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Sācies jaunais mācību gads Balvu
novadā

Informācija: Iluta Jaunžeikare
Foto: no skolu personīgajiem arhīviem

Zinību dienā - 1. septembrī –pat
daba mūs sveica ar spožu sauli, liegu
vējiņu un mirdzošu rīta rasu. Agrā
rīta cēlienā katrs skolēns, skolotājs,
vecāks, vecvecāks, skolas darbinieks,
devās raitā solī uz skolu, lai klātienē
uzsāktu jauno mācību gadu.
Zinību diena Balvu novadā
izskanēja 28 izglītības iestādēs 2 Valsts ģimnāzijās (Balvu Valsts
ģimnāzijā, Viļakas Valsts ģimnāzijā),
5 vidusskolās (Balvu profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā,
Rekavas vidusskolā, Tilžas vidusskolā,
Baltinavas
vidusskolā,
Rugāju
vidusskolā), 1 sākumskolā (Balvu
sākumskolā), 5 pamatskolās un
to filiālēs (Stacijas pamatskolā,
tostarp Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiālē, Viduču pamatskolā, Eglaines
pamatskolā, Žīguru pamatskolā,
Bērzpils pamatskolā), 9 profesionālās
ievirzes skolās, tostarp jauniešu
centros (Balvu Mākslas skolā, Balvu
Mūzikas skolā, Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolā, Balvu Sporta
skolā, Viļakas Mūzikas un mākslas
skolā, Viļakas Bērnu un jaunatnes
sporta skolā, Rugāju sporta centrā,
Viļakas Bērnu un jauniešu centrā,
Balvu Bērnu un jauniešu centrā),
6 pirmsskolas izglītības iestādēs

Balvu Mākslas skola - Mākslas centrs, kur attīstās radošums, iztēle, gaume un prasme saskatīt skaisto, estētisko gan
dabā, gan cilvēku radītā vidē, kas tiek nodrošināts mācību procesā, lai ikdienā izkoptu un atvērtu radošo potenciālu.
(Balvu
PII
“Sienāzītis”,
Balvu
PII “Pīlādzītis”,
Bērzkalnes PII,
Kubulu PII “Ieviņa’, Medņevas PII
“Pasaciņa”, Viļakas PII “Namiņš”) un
skolu pirmsskolas izglītības grupās
(Baltinavas vidusskolas pirmsskolas
izglītības grupā, Rekavas vidusskolas
pirmsskolas izglītības grupā, Rugāju
vidusskolas pirmsskolas izglītības
grupā, Tilžas vidusskolas pirmsskolas
izglītības 2 grupās, Žīguru pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupā, Bērzpils

Viduču pamatskolas mūzikas skolotāja Inita Raginska kopā ar savu 6.klasi.

pamatskolas pirmsskolas izglītības
2 grupās, Eglaines pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupā).
Kopā novada skolās 1.septembrī
mācības uzsāka 1939 skolēni, tai
skaitā 166 pirmklasnieki. Novada
izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas
izglītību apgūst 166 sešgadīgie bērni.
11 novada skolās tiek īstenotas
speciālās izglītības programmas,
kuras apgūst 108 skolēni: programmu
izglītojamajiem
ar
mācīšanās
traucējumiem- 59; ar garīgās veselības
traucējumiem-2; ar garīgās attīstības
traucējumiem- 34; ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem- 13.
Vissatraucošākais rīts noteikti
bija pirmklasnieku un pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņu ģimenēs,
kuri Zinību dienā pirmo reizi devās uz
jauno izglītības iestādi.
Uzsākot 2021./2022.mācību gadu
lielākajā Balvu novada izglītības iestādē
- Balvu sākumskolā, pirmklasniekus un
pārējos skolēnus sveica atjautīgā un
zinātkārā sunīte Lote no Izgudrotāju
ciema, kura kopā ar kaķi Bruno devās
jaunā piedzīvojumā- atklāt krāsaino
Balvu sākumskolas noslēpumu. “Viņi
priecājās par deju studijas „Terpsihora”
atraktīvajiem dejotājiem un kopā ar
bērniem ķēra Wi-Fi, muzicēja, kā arī

izgudroja Gudrības robotu, tam vēderā
ieliekot gan grāmatas, gan zīmuļus,
gan līmi un pildspalvas, gan burtnīcas,
vārdu sakot, lietas, kas noderēs skolā.
Balvu sākumskolas skolotājas saviem
skolēniem
dāvināja
burbuļlietu,
aicinot katrā ziepju burbulītī ieraudzīt
sev svarīgas lietas,” tā par piedzīvoto
Zinību dienā stāsta skolas direktore
Larisa Krištopanova.
Rugāju vidusskolā pasākuma laikā
tika sumināti 14 braši pirmklasnieki,
kuri uzsāka savas skolas gaitas.
Viņi
saņēma
mugursomas
ar
skolai nepieciešamajiem mācību
piederumiem, kuras sagādāja Rīgas
evaņģēliskā draudze. Ar šo draudzi
Rugāju vidusskolai ir izveidojusies
sirsnīga sadarbība jau vairāk kā desmit
gadu garumā.
Lielākajā Balvu novada pirmskolas
izglītības iestādē “Pīlādzītis” mazos
pīlādzēnus jaunajā mācību gadā
ievadīja draugi Annele, Āzis, Juris un
Tontons. Kā stāsta vadītāja vietnieks
izglītības jomā Ina Aizupe, tad
dziesmas, dejas, bērnu prieks, labas
domas sildīja un iedvesmoja ikvienu,
kā arī tradicionāli grupas saņēma
dāvanā gardo pīlādžu ievārījumu.
Turpinājums 24. lpp.
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Piešķir
līdzfinansējumu
pasākumam un
atļauj izsniegt
bieži sastopamo
derīgo izrakteņu
ieguves atļauju
Informācija: Terēzija Babāne
6.augustā notika ārkārtas domes sēde, kurā
izskatīja un apstiprināja četrus lēmumus.
Piešķir līdzfinansējumu pasākumam

Domes deputāti nolēma piešķirt no Balvu
novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta
biedrības
“Ritineitis”,
Reģ.Nr.40008149232,
rīkotajam pasākumam “Mūzika saulrietam 6”,
līdzfinansējumu EUR 1300 (viens tūkstotis trīs simti
euro 0 centu). Līdzfinansējums paredzēts mūziķu
honorāram, muzikālā noformējuma nodrošināšanai,
plosta un laivu nomai, novirzot finansējumu
no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “pārējie
pasākumi, sabiedriskās attiecības”. Pasākums notika
21.augustā Balvos.
Piešķir finansējumu biedrībai “Latvijas
svarcelšanas federācija” Balvu Sporta skolas
audzēknes un trenera dalībai Eiropas čempionātā
svarcelšanā U-15, U-17 vecuma grupā
Deputāti nolēma piešķirt no Balvu novada
pašvaldības 2021.gada budžetā apstiprinātajiem
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu
EUR 930 (deviņi simti trīsdesmit euro un 0 centu)
apmērā biedrībai “Latvijas svarcelšanas federācija”
Balvu Sporta skolas audzēknes un trenera dalībai
Eiropas čempionātā svarcelšanā U-15, U-17 vecuma
grupā. Finansējums paredzēts dalības maksas (EUR
300) un viesnīcas izdevumu (EUR 630) segšanai.
Čempionāts notika no 20. līdz 23.augustam
Cehanovā, Polijā.
Atļauj izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju
Deputāti nolēma izsniegt SIA”LIEPAS Z”, reģ.
nr.43401000142, adrese “Liepas”, Lazdulejas
pagasts, Balvu novads, LV-4592, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2046.
gada 12. jūlijam, smilts – grants, smilts ieguvei
atradnē “Pazlauga 2”, kas atrodas Baltinavas
pagasta, Balvu novadā, kadastra numurs 3844 011
0163 (kadastra apzīmējums 3844 011 0163), pēc
valsts nodevas – EUR 142,29 (viens simts četrdesmit
divi euro 29 centi) samaksas.
Deputāti deleģē Medņevas pirmsskolas izglītības
iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas skolotāju
veikt Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” vadītāja pienākumus, kas saistās ar
līgumu slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu
un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz B.B. Lēmums
stājās spēkā ar 2021.gada 10.augustu.
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Domes sēdē lemj
par brīvpusdienu
piešķiršanu,
Sociālās pārvaldes
izveidi, apstiprina
izglītības iestāžu
un komisiju
Balvu novada
nolikumus
pašvaldība aicina
būt piesardzīgiem,
izmantojot bērnu
rotaļu laukumu
pilsētas skvērā
īpašumu nodošanu atsavināšanai.

Domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus
“Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošo neapbūvētu zemes gabalu
iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, “Par
Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību
izsoles noteikumi”.

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.

Informācija: Iluta Jaunžeikare

26.augustā norisinājās kārtējā Balvu novada
domes sēde, kurā kopumā tika izskatīti 125 darba
kārtības jautājumi.
Domes sēdē deputāti lēma par Sociālās
pārvaldes izveidošanu, kā arī apstiprināja pārvaldes
nolikumu un par iestādes vadītāju iecēla Viktoriju
Puku. Sakarā ir to, ka turpmāk Sociālā pārvalde
pārraudzīs arī feldšerpunktu darbību, tika veikti
grozījumu to pagastu pārvalžu nolikumos, kuros līdz
šim ietilpa feldšerpunkti.
Deputāti lēma par Balvu novada pašvaldības
iestādes “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma
centrs” izveidošanu un apstiprināja šī centra
nolikumu.
Sēdē apstiprināja Iepirkumu komisijas,
Dzīvokļu
komisijas
un
Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisijas nolikumus, kā arī lēma
par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sastāvu, komisijas izveidošanu un
apstiprināja šīs komisijas nolikumu.
Deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu
par brīvpusdienu piešķiršanu Balvu novada
izglītības iestādēs no 2021.gada 1.septembra,
kā arī apstiprināja dalību ar līdzfinansējumu
projektā “Iedvesmas bibliotēka”, un lēma par
priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Skolas
vecāku biedrība” projektiem “Būt un darīt” un
“Viens par visiem – visiem par vienu”.
Domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu rīkot
ideju konkursu “Par Balvu novada ģerboni”.
Sakarā ar dibinātāja un dibinātāja adreses
maiņu (Balvu novada pašvaldība), domes sēdē lēma
par Rugāju vidusskolas, Baltinavas vidusskolas,
Rekavas vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas,
Eglaines pamatskolas, Viduču pamatskolas, Žīguru
pamatskolas, Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes
“Namiņš”, Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa”, Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas nolikuma apstiprināšanu, Viļakas Mūzikas un
mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu, Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas, Viļakas jauniešu
iniciatīvu centra un Rugāju sporta centra nolikuma
apstirpināšanu.
Tika izskaitīti vairāki jautājumi par nekustamo
īpašumu nomu, nomas līgumu pagarināšanu,
nomas tiesību izsoles rezultātiem un nomas līgumu
slēgšanu, nekustamo īpašumu sadali, nekustamo
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Informācija: Iluta Jaunžeikare
Balvu novada pašvaldība aicina būt
piesardzīgiem, izmantojot bērnu rotaļu laukumu
pilsētas skvērā. Tā segums vairākās vietās ir bojāts.
Pašlaik ir rasts risinājums un šīs seguma vietas ir
aizpildītas.
Informējam, ka jaunā Balvu novada pašvaldības
vadība šo rotaļu laukuma apsekoja jau uzreiz pēc
ievēlēšanas. Viņi ir apzinājuši problēmu. Risinājums
ir pilnīga seguma nomaiņa, esošo aizstājot ar
flīžveida gumijas segumu. Šajā budžeta gadā
tas prasa papildus finansējumu, un būs jāmeklē
risinājumi, kur to rast, kā arī jārēķinās, ka uz
remontdarbu laiku ir jānoņem visas iekārtas. Pašlaik
rotaļu laukums vēl tiek aktīvi izmantots, tāpēc
iekārtu noņemšana atkal radītu neapmierinātību
laukumiņa apmeklētāju vidū
Pašvaldības vadība ir iepazinusies ar situāciju
bērnu rotaļu laukumā un tuvākajā laikā izstrādās
plānu, lai saprastu, kāda būs rīcība, lai sakārtotu šo
rotaļu laukumu.
Informācijai:
Bērnu rotaļu laukuma plānošana un darbu
uzsākšana notika 2017.gada ziemā. Izveidots tas
tika un svinīgi atklāts 2017.gada jūlijā. Veicot
laukuma plānošanu, netika paredzēta lietus ūdens
novadīšanas sistēma, kaut arī tas tika izveidots zemā
vietā. Ņemot vērā rotaļu laukuma novietojumu,
uz tā krājās lietus ūdeņi, kas ilgā laika periodā
ir negatīvi ietekmējuši gumijas segumu. Pēc kā
pašvaldība izveidoja papildus lietus novadīšanas
sistēmu, kas laukumu padarīja sausāku, tomēr
segums jau ir neatgriezeniski bojāts. Pēc ikgadējiem
pavasara remontiem laukumiņš bija ekspluatējams
atlikušajā sezonā, tomēr šie remonti nav nesuši
vēlamo rezultātu. Šobrīd ir nepieciešams veikt
laukuma seguma nomaiņu, jo tas vairs nav kvalitatīvi
remontējams.
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Jaunizveidotās Balvu novada Pabeigti remontdarbi pie
Izglītības pārvaldes kopīgais Bērzpils pagasta pārvaldes
redzējums un mērķi
ēkas
Informācija: Balvu novada Izglītības
pārvalde
Jaunizveidotā Balvu novada
Izglītības pārvalde vēl ir izveides
procesā, tāpēc darbu joprojām turpina
Balvu novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde, bijušā Viļakas novada
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
un bijušā Rugāju novada Izglītības
pārvalde.
Šo pārvalžu jau kopējais redzējums
un mērķi jaunizveidotājā Balvu novadā
ir:
1. Sekmēt novada izglītības iestāžu
darba pārraudzību, kvalitātes pilnveidi
un izglītības pakalpojumu daudzveidību.
2. Nodrošināt metodiskā darba
organizēšanu, sekmējot labās pieredzes
popularizēšanu novada un valsts līmenī,
kā arī pedagogu savstarpējo sadarbību.
3. Atbalsts izglītības iestādēm mācību
procesa organizēšanai mūsdienīgas
lietpratības mācību satura un pieejas
ieviešanā.
4. Atbalsta nodrošināšana pedagogu
tālākizglītībā, sekmējot prasmi organizēt
mūsdienīgu mācību un audzināšanas
procesu, tādējādi uzlabojot izglītojamo
individuālās kompetences un mācību
sasniegumus.
5. Izvērst un turpināt jaunā mācību
satura ieviešanu visās izglītības
pakāpēs.
6. Turpināt digitalizāciju visās izglītības
iestādēs, sekmējot pedagogu un
izglītojamo digitālās kompetences visos
izglītības posmos.
7. Izglītības iestāžu vadības komandu
profesionālās kompetences pilnveide
izglītības kvalitātes uzlabošanai un
lietpratības pieejā balstītā mācību
satura ieviešanai, īpaši menedžmenta
prasmēs .
8. Turpināt materiāli tehniskās bāzes
modernizēšanu izglītības iestādēs,
uzlabojot mācību vides kvalitāti.
9. Iekļaujošās un speciālās izglītības
attīstības veicināšana, Balvu Iekļaujošas
izglītības atbalsta centra (BIIAC)
nostiprināšana ar atbalsta personālu
novada griezumā, metodiskais atbalsts
un izpratnes nostiprināšana.
10. Attīstīt profesionālās ievirzes,
interešu izglītības un karjeras izglītības
piedāvājumus, valstiskās un tikumiskās
audzināšanas īstenošanai un bērnu un
jauniešu brīvā laika aktivitātēm.

11. Aktīvi veicināt bērnu, jauniešu ,
pieaugušo un veterānu sporta attīstību
Balvu novadā.
12.
Profesionālās un mūžiglītības
nostiprināšana un darba izvēršana.
13. Balvu novada Izglītības , sporta
un profesionālās izglītības attīstības
stratēģiju izstrāde.
14.
Nostiprināt sadarbību ar
augstskolām STEM (dabas zinātņu un
tehnoloģiju) jomā.
15. Skolēnu pārvadājumu maršrutu
sakārtošana.
Turpretim
Balvu
novada
pašvaldībai kā izglītības iestāžu
dibinātājam sadarbībā ar Izglītības
pārvaldi jānodrošina vides sakārtošana,
tiesiskais
aspekts,
metodiskais
darba atbalsts, vadītāju vērtēšana,
akreditāciju rekomendāciju kontrole,
izglītības un sporta attīstības stratēģijas
jeb stratēģiskā vadība un virzība,
pārraudzība, izglītības kvalitātes analīze
(turpmāk), pašvērtējuma saskaņošana,
dibinātāja pārstāvja darbs iestādes
padomē un risku apzināšana.
Izglītības iestādes atbild par
mācību satura lietām- datos balstītu,
ar skolas mērķi saistītu plānošanu un
īstenošanu, pedagogu tālākizglītību,
skolas
(iestādes)
padomes
stiprināšanu, vērtēšanas jautājumiem,
izglītības kvalitātes sistēmas vadīšanu,
pašvērtējuma aktualizāciju ik gadu,
datu pratību, analītisko domāšanu,
sistēmisko
domāšanu,
pārmaiņu
procesu vadību iestādē, diferenciāciju,
personalizāciju, individualizāciju (arī
iekļaujošu), risku apzināšanu, bet skolas
direktors veido izglītības kvalitātes
sistēmu, nodrošina pašvērtēšanu,
satura, vides pārvaldību iestādē, analizē
datus.
Lai visi bērni Balvu novadā jūtos
mīlēti, cienīti un mudināti pilnvērtīgi
attīstīties un saņemtu kvalitatīvu
izglītību – Balvu novada pašvaldība
kopā ar Izglītības pārvaldi un izglītības
iestādēm strādās pie kopīgas vīzijas,
pie iespējām un atbalsta visiem, pie
sadarbības un komandmācīšanās, pie
inovāciju kultūras un uz pierādījumiem
balstītas informācijas, pie mācību
pieredzes un savstarpējās pieredzes
apmaiņas, pie mācīšanās no lielākām
mācību sistēmām, pie līderības par
mācīšanos.

