdi lika
supotājiem būt izveicīgiem, pārvarot
viļņus un sasniedzot galamērķi.
Aktivitātes laikā jaunieši paspēja
iepazīties,
pārrunāt
ikdienas
notikumus un baudīt ezeru burvību.
Kopā būšana pie tējas krūzes bija
lielisks atslodzes brīdis no saspringtās
Buraveciem,
Vinetai
GrigāneiDrandei, Gaļinai Gruziņai, Aijai Keišai,
Ainai Korklai, Vēsmai Mieriņai. Katram
no viņiem ceļš pie sava tautastērpa
patiesi ir savs un citāds, un katrs
tautastērps ir unikāls. Paldies Ligitai
Spridzānei par Ontona Slišāna Upītes
kultūrvēstures muzeja tautastērpa
fotogrāfijām un stāstu. Paldies Rutai
Cibulei par skaistajām fotogrāfijām.
Visus stāstus un fotogrāfijas var skatīt
Kultūrvēstures datu bāzes sadaļā
“Tautastērpu stāsti” (http://balvurcb.
lv).
“Tautastērpu darināšana un
valkāšana man šķiet mazliet sakrāls
process – uzvelkot šo tērpu, sajūtu, kā
mani caurstrāvo vārdos neaprakstāma,
bet bezgala īpaša sajūta, kas atgādina,
ka esmu daļa no tautiskās jostas, kam
aizmugurē stāv simtiem rakstu un
priekšā būs simtiem. Tā ir ļoti svarīga
un īpaša sajūta, kas atgādina, ka esmu
daļa no senas, stipras, gudras un
Viļakas katoļu baznīcā, bet tādu
noskaņu, piepildītu ar mieru, prieku,
mīlestību un ģimenes vienotību,
ir piedzīvojoši pirmo reizi. Sirsnīgs
paldies Gunai Kisei, kura piekrita
piedalīties šajā projekta aktivitātē
un ne tikai runāt pasākuma laikā,
bet sniegt arī nelielu muzikālu
pārsteigumu, aicinot palīgā ģimeni.
Gunas un Alda vienkāršība un
patiesums uzrunāja daudzas ģimenes.
Vecākais dēls Gints pirmo reizi publiski
spēlēja uz akordeona S. Bredis
skaņdarbu “Polifoniskā miniatūra”,
kā īsts mākslinieks interesentiem pēc
pasākuma bija gatavs pastāstīt, cik ilgi
mācījies šo skaņdarbu, kā veicās ar
tā atskaņošanu un atzina, ka noteikti
labprāt vēl spēlētu Viļakā.
Viļakā drosmīgākās muzikālā
pārsteiguma dalībnieces bija Inita
Raginska un Raivita Raginska. Esam
lepni, ka mums ir tik dziedošs
un muzikāls duets. Inita spēlēja
akordeona gabalus, pavadījumu uz
sintezatora, pat daudzmēļu skanīgais
instruments – ērģeles skanēja lieliski
Initai spēlējot dažādus skaņdarbus.
Liels paldies, ka piekrita piedalīties
muzikālajā pārsteigumā soliste Anete
Rīdmane un pianiste Elita Logina.
Paldies muzikālajām mammām Ilonai

ikdienas un deva iedvesmu jaunā
mācību gada uzsākšanai. Neizpalika
arī uzdevumi un vēsturiski stāsti.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas
2021.-2023.
gadam
ietvaros”.

Ivetas Gabrānes darinātais vainags.
skaistas tautas un man ir gods turēt
tās dzīvesziņu” - tā saka viena no
tautastērpu īpašniecēm.
Gribētos, lai šie stāsti iedvesmo
arī Jūs. Lai tie sniegtu iedrošinājumu
sakomplektēt sev savu tautastērpu,

Bukšai, Svetlanai Krasnokutskai un
Jeļenai Laicānei.
Vislielākais paldies nometnes
bērniem:
Robertam,
Salvim,
Gustavam, Sigitai, Raitim un Evelīnai,
kuri nebaidījās parādīt godināšanas
pasākuma apmeklētājiem to, ko
ir iemācījušies nometnes laikā
un uzstāties ar priekšnesumiem.
Pateicamies vecākiem, vecvecākiem,
mammām un tēviem, kuri ar mīlestību
audzina savus bērnus, lai jaunā
paaudze nākotnē pasaulē nestu mieru
un prieku!
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lai tie popularizētu meistarus, kuriem
ir attiecīgās tautastērpa darināšanas
prasmes P.S. Varbūt kādam no Jums
ir savs tautastērps, vai zināt, kam tāds
ir, dodiet ziņu! Labprāt nākošvasar
projektu turpinātu.

PROJEKTI/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Sezonas
atklāšanas
pikniks BBJC
pagalmā
Informācija, foto: Dita Nipere

Kad sārtojas pīlādžogas un
krāsojas koku lapas, kā katru gadu
Balvu Bērnu un jauniešu centrā (BBJC)
ir pienācis laiks sezonas atklāšanai.
16.septembrī centra radošie skolotāji
aicināja savā pagalmā visus aktīvos
novada bērnus un jauniešus uz
rudenīgu pikniku.
Klāt rudens, dārzos un laukos
darbi rit pilnā sparā. Arī mēs ceram,
ka gads izdosies ļoti darbīgs, un kopīgi

Balvu Novada Ziņas

veidojām īpašu ražas koku. Ikviens
interesents, kas ieradās uz pikniku,
varēja darboties kopā ar interešu
izglītības pulciņu skolotājiem dažādās
darbnīcās. Bērni ar lielu prieku
pagatavoja sev piknika maizītes,
uzcepa gardas pankūkas, ko varēja
baudīt kopā ar pasākumu aģentūras
OLLE muzikālajiem sveicieniem.
Projekta “reAkcija” aktivitāte deva
iespēju bērniem ar Otiņu un Krāsiņu
kopīgi dziedāt un dejot, piedalīties
zīmēšanas konkursos un priecāties par
atkalredzēšanos. Skaistumkopšanas
darbnīcā varēja iegūt neparastu
hennas rotājumu un uzpīt stilīgāko
matu
bizi.
Skolotāji
mākslas
darbnīcās piedāvāja no papīra izlocīt
interesantu grāmatzīmi un izveidot
kādu interesantu ornamentu ar sava
vārda palīdzību. Jaunieši satiekoties,
cepa un rotāja kēksiņus ar vasarā
piedzīvotajām krāsainajām emociju
krāsām, kā arī priecājās par iespēju
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uzspēlēt šaha partiju ar Eiropas
brīvprātīgā darba veicēju Aleksandru
no Gruzijas.
Esi gaidīts! Jau pavisam drīz sekos
informācija gan par visu interešu
izglītības pulciņu piedāvājumu, gan

lielisko iespēju mācīties spēlēt šahu
ar Aleksandru, kā arī saturīgi pavadīt
savu brīvo laiku kopā ar mums. Lai
radošs, jauniem sasniegumiem un
panākumiem bagāts jaunais mācību
gads!

Balvu Bērnu un jauniešu centra Interešu izglītības pulciņu grafiks 2021./2022.mācību gadā
PIRMDIENA
LAIKS
13:30-14:30
15:05-15:45
17:00-18:20
17:10-18:50
17.50-19:10
17:55-18:55
19:00-20:00

PULCIŅA NOSAUKUMS
Rokdarbi.Papīrs. Bērniem ar īpašām
vajadzībām
Manas emocijas
Kultūras kambaris
Di- danceriņi (5-6 gadi) maksas grupa
Apģērbu un aksesuāru izgatavošana
Deju grupa “Rozīnītes”
Deju grupa “Teens”

TREŠDIENA
LAIKS
15:30-16:50
16:00-17:20 (2.un
4.nedēļa)
16:10-16:50
16:55-17:55
17:00-18:20
17:00-18:20
18:00-19:00
18:30-19:50
SESTDIENA
LAIKS
13:00 15:00

SKOLOTĀJS
Skaidrīte Veina
Zaiga Kozlovska
Gunita Prokofjeva
Dita Nipere
Līga Bule
Dita Nipere
Kintija Pušpure

PULCIŅA NOSAUKUMS
Vokālās nodarbības
“Čaklie pirkstiņi”

SKOLOTĀJS
Iluta Tihomirova
Inese Hmara

Di-danceriņi (5-6 gadi)
maksas grupa
Deju grupa “Rozīnītes”
Skaistumkopšana
Foto pulciņš
HIP HOP solisti
“Veselā miesā, vesels gars”

Dita Nipere

PULCIŅA NOSAUKUMS
Di - dancers “JUNIORI”

#Labsvaibs rūpējas par
jauniešu labbūtību
Informācija: Madara Jeromāne
Foto: no projekta arhīva
Iesākoties jaunajam mācību gadam, projekta
Nr. VP2021/1-110 #Labsvaibs ietvaros tika īstenota
aktivitāte „Mentālās veselības mēnesis”, kad
jaunieši devās uz interesantām un neierastām
vietām Balvu novadā, lai izzinātu emocionālā
atbalsta iespējas un, baudot kārumus, runātu par
to, kas šobrīd katram ir aktuāli.
Pirmā tikšanās notika Susāju pagastā- viesu
namā „Vecozoli”, kad kopīgi uzsākām veidot jauniešu

OTRDIENA
LAIKS
14:00-15:00
14:00-15:20
16:00-17:20 (1.un
3.nedēļa)
17.00 - 18.20
17:00-18:00

CETURTDIENA
LAIKS
14:20- 15:00
14:30-15:50
16:00- 17:00

18:30-19:30

Dita Nipere
Inta Ozola
Agnese Puļča
Dita Nipere
Inta Ozola

PULCIŅA NOSAUKUMS
Rokdarbi.Papīrs. Bērniem ar
īpašām vajadzībām
Dzīvesprasmju ABC
“Čaklie pirkstiņi”

SKOLOTĀJS
Skaidrīte
Veina
Liene Karole
Inese Hmara

Mākslas darbnīca “Krāsu virpulī”
Di-dancers Mūsdienu dejas
bērniem (maksas grupa)

Līga Bule
Dita Nipere

PULCIŅA NOSAUKUMS
Manas emocijas
Dzīves prasmju ABC
Di-dancers Mūsdienu dejas bērniem
(maksas grupa)

SKOLOTĀJS
Zaiga Kozlovska
Dita Nipere
Dita Nipere

Deju grupa “Teens”

Kintija Pušpure

PIEKTDIENA
LAIKS
14:30-16:10
Katru otro piektdienu 16.00 18.40 (uzreiz 4 stundas)
16:00-17:20

SKOLOTĀJS
Alīna Saveļjeva

emocionālā atbalsta iespēju karti un paudām savas
emocijas un domas, izmantojot spēles „Lillu” un
„Vairāk nekā vārdi” kartītes, kas dod iespēju vieglāk
un brīvāk izteikt savas domas. Otrā tikšanās notika
atbalsta mājā „Brīvupes”, Kubulu pagastā, kad kopā
ar mācītāju Mārtiņu Vaickovski cepām gardu ābolu
pīrāgu un runājām par to, kādas aktivitātes šobrīd
interesē jauniešus, kas visvairāk ir nepieciešams
savas labbūtības veicināšanai. Trešā tikšanās
notika Arnitas Labsajūtu darbnīcā Balvos, kur sevi
lutinājām ar vasaras našķiem un diskutējām par
konfliktu risināšanas iespējām, noslēdzot jauniešu
emocionālā atbalsta iespēju kartes veidošanu.
Šajā pandēmijas laikā jaunieši īpaši novērtē arī
vienkāršas lietas, kas reizēm ir tikai nepiespiestas
sarunas, našķējoties. Tāpat jaunieši atzīst, ka
psihoemocionālajam atbalstam ir liela nozīme,
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PULCIŅA
NOSAUKUMS
HIP HOP solisti
Grafiskais
zīmējums ikdienā
Skatuve

SKOLOTĀJS
Dita Nipere
Līga Bule
Gunita Prokofjeva

kaut arī par to ierasts nerunāt, reizēm pat slēpt
šādu nepieciešamību. Aktivitātes rezultātā jaunieši
izzinājuši gan sevi, gan savus apkārtējos cilvēkus,
jūtas brīvāk savu jūtu izpausmē, izzinājuši iespējas,
kur iespējams vērsties pēc psihoemocionālā
atbalsta, iepazīstot jomu speciālistus. Paldies
ikvienam jaunietim par atklātību, labiem vārdiem
un kopā būšanas prieku! Aicinām arī uz pārējām
projekta aktivitātēm, par kurām tiek informēts
novada jauniešu centru sociālajos tīklos
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.
gadam ietvaros”.

PROJEKTI/IZGLĪTĪBA
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Pieredzes apmaiņas braucienā Spānijā
iepazīst zaļo velo ceļu maršrutus
Informācija: Agate Vanaga
Pateicoties dalībai projektā
“Zaļie ceļi Rīga-Pleskava”, Balvu
novada pašvaldībai bija iespēja
piedalīties
pieredzes
apmaiņas
braucienā uz Valensiju, Spānijā, kurp
devās Balvu novada administrācijas
projektu vadītāja Santa Šmite,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra tūrisma organizatore Ineta
Bordāne un Viļakas muzeja tūrisma
speciāliste Inese Matisāne. Kopā ar
projekta partneriem no Vidzemes
tūrisma
asociācijas,
Gulbenes,
Ropažu, Madonas, Ogres novadu
pašvaldībām tika aizvadītas trīs
izzinošas dienas ļoti saspringtā
grafikā.
Pirmajā dienā, uzreiz pēc
lidmašīnas nosēšanās, speciālistes
devās uz starptautisko konferenci,
kurā tika runāts un debatēts par zaļo
ceļu attīstību - mobilitāti, atpūtu
un tūrismu. Otrajā un trešajā dienā
projekta partneri tika iepazīstināti ar
Valensijas zaļo ceļu maršrutiem, kopā
nobraucot aptuveni 70 km garus zaļo
ceļu velo maršrutus – Via Verde Xurra
un Via Verde Ojos Negros, kā arī bija
iespēja redzēt, kā velo infrastruktūra
tiek plānota un ieviesta pilsētā un
lauku teritorijās, turklāt – organizētās
velo tūrēs bija iespēja redzēt arī to, kā
šāda veida aktīvās atpūtas pasākums
tiek nodrošināts un organizēts no velo
tūrisma uzņēmēju puses (Solution

bikes un Mediterranean Bike Tours).
Kādas ir galvenās atziņas no šī
pieredzes apmaiņas brauciena, ko
īstenot mājās – savā novadā, reģionā?
Santa: Tas, ko es vēlētos redzēt, ir
novada tūrisma attīstības kopdarbs.
Katrā piemērā, ko dzirdējām no
Spānijas, Portugāles, Īrijas, Beļģijas,
Vācijas, bija viens atslēgas vārds sadarbība, kas vainagojās kopdarbā
un zaļo ceļu attīstībā. Arī mums būtu
nepieciešams sadarboties vairāk ar
dažādām ieinteresētajām pusēm,
t.i. pašvaldība, biedrības, uzņēmēji,
iedzīvotāji, potenciālie uzņēmēji,
pakalpojumu/produktu patērētāji, lai
kopīgi attīstītu velo tūrismu. Spānijai
tie ir bijuši 25 gadi, tātad arī mums ir
šāda iespēja. Viens no praktiskajiem
rīkiem, kā to varētu izdarīt, ir katru
gadu organizēt iedzīvotāju ideju
konkursu par novada labiekārtošanu
zaļo ceļu teritorijā, kopīgi attīstot
un rūpējoties par to. Tādējādi būtu
iespēja iegādāties materiālus, taču
darbs būtu pašu pievienotā vērtība, ar
ko arī mēs atšķirtos no citiem posmiem
un radītu papildus interesi, papildus
stāstu mūsu Zaļo ceļu posmam.
Ineta: Ir svarīga vietējās kopienas
iesaiste zaļā ceļa attīstībā - ja velo
ceļš/taka/maršruts/objekts
būs
vajadzīgs vietējiem, tad arī tūristi to
izmantos. Zaļo ceļu attīstība jāskatās
arī kontekstā ar vietējo iedzīvotāju
mobilitātes iespējām - lai šie ceļi tiktu
izmantoti kā ikdienas pārvietošanās

ceļi ar nemotorizēto transportu.
Pārdomāta velo tūrisma infrastruktūra
noteikti ir arī vietējās ekonomikas
veicinātājs - pat viena veiksmīgi
izveidota velo novietne pilsētā vai
ciemā var veicināt kāda vietējā mazā
biznesa attīstību viesmīlības sektorā.
Zaļo ceļu izveide un attīstība ir arī
industriālā mantojuma saglabāšana,
popularizēšana un zaļo ceļu attīstībai
jānotiek koordinēti un stratēģiski visā
reģionā, valstī.
Inese: Visā Spānijā Greenway ir
vairāk nekā 2600 km, kuri sadalīti starp
visiem autonomajiem reģioniem.
Mums bija iespēja iepazīt nelielu daļu
no 200 km gara maršruta pa bijušo
kalnrūpniecības šaursliežu dzelzceļa
maršrutu. Pozitīvi, ka vairākos posmos
tiek nodrošināta vispārēja pieejamība,
tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, ko
noteikti arī mēs varētu ieviest kādā no
zaļā ceļa posmiem.
Pozitīvi
pārsteidza
augstais
apkalpošanas
serviss,
kad
velobraucējiem
tiek
piedāvāts
pielāgots maršruts ar gida pavadību,
velosipēdu noma, transportēšanas
pakalpojumi, kā arī tehniskais
atbalsts. Saskatu lielu potenciālu šāda
pakalpojuma attīstībai mūsu reģionā.
Uzņēmējiem uzdrošināties piedāvāt
pilnu servisu, sadarboties un attīstīt
kompleksos piedāvājumus.
Patīkami bija redzēt, ka šie zaļie
ceļi ir dzīvi, nepārtraukti notiek
kustība, kāda sportistu grupiņa

pabrauc garām, kāds savukārt dodas
pārgājienā, kāds skrējienā, un tu
iekļaujies šajā kustībā.
Pārliecinājāmies, ka gājējiem un
velobraucējiem ir ļoti svarīga drošība,
tāpēc jānodrošina, ka zaļie ceļi ir tikai
priekš nemotorizētā transporta, un arī
mūsu posmos ar laiku būtu jāievieš
barjeras krustojumu vietās.
Brauciens ar elektrisko velosipēdu
40 km dienā būtu pa spēkam arī
ikdienas ne-velobraucējam, lieliska
iespēja
vietējiem
uzņēmējiem
attīstīt šāda veida pakalpojumu.
Zaļo ceļu maršrutu attīstība jāiekļauj
vietējā, reģionālā un valsts līmeņa
velotransporta attīstības programmās.
Tikai perfekti līdzsvarota investīciju
sadale infrastruktūrā un mārketingā
noved pie panākumiem.
Projektu
(Nr.
LV-RU-006)
“GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi
Rīga-Pleskava) līdzfinansē LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programma 2014.–2020. gadam.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmu
2014.-2020.gadam
līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas
Republika un Krievijas Federācija.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programma 2014.-2020.gadam finansiāli
atbalsta vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu
konkurētspēju, izmantojot to potenciālu
un atrašanās priekšrocības krustcelēs
starp Eiropas Savienību un Krievijas
Federāciju. Programmas mājas lapa ir
www.latruscbc.eu