Informācija: Biruta Bogdane
Bērzpils pagastā ir pabeigti
darbi pie pagasta ēkas fasādes
remonta: ēkas ieejas mezgla
pārbūves un lietus kanalizācijas
izbūves, ēkas pamatu apmales
izbūves.

Esošās notekas tika noņemtas
un iztīrītas, nomainīti stiprinājuma
dēļi notekas pieliktas atpakaļ un
izveidota lietus ūdeņu novade.
Darbus veica SIA “Veskor.”Izmaksu
summa EUR 8247.75 bez PVN.
Turpināsim darbus pie pagasta
ēkas fasādes uzlabošanas nākošajā
budžeta gadā.

Balvu Goda pilsonei
VAIRAI RESNEI – 70
Informācija: Balvu Novada
muzejs
Foto: no personīgā arhīva
Vaira Resne - Balvu
Goda pilsone, Balvu Tautas
teātra režisore, Neredzīgo
dramatiskās kopas „Redzēt
ar sirdi” režisore. Kopš
1972.gada vada Balvu
teātri, kopš 2009.gada
vada arī Latvijas Neredzīgo
biedrības Balvu nodaļas
dramatisko kopu “Redzēt
ar sirdi” un Balvu pagasta
dramatisko
kolektīvu.
1986.gadā
kolektīvs
viņas
vadībā
ieguvis
godpilno Tautas kolektīva
nosaukumu.
Iestudētas
vairāk kā 70 izrādes. Daudzi
iestudējumi guvuši ļoti
augstus rezultātus Latvijas
Nacionālā Kultūras centra
organizētajā amatierteātru skatē “Gada izrāde”. Teātris guvis panākumus
gan Latvijā, gan aiz tās robežām.
V.Resne ieviesusi jaunu tradīciju Latgales reģionā – 2007.g. Balvos
notiek I Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls “Ķiršu dārzs”, kas
atkārtojas ik pēc pāris gadiem. Balvu Tautas teātris un V.Resnes veikums
iekļauts Balvu Novada muzeja ekspozīcijā.
2004.g. – piešķirta LR Kultūras Ministrijas Prēmija par radošu veikumu
un spilgtiem iestudējumiem, popularizējot Latvijas teātra mākslu.
2011.g. - piešķirts Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiras apbalvojums.
2018.g. piešķirts Balvu Goda pilsoņa nosaukums.
2020.gadā Vairai piešķirta VKKF Mūža stipendija par mūža ieguldījumu
kultūras un mākslas attīstībā.
Vaira Resne aktīvi iesaistījusies arī sabiedriskajā darbā, sadarbojusies
ar dažādām biedrībām un kultūras institūcijām. Viņai piemīt izcils pedagoga
talants – viņas audzēkņi ir daudzi šobrīd aktīvi Balvu iestāžu vadītāji un
sabiedriskie darbinieki, vairāki izvēlējušies savu dzīvi saistīt ar teātri, mākslu
un kultūru.
Sveicam Vairu Resni skaistajā dzīves jubilejā un vēlam stipru veselību
un vēl daudz radošu panākumu!

Atbildes uz iedzīvotāju sūdzībām
Informācija: Terēzija Babāne
Viļakas pilsētas pārvalde saņēma iedzīvotāju
sūdzības par pulksteni pie veikala “Maks” Viļakā,
kurš ir apstājies un maldina iedzīvotājus, kā arī
par autobusu maršrutu sarakstiem pie Viļakas AO.
Par pulksteņa darbību sazinājāmies ar SIA
“Alta S” valdes priekšsēdētāju. Viņš izstāstīja,

ka pulkstenim ir sabojājies akumulators, tāpēc
pulkstenis pašlaik nestrādā. Veikala īpašnieks solīja
visdrīzākajā laikā pulksteni savest kārtībā.
Savukārt Viļakas AO autobusu maršrutu
koordinatore pastāstīja, ka “autobusu maršrutu
saraksti tiek izdrukāti, piesprausti pie pieturas,
bet nepaiet ne pāris dienas, kad tie tiek noplēsti.”
Viļakas pilsētas pārvalde ir pasūtījusi autobusu

3

maršrutu sarakstu uz biezāka materiāla un
visdrīzākajā laikā autobusu maršrutu saraksts būs
pieejams citā kvalitātē.
Ar priekšlikumiem, idejām un sūdzībām var
griezties Viļakas pilsētas pārvaldē, Abrenes ielā
26, Viļakā, Balvu novadā vai zvanot 64507224, kā
arī iesūtot uz e-pastu vilaka@balvi.lv.
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Balvu novada domes un pašvaldības vadība iepazīšanās
vizītēs pagastos
Informācija: Iluta Jaunžeikare
Foto: personīgais arhīvs
Bērzkalnes pagasts
11.augustā
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sandra Kapteine un
pašvaldības izpilddirektora vietnieks
plānošanas un nekustamā īpašuma
jautājumos Jānis Bubnovs apmeklēja
Bērzkalnes pagastu. Tikšanās laikā
vadības pārstāvji iepazinās ar pagasta
pārvaldes darbiniekiem un apskatīja
pārvaldes ēku, kurā atrodas arī
bibliotēka un Bērzkalnes pirmsskolas
izglītības iestāde.
Balvu novada domes un
pašvaldības vadība uzteica mājīgās,
labiekārtotās un ļoti gaumīgi
iekārtotās pagasta pārvaldes telpas,
kas liecina par ļoti rūpīgu attieksmi
pret savu darba vietu.
Kopā ar pagasta pārvaldes
vadītāju Skaidrīti Salenieci, vadības
pārstāvji apmeklēja objektus, kuriem
būtu nepieciešams remonts. Viens
no šādiem objektiem ir ūdens tornim
pieguļošais šķūnis, kuram šogad
pašvaldības budžetā tika ieplānots
finansējums jumta remontam (koka
konstrukcijas un jumta seguma
nomaiņai), bet diemžēl tirgus izpētes
rezultātā finansējums pārsniedza
ieplānoto. Līdz ar to būs jāmeklē no
kādiem līdzekļiem, grozot plānoto
budžetu, varētu šos darbus veikt.
Otrs objekts, kuram būtu
nepieciešams remonts, ir vecās
notekūdeņu un kanalizācijas sistēmas.
Ir nepieciešama pilnīga renovācija, jo
šobrīd iekārtas ir morāli novecojušas,
kā arī tās ir ļoti lielas pie šī brīža
patērētāju skaita. Šim objektam
ir nepieciešams arī elektrības
pieslēgums, jo pašlaik iekārtas
darbojas paštecē.
Iepazīstot pagasta teritoriju,
tika apskatīts arī Rubeņu ciems, kurā
nozīmīga vieta ir Saieta namam, kas
vietējai kopienai ir pieprasīta tikšanās
vieta, kur saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju

tika izbraukts arī pa pašvaldības ceļiem
un apskatīts pēdējais pārbūvētais
ceļa posms projekta ietvaros “Balvi –
Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova”.
Briežuciema pagasts
18.augustā
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece
Sandra
Kapteine,
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Daina
Tutiņa,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks
administratīvajos
un
finanšu
jautājumos Tamāra Locāne un
pašvaldības izpilddirektora vietnieks
plānošanas un nekustamā īpašuma
jautājumos Jānis Bubnovs apmeklēja
Briežuciema pagastu.
Briežuciema
pagasts
sevi
pieteica kā ļoti sakopts pagasts, uz
ko norādīja aktīvā vietējās kopienas
dzīve un atsaucīgo iedzīvotāju
iesaiste. Tā kā Briežuciems tagad
ir arī #ViedaisCiems, tad kopā ar
pagasta pārvaldes darbiniekiem tika
pārrunāts, kā veicināt Briežuciema
atpazīstamību – ar pašu rokdarbiem,
mājražojumiem
un
amatnieku
ražojumiem, kas piesaistītu tūristus.
Novada domes un pašvaldības
vadība
iepazinās
ar
pagasta
darbiniekiem un telpām, kurās
nepieciešami nopietnāki kosmētiskie
remonti. Pagasta pārvaldei ir piešķirts
finansējums materiālu iegādei, bet
no pieejamajiem cilvēkresursiem
nav neviena, kas šos darbus varētu
veikt. Arī feldšerpunktam ir piešķirti
remontmateriāli koridora remontam.
Pagasta pārvaldes pārraudzībā ir 36
km pašvaldības ceļi, ar kuriem paši
briežuciemieši tiek galā, plānojot ceļu
uzturēšanas darbus.
Šobrīd aktuālākā problēma ir
daudzstāvu paneļu māja, kurā stipra
lietus gadījumā caur novecojušiem
logu rāmjiem tek iekšā ūdens. Ūdens
tiek arī starppaneļos un tek uz citiem
stāviem. Domes un pašvaldības
vadība, kā pirmo risinājumu saskata

Balvu novada pašvaldības vadība vīzītē Bērzpils pagastā, kopā ar pagasta
pārvaldes vadītāju Birutu Bogdani Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskajā
parkā.

Briežuciema pagasts sevi pieteica kā ļoti sakopts pagasts, uz ko norādīja aktīvā
vietējās kopienas dzīve un atsaucīgo iedzīvotāju iesaiste.
šo logu nomaiņu, un tad vērot, vai
šī problēma turpinās. Briežuciema
pagastā ļoti tiek gaidīta atdzelžošanas
iekārtu uzstādīšana. Šobrīd ir
noslēdzies iepirkums un tuvākajā laikā
tiks uzsākti darbi.
Bērzpils pagasts
25.augustā
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece
Sandra
Kapteine,
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Daina
Tutiņa,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks
administratīvajos
un
finanšu
jautājumos Tamāra Locāne un
pašvaldības izpilddirektora vietnieks
plānošanas un nekustamā īpašuma
jautājumos Jānis Bubnovs apmeklēja
Bērzpils un Krišjāņu pagastus.
Tikšanās laikā vadības pārstāvji
iepazinās ar pagasta pārvalžu
darbiniekiem un apskatīja pārvalžu
pārraudzībā esošās ēkas.
Rīta pusē vadība apmeklēja
Bērzpils pagastu, kur viesus uzņēma
pagasta pārvaldes vadītāja Biruta
Bogdane. Kā atzina Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sandra Kapteine, tad
priecēja ļoti sakoptais pagasta centrs,
skaistā, jaunā estrāde, labiekārtotais
aktīvās atpūtas ainaviski tematiskais
parks, arī skola sakārtota un gatava
jaunajam mācību gadam. Priecēja arī
tas, ka Bērzpils pagastā ir sakārtota
ūdenssaimniecība, jo nesen ir veikta
ūdenssaimniecības
rekonstrukcija.
Tuvākajā laikā risināmie jautājumi
Bērzpils pagastā ir par bijušo
ambulances ēku, kur kādreiz atradās
ģimenes ārsta prakse, arī zobārsts.
Šobrīd šī divstāvu māja ir avārijas
stāvoklī un stāv tukša. Līdz ar to
pašvaldībai kopā ar pagasta pārvaldi
jādomā, vai rekonstruēt šo vēsturisko
māju, vai nojaukt.
Otrs risināmais jautājums ir par
tiltu pār Iču, kas ved uz apdzīvotu
vietu Sola, jo tiltam ir redzamas
nolietojuma pazīmes. Tika uzdots
Jānim Bubnovam ar atbildīgo
speciālistu apsekot šo tiltu, novērtēt
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tilta konstrukcijas un stāvokli.
Vēl sasāpējis jautājums Bērzpils
pagastā ir par Saksmales kapu
kapliču, kas ir veca sešstūra koka
ēka, kura šobrīd ir aizslēgta, jo ir
avārijas stāvoklī. Vizuāli ir redzams,
ka ir plaisas ēkas pamatos. Kapliča
ir vajadzīga, tāpēc nākamajos gados
jādomā, kā varētu to sakārtot.
Vienīgais paliek atklāts jautājums
par skolas apkures katla nomaiņu,
kur šobrīd ir nedaudz piebremzēti
katla maiņas darbi. Variants ir darbus
šogad neveikt, bet meklēt papildus
risinājumus un līdzekļus, lai iegādātu
nedaudz jaudīgāku apkures katlu un
ar citu apkures veidu– granulām.
Krišjāņu pagasts
25.augusta pēcpusdienā vadība
viesojās arī Krišjāņu pagastā. Šeit
lielākais plānotais darbs šogad ir
uzstādīt notekūdeņu novadīšanas
sūkņus. Vadība apmeklēja bijušo
pamatskolas ēku, kur šobrīd tikai
neliela daļa no telpām ir izmantotas.
Bet tā kā ēka tiek apsaimniekota
un kurināta, pagasta pārvalde lūdz
izskatīt iespēju tuvākajā nākotnē
pagasta pārvaldes, bibliotēkas un
feldšerpunkta telpas pārvietot uz
šo skolas ēku, lai visas pašvaldības
iestādes būtu vienā vietā.
Vadības delegācija iepazinās
ar trīs daudzdzīvokļu mājām, kurās
vairums ir pašvaldības dzīvokļi.
Tika ievadītas sarunas, ka ēku
energoefektivitātes celšanai varētu
iesaistīties kādā no ēku siltināšanas
projektiem, bet atklāts paliek
jautājums, lai nebūtu komunālo
maksājumu parādu. Tas ir viens no
priekšnoteikumiem,
lai
startētu
projektu konkursā.
Ar pagasta pārvaldes vadītāju
Ivetu Socku- Puisāni tika pārrunāts ar
lielais jautājums par pagasta centra
savienojamību ar novada centru ar
asfalta segumu, jo ceļš nozīmīgs gan
iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.
Paldies pagastu pārvaldēm par
uzņemšanu un iepazīstināšanu ar
savu pagastu!
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Ko domā jaunā Balvu novada iedzīvotāji un uzņēmēji:
aptaujas rezultāti
Šī gada sākumā, izveidojot darba
grupu, tika uzsākts darbs pie jaunās
Balvu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.-2030. gadam un
Balvu novada attīstības programmas
2021.-2027. gadam izstrādes.
Laika posmā no 2021. gada 24.
maija līdz 21. jūnijam norisinājās
pirmā no iecerētajām līdzdalības
aktivitātēm – iedzīvotāji un uzņēmēji

tika aicināti aizpildīt un izteikt savu
viedokli aptaujā. Tās mērķis bija
noskaidrot jaunā Balvu novada
iedzīvotāju viedokli par pašvaldības
attīstību,
problēmām
un
to
iespējamajiem risinājumiem turpmāk.
Aptauja ietvēra arī jautājumus par
pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitāti un iedzīvotāju dzīves līmeni,
iespējamajām pašvaldības attīstības

prioritātēm un vajadzībām nākotnē.
Uzņēmējiem bija iespēja paust savu
viedokli un sniegt priekšlikumus par
nepieciešamajiem pilnveidojumiem
uzņēmējdarbības jomā jaunā Balvu
novada teritorijas attīstībā. Aptaujā
savu viedokli par jaunā Balvu novada
attīstības aktualitātēm izteica 316
iedzīvotāji un 44 uzņēmēji.
Aicinām sekot līdzi informācijai

par nākamajām aktivitātēm gan
pašvaldības informatīvajā izdevumā,
tīmekļa vietnē un citos komunikācijas
kanālos.
Balvu novada pašvaldība izsaka
novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem
pateicību par līdzdalību sava novada
veidošanā un attīstībā!
Aptaujas rezultātu apkopojums
pieejams mājas lapā www.balvi.lv.

BEZMAKSAS nolietoto
elektropreču savākšanas akcija
Balvu novadā

No 1.septembra VID
apkalpo klientus
Balvos

Rudens ir īstais brīdis, kad gatavojoties ziemai, savus mājokļus attīrītu no
nevajadzīgām un nolietotām lietām. Tādēļ SIA “Pilsētvides serviss” sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldību rīko BEZ MAKSAS nolietoto elektropreču savākšanas akciju Balvu
novadā no 2021. gada 6. – 30. septembrim.
Tiek pieņemtas gan maza (piemēram, telefoni, lādētāji, tosteri, fēni u.c.), gan liela izmēra
elektropreces (piemēram, ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas u.tml.), kuru darbībai
nepieciešama strāvas padeve. Nodot iespējams tikai elektriskās iekārtas neizjauktā veidā
un pilnā komplektācijā. Elektropreču pieņemšanas punkti akcijas laikā Balvu novadā:

Informācija: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Pagasts
Vīksnas

Vieta
“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas
pag. (stāvlaukums pie Vīksnas
pagasta pārvaldes)

Atbildīgā persona
Ilgvars Bērziņš

Kontakttālrunis
26562027

Bērzpils

Dārza iela 27, Bērzpils pag.
(pagasta pārvaldes ēkas
iekšpagalms)
Laukumā pretim mājai Jaunatnes
ielā 5 (pie dīķa)
Pagastmāja, Naudaskalns, Balvu
pag. (iekšpagalmā pie garāžas)
(laukums pie vecās katlu mājas)
Sporta iela 3, Vectilža (pie SAC
noliktavas)
Ūdru iela 1, Bērzkalne (aiz
pagasta pārvaldes ēkas pie
saimniecības šķūnīšiem)
“Administratīvā ēka”, Egļuciems,
Lazdulejas pag. (pagastmājas
pagalma pusē)
Balvu iela 15, Kubuli (Kubulu
pagasta pārvaldes pagalmā)
Tilžas centrā, Raiņa iela 12A,
laukumā pretī neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
postenim (NMPD)

Biruta Bogdane

20223100

Elvijs Pujāts

26610572

Andris Ķerāns

26118122

Dainis Keišs
Astrīda Pleša

26224183
26541209

Ēvalds Mass

29378930

Andris Višņakovs

29105480

Irēna Tralla

26188047

Elmārs Striķis

22030695

Krišjāņu
Balvu
Briežuciema
Vectilžas
Bērzkalnes

Lazdulejas

Kubulu
Tilžas

!!! Pirms nederīgo priekšmetu
nogādāšanas
pieņemšanas
punktos,
obligāti jāsazinās ar atbildīgo pārstāvi,
zvanot uz norādīto tālruni, lai vienotos
par laiku, kad nolietoto elektrotehniku tur
iespējams atstāt.
Atgādinām,
ka
elektriskās
un
elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie

atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves
atkritumu tvertnēs. Šīs iekārtas satur
vielas, kas nonākot saskarē ar vidi var kļūt
bīstamas.
Papildus informāciju par akcijas norisi
varat iegūt Balvu Klientu apkalpošanas
centrā, zvanot uz tālruni nr. 27864412 vai
rakstot e-pastu uz balvi@pilsetvide.