Draudzīgā aicinājuma fonda vērtējumā labus rezultātus uzrādījušas arī
Rugāju, Tilžas un Rekavas vidusskolas
Informācija: Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva
Katru gadu Draudzīgā aicinājuma
fonds vērtē skolēnu centralizēto
eksāmenu rezultātus un apbalvo
Latvijas labākās skolas četrās grupās:
ģimnāziju grupā, pilsētu vidusskolu
grupā, lauku vidusskolu grupā,
specializēto skolu grupā (tehnikumi,
arodvidusskolas un mūzikas skolas),
kā arī kategorijā “Izaugsme”. 2021.
gada 8. septembrī, Rīgā, notika skolu
godināšanas pasākums, izvērtējot
2020. gadā uzrādītos rezultātus.
Sveicam un lepojamies ar Rugāju
vidusskolu, kura kopvērtējumā, grupā
Lauku vidusskolas, ieguvusi 6.vietu,

bet Lauku vidusskolu grupā kategorijā
“Izaugsme 2020” ieguvusi nomināciju
“Absolūti
labākā
IZAUGSME”.
Priecājamies
kopā
ar
Tilžas
vidusskolu, kura Lauku vidusskolu
grupā
kategorijā
“Izaugsme”
kopvērtējumā
ieguvusi 2.vietu,
savukārt nominācijā Matemātika Izaugsme ieguvusi 2.vietu. Sveicam arī
Rekavas vidusskolu, iegūstot 2.vietu
nominācijā Angļu valoda - izaugsme
2020.
Draudzīgā aicinājuma fonds ir
sabiedriska organizācija, kuras mērķis
ir veicināt Latvijas skolu konkurētspēju
un atpazīstamību, palīdzēt vecākiem
izvērtēt un izvēlēties skolu bērniem,
palīdzēt izglītības sistēmas kvalitātes

novērtējuma
pilnveidošanai
veicināt sabiedrībā diskusiju

un
par

izglītības sistēmas
mērķiem.

attīstību

un

Piešķirti Ekoskolu apbalvojumi
Informācija: Vides izglītības fonds
Iepriekšējais mācību gads ir bijis
izaicinājumiem bagāts vairumam
izglītības
iestāžu.
Pielāgojoties
attālinātajām
mācībām,
176
izglītības iestādes ir spējušas ieviest
un saglabāt Ekoskolu programmas
principus un saņems apbalvojumus
par sasniegumiem vides izglītības,

vides aizsardzības un ilgtspējīgu
jautājumu veicināšanā.
Ekoskolu programma ir plašākā
ilgtspējīgu skolu programma Latvijā
un arī pasaulē. Pie mums tā katru
gadu apvieno ap 200 izglītības iestāžu
– no pirmsskolām līdz augstskolām.
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas
pasākums notiks 20. septembrī, plkst.
11:00 – 14:00, Latvijas Nacionālajā

bibliotēkā un tiešraidē, Vides izglītības
fonda Facebook platformā.
Latvijas Ekoskolu Sertifikāts
2021./2022. mācību gadam piešķirts
44 izglītības iestādēm, tostarp arī
Balvu Valsts ģimnāzijai, Rugāju
vidusskolai, Bērzpils pamatskolai,
Stacijas pamatskolai.
Pateicību par dalību Ekoskolu
programmā 2021./2022. mācību
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gadā saņem 28 izglītības iestādes,
tostarp arī Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola, Eglaines
pamatskola (Lazdukalna pagasts).
Starptautiskā Zaļā karoga balva
ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to
saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā
laika posmā spēj demonstrēt izcilas
aktivitātes vides jomā.

PROJEKTI/IZGLĪTĪBA

Dzejas dienas
Rugāju
vidusskolā

Informācija, foto: Evija Konivale
Septembra sākums Rugāju
vidusskolā aizritējis Dzejas dienu
zīmē. Tā kā šogad šī pasākuma moto
bija “Dzeja dzīvo”, tad ikviens mūsu
skolas skolēns centās saklausīt
dzejas sirdspukstus, meklējot tos
sirds dzejoļos, veidojot dzejas
kardiogrammu, radoši noformējot
savu mīļāko dzejoli.
Pirms sirds dzejoļi tika sakārtoti
izstādē, skolēni tos prezentēja klasē,
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iepazīstinot savus klases biedrus ar
dzejoļa autoru, tēmu, un pamatoja
savu izvēli. Izrādījās, ka sākumskolas
skolēniem īpaši tuva ir J.Baltvilka,
I.Zanderes, M.Cielēnas dzeja, savukārt
pusaudži un jaunieši izvēlējās
M.Zālīti, I.Ziedoni, G.Raču, A.Buli,
M.Freimani. Kā atzina vidusskolēni,
daudzu dzejnieku dzejoļi ir kļuvuši
par dziesmām, tāpēc arī tie ir sirdij
tuvi. Vislielāko sirds dzejoli izveidoja
1.klase, to viņi ir iemācījušies arī no
galvas.
Izveidotajos
sirds
dzejoļos
atklājās, ka skolēniem sirdij tuvas
ir dzejas tēmas par mājām, ģimeni,
dzīvniekiem, dabu, mīlestību, dzīvi,
laimi un Latviju. Lielākā daļa skolēnu
atzina, ka Dzejas dienas rosināja
paņemt dzejas krājumu, palasīt un

padomāt, ka dzeja rosina emocijas
un rada prieku. Paldies ikvienam- gan
skolēniem, gan skolotājiem-, kas aktīvi

un radoši darbojās un palīdzēja tapt
izstādei “Rugāju vidusskolas skolēnu
dzejas kardiogramma”.

sacensībā.
Sestdien, 25. septembrī, plkst.
12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Ziedoņa zālē notika Nacionālo
skaļās lasīšanas sacensību fināls.
Rīgā ieradās 28 reģionālie lasīšanas
čempioni no visas Latvijas. Balvu
reģionu pārstāvēt izcīnīja Balvu
sākumskolas
6.klases
skolnieks
Adrians Jonaitis. Piesakot sevi finālam,
reģionālie čempioni bija iesūtījuši
savas vizītkartes, kur nepārprotami
spilgti izpaužas lasīšanas aktualitāte
un nozīmība viņu dzīvē. Adrians saka:
“Man grāmata ir iztēles pasaule, kas
ļauj noticēt, ka šajā pasaulē nekas

nav neiespējams. Lasīšana palielina
prāta spējas, un nekas nav pievilcīgāks
par inteliģenci. Grāmata dod iespēju
tavam radošumam atdzīvoties. Galu
galā lasīšana ir lieliska izklaide!”
Sacensību vērtēja sirsnīga un grāmatas
mīloša žūrija – rakstniece Zane Zusta,
izdevēja un redaktore Evija Veide,
aktrise Agnese Budovska, mūziķis
Atis Auzāns un rakstnieks Osvalds
Zebris. Adrians pārliecinoši sevi
pieteica ar Agneses Vanagas grāmatas
“Plastmasas huligāni” fragmenta
lasījumu. Prieks un lepnums, ka starp
visiem 28 labākajiem lasītājiem no
visas Latvijas Adrianam tika piešķirta

godpilnā 3.vieta!

Veiksmīgs
Skaļās lasīšanas
sacensības fināls
Rīgā
Informācija: Ligita Pušpure
Jau kopš 2017. gada LNB kopā
ar Latvijas Bērnu un jaunatnes
literatūras padomi, bibliotēkām un
skolām visā Latvijā aicina 5.-6.klašu
skolēnus piedalīties spraigā lasīšanas

Izstādes atklāšana
bibliotēkā
Informācija: Inta Krakopa
Foto: Madara Siliņa
30.
septembra
pēcpusdienā
Baltinavas bibliotēkā tika atklāta Vides
izglītojošās skolas – plenēra “Ziedi, ziedi,
ziedu pļava” darbu izstāde. Bibliotēkas
sienu tagad rotā vasarīgi pļavu ziedi.

Uz izstādes atklāšanu ieradās
plenēra dalībnieces- Velta Mītke un Anna
Miethke, Baltinavas pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumu izpildītāja Sarmīte
Tabore, Baltinavas muzeja vadītāja Antra
Keiša un darbiniece Anita Ločmele, un
citi mākslas cienītāji. Īpašs prieks par
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu ierašanos.
Baltinavas
bibliotēkā
šobrīd
apskatāma arī Evitas Zālītes darbu izstāde.
Laipni aicināti!

Katru rudeni
dedzam atmiņu
liesmas

Septembris Baltinavas
muzejā

Informācija: I.Lindenberga

“Satiec savu meistaru!” ietvaros Baltinavas muzejā
septembrī notika meistaru tikšanās, kurā tika dziedātas
dziesmas un stāstīti dažādi dzīves notikumi.
Šoreiz uzmanības centrā bija sievas, kuras vairs
nedzied Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī, bet dziesma
jau nekur nepaliek- tā tik un tā ir klātesoša ikdienas
gaitās un svētku brīžos. Ciemos bija atnākusi Vizule Anele
un Logina Lūcija.
Vizuli Aneli Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa
pirmsākumos, 1978.gadā, lūdza palīgā pirmo dziedātāju
pulcināšanai, un, būdama Strautiņu fermas brigadiere,
Anele uzņēmās šo pienākumu. Un tā sākās šis tautas
vērtību kopšanas un saglabāšanas darbs vairāku gadu
desmitu garumā. Lūcija Logina etnogrāfiskajā ansamblī
dziedāja salīdzinoši īsu laiku, bet garīgās dziesmas viņa
turpina skandēt gan pie krucifiksiem maija mēnesī, gan
psalmos, gan baznīcas dienās. Rokdarbi ir viņas sirdslieta,
un savas prasmes Lūcija labprāt nodod arī citiem.

Ik gadu 22.septembrī svinam Baltu
vienotības dienu. Pulksten 20.00 Viļakas
estrādes zaļajā piekalnītē iededzām
ugunskuru, lai apliecinātu savas
tautas spēku, gara gudrību un cieņu
varonīgajiem senčiem.
Pasākumā piedalījās Viļakas Valsts
ģimnāzijas saime, Viļakas pilsētas
pārvaldnieks Oļegs Kesks, Viļakas kultūras
nama folkloras kopa un kapella “Atzele”.
Klātesošos uzrunāja Viļakas Valsts
ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne un
Romas katoļu draudzes priesteris Guntars
Skutels. Kopsim savas tradīcijas un būsim
vienoti savā garā!

Informācija: Anita Ločmele
Foto: no personīgā arhīva
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L. Loginas cimdu rakstus ada pat tālajā Japānā.
Septembrī uzņēmām Baltinavā raidījuma “Tas notika
šeit” komandu, centāmies palīdzēt, šķetinot pagātnes
notikumus. Muzeja apmeklējumus ar septembri atsāka
Baltinavas vidusskolas skolēni, lai padarītu interesantākas
mācību stundas. Muzejā ieradās celtniecības firma, kura
remontēs muzeja ēkas vecāko daļu (bijušo bērnudārza
pusi). Muzejs tika pie videonovērošanas kamerām,
Baltinavas muzejā ciemojās arī TV3 raidījuma “Notiek
Latvijā” komanda ar Evelīnu un Artūru, lai nedaudz
“ielauzītos” Ziemeļlatgales puses valodas īpatnībās un
personvārdu lietojumā.

KULTŪRA
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Dokumentu kopijas jānosūta elektroniski?
Apjomīgs daudzu lappušu biezs līgums jānoskenē?
Nepieciešams pārvērst elektroniskā formātā dokumentāciju?
Balvu Centrālajā bibliotēkā pieejams maksas pakalpojums daudzlappušu apjomīgu dokumentu vienlaicīga skenēšana ar
ātrgaitas skeneri līdz pat A3 formātam. Dokumentam jābūt uz
atsevišķām, atdalītām lapām.
Skenēšanas iekārta iegādāta projekta “Not just books” ietvaros.

Lasi! Atbalsti! Iesaisties!
Informācija: Ligita Pušpure
Atkal sākusies lasīšanas programmas
”Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas 2021“
grāmatu kolekcijas izzināšana.
Mēs zinām, ka Balvu pilsētā dzīvo
paši čaklākie grāmatu lasītāji! Pateicoties
lasītājiem, viņu vecākiem un pirmsskolas
iestāžu skolotājiem, Balvu Centrālā
bibliotēka martā visas Latvijas mērogā
saņēma pateicību par vislielāko lasītāju
skaitu ”Bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas
2020“! Lasīšana turpinās! Ja Tev patīk lasīt,
uzzināt, izzināt, domāt, interesanti pavadīt
brīvo laiku - nāc un kļūsti par LASĪŠANAS
EKSPERTU! Tavs uzdevums būs izlasīt 6
žūrijas grāmatas. Tu varēsi izteikt savu
viedokli, diskutēt ar saviem vienaudžiem un
saņemt mazu balviņu! Gaidām bibliotēkā!
Ir noslēdzies vasarā organizētais
fotokonkurss “Es lasu kopā ar….”, kura mērķis
bija popularizēt lasīšanu, veicināt radošumu,
interesi par grāmatu un apkārtējo vidi.
Fotogrāfijas ienāc aplūkot bibliotēkas bērnu
abonementā. Paldies visiem dalībniekiem!

Jūs visi bijāt paši labākie! Esam priecīgi par
aktīvu dalību konkursā “Kur dzejoļi dzīvo?”
Konkursā piedalījās 68 bērni un pieaugušie.
32 dalībnieki iesniedza pilnīgi pareizas
atbildes! Pirmie ātrākie pareizo atbilžu
iesniedzēji bija Evelīna Lesniece, Aija Socka
un Toms Kaļāns! Septembrī ceļojumu pie
mazajiem lasītājiem pirmsskolas izglītības
iestādēs uzsākuši 3 GRĀMATU KOFERI,
kurus, atverot un izzinot, mazie lasītāji
uzzinās daudzas brīnumainas un nezināmas
lietas par draudzību, pieklājību, zemi,
gadalaikiem un daudz ko citu. Ja vēlies
atvērt šo koferi savā bērnudārzā, sazinies ar
bibliotēku! Veiksmi lasīšanā un izzināšanā!
Gaidām bibliotēkā!
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Kā ātrāk un ērtāk
sameklēt vajadzīgo
grāmatu plauktos?
Bibliotēkā
atrodas
tūkstošiem dažādu izdevumu.
Bieži lasītājs tik ilgi maldās šajā
lielajā literatūras daudzumā, ka
tas viņu nogurdina.
Kā vieglāk atrast un
izvēlēties interesējošo grāmatu
bez īpaši garas uzturēšanās
bibliotēkā? Tagad to var
izdarīt ātrāk un vieglāk! Esam
ieviesuši jaunumu: ja uzmanīgi
papētīsiet grāmatu muguriņas,

tad ievērosiet, ka uz tām ir īpaši
apzīmējumi - piktogrammas.
Jau pati piktogramma jeb
zīmējums ļauj nojaust par
grāmatas saturu, tās piederību
kādam konkrētam žanram:
kriminālromāns,
trilleris,
romantika, mīlestība, fantastika,
dzimtu
sāga,
vēsturiskais
romāns u.t.t. Uz plauktu galiem
atradīsiet piktogrammu jeb
zīmējumu skaidrojumu, kas vēl
vairāk un drošāk palīdzēs atrast
sirdij tīkamāko grāmatu. Ja arī
tas nelīdz- vienmēr pastāv vecā,
labā metode- par visu neskaidro
droši jautā bibliotekārei! Gaidām
bibliotēkā!

KULTŪRA

Pikniks ar dzeju “Nāc
uz manām trepēm
spēlēties”
Informācija: Ingrīda Supe
Foto: no Balvu Centrālās bibliotēkas arhīva