Tāpat akcijas laikā Balvu novada iedzīvotāji aicināti BEZ MAKSAS nodot nolietotās
elektropreces (ja ir noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums ar SIA “Pilsētvides serviss”)
arī Balvu Eko laukumā, Ezera ielā 3, darba laikā:
•Pr.
•Ot.
•Tr.
•Ce.

brīvs
15:00-19:00
9:00-13:00
9:00-13:00

•Pk. 9:00-13:00
•Se. 10:00-14:00
•Sv. brīvs

!!! Apmeklējums iepriekš
jāpiesaka pa tālruni nr.
22003930).
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No 2021. gada 1. septembra Valsts ieņēmumu dienests (VID)
sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību uzsāk klientu apkalpošanu
klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC), kas atrodas Partizānu ielā 14, Balvos.
VID klientu konsultants būs pieejams katra mēneša pirmajā
trešdienā no plkst. 8.30 – 17.00. Nākamā klientu pieņemšana
2021. gada 6. oktobrī. Par nepieciešamību pieteikties klātienes
apmeklējumam aicinām interesēties Balvu nobada pašvaldības
VPVKAC pa tel. 65904460. Atgādinām, ka iedzīvotāji visus
VID pakalpojumus var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas var saņemt, zvanot uz
VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu
rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot
uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī
personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS
un nosauc tur redzamo kodu. Tādēļ aicinām rūpīgi izvērtēt
nepieciešamību doties uz klientu apkalpošanas centriem
klātienē un turpināt izmantot iestādes pakalpojumus un saņemt
konsultācijas attālināti – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)
vai zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni.

Informācija par vienotā
psihoemocionālā
atbalsta pakalpojuma
ieviešanu
Informācija: Biedrība “Skalbes”
Informējam, ka no 2021. gada 1.jūlijā Biedrība “Skalbes” sadarbībā
Veselības ministriju ir atvērts bezmaksas psihoemocionālā
atbalsta tālrunis 116123, kas aizvieto kopš 1997. gada eksistējošā
krīzes tālruņa numura +371 67222922 darbību.
Tālrunis 116123 ir pilnībā bezmaksas un darbojas visu
diennakti, turklāt atbalstu iespējams saņemt ne vien latviešu, bet
arī krievu un angļu valodā.
Uz tālruni aicināts zvanīt ikviens iedzīvotājs, kurš nonācis
grūtā situācijā vai sastapies ar emocionāliem pārdzīvojumiem.
Krīzes tālrunis nav domāts tikai dziļām krīzēm. Tās var būt arī
ikdienas problēmas, piemēram, problēmas darbā vai ģimenē,
par kurām gribas ar kādu izrunāties. Tālrunis 116123 ir paredzēts
psihoemocionālā atbalsta sniegšanai pieaugušajiem. Ja krīzes
situācijā nonācis bērns vai pusaudzis, ir jāzvana uz bērnu
un pusaudžu uzticības tālruni 116111, savukārt noziegumos
cietušajiem ir pieejams īpaši šim nolūkam paredzētais tālrunis
116006. Papildus informējam, ka 116123 veic pierakstu uz
attālinātām sertificēta psihologa konsultācijām.
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Aktuāla vakance Balvu novada pašvaldībā
BALVU NOVADA ADMINISTRĀCIJA,
Reģ.Nr.40900036984, izsludina atklātu
konkursu uz Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja amatu uz nenoteiktu
laiku
(profesijas kods 1213 23)
Prasības pretendentiem (-ēm):
• otrā līmeņa augstākā izglītība
(priekšrocība pretendentiem ar
iegūtu izglītību inženierzinātnēs,
arhitektūrā,
pilsētplānošanā,
ekonomikā vai vadībā);
• valsts
valodas
zināšanas
augstākajā līmenī, labas krievu un
angļu valodas zināšanas;
• lietvedības zināšanas un prasmes
dokumentu sagatavošanā;
• teicamas prasmes darbā ar
datoru;
• labas
saskarsmes
un
komunikācijas prasmes;
• spēja patstāvīgi plānot, organizēt
un kontrolēt savu un nodaļas
darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
• vēlama darba pieredze projektu
sagatavošanā, koordinēšanā un

vadībā;
par priekšrocību tiks uzskatīta:
- darba pieredze vadošā amatā
vismaz divi gadi;
- vismaz divu gadu darba pieredze
valsts pārvaldē vai pašvaldībā.
•

Mēs piedāvājam:
•
•
•
•

darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
mēnešalgu 1408 EUR.
Darba vietas adrese: Bērzpils iela
1 A, Balvi, Balvu novads, LV-4501.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties
Balvu
novada
pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv.

Dokumenti amata pretendentiem
jāiesniedz
līdz
2021.gada
17.septembra plkst.15.00.
Dokumentus var iesniegt personīgi
Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā
1A, Balvos, LV-4501 1.stāvā, pastkastē
slēgtā aploksnē, uz kuras norāda
„Pieteikums uz Attīstības plānošanas
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nodaļas vadītāja amatu”, norādot
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi
vai sūtot pa pastu adresētu Balvu
novada pašvaldībai Bērzpils ielā 1A,
Balvos, LV-4501 ar norādi uz aploksnes
„Pieteikums uz Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja amatu”, norādot

iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi,
vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi
dome@balvi.lv (parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu), veicot norādi
- pieteikums „Pieteikums uz Attīstības
plānošanas nodaļas vadītāja amatu”.
Tālrunis uzziņām Mob.T. 28352399.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

Zemes vienību
nomas tiesību
izsoles

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības
uz zemes vienību Šķilbēnu pagastā ar
kadastra apzīmējumu 3882 001 0146,
1,9410 ha platībā.
Zemes vienības nomas tiesību sākumcena
ir EUR 182,20 (viens simts astoņdesmit divi
euro, 20 centi). Izsole notiks Bērzpils ielā
1A, Balvos 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.gada 16.
septembrī plkst.10.15
Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz
zemes vienības daļu Baltinavas pagastā
ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460,
0,62 ha platībā. Zemes vienības nomas
tiesību sākumcena ir EUR 128,00 (viens
simts divdesmit astoņi euro, 0 centi). Izsole
notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3. stāvā Sēžu
zālē, 2021. gada 16. septembrī plkst. 10.00
Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības
uz zemes vienību LAZDUKALNA pagastā
ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0087,
15,00 ha platībā. Zemes vienības nomas
tiesību sākumcena ir EUR 56,00 (piecdesmit
seši euro, 0 centi) par 1 ha bez PVN. Izsole
notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3. stāvā Sēžu
zālē, 2021. gada 16. septembrī plkst. 10.30
Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz
zemes vienību LAZDUKALNA pagastā ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0383, 3,30
ha platībā. Zemes vienības nomas tiesību
sākumcena ir EUR 56,00 (piecdesmit seši
euro, 0 centi) par 1 ha bez PVN. Izsole notiks
Bērzpils ielā 1A, Balvos 3. stāvā Sēžu zālē,
2021. gada 16. septembrī plkst. 10.45
Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz
zemes vienību LAZDUKALNA pagastā ar
kadastra apzīmējumu 3864 008 0081, 6,40
ha platībā. Zemes vienības nomas tiesību
sākumcena ir EUR 56,00 (piecdesmit seši
euro, 0centi) par 1 ha bez PVN. Izsole notiks
Bērzpils ielā 1A, Balvos 3. stāvā Sēžu zālē,
2021. gada 16. septembrī plkst.11.00

IZSOĻU DALĪBNIEKU
ZINĀŠANAI!
•

•

•
•
•
•

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē
var iesniegt Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu
no 2021. gada 6. septembra līdz 2021.
gada 14. septembra plkst. 16.00
Reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci
euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsoles solis EUR 10,00 (desmit euro un
0 centu).
Izsoles rezultātus apstiprina Balvu
novada Dome.
Nomas līgums tiks slēgts uz 6 (sešiem)
gadiem.
Nomas maksu sola par 1 ha, kad
nosolīta augstākā nomas maksa, tiek
aprēķināta nomas maksa par visu
zemes gabalu, nosolīto maksu reizinot
ar zemes gabala platību.
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Izsoles uz zemes vienību daļām
Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienības
daļu ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0589 Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,08 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve). Nosacītā nomas maksa zemes vienībai EUR 28,00
(divdesmit astoņi euro, 0 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas mērķis – individuālā
augļu dārza vajadzībām. Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darbdienu no 2021. gada 6. septembra līdz 14.
septembra plkst. 16.00
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3. stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 16. septembrī plkst.11.15.

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienības
daļu ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141 Vectilžas
pagastā, Balvu novadā, 0,5 ha kopplatībā (zemes gabals
bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība). Nosacītā
nomas maksa zemes vienībai EUR 44,00 (četrdesmit četri
euro, 0 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 6 (seši)
gadi. Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu
no 2021. gada 6. septembra līdz 14. septembra plkst. 16.00
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos 3. stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 16. septembrī plkst.11.30.

Nekustamo īpašumu izsoles
Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nekustamo īpašumu
ar kadastra numuru 3886 003 0615, “Pirts”, Pirts ielā 1, Tilžā,
Tilžas pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0615, 0,2828 m2 platībā
un ēkas ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0615 001, 60,80
m2 platībā. Nosacītā nomas maksas sākumcena EUR 15,71
(piecpadsmit euro 71 cents) par objektu mēnesī bez PVN,
saskaņā ar sertificēta vērtētāja nomas maksas noteikšanas
lietu. Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darbdienu no 2021.gada 13.septembra līdz
2021.gada 17.septembra plkst. 16.00
Izsole notiks 2021.gada 20.septembrī plkst.10.00 Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (Sēžu zālē, 3.stāvā).
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.19,
Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 900
2501 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 019), kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa 32,80 m2 platībā, ar kadastra
numuru 3801 900 2501 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390
001 019) un kopīpašuma 329/31075 domājamām daļām no
daudzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0390
001) un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0021 ha
platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0390).
Izsoles sākumcena - EUR 3187,00 (trīs tūkstoši viens simts
astoņdesmit septiņi euro un 0 centi).
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.oktobra
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 6.oktobrī plkst.10.00.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2,
Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no
viesistabu dzīvokļa 29,3 m2 platībā, ar kadastra numuru
3801 900 2502 (kadastra apzīmējums 3801 001 0367 001
002) un kopīpašuma 3011/27035 domājamās daļas no
dzīvojamā mājas (kadastra apzīmējums 3801 001 0367 001).
Izsoles sākumcena - EUR 1768,00 (viens tūkstotis septiņi simti
sešdesmit astoņi euro un 0 centi).
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.oktobra
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 6.oktobrī plkst.10.20.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības 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).
Nomas tiesību nosacītā sākuma nomas maksa – EUR 687,92
(seši simti astoņdesmit septiņi euro, 92 centi) mēnesī, bez
pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2021.gada 14.septembra plkst.16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2021.gada 14.septembra
plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no
nosacītās sākuma nomas maksas , t.i. EUR 68,79 (sešdesmit

astoņi euro, 79 centi) un reģistrācijas maksu EUR 30.00
(trīsdesmit euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 16.septembrī plkst.11.45.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā
atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības
uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu
novadā, zemes vienības daļu 0,4053 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3801 003 0557 8003). Apbūves tiesību nosacītā
sākuma nomas maksa – EUR 36,00 (trīsdesmit seši euro,
0 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles
pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 14.septembra
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem
līdz 2021.gada 14.septembra plkst.16.00 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma nomas maksas, t.i.
EUR 3,60 (trīs euro, 60 centi) un reģistrācijas maksu EUR 30.00
(trīsdesmit euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 16.septembrī plkst.12.00.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā
izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz
nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu
novadā, zemes vienības daļu 1,6007 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3801 003 0557 8004). Apbūves tiesību nosacītā
sākuma nomas maksa – EUR 139,94 (viens simts trīsdesmit
deviņi euro, 94 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības
nodokļa. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
14.septembra plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem
pretendentiem līdz 2021.gada 14.septembra plkst.16.00
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma
nomas maksas, t.i. EUR 13,99 (trīspadsmit euro, 99 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 30.00 (trīsdesmit euro, 0 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS
“Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 16.septembrī plkst.12.15.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā
izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz
nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā,
zemes vienības daļu 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums
3801 003 0557 8005). Apbūves tiesību nosacītā sākuma
nomas maksa – EUR 111,55 (viens simts vienpadsmit euro,
55 centi). Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
14.septembra plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem
pretendentiem līdz 2021.gada 14.septembra plkst.16.00
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma
nomas maksas, t.i. EUR 11,16 (vienpadsmit euro, 16 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 30.00 (trīsdesmit euro, 0 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS
“Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 16.septembrī plkst.12.30.

Ar izsoļu noteikumiem, nomas līguma projektiem un citu interesējošu informāciju saistībā ar izsolēm, var iepazīties Balvu
novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no 2021.gada 13.septembra līdz 2021.gada 17.septembra plkst. 16.00.
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PROJEKTI/JAUNIEŠU AKTIVITāTES

Nometne
“Vasali
Latgolā!”

Informācija: Marija Duļbinska
Viena krāsaina nedēļa
pavadīta
Balvu
novada
pašvaldības
finansētajā
nometnē “Vasali Latgolā!”
Dienas
nometne
notika
no 2021.gada 23. augusta
līdz 29.augustam. Projekta
(nr.9.2.4.2/16I/050) mērķis bija
uzlabot ar veselības stāvokli
saistīto dzīves kvalitāti bērniem
un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām un viņu vecākiem.
Nometnes ietvaros notika
jaunizveidotā Balvu novada

un Latgales izpēte. Dažādu
darbnīcu
ietvaros
bērni
attīstīja un papildināja savas
prasmes. Bērnus un pieaugušos
priecēja dažādas ekskursijas
un rokdarbu, kā arī psihologa
nodarbību cikls Balvu pilsētā.
Nometnes dalībnieki iepazina
Latviešu tautas rakstus, ko
gravē uz koka Rugājos. Vēlāk
devāmies
uz
dzīvnieku,
pundurkazlēnu, aitu, poniju
Mini Zoo. Ciemojāmies Viļakas
Vissvētās Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcā. Apmeklējām
Viļakas muzeju, kur mūs priecēja
izstāde un Latvijas putnu olu
kolekcija. Spēlējām populārās
lielformāta spēles, priecājāmies
par dabu, un, neskatoties uz
lietainajām dienām, bijām arī
Ludzas pilsētas Amatnieku
mājā, kur uzzinājām daudz
jauna par senlatviešiem.

Norisinājušies trīs
pasākumi ģimenēm
ar bērniem ar
funkcionāliem
traucējumiem

Balvu Novada Ziņas
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Projekts „Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības attīstības III
kārta”
Informācija: Ludmila Baltā
Foto: no personīgā arhīva

ņemot vērā, ka projekta ietvaros,
izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas
tīklus Bērzu, celtnieku, Dārza, Kooperatoru,
Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās
Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu
ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu
piesaisti.
Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija
noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI
par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības III kārta” būvniecību objektam
“Balvu ūdenssaimniecības attīstības III
kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas
inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”,
SIA „ĢL Konsultants” 2020.gada 1.septembrī
bija uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. Šobrīd ir
pabeigti visi apakšzemes darbi, kopumā ir
izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 450 m garumā,

jauni kanalizācijas tīkli 430 m garumā. Tika
atjaunots asfalta segums visas ielas platumā
un garumā, kur notika būvdarbi
Pēc projekta īstenošanas 25 individuālām
dzīvojamām mājām ir iespēja pieslēgties
pie centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem. Tehniskie noteikumi
ir izsniegti 15 individuālām dzīvojamām
mājām, savukārt pieslēgumi veikti 13
individuālām dzīvojamām mājām un vienai
dzīvokļu mājai (3 dzīvokļi), kur centralizēto
ūdeni un kanalizācijas sistēmu izmanto 50
iedzīvotāji. 2021. gada 24. maijā būvdarbi
pabeigti. 2021. gada 8. jūnijā parakstīts
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR
166855,00. Ūdensvada tīklu izbūves darbi,
pēc nodošanas ekspluatācija, sastāda EUR
77625,56 un kanalizācijas tīklu izbūves
darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, EUR
89229,44.

ķiršu iela Balvos.

Par pakalpojumiem personām
ar GRT Viļakā
Informācija: Santa Šmite

ASV vēstniecibas pārstāves Natālija un Īrisa, un pasākuma
tiesnesis Edgars Kaļva.
Informācija: Marija Duļbinska
Ar ASV vēstniecības Rīgā
Mazo grantu programmas
finansiālo
atbalstu
Balvu
Teritoriālā invalīdu biedrība
šovasar
organizēja
3
pasākumus biedrības ģimenēm
ar bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Jūnijā notika Orientēšanās
sacensības Balvos. Pie mums
ciemojās viesi no citām Latvijas
biedrībām. Šajā dienā iepazinām
Balvu pilsētu no jauna.
Jūlijā
organizējām
ekskursiju uz
Gulbenes –
Alūksnes Bānīti. Apmeklējām
Bānīša
muzeju
Alūksnē.

Apskatījām Alūksnes pilssalu,
Torņakalnu un pilsētu. Dodoties
mājās izbraucām ar šaursliežu
bānīti un iegriezāmies Pudeļu
dārzā Litenē.
Un nu pat, 29. augustā,
piedalījāmies Sporta spēlēs
ar noslēguma koncertu viesu
namā “Rūķīši”. Bērnus priecēja
piepūšamā atrakcija. Viesiem
bija iespēja klausīties ģitārista
Riharda Krilova koncertu, kas
sasildīja sirdi ikvienam.
“Šis projekts ir tapis ar
ASV vēstniecības atbalstu. Tajā
paustie viedokļi un secinājumi
vai ieteikumi var neatspoguļot
Valsts departamenta oficiālo
nostāju.”

Viļakas pilsētā, šoruden vērsies vaļā
pakalpojumi personām ar garīga rakstura
traucējumiem- dienas aprūpes centrs
astoņām personām un grupu dzīvoklis 10
personām, projektā Nr. 9.3.1.1./18/I/017
„Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide
un attīstība
Viļakas novadā”. Šobrīd notiek pēdējie
labiekārtošanas darbi gan iekštelpās,
novēršot brāķējumus, gan ārtelpās,
uzkopjot teritoriju.
Dienas centrā, kas atrodas Abrenes ielā
9, pirmajā stāvā ir paredzētas telpas priekš
nodarbībām, aktivitāšu telpa, konsultācijas
telpa- kur tiks padomāts par klientu ar
nepieciešamo speciālistu konsultācijas
noritēs neformālā stilā, kas palīdzēs vairāk
iedrošināt klientu sadarboties ar speciālistu.
Protams virtuve klientiem, koplietošanas
telpas un atpūtas zona.
Dienas centra otrais stāvs paredzēts
vairāk personālam, bet būs izņēmumi,
ka konsultācijām un nodarbībām būs
atvēlētas telpas strādāt ar klientu. Protams,
darbinieku kabineti un personāla virtuve.
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Klientiem būs iespēja Dienas centrā mazgāt
un žāvēt veļu, kā arī būs pieejami dušas
pakalpojumi.
Grupu māja (dzīvokļi), kas atrodas Balvu
ielā 10, būs domāts dzīvošanai uz vietas, kur
būs profesionāls aprūpētājs, kas uzraudzīs
gan kārtību, gan palīdzēs ikdienišķās lietās
klientam.
Ēkas abos stāvos ir paredzētas
istabiņas, gan vienvietīgās gan divvietīgas.
Virtuve, koplietošanas telpas un atpūtas
zona ir paredzēta abos stāvos, kur klientam
būs nepieciešamā tehnika, aprīkojums, lai
pagatavot gan ēst, gan atpūstos pēc Dienas
centra apmeklējuma.
Kā min abu sociālo māju vadītāja E.
Keiša, tad “ir patiess prieks redzēt pieaugošo
interesi par sociālajiem pakalpojumiem
Viļakas pilsētā, klienti gaida šo ēku
atvēršanos, arī es, jo atklājot pakalpojumus,
ēkas piepildīsies ar cilvēku rosību, sadarbību
un izaugsmi. Protams, covid-19 pandēmija ir
ietekmējusi projekta norisi, taču neskatoties
uz to, esam priecīgi par iespējām, kas tiks
radītas, tepat Viļakā”.
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Realizēts projekts “Mūsdienīgs autoserviss –
autovadītāju neaizvietojams palīgs ikdienas steigā un
ikviena drošības pamats”
Informācija, foto: Jolanta Dille
Projekta īstenotājs: SIA “KRIVN”.
Projekta vadītāja: Jolanta Dille, tālr. +371 22425592, e-pasts: gramatvediba2020@
gmail.com.
Īstenotāja kontakti: Nauris Ločmelis, tālr.+371 26108508, e-pasts:
naurisbaltinava@inbox.lv.
Projekta Nr. 20-07-AL19-A019.2101-000008.
Projekta kopējās izmaksas: 14861,35 EUR, tai skaitā publiskais ELFLA finansējums
sastāda 10402,94 EUR.
Projekta mērķis: Autoservisa izveide Baltinavā. SIA “KRIVN” autoserviss atrodas
Dārza ielā 1A, Baltinavā, Baltinavas pagastā, Balvu novadā.
Autoservisā būs pieejami šādi pakalpojumi:
- auto remonts, gan ritošajai gan motoram, tajā skaitā eļļas maiņas;
- riepu montēšanas un balansēšanas pakalpojumi;
- auto lukturu regulēšanas pakalpojums;
- pieslēgt auto diagnostiku un citus pakalpojumus.
Autoserviss drīzumā sāks (pabeigsim iesāktos darbiņus autoservisa uzlabošanai)
pieņemt savus pirmos klientus, pēc pieraksta, Tel. Nr. 22425592 vai 26108508.

Uzsākts
projekts
„Viens par
visiem-visi
par vienu”
Informācija: Madara Jeromāne
Biedrība
„Skolēnu
vecāku
biedrība” sadarbībā ar Viļakas Valsts
ģimnāziju īsteno projektu „Viens par
visiem-visi par vienu”, kā mērķis ir

Krāsaina
vasara un
krāsaini mēs
Informācija: Agnese Puļča
Foto: no personīgā arhīva
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
no 9.-13.augustam norisinājās dienas
nometne, kurā 16 dalībnieki aktīvi un
radoši pavadīja vasaras dienas.
Nometnes katra diena sākās
ar iesildīšanos dienai, kurā katrs
dalībnieks rāda vienu sportisku soli,
kuru visi kopā izpilda, bet noslēdzas ar
apli, kurā tiek izstāstītas savas sajūtas
par dienu, kas patika vai varbūt arī
nepatika. Tradicionāli nometne sākās
ar iepazīšanās aktivitātēm, nometnes
noteikumu izstrādi un krāsaina
karoga uzzīmēšanu. Šogad bērniem
bija iespēja piedalīties “Lāču dārza
ekspedīcijā” un četrās komandās
meklēt piecpadsmit objektus visā

veicināt piederības sajūtu savai klasei
un skolai Viļakas Valsts ģimnāzijas
5.-12.klašu audzēkņu vidū, kopīgi
organizējot
skolēnu
izplānotas
neformālās izglītības aktivitātes, kas
vērstas uz savstarpēju sadarbību,
saliedēšanos un piederības sajūtas
radīšanu.
Skolēna labsajūta savā klasē
būtiski ietekmē vēlmi apmeklēt
mācību iestādi un sekmes, tāpēc
katrai klasei projektā dota iespēja
īstenot savu saliedēšanās aktivitāti,
lai iedvesmas pilni uzsāktu jauno
mācību gadu. Pirmā aktivitāte, kas
notika 20.augustā, bija „Astotie
saliedējas!”, kā ietvaros skolēni izjuta
atkal satikšanās prieku, piedaloties
orientēšanās sportā un kopīgi
pavadot pēcpusdienu Viļakas jauniešu

iniciatīvu centrā. Skolēni spēlēja
dažādas saliedēšanās spēles un dalījās
vasarā gūtajos iespaidos.
12.klases
audzēkņi
savu
saliedēšanās aktivitāti „Divpadsmitie
rullē!” īstenoja 25.augustā, dabas
parkā „Balkanu kalni”. Klasei saistoši
bija izmēģināt lāzertaga spēli, ko
lielākā daļa audzēkņu darīja pirmo
reizi. Lāzertaga spēlē jaunieši izjuta
piedzīvojumu un komandas garu un
apzinājās, ka komandā ir spēks, ka
reizēm ir jāpaļaujas uz klasesbiedru,
lai kopīgi sasniegtu izvirzīto mērķi,

kas svarīgi arī skolas un mācību vidē.
Divpadsmitajai klasei šis ir pēdējais
mācību gads un skolēnus būtiski
ietekmējušas pandēmijas sekas,
tāpēc, lai mācību process norisinātos
veiksmīgi un produktīvi, svarīgi veicināt
stabilu skolēnu psihoemocionālo
stāvokli, ko ietekmē arī klases vide un
savstarpējās attiecības.
“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu
pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS).”

Lāču dārza teritorijā, neizpalika gan
sacensību gars, gan pozitīvas emocijas.
Otrdiena sākās ar došanos uz
bibliotēku, kur Balvu skvērā ar
dažādām aktivitātēm sagaidīja Diāna.
Bērniem bija jāatpazīst grāmatas
no viena zīmējuma, jāzina grāmatu
autori un varoņi, jāspēlē spēles par
un ap grāmatām, bet noslēgumā viņi
spēlēja lielformāta spēli Cirks.
Otrās dienas daļā kopā ar
nometnes skolotājām Agnesi Puļču
un Gunitu Prokofjevu nometnes
dalībnieki veidoja Boho stila dekorus,
spēlēja spēles “Vai tev patīk savi
kaimiņi” un “Mēmo šovu”.
Trešdien devāmies uz Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
depo, kur pastāstīja par darba ikdienu,
izrādīja ugunsdzēšanas automašīnu,
depo telpas, kur bērniem vislabāk
patika trenažieru zāle, jo katrs varēja
parādīt savus spēkus. Pēc tam Līgas
Bules radošajā darbnīcā bērni veidoja
sienas dekorus no ģipša, bet Inta Ozola
savā nodarbībā piedāvāja bērniem
daudzveidīgas
un
interesantas
stafetes. Ceturtdienā Inese Hmara

kopā ar nometnes dalībniekiem
veidoja origami no papīra, savukārt
Inta Ozola piedāvāja mājas SPA. Vēlāk
bērni veidoja sapņu ķērājus no papīra
šķīvjiem un dažādiem materiāliem
Līgas Bules vadībā un dziedāja karaoki,
spēlēja dažādus mūzikas instrumentus
Ilutas Tihomirovas
muzikālajā
nodarbībā.Pēdējā nometnes dienā

gājām pārgājienā, spītējot grūtībām
mērķis – Vecais parks, tika sasniegts,
un kā balva bija brauciens ar plostu
“Vilnītis”, uz kura tika ceptas desiņas
un baudīts Balvu ezera skaistums.
Nometne “Krāsainā vasara” bija tieši
tikpat krāsaina kā tās dalībnieki, un
kopā tika pavadītas aizraujošas dienas.
Paldies visiem, kas piedalījās!
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Brīvdienu
mājas
“Vosoras”
stāsts
Informācija: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs
Jaunais uzņēmums SIA AdAnna
ir realizējis projektu Nr. 2021-VND1-02 “Brīvdienu mājas “Vosoras”
labiekārtošana”, kura īstenošanu
atbalstīja Viļakas novada dome
programmā “Viļakas novada domes
konkurss par finansējuma piešķiršanu
topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju
projektiem 2021. gadā”. Pašvaldības
atbalsts projekta īstenošanai ir
1990.80 EUR, projekta īstenotāja
līdzfinansējums 221.20 EUR.
Brīvdienu mājas “Vosoras” jau
biju ievērojusi, dodoties dažādās
ekspedīcijās pa Medņevas pagastu un
nodomāju, tik skaisti sakoptas, jaukas
mājas un patīkama teritorija, vai tā ir
ēka privātai lietošanai vai tomēr kļūs
pieejama arī viesiem?
Stāsta SIA AdAnna dibinātāja un
vadītāja Anna Elīna Vītola: “Vosoras”
nav vienas vasaras vai viena gada
stāsts. Esam Mārupieši, bet manas
dzimtas saknes atrodas arī Medņevā,
kur joprojām dzīvo manas mammas
krustmāte Leontīna Rundzāne ar savu
ģimeni. Bieži braucām ciemos, tomēr
savu īpašumu bija iespēja iegādāties
tikai pirms 15 gadiem. Mani vecāki
jau sākotnēji nolēma veidot šo
īpašumu pēc iespējas autentiskāku,
lai sajūta būtu it kā ciemojoties pie
vecmāmiņas, kura mūs ir ļoti gaidījusi,
tikai uz īsu brīdi izgājusi. Mums bija
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iespēja izvēlēties mājai vārdu un
apzināti nosaucām to latgaliski par
“Vosorām”, jo tā taču ir mūsu Latgales
vasaras māja. Līdzīgi uzreiz zinājām, ka
mājā jābūt īstam ceplim, kur var cept
savu maizi, pēc iespējas autentiskām
mēbelēm un sadzīves priekšmetiem.
To visu mums ar Rundzānu ģimenes
atbalstu un lielu rūpību izdevās
paveikt vairāku gadu garumā, līdz
varējām baudīt vasaras Latgalē paši
un aicināt ciemos savus tuvākos
draugus, lai svinētu Lieldienas, Jāņus,
arī kapu svētkus un citus svinīgus
notikumus. Katru reizi atbraucot uz
“Vosorām”, mēs pamanījām, cik ļoti
gadu no gada sakoptāka un tūristiem
pievilcīga kļūst arī Viļaka. To novērtēja
arī mūsu tuvākie draugi, tāpēc drīz
vien sapratām, ka Viļaka un “Vosoras”
varētu būt pievilcīgs atpūtnieku
pieturas punkts Latgales apceļošanā.
Īpaši mūs iedrošināja prāvests
Guntars Skutels, kurš iesvētot mūsu
māju novērtēja tās labo auru un
veltīja mums visiem atzinīgus vārdus
par padarīto darbu un viesmīlību.
Un viņam izrādījās taisnība, jo tas ir
tas, ko novērtē mūsu viesi – Latgales
apceļotāji. Tūristi brauc uz māju,
bet atgriežas, pateicoties cilvēku
viesmīlībai.”
Turpina Anna Elīna par savu
pieredzi darbā ar tūristiem: “Projektā
iegādājāmies tās lietas, kuras visvairāk
bija pieprasījuši viesi. Pirmkārt,
velosipēdi (3 pieaugušo un 2 bērnu),
jo ierodoties viesi uzzinot, kur atrodas
apskates objekti, saprata, ka ar kājām
ir nedaudz par tālu, ar automašīnu par
tuvu, būtu jauki, ja būtu velosipēdi. Tā
nolēmu projektā iekļaut velosipēdu
iegādi. Brīvdienu mājas “Vosoras”
nav viesnīca, kur paliek ātri un uz
vienu nakti, iebraucot vēlu vakarā un
dodoties prom agri no rīta. “Vosorās”
minimālais palikšanas laiks ir 2 vai 3
dienas, jo ir jāizbauda daba, autentiskā

Nākotnes sapņus vēl grūti esot saskatīt. “Vosoru” saimnieki turpinās rūpēties
par ērtāku palikšanu un atpūtas iespējām brīvdienu mājā soli pa solītim,
nesteidzoties. Noteikti augs un attīstīsies, domājot par viesu ērtībām.
vide. Un ir bijuši vairāki gadījumi, kad
tūristi ir pieteikuši 2 naktis un pēc
otrās nakts zvana un jautā, vai nav
iespējams palikt ilgāk - vēl trešo vai
ceturto nakti. Vēlos, lai viesi iejūtas
lauku vidē, lai to izbauda. Lai paliktu
ilgāk, īpaši, ja pēkšņi izdomā pagarināt
palikšanu viesu namā, svarīgas ir
sadzīves ērtības. Tāpēc iegādājos
veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju.
Plānoju brīvdienu mājas darbību tā,
lai cilvēki paliktu ilgāk, līdz vienai
nedēļai “Vosorās”. Lai tās tūrisma
sezonā, kas Latvijā ir tik īsa, patiešām
izbaudītu šo lauku mieru un klusumu,
īpaši nesteidzīgi šūpojoties šūpolēs.
Iegādājos arī āra gāzes sildītāju, jo
pat augustā vakari jau mēdz palikt
pavisam vēsi, un saulrieti “Vosorās” ir
īpaši skaisti.”
Arī ziemas sezonā ir iespējams
iznomāt brīvdienu māju. Ja viesi
piesakās laicīgi, māja tiek sakurināta,
un aukstajā laika ir iespēja iekurināt
lielo maizas krāsni un sasildīties
uz mūrīša. “Noteikti, ja
būs

pieprasījums,
mēs
radīsim
piedāvājumu. Ir vairākas ģimenes,
kuras šo divu sezonu laikā ir
apmeklējušas “Vosoras” vairākkārt
– gan vasarā, gan ziemā. Ja ārā nav
lieli mīnusi, tad māju sakurināt un
uzturēt siltumu ir viegli, bet ja būs
ļoti auksti, tad tikai centīgāk jākurina.
Turklāt pirtī iešana gada vēsajā
sezonā sagādā vēl lielāku baudu.
Mūsu ģimene bija iecienījusi ikgadu
Vosoras atklāt Lieldienu brīvdienās un
aizvērt novembrī, pagājušais gads bija
pirmais, kad “Vosorās” viesi svinēja arī
Ziemassvētkus,” teica Anna Elīna.
“Paldies pašvaldībai par atbalstu.
Tas palīdzēja mums atsperties un
sasparoties. Esam radījuši autentiskas
atpūtas iespējas ģimenēm. “Vosoras”
- tā ir miera oāze, enerģijas un spēka
atgūšanas vieta. Aicinām ģimenes
izmantot šo iespēju. Mūsu panākumu
atslēga ir mūsu cilvēkos, mūsu
“Vosoru” komandā,” atbildēja SIA
AdAnna dibinātāja un vadītāja Anna
Elīna Vītola.