Laikā, kad visa Latvija novāc dārza veltes,
steidz uz mežu sēnēs, bauda rudens krāsas un
svin svētkus Dzejai, Balvu pilsētas estrādē notika
Pikniks ar dzeju “Nāc uz manām trepēm spēlēties”.
10.septembra vakars bija neparasti silts, saulains
un priecīgs, lai satiktos ar dzejas autoriem Viju
Laganovsku, Māri Lāpānu un Mārīti Slišāni.
Autori un pasākuma dalībnieki izspēlēja Lielo
Cirku. Katram tika dota iespēja ar trīs gājieniem
nokļūt finišā un saņemt savu spēles lauciņu –
sēdvietu uz estrādes kāpnēm. Apmeklētāji izvēlējās
sev tīkamu sēdvietu un spēlēšanās varēja sākties.
Spēles ejamais kauliņš - Balvu Vilciņš katram
autoram deva laiku sarunai ar skatītāju. Apcerīgi,
romantiski teksti un Māra dziesmas rosināja
pārdomām. Vakars aizritēja baudot saulrietu, dzeju,
sarunas un kopā būšanu.
Vija Laganovska
(sestdiena, 2021. gada 11. septembris)
“Brīvība kā apļveida krustojums”
Piektdien pabiju savā dzimtajā pusē Balvos.
Vispirms braucu ciemoties pie tēta. Viņš joprojām
ir atkarīgs no skābekļa koncentratora un regulāri
mēra skābekļa līmeni. Novājējis. Teica gan, ka nu
jau esot pieņēmies svarā par pieciem kilogramiem.
Mans plecīgais tētis sarucis, taču balss un skatiens
dzīvespriecīgs. Teica – katru rītu trenējoties. Ar
paceltu kāju zīmējot astotniekus. Nodomāju – kas
gan man liedz ko tādu darīt, citādi sūkstos tik pati
pie sevis, ka „riepa” pa ziemu uzaugusi. Taču tētim
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bija jāiemācās no jauna ēst, parakstīties un nu jau
arī garmošku spēlēt (katru dienu trenējoties). Uz
kapiņiem jau varējis pats ar mašīnīti aizbraukt,
uz pastu pēc pensijas. Cenšas sevi radināt elpot
patstāvīgi, bez skābekļa aparāta. Garmošku spēlē
brīnišķīgi, lai arī rokas vēl dreb. Šovasar Rēzeknes
Covidnodaļas intensīvajā palātā viņš nosvinēja ne
vien Pēterdienu, bet arī jūlijā vidū 80 gadu jubileju.
Pret vakarpusi devos uz Balvu centrālās bibliotēkas
rīkoto dzejas pasākumu pilsētas estrādē. Laikapstākļi
un sastaptie cilvēki lutināja. Atpakaļ uz Raganu
braucu ne vien ar Rutas Cibules dāvāto rozīgo puķi,
bet arī piesūkusies ar latgaliskās sirsnības, vieduma
un dziļuma sauli. Nekā nevaru atminēties Māra
Lāpāna teiktās rindiņas tik precīzi, lai citētu, kuras
viņš minēja pasākuma noslēgumā; to paliekošo,
nemainīgo, kas caurvij visus viņa dzejas krājumus,
to meklēšu Māra pirmajā dzejas grāmatā, taču tas
bija patiesi spēcīgi. Gluži tāpat mani aizkustināja
Mārītes Slišānes latgaļu valoda. Īsta. Dzīva.
Uzrunājoša. (par viņas radītajiem gaisīgajiem
gardumiem pat neizteikšos).
Braucu atpakaļ uz mājām un piedzīvotā sakarā
manā apziņā nemitīgi virmoja pilnīgi nesaprotamu
domu konstrukcijas. Vēlāk tās saslēdzās. Cilvēka
brīvība un spēja tajā rīkoties, jeb spēja ar TO
rīkoties ir neaprakstāma(tā man šķiet). Tā ir milzīga,
haotiska plūsma, ja nav savu iekšējo „noteikumu”,
cilvēks daudz laika iznieko nejēdzīgi, kaitina pats
sevi un citus. Tas ir kā braukt apļveida krustojumos.
Ja ievēro noteikumus un izproti šī apļa lietderību,
tu tajā viegli iebrauc un netraucējot citiem, no tā
izbrauc. Taču vairums brauc pa apļa ārējo malu( it
kā atvieglojot sev manevru izbraukt no apļa), taču
tādējādi neļauj iebraukt aplī un arī izbraukt no tā
virknei citu autovadītāju. Visticamāk arī pats ir
pabijis „gaidītāja ādā”.
Cilvēka brīvība teju kā apļveida krustojums, tev
tikai jāievēro noteikumi, jo tu nedzīvo uz vientuļas
salas, un nav svarīgi vai tādēļ tev ar paceltām kājām
jāzīmē astotnieki, jāuzraksta dzeja, jāpiesakās
kādiem kursiem, jāuzrīko pasākums, jāiestāda koks

Vārdu
mežģīnēs
ietērptās
domas
Informācija, foto: Rutta Jeromāne
10.
septembrī
dāsnā
atvasaras saule mūs apmīļoja un
ļāva svinēt Dzejas svētkus brīvā
dabā. Viļakas bibliotēkā ciemojās
novadniece Ilze Šaicāne ar jauno
grāmatu „Paturi manu plaukstu
savējā”. Klausītāju pulkā - literātu
biedrības
„Viļakas
Pegazs”
dalībnieki un lirikas cienītāji.
Ilze savas pārdomas un izjūtas atklāj dzejā, miniatūras, esejās. Autores
dzejoļi nav rakstīti klasiskajā formā. Literāte Sarmīte Poikāne raksta: „Ilzes
Šaicānes grāmatā “Paturi manu plaukstu savējā” es atrodu autores vēlmi
emocionālā valodā vēstīt lasītājiem, kā viņa redz laimi, deju, vētru...
Ļoti emocionāls īstenības un arī abstraktu jēdzienu atspoguļojums vijas
cauri visam krājumam. Dzejniece, domīgi raudzīdamās uz lasītāju caur
pašas veidotajām vārdu mežģīnēm, apcer, kas ir labsajūta, miers, mirklis.
“Šķiet, visi saprot, ka mirklis nav mūžīgs, taču nereti mēs tos mirkļus
nenovērtējam...?” – saka autore.”
Ilze pastāstīja arī par savu jauno aizraušanos ar glezniecību. Viņa
uzsvēra, ka vajag uzdrošināties ņemt rokā otu un sākt! Klātesošie izteica
savu viedokli, apbrīnu un vēlēja veiksmi. Priecājamies par novadnieces
radošo darbību un viņas pienesumu mūsu novada kultūras vērtībām. Ilze,
paldies par jaukajiem dzejas mirkļiem! Lai viegla roka otas vilcieniem un
brīvs domu lidojums! Autores gleznas ir aplūkojamas Viļakas bibliotēkas
zālē.
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vai jāiemarinē gurķu burka. Var arī darīt – neko. Un
saņemt – neko. Tādi noteikumi.
Mārīte Slišāne (www.facebook.com)
Paļdīs Balvu Centrālā bibliotēka i tīši Ingrīda Supe
par vakardīnu. Pavusam drupeit, drupeit spieju
pasadaliet Jyusim ai sevi, sovu dūmu, izvest sevi nu
kasdīnas iz uorpasauli...
Paļdīs Vija Laganovska-Birkova i Māris Lāpāns par
gruomatuom, es variešu, losūt Jyusu gruomatas,
sasatikt ar Jyusim.
Paļdīs klausietojam par svecīti, kas sylda i smuordoj.
Paļdīs Ruta Cibule par ružovū puči, kas atnase
myusu dvorā jaunu kruosu
Paļdīs vusim, kas bejat i klausejatīs..īsaklausejatīs...

Dzejas dienas
Tilžas bibliotēkā
Informācija, foto: Ilze Pugača
14. septembrī Tilžas bibliotēkā
Dzejas dienu pasākumu apmeklēja
Tilžas vidusskolas 4. klase. Mēģinājām
saprast, kas kopīgs dzejai ar pasakām,
kārtojām dzejolim pareizu
rindu
secību un mēģinājām paši kļūt par
dzejniekiem. Bija jāsaraksta dažādi
vārdi, kas sākas ar burtu “M”, jo tieši šo
burtu izvēlējās viens no skolēniem. Tad
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no šiem vārdiem jāizdomā dzejolis.
16. septembrī uz Dzejas dienu
pasākumu bibliotēkā ieradās Tilžas
vidusskolas 3. klase. Iepazīstam grāmatu
“Zvēri, kurus neviens nav redzējis”.
Pārrunājam, vai dzejoļos nosauktās
zvēriņu īpašības piemīt arī cilvēkiem.
Nākošais uzdevums bija katrai komandai
izdomāt savu dzīvnieku, kuru neviens
nav redzējis. Izrādās, ka mežos dzīvo
melleņkaķi, kuri ir zilā krāsā un var lidot.
Mazi, pūkaini, lēkājoši pa kokiem zvēriņi
ir ķirsānti, bet ūdenī peld īvijas - mazas,
runājošas un cilvēkiem nesaredzamas
būtnes. Nodarbības noslēgumā visi
skolēni izveidoja savas kaķu glezniņas.

KULTŪRA/SPORTS
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Balvu Novada Ziņas

Baltinavā filmē dokumentālās filmas seriālu “Tas notika šeit…”
Informācija, foto: Inta Krakopa
Maija mēneša sākumā
Baltinavas novada domes
vadību
uzrunāja
Anete
Ruperte,
Film
Studio
Mistrum Media producenta
asistente, par iespēju filmēt
Baltinavā trešās sezonas
dokumentālās filmas seriālu
“Tas notika šeit …”. Maija
vidū Baltinavas novada
vadība, iestāžu vadītāji,
iedzīvotāji tikās ar jauko
filmēšanas komandu, lai
izrunātu iespējas, kādas var
piedāvāt Baltinavas novads,
tika izrunāti saimnieciskie
jautājumi.
Filmēšanas grupa tika
iepazīstināta ar vēstures
liecībām, notikumiem, kas
norisinājušies
Baltinavā.
Filmēšanas grupa apmeklē
vairākas
vietas
Latvijā,
apkopo informāciju un izvēlas
vietas, kuras ir interesantas
filmēšanai
un
pirmā
informācija par stāstiem
radījusi
ieinteresētību.