Īstenota biznesa ideja “Pamatlīdzekļu nodrošināšana
apģērbu ražošanai“
Informācija, foto: Agrita Luža
Ar
mērķi
veicināt
uzņēmējdarbības vides attīstību,
2021. gada sākumā, vēl bijušā Rugāju
novada ietvaros, tika izsludināts
“Rugāju novada Biznesa ideju
konkurss”. Pašvaldība konkursa
īstenošanai piešķīra finansējumu
5000 EUR apmērā no Rugāju novada
pašvaldības 2021. gada budžeta
līdzekļiem. Šoruden jau ir īstenota
pirmā biznesa ideja konkursa ietvaros
- “Pamatlīdzekļu nodrošināšana
apģērbu ražošanai“.
Projekta mērķis ir iegādāties
pamatlīdzekļus, lai varētu nodrošināt
ilgtspējīgu un videi draudzīgu apģērbu
šūšanu. “Apģērbu tirgus Latvijā un
pasaulē ir ļoti plašs, bet roku darbs
vienmēr ir bijis augstu novērtēts.
Mūsdienās aizvien aktuālāk ir sekot
līdzi vides jautājumiem, resursu

patēriņam, tāpēc apģērbu izstrādē
tiks izmantoti arī ilgtspējīgi materiāli.
Šī būs uzņēmuma konkurētspējas
priekšrocība un šādam precēm
ir arī eksporta potenciāls,” stāsta
projekta autore. Klientiem tiks
piedāvāts gan sieviešu, gan vīriešu
apģērbs, kurš ir radīts ar roku darbu
un augstā kvalitātē, no kvalitatīviem
materiāliem. Domājot par ilgtspējīgu
attīstību, projekta autore zināja
teikt, ka atgriezumi no šiem
materiāliem tiks izmantoti, lai šūtu
auduma iepakojumus, piemēram,
lina salvetes, lina maisiņus pārtikai
(maizei), iepirkumu somas, maciņus
priekš
plānotājiem,
albumiem.
“Nākotnē uzņēmumam ir potenciāls
piedāvāt arī apģērbu labošanas
pakalpojumu, paplašināt tirdzniecības
vietas, sadarbojoties ar veikaliem, kas
pārdot Latvijā ražotas preces, apģērbu
mazumtirdzniecības
veikaliem,

Biznesa idejas autore ir rugājiete Lāsma
Luža, dibinājusi SIA “Auduma pērle”.
zero waste koncepta veikaliem,
lai tur pārdotu iepakojumus. Tiek
domāts arī par to, ka viens klients
var preces iegādāties atkārtoti, tāpēc
nepieciešams
regulāri
atjaunot
piedāvājumu, modeļus, paplašināt
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sortimentu, lai klients
izvēlētos vēlreiz iegādāties preci
tieši no šī uzņēmuma. Šo produkciju
iegādāsies patērētāji, kuriem ir svarīga
apģērba kvalitāte, materiāls, iespēja
pielāgot apģērbu savām vēlmēm.
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Otrā bērnu nometne Viļakā
Informācija: Vineta Zeltkalne
Foto: Biedrības “Saules stari Viļakai”
arhīvs
Biedrības “Saules stari Viļakā”
pastāvēšanas laikā intensīvākais laiks
bija no 28.jūlija līdz 8.augustam,
kad nepilnu divu nedēļu laikā notika
divas nometnes bērniem. Projekta
nometnes komanda un brīvprātīgie
pēc tik aktīva laika bija paņēmuši
nelielu radošu pauzi, lai sakopotu
domas un uzkrātu spēkus jaunam
darba cēlienam.
Vislielākais paldies no nometnes
rīkotājiem, vecākiem un bērniem
ir Sabiedrības integrācijas fondam,
kas atbalstīja projekta Nr. 2021.LV/
ĢDP/005/01 “Ģimenes - miera un
prieka osta” īstenošanu. Tik daudz
pozitīvu atsauksmju nepilnu divu
nedēļu laikā no vecākiem vēl nebijām
saņēmuši. Vecāki ir ļoti priecīgi, ka otrās
nometnes laikā no 6. līdz 8.augustam
bērni apguva jaunas prasmes, par
pavadīto laiku dedzīgi stāstījuši
vecākiem vakaros un nevarējuši
sagaidīt nākamo dienu, kad atkal
dosies uz nometni. Bērni priecātos, ja
nometne būtu daudz, daudz garāka, jo
vēlas, lai vasaras brīvlaiks viņiem būtu
piepildīts. Daudziem otrās nometnes
dalībniekiem, nometnē patika viss.
Daudzi pirmo reizi gatavoja vannas
bumbas, kāds pirmo reizi veidoja
ziepes, kāds pirmo reizi iejutās pavārā
lomā un gatavoja rozītes vai arī
tortiljas. Vairāk bērniem patika gatavot
tortiljas, jo rozīšu pagatavošana prasa
daudz lielāku precizitāti, lai iznāktu

skaista rozīte, tad precīzi mīklā ir
jāiemērc rozītes forma. Aizrautīgi
bērni varētu stāstīt vēl un vēl kādas
jaunas prasmes apguva nometnes
laikā un kādus jaunus draugus ieguva.
Lielākie izaicinājumi nometnē bija
laika apstākļi, kad pēc pirmās vēsās
un vējainās dienas nometnes dienā uz
nākamo dienu atnāca visi dalībnieki,
tad nometnes vadītāja Anita Vjakse
bija ļoti priecīga, ka aktīva kustēšanās
un darbošanās pirmajā dienā palīdzēja
sasildīties arī vējainā laikā.
Šajā nometnē vairāk piedalījās
deviņgadīgie bērni, viņiem ļoti patika
arī sportiskās aktivitātes un dažādas
stafetes, kā arī iespēja uzkāpt Viļakas
katoļu baznīcas tornī, kurā daudzi
dalībnieki kāpa pirmo reizi un Viļakas
pilsētu no augšas redzēja pirmo reizi.
Nākamais nometnes izaicinājums
bija noorganizēt nometnē plānoto
vecāku dienu, kurai atsaucīgākas bija
mammas. Viņas arī piedalījās dažādās
stafetēs un saņēma mazas balvas
kā uzvarētājas dažādās disciplīnās.
Stafetēs
rezultāti
tika
vērtēti
divās grupās: bērniem nometnes
dalībniekiem un vecākiem. Aktīvākie
vecāki sagatavoja ziepes vecāku
gaumē. Nedaudz pasīvākie noskatījās
kā nometnē darbojās pašu bērni un
atbalstīja viņu radošo darbību. Pēdējā
nometnes dienā vecākiem bija iespēja
apskatīt arī bērnu zīmējumu izstādi,
kas bija tapusi pirmās nometnes
dienas laikā.
Viscentīgākās
nometnes
dalībnieces bija brīvprātīgās jaunietes
Raivita, Agnese, Annija un Samanta,

Piedzīvojumu
nakts uz
#Labsvaibs viļņa
Informācija: Madara Jeromāne
Foto: no projekta arhīva
Projekts nr. Nr. VP2021/1-110 „#Labsvaibs”
uzņem apgriezienus un īstenota kārtējā aktivitāte,
kas šoreiz norisinājās Viļakas pilsētas estrādes
parkā un vienoja jauniešus no visa jaunizveidotā
Balvu novada, lai kvalitatīvi un jēgpilni pavadītu
brīvo laiku, iesaistoties aizraujošās āra aktivitātēs,
kas veicinājušas jauniešu saliedēšanos un
savstarpēju socializēšanos.
Aktivitātes laikā jaunieši piedalījās volejbola
sacensībās, orientēšanās sacensībās, spēlēja
lāzertagu, ko daudzi darīja pirmo reizi, kā arī
piedalījās pašu organizētās individuālās sacensībās,
bet par muzikālo noformējumu parūpējās dj Mairix.
Visas spēles un sacensības balstījās uz patīkamu laika
pavadīšanu, ko pavadīja arī komandas un sacensību
gars. Daži jaunieši savus komandu partnerus atrada
un iepazina aktivitāšu laikā, pierādoties tam, ka ne
vienmēr noteicošais ir sena draudzība, sasniegt
vēlamo var arī uzticoties svešiniekam, ja vieno
kopīgs mērķis un ir vēlme sadarboties, iepazīt
jaunus cilvēkus.
Lai jauniešiem būtu lielāka motivācija, volejbola

Nometnes rezultātā: veicināta sadarbība starp bērniem un vecākiem un
vecvecākiem, apzinoties kā ģimenei ir iespējams radoši un sportiski pavadīt
laiku kopā, veicināta pozitīva saskarsme starp vecākiem un bērniem un
apmācīti bērni kā pagatavot gardumus, lai pārsteigtu vecākus un vecvecākus.
kurām tā patika palīdzēt un būt
brīvprātīgajām, ka bija gatavas
turpināt brīvprātīgo darbu arī otrajā
nometnē. Kādai brīvprātīgajai vairāk
patika sadarboties ar jaunākajiem
nometnes bērniem, citai labāk veicās
ar vecākajiem bērniem. Jaunietes
apstiprināja, ka labprāt arī nākotnē
būtu brīvprātīgās nometnēs un citos
pasākumos bērniem. Aicinām pirmās
un otrās nometnes dalībniekus,
gan arī Viļakas apkaimes bērnus
un jauniešus un viņu vecākus
pieteikties
ģimeņu
godināšanas
pasākumam. Aicinām pieteikties
bērnus, jauniešus un vecākus, kuri
būtu gatavi pasākumā piedalīties ar
kādu muzikālu priekšnesumu, dziedot
kādu dziesmu vai spēlējot kādus
mūzikas instrumentus. Koncerts
un ģimeņu godināšanas pasākums
notiks septembra sākumā Viļakas
Romas katoļu baznīcā, to aicinām
apmeklēt ikvienam interesentam,

un orientēšanās sacensību uzvarētāji balvās
saņēma diplomus un medaļas, savukārt, individuālo
sacensību uzvarētāji saņēma JBL go 2 skaļruņus, kas
ir lielisks jauniešu sabiedrotais ikdienas brīvā laika
pavadīšanā. Arī jauniešiem, kuri piedalījās visās
komandu spēlēs, tika dota iespēja piedalīties šāda
skaļruņa izlozē, kas notika pasākuma noslēgumā.
Jaunieši atzina, ka guvuši iespaidus un sen neizjustas
emocijas, kopā būšanas prieku, kas tik bieži izpalicis
pandēmijas dēļ un ar nepacietību gaida nākamo
projekta aktivitāti.
Pandēmija atstājusi sekas ikviena jaunieša
dzīvē, tāpēc šajā projektā tiek īstenotas pašu
jauniešu iniciētas aktivitātes, kas veicina jauniešu
līdzdalību, sadarbību un kvalitatīvu brīvā laika
pavadīšanu jaunietim draudzīgā vidē. Projekta
laikā jauniešiem tiek celta pašapziņa, mazināti
psihoemocionālās veselības riski, kā arī veicināta
sagatavotība turpmākajām mācībām un darba
tirgum un paaugstinātas dažādas citas jauniešiem
aktuālas un būtiskas kompetences.
27.augustā notiks aktivitāte „SUP-dvesma”, kas
norisināsies Viļakas ezerā, baudot atpūtu uz ūdens.
Projektā paredzētas vēl daudzas citas interesantas
un aizraujošas aktivitātes par kurām iespējams
sekot līdzi Balvu novada jauniešu centru facebook
lapās un jauniešu centros. Aktivitātes norisinās pēc
iepriekšējas pieteikšanās, lai spējam nodrošināt
valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.
gadam ietvaros”.
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ievērojot valstīt noteiktos Covid-19
ierobežojumus.
“Pasākumu
finansiāli
atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem. Publikācija ir sagatavota
ar Sabiedrības integrācijas fonda
finansiālu atbalstu no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem. Par publikācijas
saturu atbild biedrība “Saules stari
Viļakai”.
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Bērnu
vasaras
nometne
“Vienā
ritmā”

Informācija: Marija Bukša
Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolā no 9. līdz 13. augustam
notika bērnu vasaras nometne
“Vienā ritmā”. Nometnē piedalījās
dalībnieki vecumā no 8 līdz 12
gadiem no Baltinavas un tuvējās
apkārtnes.
Nometnē
bērni
iesaistījās
radošajās darbnīcās, sportiskās
aktivitātēs, izzinošās ekskursijās un
pārgājienos, attīstot gan individuālās
spējas un dotības, gan prasmes
darboties grupās.
Tika izveidotas pašu bērnu doto
nosaukumu 4 grupas — “Pūķi”,
“Apelsīni”, “Mandarīni” un “Citroni”.
Katra nometnes diena sākās ar
rīta rosmi, pēc tam sekoja radošās
darbnīcas. Pie skolotājas Lilitas
Kūkojas bērni mācījās izgatavot
dažādus sitamos instrumentus
— gan mazās bungas ar vālītēm,
gan šeikerus no kindersurprise olu
iepakojuma, kā arī zīmēja savus

Balvu Novada Ziņas

portretus.
Dažādus ritmus uz dažādiem
profesionālajiem
sitamajiem
instrumentiem
bērni
mācījās
spēlēt pie skolotāja Aigara Bukša.
Diāna Logina mācīja latviešu tautas
tradicionālo deju soļus un rotaļas.
Pēcpusdienā bērni apmeklēja kādu
ievērojamu Balvu novada objektu.
Tā, piemēram, notika sportiskas
aktivitātes pie Svātūnes ezera. Bērni
arī apmeklēja Bišu māju Upītē, un
nobaudīja saimnieku sagatavoto
medu. Kopā ar Upītes folkloras
kopu tika organizētas tradicionālās
rotaļas un dejas. Bērni apmeklēja
arī “Rančo” Ozolmājas, kur varēja
aplūkot
dažādus
eksotiskus
dzīvniekus.
Visiespaidīgākais bija pārgājiens
pa Stiglavas gravu, kur vajadzēja
izturību un izveicību. Bērni bija
sajūsmā par šo piedzīvojumu.
Nometnes pēdējā dienā bērni
prezentēja to, ko ir iemācījušies un
dalījās iespaidos. Katrs dalībnieks
saņēma nometnes sertifikātu. Visi
bija sadraudzējušies, ieguvuši jaunus
draugus, un kļuvuši atraisītāki.
Nometne noslēdzās ar nelielu
disenīti.
Paldies
vecākiem
par
uzticēšanos. Paldies pedagogiem
— Diānai, Lilitai, Aigaram, vadītājai
Inesei, tehniskajiem darbiniekiem
Venerandai, Lūcijai, SIA “Pietālava”
pavārītēm, šoferiem Normundam
un Arnim, kā arī Balvu novada
pašvaldībai
par
piešķirtajiem
līdzekļiem nometnei.

#Labsvaibs
mudina uz
iekšējo mieru
un harmoniju
Informācija: Solvita Logina
Turpinās jaunizveidotā Balvu
novada
jaunatnes
darbinieku
un
jaunatnes
darbā
iesaistīto
pārstāvju kopīgi izstrādātā projekta
Nr.
VP2021/1-110
„#Labsvaibs”
īstenošana. Tas uzsākās jūlijā ar
aktivitāti “Atkalsatikšanās”. Otrā
aktivitāte „Labs vaibs” tika plānota
pie Svātūnes ezera, taču nelabvēlīgu
laikapstākļu dēļ notika Baltinavas
vidusskolas sporta hallē.
Tā
kā
projekta
aktivitātes
galvenokārt ir vērstas uz atbalsta
sniegšanu
un
pandēmijas
psihoemocionālo seku mazināšanu
jauniešu
vidū,
šīs
aktivitātes
galvenais mērķis bija veidot jauniešu
izpratni par pašpalīdzības veidiem,
ko iespējams izmantot ikdienā
savas psihoemocionālās veselības
uzlabošanai.
Pasākuma laikā jauniešiem kopā
ar jogas pasniedzēju Veltu Supi bija
iespēja sajust un iepazīt savu enerģiju,
jogu, gūstot praktiskas iemaņas, ko
izmantot ikdienas gaitās, lai novērstu
paniku, trauksmi un mazinātu stresu, kā
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arī gūtu pozitīvas emocijas. Pozitīvākās
atsauksmes jauniešu vidū guva Tibetas
skanošo trauku meditācija, kuras
mērķis ir sasniegt apgaismību un,
protams, relaksācija. Tāpat tika sniegts
priekšstats par ēteriskajām eļļām kā
atbalstu cīņā ar stresu un tā radītajām
sekām. Aktivitātes laikā jaunieši dalījās
savās pārdomās, emocijās un pieredzē,
kā ēteriskās eļļas ir palīdzējušas uzlabot
emocionālo labsajūtu un dabisko
ārstēšanu.
„Labs vaibs” aktivitāte pulcēja
Balvu novada jauniešus un jaunatnes
darbiniekus, lai veicinātu sevis un
apkārtējo pieņemšanu, ļautu iepazīt
dažādas relaksācijas metodes, ko
izmantot mājas apstākļos.
Dažādas šī projekta aktivitātes un
grupu nodarbības notiks līdz šī gada
nogalei, tāpēc ikviens, kurš jūt vajadzību
būt kopā ar citiem jauniešiem, ir gaidīts,
sekojiet informācijai sociālos tīklos
un informatīvajā platformā “Atpakaļ
nākotnē” sociālajā tīklā Facebook
un jauniešu centru kontos. Seko
“#labamvaibam” kopā ar Balvu novada
jaunatnes jomas aktīvistiem!
“Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2021.-2023. gadam
ietvaros”

Bērzpils pamatskolas skolēni
izstrādā “Labbūtības ceļakarti”
Informācija: Daiga Griestiņa
Foto: no personīgā arhīva
No 12. - 14. augustam, Bērzpils
pamatskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji
piedalījās mācību projektā “Atbalsts
psihoemocionālās veselības veicināšanas
pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas
radīto seku mazināšanai” ietvaros, kurš
norisinājās Malnavas koledžā.
Trīs dienas skolēni aktīvi darbojās un

mācījās, lai pilnveidotu savas zināšanas
mentālās veselības jautājumos un identificētu
aktivitātes mentālās veselības uzlabošanai
savā izglītības iestādē.
Skolēni
izstrādāja
savas
skolas
"Labbūtības ceļakarti" – labsajūtas celšanas
plānu, pretendējot uz 1000 eiro atbalstu
Covid-19 seku mazināšanai sev un saviem
vienaudžiem. Paldies skolēniem Līvai, Beātei,
Jānim un Ralfam par aktīvu darbu mācību
projektā.

Nometne
“SKAISTS UN
VESELS”
Informācija: Dita Nipere
Foto: no personīgā arhīva

Nometnes ietvaros norisinājās arī skaistumkopšanas
nodarbība.

Balvu Bērnu un jauniešu centrā no 23.27.augustam norisinājās nometne “Skaists
un vesels”, kas bija lieliska iespēja bērnu un
jauniešu spēju un talantu izkopšanā interešu
izglītībā.
Nometnes laikā tika organizētas
mūsdienu dejas horeogrāfijas meistarklases,
vingrošanas, aerobikas, nūjošanas, strečinga
nodarbības. Sekmējot veselīga dzīvesveida
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paradumu veidošanos, bērni ar interesi
piedalījās meistarklasēs, kas pilnveidoja
prasmes ikdienas higiēnā, skaistumkopšanā
un veselīga ēdiena pagatavošanā. Iesaistoties
radošajās nodarbībās, jauniešiem tika
veicināta vēlme pašizpausties mākslinieciskajā
darbībā.
Ar prieku un azartu bērni piedalījās
gan netradicionālo spēļu sporta dienā, gan
dažādās stafetēs un citās fiziskās aktivitātēs,
kas noteikti arī uzlaboja saskarsmes un
komandas darba prasmes. Kopā būšana
nometnes laikā noteikti palīdzēs bērniem un
jauniešiem ar pozitīvu lādiņu uzsākt jaunā
mācību gada gaitas.
Paldies pedagogiem un treneriem Annijai Raibekazei, Lindai Tokarevai Kušnerei,
Līgai Bulei, Intai Ozolai , Jānim Kozlovskim,
kuri kopā ar mani darbojās ar lielu degsmi un
iedvesmoja bērnus. Uz tikšanos arī turpmāk!
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Здраво, Македонијо! Здраво, математика!*
Informācija: Inga Šubeniece
Foto: no personīgā arhīva
Neierasti karstā Latvijas vasara
astoņiem
Rugāju
vidusskolas
skolēniem un trīs skolotājiem bija
lieliska sagatavošanās Maķedonijas
35 un vairāk grādu dāsnajam
saules siltumam. Tieši tur, valsts
galvaspilsētā Skopjē, apmēram 2500
kilometru attālumā no mājām, no
16. – 20. augustam tika īstenots
„Erasmus +” mobilitātes programmas
ceļojums matemātikas un tehnoloģiju
zināšanu pasaulē. Šī bija otrā Latvijas,
Maķedonijas, Turcijas, Polijas un
Bulgārijas pārstāvju tikšanās.
Mācības ikdienā ritēja, savstarpēji
sadarbojoties
jauktās
grupās,
diskutējot, plānojot mērķus, darāmo
to sasniegšanai un reizēm lēnāk,
reizēm straujāk virzoties uz rezultātu.
Atpūtas mirkļos skolēni iepazina viens
otru, paši organizējot un iesaistoties
dažādās aktivitātēs. Sevišķu ievērību
izpelnījās latviešu kustību rotaļa
„Strautiņš”.
Paralēli mācībām skolēni iepazina
kolorīto Maķedonijas kultūrvēsturi,
aplūkojot Mātes Terēzes memoriālo
māju, pilsētas centru ar dejojošām
strūklakām
zem
Maķedonijas
Aleksandra
statujas,
Modernās
mākslas muzeju, mošejas, Vecā tirgus
straujo ritmu un mēroja garo ceļu pa
pilsētas cietoksni, lai augstākajā tā
punktā baudītu krāšņu pilsētas ainavu.
Programmas noslēgumā, kad

*Sveika, Maķedonija!
Sveika, matemātika!

sasniedzamais rezultāts – datu analīze
un korelācijas saskatīšana procesā
– tika prezentēts, dalībnieki devās
braucienā uz vienu no senākajiem
ezeriem pasaulē – Ohrida ezeru.
Tā tīrais un dzidrais ūdens bija
caurskatāms 22 metru dziļumā un
apkārt tam bija redzamas arī dažas
no 365 baznīcām. Arī te tika iepazītas
vietējās kultūras īpatnības, apskatīts
senais amfiteātris, Samuila cietoksnis,
pielaikotas pērļu rotaslietas, kuru
pērles izgatavotas īpašā tehnikā,
izmantojot zivju zvīņu emulsiju.
Kā atzīst projekta dalībnieki,
cerības, kas liktas uz šo braucienu,
ir piepildītas – apgūtas zināšanas
tehnoloģiju programmās, uzlabotas
matemātiskās zināšanas un ir bijusi
lieliska iespēja praktizēt angļu valodas
un komunikācijas prasmes.
Jau rudenī tiek plānota nākamā
tikšanās, kad visu valstu pārstāvji
tiksies košo lapu krāsu pielietajā
Latvijā.
Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu
apmaiņas partnerību projektu Nr.
2019-1-TR01-KA229-074388_5
„The Journey of Learning from
Data to Knowledge with Maths
and Technology” finansē Eiropas
Savienība.

Noslēgusies Rugāju vidusskolas dalība Erasmus+ projektā
“Skolas dārzi Eiropā”
Informācija: Iveta Arelkeviča
Foto: no personīgā arhīva
3 gadu garumā no 2018. gada
1. septembra līdz 2021. gada
31. augustam
notika Latvijas,
Spānijas, Itālijas, Portugāles un
Grieķijas skolu sadarbība Eiropas
Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu
apmaiņas partnerību projektā Nr.
2018-1-ES01-KA229-050571_5
„School Gardens around Europe”.
Skolu komandas aktīvi darbojās,
lai:
- veicinātu izpratni par bioloģisko
daudzveidību citās Eiropas valstīs;
- uzlabotu skolēnu akadēmiskos
rezultātus dabaszinātņu jomās;
- izmantotu skolu dārzus, lai tos
varētu iekļaut mācību programmā
starpdisciplinārā veidā, sasaistot
jēdzienus fiziskajos, ķīmiskajos un
bioloģiskajos procesos;
- veicinātu skolēnus sekmēt pārmaiņas
ilgtspējībā: 3R noteikumu ievērošanu
ikdienas
dzīvē
(samazināšana,
atkārtota izmantošana un otrreizēja
pārstrāde);

- sekmētu atbildīgu ūdens un enerģijas
resursu patēriņu;
- veicinātu radošumu, attīstot dažādas
projekta aktivitātes u.c.
Katras valsts pārstāvji sniedza
savu individuālo ieguldījumu kopējā
Eiropas dimensijas paplašināšanā:
Spānija koordinēja visu skolu
sadarbību, daloties pieredzē, kā
iesaistīt sabiedriskās organizācijas,
veidojot skolas dārzu kā interešu
centru;
Grieķijas
klostera
mūķeņu
saglabātās un katru gadu pavairotās
sēklas, kas iegūtas no ģenētiski
nemodificētiem augiem turpinās
augt visu partnervalstu skolotāju un
skolēnu ģimeņu dārzos, pilnveidojot
izpratni par veselīgu produktu
izcelsmi;
Itālijas skolā Montā darbinieki
dalījās pieredzē par veselīgas
ēdināšanas un atkritumu šķirošanas
ieviešanu skolēnu sadzīvē;
Portugāles
sākumskolas
skolotājas un skolēni demonstrēja
apkārtējās vides integrēšanu ikdienas
mācību procesā, aprūpējot katras
grupas dārziņu un mācoties atkritumu

kompostēšanu;
Rugāju vidusskola iepazīstināja
dalībvalstu pārstāvjus ar praktisko
darbību starptautiskajā Ekoskolu
kustībā, citu valstu skolu iespējām tajā
iesaistīties.
Projekta partneriem tika rīkotas
praktiskas
nodarbības
resursu
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otrreizējā izmantošanā, dalībnieki
tika iepazīstināti ar Latvijas floru un
faunu, kā arī folkloru.
Lai gan projekts noslēdzies, tajā
gūtā pieredze un iedvesma bagātinās
visu iesaistīto skolu mācību procesu,
kā arī iedrošinās skolas turpmākai
sadarbībai.

SPORTS

Balvu treneru
duelī šoreiz
pārāks
Kokorevičs
Informācija: Lauris Baranovskis
Sestdien, 4.septembrī, norisinājās kārtējā
LFF 2.līgas spēle futbolā starp Balvu un Mārupes
SC vienību. Šoreiz, ņemot vērā laika apstākļus
un to, ka Balvu stadions nav atkopies pēc
iepriekšējās nedēļas spēles, spēle norisinājās
Rugāju stadionā.
Spēle bija arī kā duelis starp mūsu galveno
treneri Jāni Zakarīti un nu jau ilggadējo Mārupes
SC treneri un bijušo FK “Balvu Vilki” galveno
treneri, leģendāro vārtsargu – Agri Kokoreviču.
Spēle neizvērtās tik interesanta kā bija cerēts.
Mārupieši katrā puslaikā guva pa 2 vārtiem un
svinēja uzvaru ar 4-0. Protams, arī Mārupes SC
vajag punktus, lai cīnītos par iespējami augstāku
vietu turnīra tabulā, bet mums punktu ailītē
joprojām ir apaļa 0. Cerēsim, ka nākamajos mačos
spēsim atklāt punktu ražu!

Veiksmīgie
veterānu starti
Cēsīs
Informācija: Jānis Strapcāns
Augusta izskaņā Cēsīs risinājās Latvijas
pašvaldību sporta veterānu - senioru savienības
58. sporta spēles. Sacensības notika septiņos
sporta veidos. Balvu novada komanda piedalījās
tikai vieglatlētikas sacensībās un septiņu sporta
veterānu sastāvā ar 222 punktiem spēja izcīnīt
20.vietu.
“Lai izcīnītu augstāku vietu kopvērtējumā,
ir jāpiedalās praktiski visās vieglatlētikas
disciplīnās. Savukārt, tas nozīmē, ka komanda ir
jānokomplektē ar daudz lielāku skaitu dalībnieku,
jo viens dalībnieks drīkst startēt tikai trīs disciplīnās.
Neskatoties uz to, ka Cēsīs periodiski smidzināja
lietus, sportistu vidū valdīja satikšanās prieks
un tieksme uzrādīt pēc iespējas augstvērtīgāku
rezultātu, stingri ievērojot drošības pasākumus
Covid 19 izplatības apstākļos,” komandas startus
rezumē Jānis Strapcāns.
Augstvērtīgākos rezultātus, no mūsu
komandas, sasniedza Egons Lācis, kurš vecuma
grupā 40+ lodes grūšanā uzrādīja rezultātu
12,66m un šķēpa mešanā 40,38m, izcīnot abās
disciplīnās 1.vietu. Šajā pašā vecuma grupā
Andrim Strapcānam trešā vieta diska mešanā.
Vecuma grupā 85+ Jānis Spridzāns, piecu
konkurentu starpā, spēja izcīnīt uzvaru lodes
grūšanā, diska mešanā un šķēpa mešanā. Vecuma
grupā 80+ Leontīnei Spridzānei šķēpa mešanā
3.vieta, lodes grūšanā 5.vieta. Vecuma grupā
65+ Jānis Strapcāns ar 10,52m pārspēja savus
konkurentus lodes grūšanā, bet diska mešanā
izcīnīja 3.vietu. Šajā pašā vecuma grupā Ērikam
Apšeniekam divas bronzas medaļas, attiecīgi
400m un 800m skriešanā, bet 200m 4.vieta.
Vecuma grupā 55+ Andrim Spridzānam 1.vieta ar
33,05m diska mešanā, kā arī 2.vieta lodes grūšanā
un šķēpa mešanā.
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Balvu novada sportisti izcīna 29
medaļas veterānu vieglatlētikas
čempionātos
Informācija, foto: Jānis Strapcāns
No 21.-22.augustā Ventspilī
norisinājās 8.Baltijas un 7.Latvijas
atklātais čempionāts vieglatlētikā
veterāniem. Sacensības notika
Olimpiskā centra „Ventspils”
stadionā un tajās piedalījās
gandrīz 400 sportisti no Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas, kā arī no
Vācijas un Polijas.
Sportisti ievēroja drošības
pasākumus Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai saskaņā
ar MK noteikumiem Nr. 360, taču
tas netraucēja priecāties par
saulainiem
laika apstākļiem

čempionātu laikā. No Balvu novada
piedalījās septiņi sporta veterāni.

Mūsu sportistiem izdevās sasniegt
lieliskus rezultātus.

8. Baltijas čempionātā:
Vecuma grupā 85+
Vecuma grupā 65+

Jānis Spridzāns: 1.vieta – lodes grūšanā,diska mešanā,šķēpa mešanā.
Jānis Strapcāns: 1.vieta – lodes grūšanā,2.vieta svara mešanā,3.vieta diska mešanā.
Ēriks Apšenieks: skriešanas disciplīnās: 800m 2.vieta, 400m 3.vieta,200m 4.vieta.
Vecuma grupā 55+ Andris Spridzāns: 3.vieta šķēpa mešanā, vesera mešanā, svara mešanā, 4.vieta diska
mešanā, 5.vieta lodes grūšanā.
7.Latvijas čempionātā:
Vecuma grupā 40+ Andris Strapcāns: 1.vieta – lodes grūšanā,diska mešanā,svara mešanā.
Vecuma grupā 50+ Lolita Spridzāne: 5 km soļošanā 2.vieta.
Vecuma grupā 55+ Andris Spridzāns: 1.vieta svara mešanā, 2.vieta šķēpa mešanā un vesera mešanā,
3.vieta lodes grūšanā, 4.vieta diska mešanā.
Dace Spridzāne: 5 km soļošanā 1.vieta.
Vecuma grupā 65+ Jānis Strapcāns: 1.vieta lodes grūšanā, 2.vieta diska mešanā, svara mešanā.
Ēriks Apšenieks: skriešanas disciplīnās 800 m- 2.vieta, 200 m un 400 m 3.vieta.
Vecuma grupā 85+ Jānis Spridzāns: 1.vieta lodes grūšanā, diska mešanā, šķēpa mešanā.

Basketbols iedvesmo un aizrauj!
Informācija, foto: Arnis Voika
No 9.-13. augustam Balvu
Sporta
skolas
basketbola
nodaļas 21 audzēknis aizvadīja
vasaras treniņnometni, kurā
papildus basketbola spēles
elementu pilnveidošanai tika
padomāts arī par cita rakstura
aktivitātēm.
Lāzertags radīja jauniešos
patiesu interesi un fantastisku
spēles azartu, kuras laikā
varēja vērot dažādas komandu
taktiskās cīņas. Arī piepūšamās
atrakcijas un stafetes lika Balvu Sporta skolas basketbola nodaļas audzēkņi pēc disku golfa spēles.
uzvirmot emocijām. Noslēguma
dienā izbaudījām divus aktīvās
atpūtas pasākumus - Ufo golfs ar
šķīvīšiem bija īsts pārbaudījums
jauno basketbolistu precizitātei
metienos, teikšu atklāti pietiekoši sarežģīta spēle, lai
sekmīgi izietu visu laukumu.
Protams, noslēguma punkts
bija brauciens ar mūsu kuģīti,
cepjot desiņas un baudot pilsētas
ezera ainavas, kā arī neizpalika
lielgabala šāviens no kuģīša nu jau
kā sveiciens nākamajai nometnei!
Paldies Jānim Zakarītim, kurš
darbojās mūsu komandā!
Balvu Sporta skolas basketbola nodaļas audzēkņi treniņa laikā.
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Bērni un
jaunieši
piedalās
Balvu Sporta
skolas
nometnēs
Informācija: vadītāja Agrita Anča
Covid-19 ierobežojumu laikā,
no 2. augusta līdz 6. augustam un
no 12. augusta līdz 18. augustam
Balvu Sporta skolā Agritas Ančas
vadībā norisinājās divas
bērnu
un jauniešu nometnes “Sporto ar

4 spēles,
joprojām 0
punktu!
Informācija: Lauris Baranovskis
Foto: Harry Harrison
Sestdien, 21.augustā, Balvos
norisinājās LFF 2.līgas spēle futbolā
starp Balvu un FK Aliance komandām.
Balviem šī bija ļoti svarīga spēle,
jo uzvaras gadījumā tā atklātu šīs
sezonas gūto punktu rēķinu un

Balvu Novada Ziņas
prieku!” un “Sporto priekam!”. Lai
gan bija dienas, kad laika apstākļi
mūs nelutināja, tomēr 50 Balvu
novadā dzīvojošajiem bērniem un
jauniešiem bija iespējas attīstīt savu
fizisko sagatavotību un izkopt savas
prasmes un talantu sporta dejās,
svarcelšanā un peldēšanā.
Nometnes laikā bērni un jaunieši
iepazinās arī ar aktīvām, radošām un
izzinošām brīvā laika pavadīšanas
iespējām Balvu novadā. Tika organizēti
velobraucieni,
“Lāzertag”spēle
Kubulos, saimniecības “Ozolmājas”
Rančo apmeklējums, izbrauciens pa
Balvu ezeru ar plostiņu “Vilnītis”,
Balvu peldbaseina apmeklējumi,
fotoorientēšanās pa Balvu parku un
Lāča dārzu, netradicionālas stafetes
piepūšamajās atrakcijās, radošās
darbnīcas – burciņu un magnētu
dekorēšana.
Paldies
pedagogiem
A.
Berezovam, V. Sārtaputnam, A.
Grāmatiņai, I. Kairišam, R.Kokorevičam
izrautos no pēdējās vietas turnīra
tabulā. Protams, ka FK Aliance uzvara
bija tik pat vērta, tā ļautu pakāpties
turnīra tabulā un sekot līderiem.
Spēle iesākās gan vienai, gan otrai
pusei uzbrūkot. Balvi vairāk kontrolēja
bumbu, bet FK Aliance atbildēja ar
bīstamākiem momentiem pie Balvu
vārtiem, kur tikai Jurģa Vilciņa lieliskā
spēle glāba no vārtu zaudējuma. Lai
arī spēle bija līdzīga, vārti pirmajā
puslaikā tika gūti, kad precīzs pēdējā
minūtē bija Rihards Ščogols. Rezultāts
pēc pirmā puslaika bija 1-0 Balvu labā.
2.puslaiks iesākās ar Balvu
spiedienu uz vārtiem, kuru lieliski
apslāpēja FK Aliance futbolisti. Vēl
vairāk, laikam ejot viņi pārņēma
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Nometnes ietvaros, dalībnieki apmeklēja rančo “Ozolmājas”.
un brīvprātīgajai jaunietei S. Bērziņai
par aktīvu pedagoģisko darbu
nometnes laikā! Bērniem bija liels

prieks par atkalredzēšanos un
darbošanos kopā. Paldies visiem, kas
piedalījās!

iniciatīvu un sāka veidot arvien
bīstamākus momentus. Divas reizes
neizturēja Balvu aizsardzība un

piedzīvots zaudējums ar 1-2. Vēl viens
zaudējums Balvu vienībai - Riharda
Ščogola trauma spēles beigās.

Aizvadīta Sportiskā svētdiena Baltinavā
Informācija, foto: Madara Siliņa
22. augustā Baltinavā notika
sportiskas
aktivitātes
pagasta
iedzīvotājiem un ciemiņiem. Kamēr
sportisti sacentās volejbola un
zoles turnīros, bērni izklaidējās
piepūšamajā atrakcijā. Volejbola
turnīra pārtraukumos arī bērni
izmantoja iespēju izspēlēties smiltīs

un mācīties servēt bumbu.
Sieviešu grupā volejbola turnīrā
spēlēja dalībnieces no Rēzeknes. Kā
labākā spēlētāja tika apbalvota Iveta
Mikuča.
Jauktajās komandās spraigās
cīņās tika noskaidroti uzvarētāji Matīss
Keišs un Intars Bleidels. Sīva cīņa
notika zoles turnīrā. Pirms ārkārtas

Zolītes turnīra spēlētājiem atkalsatikšanās prieku neiztraucēja pat lietus.

situācijas izsludināšanas valstī, ik gadu
rudenī kultūras namā notika zoles
turnīri, tāpēc zoles spēlētājiem bija
patīkami satikties un kopā uzspēlēt,
pēc ieilgušā pārtraukuma. Vairāku
stundu ilgajā turnīrā kā labākais zoles
spēlētājs tika apbalvots Jānis Gruševs.
Sportiskās svētdienas izskaņā
pasākuma dalībnieki baudīja sieviešu
biedrības “Vaivariņi” sagatavoto zupu.