Augusta sākumā no Anetes
Rupertes saņēmām ziņu, ka
Baltinava ir ieinteresējusi
filmēšanas
grupu
un
Baltinavā septembrī notiks
dokumentālā filmu seriāla
“Tas notika šeit Baltinavā”
filmēšana.
Filmēšanas grupa trīs
dienas Baltinavā tikās ar
Baltinavas iedzīvotājiem. Trīs
vēsturnieki – Inna Gīle, Gatis
Krūmiņš un Jānis Goldšmits
uzklausīja dažādus stāstus un
vēsturiskos notikumus, kas
kādreiz notikuši Baltinavā un
tās apkaimē.
Filmēšanas noslēguma
pasākumu Baltinavas Muižas
parkā atklāja Baltinavas
pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja Sarmīte
Tabore. «Lai iepazītu Baltinavu
ar trīs dienām noteikti ir
par maz, vajag daudz ilgāku
laiku, lai iepazītu Baltinavu,
izzinātu daudzos vēsturiskos
notikumus,
iepazītu
Baltinavas iedzīvotājus. Ir
liels prieks un gandarījums,

ka Baltinava tika izvēlēta
filmēšanai.
Baltinaviešiem
bija
iespēja
iepazīstināt
Latvijas iedzīvotājus ar saviem
likteņstāstiem» savā uzrunā
teica S. Tabore.
Noslēguma
pasākumā
dalībniekus
priecēja
Baltinavas
etnogrāfiskā
ansambļa priekšnesums, kas
ciemiņiem sniedza ieskatu
par Baltinavas tradīcijām,
kultūru un valodu. Latvijas
Televīzijas
žurnālists
Dāvids Ernštreits aicināja
baltinaviešus uzklausīt visus
trīs stāstus, kurus izveidoja
vēsturnieki, pēc sarunām ar
baltinaviešiem un pēc tam
nobalsot par interesantāko.
Stāsts, kurš būs ieguvis lielāko
baltinaviešu atbalstu, tiks
pasludināts par uzvarētāju
un šī stāsta nosaukumā tiks
nosaukta pussaliņa Baltinavas
parkā.
Uzklausot visus trīs
vēsturnieku
izveidotos
stāstus, Dāvids Ernštreits
lūdza baltinaviešus balsot

par stāstu, kurš aizkustināja
visvairāk. Stāsts, kurš ieguva
lielāko atbalstu, pagaidām
paliek noslēpums. Tāpat
arī tas, kā tiks nosaukta
Baltinavas parka pussaliņa. To
visi varēs uzzināt noskatoties
raidījumu “Tas notika šeit…”,
kas televīzijas ekrānos būs
skatāms februārī. Tad būs arī
plašāka fotoreportāža par to,
kā mums visiem kopā veicās.
Noslēgumā
pasākuma
dalībnieki,
pārrunājot
paveikto,
daloties
ar

Jaunieši piedalās rudens
sacensībās „Kokneses
kauss 2021”

Rugājieši gūst
panākumus svarbumbu
celšanā

Informācija: Sarmīte Keisele
Foto: Raitis Markus

Informācija: Rugāju sporta centrs
Foto: no personīgā arhīva

Sestdien,
25.septembrī,
Koknesē
notika
tradicionālās rudens sacensības mešanu disciplīnās
jauniešiem „Kokneses kauss 2021”. Sacensības notika
trijās vecuma grupās – U18, U16 un U14 visās četrās
mešanu disciplīnās.
Neraugoties uz to, ka 2021. gada vieglatlētu
sacensību sezona tuvojas noslēgumam, sasniegti vairāki
atzīstami rezultāti. U16 vecuma grupas zēniem trijās
disciplīnās (lode, disks un veseris) laboti šīs sezonas
labākie rezultāti (Lat SB). Diska mešanā Raits Markus,
kurš pārstāv vienlaicīgi Balvu Sporta skolu un Murjāņu
sporta ģimnāziju, sasniedza izcilu rezultātu-58,18m. Tas ir
sezonas labākais rezultāts Latvijā U-16 grupā. Apsveicam
Raitu un viņa treneri Guntaru Gailīti! Sīkāk rezultātus var
skatīt LVS mājas lapā www.athletics.lv.

2021.gada 18. septembrī Daugavpilī norisinājās
Latvijas čempionāts garajā ciklā svarbumbu celšanā.
Prieks un lepnums par Rugāju sporta centra
audzēkņiem Ditu Stivriņu un Danielu Romanovski, kas
jauniešu grupās līdz 63kg un līdz 95kg, kļuva par Latvijas
čempioniem. Dita izcīnija arī 2. vietu pieaugušo grupā
līdz 63 kg. Treneris - Ainārs Dokāns

Septembris Viļakas
Bērnu un jaunatnes
sporta skolā
Informācija: Dina Krakope
Ražīgi iesākās jaunais mācību gads
Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
3. un 4.septembrī ložu šaušanas nodaļas
izglītojamie piedalījās Latvijas 2021.gada
Junioru čempionātā Tukumā un Dobelē. Mājās
tika pārvestas vairākas godalgotas vietas un
medaļas.
Didzis Aleksāns vingrinājumos:
MŠ 3x20 – 1.vieta;
PŠ – 60 – 1.vieta;
MŠ - 30 – 2.vieta;
Gunita Šakina vingrinājumā
PŠ – 60 – 4.vieta, sporta meistara kandidāts;
Dana Romanova vingrinājumā:
PŠ – 60 – 10.vieta, izpildīts 1.sporta klases
normatīvs;
Didzis Aleksāns un Katrīna Ostrovska
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iespaidiem, kopīgi nobaudīja
ceptās desiņas. Izteiktās
atziņas liecināja, ka šāda
veida projekti ir ļoti vajadzīgi
un nozīmīgi katras vietas
identitātes saglabāšanā un
vēstures liecību izzināšanā.
Baltinavas pagasta pārvalde
saka lielu paldies filmēšanas
grupai par doto iespēju
Baltinavai un baltinaviešiem.
Paldies baltinaviešiem, kuri
dalījās atmiņās un uzticēja
vēsturniekiem savus stāstus.
Paldies visiem, kas bija kopā!

MIX PŠ – 5.vieta. Komandu kopvērtējumā
čempionātā junioriem - 3.vieta.
24.un 25.septembrī ložu šāvēji piedalījās
Latvijas 2021.gada Jaunatnes čempionātā
vidējā un vecākajā grupā ložu šaušanā Tukumā
un Dobelē. Šaušanā ar mazkalibra šauteni no
trīs stāvokļiem (guļus, stāvus, no ceļa) Didzis
Aleksāns ieguva 1.vietu. Tāpat šaušanā ar
pneimatisko šauteni Didzim Aleksānam-1.vieta,
kā arī vingrinājumā MŠ–30–2.vieta.
Samantai Juganei -2.vieta vingrinājumā
PŠ-60.Danai Romanovai – 3.vieta vingrinājumā
PP-60, meistarkandidāts. Vidējā vecuma grupā
Rathai Šaškovai PŠ-40 vingrinājumā – 7.vieta,
izpildīta pirmā sporta klase. Jaukto pāru
sacensībā vecākajā grupā par čempioniem kļuva
Didzis Aleksāns un Gunita Šakina. Vecākajā grupā
sacensībās startēja arī Diāna Dupuže.
Komandu kopvērtējumā Viļakas Bērnu un
jaunatnes sporta skola ieguva 3.vietu.
26. septembrī distanču slēpotāji piedalījās
Latvijas čempionātā rollerslēpošanas 3.posmā,
kurš norisinājās Siguldā. Kajs Fogelis un Indriķis
Ints Circens ieguva 6.vietu. Priecājamies arī
par distanču slēpošanas treneri Jāni Dokānu,
kurš veterānu grupā 40+ ieguva 1.vietu. Paldies
izglītojamajiem, treneriem un vecākiem!

BAZNĪCAS DRAUDŽU ZIŅAS

Dāvana
Viļakas
katoļu
baznīcai 130
gadu jubilejā
Informācija, foto: Vineta
Zeltkalne

Šogad, svinot Viļakas
Romas
katoļu
baznīcas
130 gadu konsekrācijas,
iesvētīšanas
jubileju,
draudzes prāvests Guntars
Skutels aicināja draudzi
sarūpēt dāvanas baznīcas
nozīmīgajā jubilejā. Viena
no plānotajām dāvanām
bija pilnīgi visu vitrāžu
atjaunošana.
Pateicoties
atbalstītājiem no Viļakas
draudzes, kaimiņu draudzēm,
pat no atbalstītājiem Itālijā
un Polijā, šo dāvanu izdevās
īstenot, kopā 2021. gadā
dažādos
veidos
savāca
aptuveni 20000,00 euro.
Īpašs paldies par atbalstu
Polijas vēstniecei Latvijā
Monikai
Mihališinai
(Monika
Michaliszyn),
Latvijas vēstniekam Polijā
Edgaram Bondaram, Latvijas
Republikas goda konsuliem
Polijā Rafalam Bžoskam
(Rafał Brzoska) (Krakovā)
un Martinam Kačmarskim
(Martin
Kaczmarski)
(Vroclovā).
2004. gadā tika saņemts
finansējums Viļakas Romas
katoļu baznīcas restaurācijas
programmas
izstrādei.
Pirmās vitrāžas restaurācija
tika pabeigta valsts svētku
priekšvakarā 2008. gada
novembrī. Līdz 2017. gadam
draudze bija piesaistījusi
finanšu līdzekļus 14 vitrāžu
restaurācijai un atjaunošanai.
2018. gadā 16. novembrī
– Latvijas simtgades gadā
- Viļakas katoļu draudze
dāvināja Latvijai un visiem
iedzīvotājiem
izgaismoto
vitrāžu – rozeti, kas atrodas
virs galvenā ieejas portāla
„Gaisma Latvijai”. Šobrīd
ir atjaunotas 21 vitrāžas.
Tikai Dievs zina, vai 100 %
ir restaurētas visas vitrāžas,
kas zina varbūt kāds vitrāžas
logs vēl iemirdzēsies baznīcas
torņos.
Vai ir nepieciešama īpaša
vitrāžu iesvētīšanas Sv. Mise?
“Jā. Jo mums ir jāiemācās
pateikties Dievam un kopā
priecāties par labo un skaisto.
Jāiemācās novērtēt, ka esam
kopā paveikuši lielu darbu.
Nav nozīmes tam, cik daudz