Liels paldies biedrībai par
iniciatīvu pasākuma dalībā un garšīgo
zupu, kas lieliski sasildīja pasākuma
dalībniekus pēc izmirkšanas lietū.
Paldies
volejbola
turnīra
tiesnesim
Henriham
LoginamSlišānam un zoles turnīra tiesnesim
Andrim Ločmelim par modrību un
profesionalitāti, tiesājot komandas un
spēlētājus.

Volejbola turnīra Sieviešu grupā spēlēja dalībnieces no Rēzeknes.
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Vides skola
- plenērs
“Ziedi, ziedi,
ziedu pļava!”
Informācija: Sarmīte Tabore
Foto: S.Tabores personīgais arhīvs
No 17.- 20. augustam Baltinavā
notika vides izglītojošā skola plenērs “Ziedi, ziedi, ziedu pļava!”.
Pirmā vides skolas-plenēra dienā
sakās ar nelielu atklāšanas brīdi,
pēc kura dalībnieki Intas Krakopas
vadībā devās braucienā uz Bērzpils
pagastu, lai iepazītu klānu pļavas
pie Ičas, to augu daudzveidību un
pļavu nozīmīgumu gan tūrismā, gan
lauksaimniecībā.
Vides
skolas-plenēra
otrajā
dienā visi dalībnieki: Renāte Ločmele,
Līna Pundure, Madara Maksimova,
Egija Ļvova, Ieva Kozlovska, Marts
Kozlovskis, Sonora Logina, Megija
Bukša, Līga Čirka, Anna Miethke,
Velta Mītke, Lilita Kūkoja, Indra Keiša,
izvēlējās atspoguļot dabīgās pļavas

krāšņumu un daudzveidību savās
gleznās.
Trešajā vides skolas-plenēra
diena bija īsta darba diena, visi
dalībnieki pie molbertiem gleznoja
savu izvēlēto stāstu par pļavām
un
ziediem. Vides izglītojošās
skolas- plenēra noslēguma dienā
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītājas Sarmītes
Tabores vadībā visi dalībnieki brauca
izglītojošajā braucienā uz Nacionālo
botānisko dārzu Salaspilī. Dalībniekus
pie oranžērijas sagaidīja gide Dace.
Sākās jaukais ceļojums augu pasaulē.
Oranžērijā ir četras zāles, kurās ir
radīti klimatiskie apstākļi tuksnešu,
subtropu, vēso subtropu un tropu
augiem. Kā pirmie, ar ko mūs gide
iepazīstināja bija tuksnešu augi, kas
aug Amerikas un Āfrikas tuksnešos.
Pārsteidza lielā kaktusu kolekcija, it
īpaši ziedošie kaktusi. Subtropu zālē
iepazināmies ar citruskokiem, efejām.
Vēsajā subtropu zālē dalībnieku
uzmanību piesaistīja kokvilnas koks
un kafijas koks. Tropu zālē apskatījām
avokado, ananāsus, anonas, papaijas.
Daces aizraujošais stāstījums bija
ļoti interesants. Pasaules bioloģiskā
daudzveidība
ir
pārsteidzoša.
Pārsteidzoši ir arī tas, kā augi spēj

Skanīgs vasaras
noslēgums Vēršukalnā

Informācija, foto: Santa Šmite
Vēršukalnā, Susāju pagastā,
šī gada 29.augustā, Roberto
Meloni prezentēja savu grāmatu
“Par bērnības garšām”, aizvedot
koncerta apmeklētājus dažādu
valstu muzikālajā kulinārijā. Pēc
pasākuma, ik vienam bija iespēja
izbaudīt gardo maizīti un saulaino
svētdienas dienu lauku sētas
pagalmā.
Kā pats Roberto min, tad
pirmkkārt, viņš vēlētos lai Biruta
nāk gatavot uz viņa šovu, jo rulete
bija vienkārši wow, ļoti garda. Par
koncertu runājot, tad Roberto
bija ļoti svarīgi braukt uz Viļaku,
pateikt paldies gan priesterim, don
Guntars, gan satikt atkal Viļakas
iedzīvotājus un apkārtnes cilvēkus,
jo kā visi zina, Latgale ir viņa sirdī,
tā atgādina Sardīniju. Cilvēki šeit ir
skaisti- pilni ar iekšējām krāsām,
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sirsnīgi, viesmīlīgi, vienkārši, ka
arī ēdieni ir lieliski. Noteikti tāpēc
viss skanēja tā, kā skanēja, jo bija
ļoti labi. Kā arī vieta, kur notika
koncerts, fantastika! Roberto
priecājās arī par iespēju beidzot
apmeklēt burbuli! Liels prieks bija
arī par laikapstākļiem, iespējams
Guntars bija visu sarunājis tur
augšā vai vienkārši diena kļuva
saulaina, jo pozitīvas enerģijas
satikās un aizkliedēja lietu.
Roberto kopā ar Anatoliju vēlas
pateikt paldies ik vienam, kas
atnāca uz koncertu un dāvāja savus
smaidus! “Man prieks par to, kas
mums sanāca, jo varbūt Viļaka
nav tik tuvu Rīgai, bet braucot uz
Viļaku un atpakaļ, bija ļoti skaistas
sajūtas, pateicoties cilvēkiem un
pateicoties laika apstākļiem, ļoti
daudzas lietas salikās kopā, lai
izveidotos ļoti skaistas svētdienas
atmiņas”, min R. Meloni.

pielāgoties klimatiskajiem apstākļiem.
Arī Latvijā augošie augi un ziedi pļavās
ir viena daļiņa no pasaules augu
valsts, pie mums gan neaug kafijas
koks, kaktusi, bet Latvijas pļavās ir ne
mazums dažādu augu un skaistu ziedu.
Oranžērijā redzējām orhidejas, arī
Latvijas pļavās aug orhideju dzimtas
augi - dzegužpirkstītes. Latvijas
dabīgās pļavas ir liels dārgums, kas
jāsargā! Organizējot šo vides skoluplenēru mērķis bija veidot izpratni
par dabīgās pļavas nozīmīgumu mūsu
dzīvē. Pēdējo 50 gadu laikā kritiski ir
mazinājušies vērtīgie zālāji Latvijā.
Nezinot patieso situāciju, cilvēks var

dzīvot maldos, ka Latvija ir viszaļākā
valsts pasaulē, ka daba pati sevi spēj
uzturēt, tās procesi un vērtības ir
neizsmeļamas. Tomēr attiecībā uz
dabīgām pļavām tā nav, jo cilvēks kā
dabas sastāvdaļa ar savu darbību vai,
gluži pretēji, ar savu bezdarbību atstāj
nozīmīgas pēdas dabas procesos.
Ideja
veicināt jauniešu un
iedzīvotāju izpratni par dabīgās
pļavas
saglabāšanas
svarīgumu,
izmantojot mākslu, bija šīs vides
skolas- plenēra uzdevums. Paldies
visiem dalībniekiem par dalību vides
skolā-plenērā. Īpašs paldies šoferītei
Vijai Jermacānei!

“Ivuški” Latvijas
mazākumtautību festivālā

Informācija, foto: Valentīna Kaļāne
Šī gadā 14.augustā Jelgavā noritēja
pirmais
Latvijas
Mazākumtautību
festivāls ar mākslinieciskās koncepcijas
moto „Zeme zied”, kura mērķis bija
popularizēt, attīstīt un pilnveidot
Latvijā
dzīvojošo
mazākumtautību
tradicionālās kultūras mantojumu,
sekmēt starpkultūru dialogu, latviešu un
mazākumtautību kultūru mijiedarbību,
mudināt mazākumtautību iedzīvotājus
izprast savas kultūras nozīmi Latvijas
kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības
līdzdalību
nemateriālās
kultūras
mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un
tālāknodošanā.
Žīguru kultūras nama krievu dziesmu
ansamblis „Ivuški” festivālā piedalījās ar
nacionālo virtuvju prezentāciju. Par cik
krievu dziesmu ansamblis ir organizējis
vairākkārtējos Maslenicas svētkus, tad
kolektīvs šajos svētkos prezentēja krievu
plānās pankūkas un pankūkas no griķu
miltiem, kuras tradicionāli tiek ceptas
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uz Maslenicu. Tie ir svētki, kas saistīti ar
saules atdzimšanu. „Pankūka ir saules,
sarkanu dienu, labu ražu, spēcīgu laulību
un veselīgu bērnu simbols,” rakstīja
A.Kuprins. Pankūkas prezentācijai jau
mājās bija sacepušas Galina Kokoreviča
un Lena Larionova. Visus organizatoriskos
darbus veica Žīguras kultūras nama
krievu dziesmu ansambļa “Ivuški”
kolektīva vadītāja Svetlana Romāne.
Viņas bija mājās sacepušas vairāk kā
200 pankūkas no katra veida, kuru
pasākuma apmeklētājiem bija krietni
par maz. Dalībnieces vaiga sviedros tās
turpināja gatavot uz vietas. Neskatoties
uz to, ka degustācijas laiks bija garām,
pankūku garšotāju rinda prom negāja
un pacietīgi gaidīja jaunas pankūkas,
līdz māju saimnieki gluži vienkārši
izslēdza elektrības padevi. Neapšaubāmi
meitenēm bija liels nogurums. Toties
gandarījums un uzslava par padarīto
atsver visu. Atpakaļ ceļš vijās ar krievu
sirsnīgajām dziesmām un šoferīša Aināra
homoriskajām anekdotēm.
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Ebreju holokaustam
Viļakā-80

“Laiks ir gūdu
prast...”

Informācija: Inese Matisāne

Informācija: Anna Kriviša
Foto: Biruta Bogdane

11.augustā Viļakas ebreju holokausta masu kapos
notika piemiņas brīdis, lai godinātu un atcerētos 1941.gada
11.augustā nogalinātos Viļakas un no citurienes atvestos
ebrejus.
Mūsdienās par šiem traģiskajiem notikumiem liecina
ebreju piemiņas vieta. Pirms otrā pasaules kara Viļakā dzīvoja
30% ebreju. Viļakā bija ebreju pamatskola, ugunsdzēsēju
depo, bibliotēka, dažādas biedrības, 2 dievnami- sinagoga un
lūgšanu nams un veikali.
Viļakas ebreju nogalināšana notika 11.augustā agri no
rīta un turpinājās visu dienu. Sākumā tika vesti vīrieši, pēc
tam sievietes un bērni. Vēlāk ebreju nogalināšana tika slēpta,
jo bija skaidrs, ka par kara noziegumiem nāksies stāties
tiesas priekšā. Līdz ar to ebreju masu kapi tika atrakti, virsū
uzkrāva malku un tad sadedzināja, pelnus un ogles sabēra
atpakaļ kapu bedrēs, un virsū uzkrāva beigtu zirgu ķermeņus.
Šie traģiskie notikumi nav vārdiem aprakstāmi. Ebreju tauta
bija daļa no Viļakas vēstures, tie bija cilvēki, kuri dzīvoja
mums līdzās. Vienā dienā tika nogalināta liela daļa Viļakas
iedzīvotāju, nogalināja arī no citurienes ievestus ebrejus.
Uz piemiņas brīdi 11.augustā bija sabraukuši daudz
cilvēku, kuri ar savu klātbūtni atcerējās ebreju likteni II
pasaules karā. Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece
S.Kapteine pieminēja ebreju likteni un to kā, vispār kaut kas tik
šausmīgs varēja notikt. Rīgas ebreju kopienas izpilddirektore
G.Umanovska pateicās visiem cilvēkiem un pašvaldībai, kuri
rūpējās par ebreju piemiņas vietām. Ebreju holokausta laikā
Viļaka nogalināja daudz bērnu, M. Kļackinam holokausta
laikā Viļakā nogalināja mazo māsiņu , kurai bija tikai 2 gadi.
M.Kļackins pastāstīja savu ģimenes traģēdiju.
Savukārt vēsturniece I.Šaicāne stāstīja par Balvu
ebrejiem, kā arī savas bērnības atmiņas par Viļakas ebreju
holokausta kapiem, jo vēsturnieces dzimtā vieta ir Viļaka.
Pasākuma brīdī dzirdējām arī vijoles skaņas I.Bukšas
izpildījumā. Pasākuma noslēgumā ikviens varēja nolikt pie
piemiņas vietas ziedus vai svecītes. Ikvienam individuāli
visas dienas garumā bija iespēja Viļakas muzejā apskatīt
ekspresizstādi “Ebreji Viļakā un holokausts”.

Citāda ekskursija pa
Viļakas pilsētu
Informācija: Rita Gruševa
Viļakas muzejs laika posmā no 6.jūlija līdz 24.augustam
organizēja individuālu pasākumu “Vēsturiskā ekskursija
pa Viļakas pilsētu”. Ekskursijas laikā bija jāpilda dažādi
interesanti uzdevumi. Katram jautājumam bija sagatavots
attēls, kurā attēlota kāda interesanta Viļakas pilsētas vieta.
Attiecīgi sameklējot pareizo vietu varēja arī atrast atbildes
uz jautājumiem. Uzdevumi bija saistoši arī tūristiem, jo pie
attēliem bija norādītas arī adreses. Pie katra jautājuma bija
arī neliels vēsturiskais apraksts par konkrētu vietu vai objektu.
Ikvienam bija iespēja salīdzināt attēlos redzamās vietas ar
mūsdienām. Uz dažiem jautājumiem atbildes varēja sameklēt
mājās, bet daļai jautājumu atbildes bija meklējamas pilsētā.
Sagatavoti pavisam 27 jautājumi par dažādām vēstures
nozarēm un aktuāliem jautājumiem mūsdienās. Jautājumi
skāra arī matemātikas un skatīšanās iemaņas. Pavisam kopā
tika iesniegtas 6 atbildes, kuras piedalījās pārsteiguma balvas
izlozē. Uzvarētāju noteica random winner noteicējs.
Šāda veida ekskursijas ir viens no alternatīvajiem
variantiem dažādot muzeja pasākumus COVID-19
ierobežojumu laikā. Muzejs arī nākotnē plāno šāda veida
pasākumus, kur aizvien vairāk varētu iepazīt Viļakas apkārtnes
vēsturi un mūsdienu notikumus un līdz ar to nenotiktu liela
cilvēku pulcēšanās. Turklāt ikviens interesents šos uzdevumus
varētu veikt sev izdevīgā laikā.

Broņislavas Martuževas dzejas klēts jau
vairākus gadus ir vieta, kurā augusta beigās
fonda RAKSTĪTĀJA ‘’ pārstāvji Anna Egliena,
Ilze Kraukle un Vilnis Strautiņš aicina ciemos
lieliskus māksliniekus.
28.augustā
Broņislavas
Martuževas
dzejas klētī notika
dvēseliski piepildīts
pasākums ‘’ LAIKS IR GŪDU PRAST. Broņislavas
tautasdziesmas un rakstu akmeņi’’. Koncertā
muzicēja postfolkloras grupa „Rikši“ kopā
ar Jugī Stalti
(‘’Skandinieki’’), Cesvaines
novada folkloras kopa ‘’Kraukklēnieši’’,
folkloras kopa ‘’Lubāna’’ un arī mēs, Bērzpils
folkloras kopa ‘’Saivenis’’. Kopā izdziedājām
Broņislavas Martuževas dziesmu pūru- viņas
tautasdziesmas. Bet pirms koncerta notika
rakstu akmeņu atklāšana, kurā Anna Egliena
uzrunāja klatesošos ar Broņislavas Martuževas
dzeju, ar pārdomām, kā tapa rakstu akmeņi, un
runāja par turpmākajām iecerēm.
Iedvesmojoties no Martuževas izteiktās
idejas, kāds varētu izskatīties piemineklis
Martuževu
dzimtai,
veidota
galvenā
kompozīcijas skulptūra - LOGA / KRUSTA
AKMENS un 2 sēdakmeņi: Rakstu akmens un
Liepas akmens. Šo ideju dzīvē realizēja tēlnieks
Ģirts Burvis. LOGA/KRUSTA AKMENĪ redzami:
divi celmi – tēvs Jānis un māte Helēna,
arkls - brālis Ciprians, maize un piens - māsa
Magdalēna, vijole - brālis Pēteris, grāmata
- Broņislava pati un karavīra laiviņa - brālis
Henriks. Savukārt ievadā ir novietots neliels,
sūnām klāts laukakmens, atvests no Broņislavas
dzimtā Slavītu ciema ceļu krustojuma – kā
simbols dzimtas pirmsākumam. Un Slavītu
akmenim folkloras kopa ‘’Saivenis’’ veltīja

2021. gada 10. septembris Nr.252

dziesmu, bet Rakstu akmenim -savu dziesmu
izdziedāja folkloras kopa’’Krauklēnieši’’.
Vieta, kur atrodas Broņislavas Martuževas
dzejas klēts ir enerģētiski spēcīga un piepildīta
ar labu auru. Mums, folkloras kopai ‘’Saivenis’’,
vienmēr paticis tur būt. Jo šajā vietā var baudīt
ne tikai dzeju un stāstījumu par dzejnieci,
bet arī pastaigāties dārzā, smelt enerģiju no
liepas, izstaigāt ozolu aleju, iepazīt dzejnieces
pagrīdes gadiem veltīto spoguļvirsmas
slēptuvi. Un tagad iepazīt arī jaunu vides
un mākslas objektu - rakstu akmeņus. Pēc
pasākuma devāmies uz dzejnieces Broņislavas
Martuževas atdusas vietu Lubānas Jaunajos
kapos. Nolikām ziedus, ieturējām klusuma brīdi
un kā sveicienu no dzimtās vietas-Bērzpils,
nodziedājām arī dziesmu. SIRSNĪGS PALDIES
Annai Eglienai, Ilzei Krauklei, Vilnim Strautiņam
par izveidoto Broņislavas Martuževas dzejas
klēti-enerģētiski spēcīgu kultūrtelpu. Paldies
par dzejnieces mantojuma sargāšanu un
saglabāšanu, neapstāšanos pie iesāktā un
jaunu ieceru ieviešanu Lubānas ‘’Dārziņos’’.