esat ziedojuši, Jūsu sirds
atbalsts ir zināms tikai
Dievam,
vēlu
ikvienam
atbalstītājam saņem daudz
skaistu lietu no Dieva
žēlastības
un
svētības
avotiem. No sirds personīgi
saku lielu paldies ikvienam
par atbalstu. Pateicos vairāk
kā 100 cilvēkiem, kuri ir
palīdzējuši.
Labdariem,
kuri palīdzēja, bet netika uz
18.septembra
notikumu,
pateicības
nogādāsim,”
saviļņots teica Viļakas Romas
katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels. Svētku Sv.
Misi, 18. septembrī, celebrēja
draudzes prāvests Guntars
Skutels un priesteri Andris
Priede un Andrejs Mediņš.
Sv.
Misē
aizlūdzām
arī par baznīcas un vitrāžu
atjaunošanas atbalstītājiem,
kuri ir aizgājuši mūžībā.
Aizlūdzām arī par kapucīnu
tēviem Jāzepu Kornaševski
un
Staņislavu
Kovaļski,
kuru laikā uzsākās vitrāžu
restaurācija. Kopā Sv. Misē
ar Viļakas draudzi lūdzās
arī Balvu novada domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs, kurš vitrāžu
iesvētīšanas dienā teica, ka
droši vien daudzi no mums
nemaz neatceras kā sākās
vitrāžu atjaunošanu. “Lielu
paldies saku toreizējai Viļakas
pilsētas
priekšsēdētājai
Regīnai Brokānei, kura pirmā
kopā ar domes komandu
uzsāka vitrāžu restaurāciju.
Droši vien būs grūti izrēķināt
naudas
izteiksmē,
cik
kopā
izmaksāja
vitrāžu
restaurācija. Ja jau sākumā
būtu aprēķinājuši, cik kopā
izmaksās vitrāžu atjaunošana,
tad uzreiz būtu teikuši, tik
daudz, nav nemaz vērts sākt
darbu. Soli pa solītim, darot
visiem kopā, ir sasniegts
mērķis. Šodien novērtēju,
ka Viļakas draudzē darbojas
prasmīgs ar gaumi apveltīts
priesteris Guntars. Paldies
ikvienam, kurš piedalījās lielā
mērķa sasniegšanā,” teica
Sergejs Maksimovs.
Regīna Brokāne ir ļoti
pateicīga
SIA
“Glassica”
vadītājam,
restauratoram
Andrim Kļavniekam un viņa
komandai Aivaram Smanam
un Oskaram Kļavniekam, kuri
neatteica Viļakai un piekrita
uzsākt un turpināt vitrāžu
atjaunošanas darbus.
Tikai nepilnus 20 gadus
restauratori,
pašvaldības
vadītāji un projektu rakstītāji
pacietīgi
strādāja,
lai
atjaunotu Viļakas katoļu
baznīcas vitrāžas. Regīna
Brokāne atcerējās, ka lielu
ieguldījumu, uzsākot vitrāžu
atjaunošanu, sniedza Bruno

Balvu Novada Ziņas

Logins.
Novadnieks, kurš Otrā
pasaules kara laikā bija
aizceļojis uz Kanādu un mūžībā
gandrīz 93 gadu vecumā
aizsaukts 2014.gadā. “Mēs
bijām vesela komanda, kura
uzsāka vitrāžu atjaunošanu.
Paldies Regīnai Brokānei,
kura uzticējās man jaunajam
un ambiciozajam projektu
vadītājam. Paldies Rutai
Cibulei par padomiem, kur
un kā piesaistīt finansējumu
no fondiem. Ar gandarījumu
skatos, kā ir izdevies atjaunot
baznīcas vitrāžas. Paldies
Vinetai, kura turpināja rakstīt
projektus
finansējuma
piesaistei. Pateiktos gribētos
ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem
par atbalstu un paldies
draudzei,
kura
noticēja
Viļakas pilsētas komandai,”
pastāstīja Vilis Žogota, pirmais
vitrāžu atjaunošanas projektu
realizētājs.
“Mani
pārliecināja
Viļakas
apņēmība.
Tās
nebija sarunas runāšanas
pēc, parunājām un viss. Te
mērķtiecīgi tika strādāts pie
finansējuma piesaistes un
mēs Rīgā saņēmām zvanus,
finansējums ir piesaistīts,
Andri, brauc strādāt. Prieks
par šo lielo dedzību un liels
paldies par vitrāžu mākslas
novērtēšanu,” par sadarbību
ar Viļaku īsi un konkrēti teica
Andris Kļavnieks.
Sv. Misē piedalījās Polijas
vēstniece Latvijā Monika
Mihališina, kurai bija tas gods
pēc vairāk kā 100 gadiem
sēdēt grāfienes ložā, kuras
telpā arī tika atjaunoti vitrāžu
logi un ierīkota piemiņas
vieta
baznīcas
cēlājai,
grāfienei Alinai Lippei –
Lipskai. Vēstniece atzina, ka
tas bijis ļoti grūts uzdevums,
jo atradusies tik tālu no
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cilvēkiem. “Viļaka man ir
īpaša vieta, jo Viļaka bija
viena no pirmajām vietām,
kurā ierados, jo uzsāku pildīt
vēstnieka pienākumus, un
atklāju Viļakas novada muzeja
un Valsts arheoloģijas muzeja

vēstures faktiem, savu dzeju
lasīja Alberts Kreņevskis un
izjusti dzejoļus izdzīvoja Eva
Dortāne. Liels pārsteigums
visiem klātesošajiem bija
arī mūziķa Goran Gora
muzikālie priekšnesumi, kurš

Varšavā
kopīgi
veidoto
ceļojošo izstādi “Tik tālu, bet
tomēr tik tuvu: Latvija un
Polija vairāk kā 100 gadus
kopīga vēsture”. Paldies
par skaistajiem svētkiem
un sadarbību, lai stiprinātu
Latvijas un Polijas attiecības
un lai kopā saglabātu mūsu
kopējo
kultūrvēsturisko
mantojumu. Lai Dievs palīdz
Jums piepildīt Jūsu cerības,”
pateicās Polijas vēstniece
Latvijā Monika Mihališina.
Vitrāžu atklāšanas pasākumā
starp pateicības vārdiem un

dziesmās atklāja, ka Viļakas
draudzē ir labas sirdis, bet
jābūt arī varoņiem, lai dotos
un piepildītu savus sapņus.
Visi 18. septembra notikuma
dalībnieki varēja nogaršot
silto buljonu un garšīgos
SIA “Sendas Dz” komandas
un viņu vadītāja Dzintras
Sprudzānes
sarūpētos
gardumus.
Paldies “Sendas Dz”
kolektīvam
par
Viļakas
draudzes locekļu un viesu
palutināšanu ar gardu ēdienu
jau daudzu gadu garumā.

AFIŠA/PATEICĪBAS
SIRSNĪGU PALDIES sakām ziedotājiem z/s Urgas,
Jurim Melnim, Irēnai Svilānei, Baibai Kuzņecovai,
Innai Gruziņai, Aijai Dakulei, Verai Daņilovai,
Dainim Kaņupam, Ingai Zutei, Valentīnai Freimanei,
Marijai Tučai, Anatolijam Tihomirovam, Madarai
Ieviņai, Guntai Kveskai, Edvīnam Kulovam
un visiem citiem atbalstītājiem!
SAC “Rugāji”
BALVOS
9.oktobrī plkst. 16:00 Lauku labumu tirdziņš. Balvu
pilsētas parkā.
9.oktobrī plkst. 11:00 “Skrējiens un nūjošana apkārt
Balvu ezeram 2021”. Pasākumā aicina piedalīties Balvu
novada Sporta skola. Reģistrācija sacensību dienā
no 10:00 līdz 10:50 minētajā sacensību starta vietā.
Sacensību dalībnieki iepriekšējos pieteikumus sūta uz
e-pastu balvu.bjss@inbox.lv
10.oktobrī plkst. 17:00 KINO. Romantiska komēdija
“Saki, Jā!”. Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Režisors
Māris Martinsons. Ieejas maksa 5.00 euro.
12.oktobrī Vakcinācija Balvos. Ar Pfizer-Biontech
vakcīnu Comirnaty. Pieteikšanās vietnē manavakcina.lv
vai zvanot pa tālruni 8989.
14.oktobrī plkst. 19:00 Pirmā līnijdeju nodarbība. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Vadītāja Solvita Skopāne.
Informācija: 26367693.
15.oktobrī Mācības jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem
un jaunienācējiem laukos. Pieteikšanās 28629188, arita.
boka@llkc.lv. Mācībās var piedalīties dalībnieki vecumā
no 18-40 gadiem. Mācības ir bez maksas.
15.oktobrī plkst. 9:00 Donoru diena Balvos. Balvu muižā,
Brīvības ielā 47, no plkst. 9:00 līdz 13:00.
16.oktobrī plkst. 19:00 Koncerts “Gregs un draugi”. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes iepriekšpārdošanā
8.00 Eur, pasākuma dienā 12.00 euro. Biļetes - Balvu KAC
“Biļešu paradīzes” kasē vai www.bilesuparadize.lv.
12., 20. oktobrī MOBILĀ DIAGNOSTIKA. BALVOS,
Partizānu ielā 2 (pie Balvu estrādes).No plkst. 10.0017.00. IZMEKLĒJUMI: Mamogrāfija: Ar Nacionālā
veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ
MAKSAS; Ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir
līgums ar NVD, nosūtījumu – bez maksas; Ar nosūtījumu
– bez maksas. Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.);
1 projekcija ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 11,00 euro.
PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU PA
TĀLR.: +371 25431313. Ārstniecības iestādes reģistrācijas
kods 0100-64111. PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD
veselības grupa.
21.oktobrī plkst. 14:00 Saruna par aktuāliem Eiropas
savienības jautājumiem un mācības par digitālajām
prasmēm. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
22.oktobrī plkst.15:00 Senioriem 60+ 40 minūšu
pastaiga pa pilsētu kopā ar stāstnieku Dzintaru Putniņu.
Pulcēšanās Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
23.oktobrī Vakcinācija Balvos. Ar Janssen 1 devas
vakcīnu. Pieteikšanās vietnē manavakcina.lv vai zvanot
pa tālruni 8989.
23.oktobrī plkst. 20:00 RUDENS PĀRU BALLE 18+. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Pieteikšanās un ieejas biļetes
iegāde līdz 19.10. Nosacījums- balle notiks, ja pieteiksies
vismaz 25 pāri. Ieejas maksa 15.00 euro personai,
darbosies kafejnīca.
24.oktobrī plkst.17:00 KINO. Animācijas filma “Sapņu
meistari”. Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa
pieaugušajiem 5.00 euro, bērniem 3.00 euro.
26.oktobrī Diskusija – forums “Sarunas par nākotni”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Biedrība “Ziemeļlatgales
partnerība”.
6.novembrī Tikšanās ar Rūdolfu Plēpi un vijolnieci Lindu
Vrancāni. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
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Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, šoreiz ceļš uz svētkiem izvērtās
pilnīgi citāds, bet mūsu novads var būt lepns par to, ka arī šajā sarežģītajā laikā, cītīgi un neatlaidīgi
strādājot, gan kolektīvu vadītāji, gan dalībnieki, gan bērnu vecāki ir pierādījuši, ka ar savu degsmi un
gribasspēku var un prot noturēt tradīcijas un svinēt svētkus!
ĪPAŠS PALDIES kolektīvu vadītājiem Zanei Meierei, Inesei Maslovskai, Kristīnei Jermacānei, Zitai
Kravalei, Agrim Veismanim, Ilutai Balulei, Astrīdai Circenei, Sanitai Anckinai, Daigai Lukjanovai,
Egonam Salmanim, Aigaram Bukšam, Lindai Vītolai, Anastasijai Ločmelei, Aijai Naglei, Anitai
Pakalnītei, Ligitai Spridzānei, Katei Slišānei, Ditai Niperei, Alīnai Saveļjevai, Līgai Morozai –Ušackai,
Maritai Leisavniecei, Alīnai Loginai par profesionalitāti, pašaizliedzību un lieliski paveikto darbu.
7.novembrī plkst. 17:00 KINO. Daudzsēriju mākslas filma
“Emīlija. Latvijas preses karaliene” 1. un 2. sērija Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa pieaugušajiem
5.00 euro, bērniem 3.00 euro.
7.novembrī no plkst. 11:00-15:00 Balvu Valsts ģimnāzijas
āra sporta laukumā “Spēka dienas 2021” 4.posms.
BALTINAVAS PAGASTĀ
Baltinavas bibliotēkā skatāma Evitas Zālītes darbu
izstāde. Viss ko cilvēks spēj radoši darīt, ir dvēsele viņa
un daļa no sirds.
15.oktobrī plkst. 07:00 Rudens gadatirgus Baltinavā.
Baltinavas Tirgus laukumā (Kārsavas un Tilžas ielas
krustojumā). Tirgotājiem iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.
17.oktobrī no plkst. 11:00-15:00 Baltinavas vidusskolas
sporta laukumā “Spēka dienas 2021” 1.posms.
TILŽAS PAGASTĀ
16.oktobrī plkst. 08:00 Tilžas ciema centrā Rudens
gadatirgus. Labdarības loterija plkst. 10:30. Biļetes cena
2.00 euro. Tirgotājiem vēlams iepriekš pieteikties pa tālr.
26190244, 27870251.
No 18.oktobra līdz 22.novembrim Tilžas pagastmājas
2.stāva zālē. Sveču izstāde “... Arī viņa tavu siltumu
gaida”.
30.oktobrī plkst. 19:00 Tilžas Kultūras namā koncerts
“Iededz gaismu savā logā” kopā ar grupu Eridana
(Iveta Baumane un Roberts Pētersons). Biļetes cena:
pieaugušajiem 3.50 euro, bērniem 1.50 euro. Informācija
pa telefonu:.27870251.
KUBULU PAGASTĀ
9.oktobrī plkst.17:00 Santas Sāres muzikālā saruna
“Ceļā pie Tevis”. Jāņa Petera dzeja dziesmās un vārdos.
Ieejas maksa iepriekšpārdošanā 3.00 euro, pasākuma
dienā 5.00 Eur.
KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
9.oktobrī plkst. 10:00 Rudens tirgus diena pie
Krišjāņu tautas nama. Pulksten 11:00 šūpoļu laukuma
ieskandināšana kopā ar Salnavas tautas nama pašdarbības
kolektīviem. Pagasta iedzīvotāji aicināti atnest peoniju
stādus, lai turpinātu labiekārtot laukumu.
16. oktobrī Krišjāņos “Gaismas nakts Staburagā”.
Vides objekta uzstādīšana, muzikāls sveiciens un citas
aktivitātes.
VIĻAKĀ
19. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 13.00 DONORU DIENA,
Viļakas kultūras namā, Pils ielā -13, Viļakā.
31.oktobrī no plkst. 11:00-15:00 pie Viļakas Valsts
ģimnāzijas sporta zāles “Spēka dienas 2021” 3.posms.
TREX (TRX) vingrošana Viļakas pilsētā un apkaimē:

10.10. plkst. 19:00 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
14.10. plkst. 18:15 Viduču pamatskolā.
17.10. plkst. 19:00 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
21.10. plkst. 18:15 Viduču pamatskolā.
24.10. plkst. 19:00 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
28.10. plkst. 18:15 Viduču pamatskolā.
31.10. plkst. 19:00 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
Vada Inga Bleidere, tālr. 26351072.
Vingrošana Viļakā
10.10. plkst. 20:05 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
17.10. plkst. 20:05 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
24.10. plkst. 20:05 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
31.10. plkst. 20:05 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
Vada Inga Bleidere, tālr. 26351072.
VĪKSNAS PAGASTĀ
No 6.oktobra Vīksnas Tautas namā skatāma Ilzes
Šaicānes gleznu izstāde ,,Saules kleitā tērpusies”.
MEDŅEVAS PAGASTĀ
Vingrošana Semenovā (intensīvās nodarbības Viduču
pamatskolā plkst.19:00): 12.oktobrī, 19.oktobrī,
26.oktobrī. Vada Iluta Balule, tālr. 26567564.
LAZDUKALNA PAGASTĀ
No 11.oktobra – 29. oktobrim darba dienā no plkst.
10:00-14:00 Lazdukalna saieta namā būs iespēja apskatīt
izstādi “Rudens krāsu virpulī”. Izstādē apskatāmos
darbus veidojuši Dienas aprūpes centra apmeklētāji.
Darbiņi darināti no jau lietotām mantām, kurām dota
jauna dzīve citā veidolā.
ŠĶILBĒNU PAGASTĀ
Vingrošana Rekavā (Rekavas vidusskolas sporta zālē,
plkst. 18:00): 12.oktobrī, 19.oktobrī, 26.oktobrī. Vada
Inga Bleidere, tālr. 26351072.
RUGĀJU PAGASTĀ
24.oktobrī no plkst. 11:00-15:00 Rugāju sporta centra
stadionā “Spēka dienas 2021” 2.posms. Aicināts
piedalīties ikviens Balvu novada iedzīvotājs un sportisko
aktivitāšu cienītājs.
ŽĪGURU PAGASTĀ
Pilates Žīguros (Žīguru kultūras namā plkst. 17:45):
12.oktobrī, 14.oktobrī, 19.oktobrī, 21.oktobrī, 26.oktobrī,
28.oktobrī. Vada Linda Tokareva - Kušnere tālr. 22026010.
10. oktobrī plkst. 11:00 RUDENS KRASTINGS. Liepnas
upes ielejā, 7 km. Starts: plkst. 11:00, Žīguru pagasts,
Balvu novads pie vecā Golodnika ceļa. GPS:57.335629,
27.701317, Ilgums: 4-5 h. Pieteikšanās līdz 09.10
plkst.15:00, pa e-pastu turisms@vilaka.lv vai rakstot un
zvanot pa tālr. 28686600.

Pasākumu laikā tiks filmēts un fotografēts. Apmeklējot pasākumus jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskie noteikumi.
Sīkāk par pasākumu norisi un laikiem skatīt www.baltinava.lv, www.balvi.lv, www.rugaji.lv, www vilaka.lv un sociālajos tīklos.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk: 1 reizi mēnesī
Izdevējs: Balvu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009115622
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.

E-pasts: zinas@balvi.lv
Tālrunis: 64522830.
Informatīvais izdevums ir BEZMAKSAS
Tirāža: 8500 eksemplāri
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Izdevumu sagatavoja:
Terēzija Babāne, Agrita Luža
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti
atbild raksta autors.