Sadziedāšanās svētki Cēsīs
Informācija: Svetlana Pavlovska
Šī gada 22. augustā Balvu vokālais
ansamblis “Razdoļje” piedalījās 3. Vislatvijas
senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās
svētkos Cēsu pils parka estrādē. Ar Labklājības
ministrijas, “Mēness aptiekas”, firmas
“Seni” un AS “Cēsu alus” atbalstu pasākumu
organizēja Latvijas Pensionāru Federācija
(LPF).
Senioru sadziedāšanās svētki sākās ar
gājienu, kurā mūsu kolektīvs piedalījās ar
jauno karogu. Pasākuma dalībnieki skatītājus
sveicināja ar ziediem rokās un pēc tam ar tiem
izrotāja lielo skatuvi. Pasākuma dalībniekus
sveica Labklājības ministrs Gatis Eglītis un LPF
goda prezidents Andris Siliņš.
Koncertā piedalījās 18 ansambļi no
Vidzemes, pa 3 dalībniekiem no Kurzemes
un Rīgas, 11 kolektīvi no Zemgales un 9
ansambļi no Latgales. Pēc katras daļas skanēja
kopēja dziesma. Latgales ansambļi dziedāja
“Vuolyudzeiti” diriģentes Līgas Gžibovskas
vadībā. Koncerta laikā skanēja gan latviešu
tautas dziesmas, gan populāras dziesmas, kā arī
častuškas par aktualitātēm Latvijā un pasaulē.
Neskatoties uz krasi mainīgajiem laika
apstākļiem- te saule, te uzreiz lietus un
vējš- un tā visu dienu, noskaņojums bija
pozitīvs. Nevienam laika apstākļi netraucēja
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baudīt koncertu, aplaudēt un dziedāt līdzi.
Sevišķi tāpēc, ka organizatori visiem svētku
dalībniekiem bija nodrošinājuši lietus
mēteļus. Īpašas emocijas valdīja arī pusdienās:
atbrauca armijas mašīna ar lauku virtuvi un
svētku dalībnieki tika cienāti ar grūbu putru.
Tika piedāvāta arī karsta tēja. Mielasts bija
sātīgs, garšīgs un tieši laikā. Sadziedāšanās
svētkos katrs ansamblis uzstājās ar vienu
priekšnesumu. Mūsu kolektīvs nodziedāja
dziesmu “Solovuška” krievu valodā. Kā vienmēr
saņēmām skatītāju atbalstu, dzirdējām
komentārus “Bravo!”, “Malači!” Arī mūsu tērpus
skatītāji novērtēja atzinīgi. Pasākums kopumā
bija lieliski organizēts un noritēja brīnišķīgā
noskaņojumā-apkārt pozitīvi cilvēki, entuziasti,
visi smaidīgi, ar vēlmi palīdzēt un atbalstīt viens
otru. Protams, sava tiesa bija arī tam, ka mēs
bijām Cēsu sirdī- pie pils, skaistā, vēsturiskā
vietā! Labā garastāvoklī, ar jaukām atmiņām
un saņemtajām dāvanām devāmies mājup, un
stiprais lietus pa ceļam nevarēja izdzēst prieku
un smaidus mūsu sejās. Par sniegto atbalstu
vēlamies pateikties Balvu novada pašvaldībai,
Balvu Kultūras un atpūtas centram, Anitai
Kairišai par ansambļa karoga skices un karoga
izgatavošanu, šoferim Mārtiņam un, protams,
Balvu vokālā ansambļa “Razdoļje” vadītājai
Zojai Zaharovai un koncertmeistaram Viktoram
Bormanim.
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Senlietu stāsti
“Abrenes istabās”
Informācija: Rutta Jeromāne
20. augusta pēcpusdienā Viļakas bibliotēkas
darbinieces
devās
kultūrvēstures
studiju
ekskursijā uz “Abrenes istabām”. Senlietu un
retro braucamrīku kolekcionārs Dzintars Dvinskis
vēsturiskā ēkā, Tautas ielā 1, izveidojis ekspozīciju

par Abrenes apriņķi laika posmā no 1920. līdz
1960. gadam, kad Viļaka ietilpa Jaunlatgales,
Abrenes apriņķī, vēlāk bija kā Viļakas apriņķa un
Abrenes rajona centrs.
Ēka celta 1925. gadā, senāk atradusies
Marienhauzenas tirgus laukumā. Savulaik ēkā bijuši
veikali, biroji, dzīvojamās telpas, pašaizsardzības
štābs, gestapo un čeka. Padomju gados ilgu laiku
te bija poliklīnika. Telpās izvietoti tirdzniecības
un sadzīves priekšmeti, militārās formas, seni
dokumenti un fotogrāfijas, goda raksti, attiecīgajam
laikam atbilstošas mēbeles. Dzintars ir zinošs un

aizrautīgs stāstnieks. Var apbrīnot eksponātu skaitu
un daudzveidību, par katru saimniekam ir savs
stāsts… Mums bija iespēja rakstīt ar tintē mērcējamu
spalvu, svērt preci uz senlaicīgiem svariem ar
atsvariem. Daudzi priekšmeti bija atpazīstami, tādi
vai līdzīgi bijuši mūsu mājās, tomēr par atsevišķu
lietu pielietojumu nācās jautāt. Bibliotekāra acij
tīkama bija grāmatu veikala reklāma, kurā vēstīts, ka
“veikals pieņem pieteikumus bibliotēku (krājuma –
R.J.) komplektēšanai”. Lai neapsīkst entuziasms un ir
atsaucīgi cilvēki, kuri varētu papildināt ekspozīcijas
priekšmetu klāstu! Paldies, Dzintar!

Prieks un lepnums par mūsu novada valsts augstāko
apbalvojumu saņēmējiem!
Informācija: Iluta Jaunžeikare
Foto: Valters Kaņepe
26.augustā uz svinīgu brīdi Balvu
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs aicināja augstāko
valsts apbalvojumu saņēmējus.
Atzinības krusta komandieri Baltinavas
vidusskolas direktoru Imantu Slišānu,
Atzinības krusta virsnieku Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas vizuāli
plastiskās mākslas skolotāju, audēju,
tekstilmākslinieci Ivetu Gabrāni, Atzinības
krusta kavalieri ilggadējo Rugāju novada

mūzikas skolotāju un kordiriģentu Pēteri
Sudarovu, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku
– Šķilbēnu pagasta nemateriālās kultūras
mantojuma centra “Upīte” direktoru,
biedrības “Upītes jauniešu folkloras kopa”
vadītāju Andri Slišānu, Triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieku – “Latvijas valsts mežu”
struktūras “Sēklas un stādi” Latgales
sēklkopības iecirkņa sēklu plantāciju
pārzini, mežkopi, Meža muzeja dibinātāju,
vadītāju un gidi, grāmatu autori Annu
Āzi. Muzikālo sveicienu valsts augstāko
apbalvojumu saņēmējiem sniedza Aldis
Prancāns.

Noritējis aizlūgums, kas veltīts Rugāju jauktajam korim
un pasniegts Atzinības krusts Pēterim Sudarovam
Informācija, foto: Agrita Luža
21.augustā, Rugāju Romas katoļu
baznīcā, notika aizlūgums, kas tika
veltīts Rugāju jauktā kora “Vārpa”
60 gadu pastāvēšanas jubilejai un
ilggadējā diriģenta Pētera Sudarova
90 gadu jubilejai. Aizlūgumā piedalījās
Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu
kapitula sekretāre Maira Sudrabiņa,
Balvu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Sandra Kapteine, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa, Balvu novada domes
deputāte Aija Mežale, kā arī bijušie
kora dziedātāji un cilvēki, kuriem
Rugāju jauktais koris ir svarīgs un
īpašs.

Aizlūguma laikā prāvests Oļģerts
Misjūns klātesošajiem atgādināja par
laicīgajām un mūžīgajām vērtībām,
ka arī tās mūs tuvina Dievam, tāpēc
jāatrod mirklis, lai pateiktos gan par
dziesmām, gan par skaņdarbiem, gan
mūzikas instrumentu spēlēm, kuras
mēs varam dzirdēt un priecēt ar tām
dvēseli. Prāvests aicināja šī aizlūguma
laikā, esot šajā Dieva svētnīcā, slavēt
Kungu, klausoties brīnišķīgajās kora
dziesmās. “Lūgsimies par Rugājiem,
Latgali, Latviju, pasakoties, ka mums
ir dāvāts savs dziesmu Lāčplēsis –
diriģents Pēteris Sudarovs, kurš visa
sava mūža garumā mums ir mācījis
mīlestību pret dziesmu, ” teica
O.Misjūns. Uzrunājot klātesošos,
prāvests vēlēja veselību, sirdsmieru,

izturību kora ilggadējam diriģentam
Pēterim Sudarovam, kora jaunajai
diriģentei
Ingūnai
Blaumai

un kora dalībniekiem, vēlot arī jauktā
kora ilgu pastāvēšanu, jo tas ir mūsu
novada lepnums un gods.

Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīcai120
Informācija, foto: Madara Siliņa

19.
augustā
Baltinavas
pareizticīgo draudzes locekļi svinēja
lielus svētkus- Baltinavas Kristus
Apskaidrošanas pareizticīgo baznīcas
120 gadskārtu. Baltinavas pareizticīgo
baznīca celta 1901.gadā ar toreizējā
Baltinavas muižas īpašnieka Fjodora
Agarkova atbalstu. To iesvētīja 1901.
gada 18.decembrī.
No 2000. gada Baltinavas Kristus
Apskaidrošanas pareizticīgo draudzē
kalpoja Tēvs Aleksandrs Oļipovs, bet
no 2021. gadu draudze uzticēta Tēvam

Georgijam Šelomijenko. Tēvs Georgijs
Šelomijenko kalpo ne tikai Baltinavas
pareizticīgo draudzē, bet arī Viļakas,
Šķilbēnu, Rēzeknes draudzēs, tāpēc uz
svinīgo misi bija ieradušies ticīgie arī
no šīm draudzēm.
Svētku misē piedalījās arī
Baltinavas Romas katoļu baznīcas
prāvesti Staņislavs Prikulis un Filips
Davidovičs. Sveikt draudzes locekļus
un ciemiņus svētku dienā ieradās
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja Sarmīte Tabore
un Baltinavas pagasta muzeja vadītāja
Antra Keiša.
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Baltinavas draudzes koris piedalījās Aglonas svētku
pusnakts misē
Informācija: Madara Siliņa
Foto: kora personīgais arhīvs
Sestdien, 14. augustā, Aglonā
notika svētā Meinarda, Latvijas
aizbildņa, svētki un Vissvētākās
Jaunavas
Marijas
debesīs
uzņemšanas svētku ievadsvinības.
Vakarā bazilikas Sakrālajā laukumā,
kā katru gadu, plkst. 22:00 sākās
Tautas krustaceļš. Pēc tā plkst.
23:30 sekoja Svētā Vigīlijas mise pie
pāvesta altāra. To celebrēja priesteris
Staņislavs Prikulis. Ļoti atbildīgs
uzdevums bija Baltinavas draudzes

korim, jo viņi izdziedāja misi un
lūdzās kopā ar priesteri. Kora vadītāja
Anastasija Ločmele bija ļoti gandarīta
un kopā ar koristiem guva patiesu,
emocionāli skaistu piedzīvojumu.
“Mums tika uzticēts ļoti atbildīgs
uzdevums — izdziedāt misi bazilikā pie
lielā Dievmātes altāra. Ir brīnišķīgas
izjūtas, liels gods, ka bija iespēja
piedalīties šajos svētkos. Pirms mises
ieguldījām lielu darbu, lai mūsu
sniegums būtu kvalitatīvs. Regulāri
tikāmies mēģinājumos, lai skanējums
būtu patiesi aizkustinošs. Tādējādi ar
savu sniegumu esam ļoti apmierināti,

viss izdevās, esam svētku sajūtām
piepildīti. Mājup devāmies ar lielu
gandarījumu un lepnumu, ka esam
paveikuši svētīgu darbu,” pārdomās

dalījās kora vadītāja. Misē piedalījās
arī Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas
draudžu prāvests Filips Davidovičs.

Balvos viesojās Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas
bīskapi, prāvesti un dekāni
Informācija, foto: Iluta Jaunžeikare

17. un 18. augustā Balvos, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, notika
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas
(LELB) Kapitula sēde. Kā informē Kapitula
sekretārs Andris Krauliņš, tad iepriekšējā
klātienes sēde notika Saldū 2020. gada
augustā.
Sēdes sākumā Kapitula dalībniekus
sveica Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kurš
uzrunas sākumā uzsvēra, ka viņam ir
liels gods Balvu pilsētā uzņemt Kapitula
dalībniekus, kā arī uzdeva retorisku
jautājumu: “Bībelē mēs ļoti bieži citējam

Svecīšu vakari
2021. gadā

skaitļus un uzskatām, ka skaitļi ir ļoti
svarīgi, mēģinām tos saprast. Ir tāds
svarīgs 40 gadu cikls. Pēdējās dienās
baznīcās lasām par Mozu, un viņa dzīves
četrdesmit gadu posmu. Arī Latvijā mēs
pašlaik izdzīvojam šo 40 gadu posmu kopš
brīvības atjaunošanas. Pagājis 31 gads, vēl
deviņi. Man jautājums, vai tā ir bīskapu
un baznīcas vai politiķu kompetence,
vai jūs būsiet tie, kuri mūs izvedīs, vai
tie ir politiķi? Šāds ir mans retoriskais
jautājums!”
Kapituls vizītes laikā apmeklēja arī
Viļaku un ES ārējo robežu, bet 17.augustā
plkst.19:00 Balvu Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā piedalījās Dievkalpojumā.
Viļakas Romas katoļu draudzēs

09.10.

plkst 16:00

Bēržu, Augustovas, Rugāju
un Krišjāņu draudzēs

Vēdeniešu
kapsētā

18.09. plkst.15.00

16.10.

plkst 16:00

Viduču kapsētā

Balvu, Tilžas, Viļakas Evaņģēliski
luteriskajās draudzēs, Viļakas Romas
katoļu draudzēs, Tilžas draudzē,
Baltinavas un Šķilbēnu draudzēs,
Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu
draudzēs, Balvu un Sprogu Romas
katoļu draudzēs.

23.10.

plkst. 16:00

Lāšku kapsētā

30.10.

plkst. 16:00

Viļakas kapsētā

Balvu, Tilžas, Viļakas Evaņģēliski
luteriskajās draudzēs
18.09. plkst.14:00

Kamoļkalna
kapsētā

plkst. 16.00

Vectilžas kapsētā

plkst. 18.00

Čudarienes
kapsētā

25.09. plkst. 15.00
plkst. 18.00
02.10. plkst. 15.00

Gaiļakalna
kapsētā
Andrakalna
kapsētā
Garosilu kapsētā

plkst. 18.00

Pokratas kapsētā

09.10. plkst. 16.00

Krišjāņu kapsētā

16.10. plkst. 15.00
plkst. 18.00
17.10. plkst. 15.00

25.09.

plkst. 14.30

Purviņu kapos

02.10.

plkst. 14.30

Runcenes kapos

09.10.

plkst. 14.30

Kāpessila kapos

16.10.

plkst. 15.00

Ranguču kapos

23.10.

plkst. 15.00

Lutanānu kapos

30.10.

plkst. 15.00

Ūdrenes kapos

06.11.

plkst. 15.00

Tilžas kapos

Baltinavas un Šķilbēnu draudzēs
18.09.

Kāpessila kapsētā
Miezāju kapsētā
Priedaines
kapsētā
Jaškovas kapsētā

Līdumnieku
kapos

plkst. 16.00

25.09. plkst. 15.00

Bēržu kapos

03.10. plkst. 15.00

plkst. 16.00

Mastarīgas
kapos

plkst. 18.00
02.10. plkst. 13.00

09.10. plkst. 15.30

Pilskalna kapos

Putrānu kapos

plkst. 16.00

plkst. 17.00

Dekšņu kapos

plkst. 14.30

Stāmeru kapos

plkst. 16.00

Dubļukalna
kapos

plkst. 17.30

Vilkavas kapos

Čilipīnes kapos

plkst. 16.00

Bēliņu kapos

plkst. 17.30

Plieševas
kapos(Ba)

plkst. 16.00

Slobodas kapos

plkst. 17.30

Dukuļevas kapos

plkst. 16.00

Plešovas
kapos(Šķ)

plkst. 14.00

Auškas kapos

plkst. 17.30

Vilkovas kapos

plkst. 15.30

Sudarbes kapos

16.10.

plkst. 17.00

Dansku kapos

plkst. 17.00

Cūkusalas kapos

23.10.

plkst. 17.00

Breksenes kapos

30.10

plkst. 17.00

Merkuzīnes
kapos

09.10.
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Vārnienes kapos

plkst. 15.00

Cepurnieku
kapos

plkst. 17.00

Saksmales
kapos

23.10. plkst. 13.00

Kraukļevas
kapos

30.10. plkst. 12.00

10.10. plkst. 14.30

Čušļu kapos

plkst. 17.30

02.10.

Dampadruvas
kapos

Lieparu kapos
Slavītu kapos

16.10. plkst. 13.30

Derdziņu kapos

Kačupes kapos

plkst. 15.00
09.10. plkst. 13.00

Tutinavas
kapos

plkst. 15.30

Buku-Zelču
kapos

25.09.

02.10. plkst. 15.00

plkst. 16.30

plkst. 16.00

Balvu kapsētā

plkst. 17.00

plkst. 18.00

Tilžas draudzē

Golvoru kapos

Balvu un Sprogu Romas katoļu
draudzēs

plkst. 15.00
16.10. plkst. 15.30
plkst. 16.00
17.10. plkst. 15.30

Reibānu kapos

plkst. 15.00

Bolupes kapos

Pansionāta
kapos
SilaciemaKurnas kapos
Miezāju kapos
Čāgu kapos
Pērkonu kapos

plkst. 16.00

Egļukalna
kapos

23.10. plkst. 15.30

Mežarijas
kapos

plkst. 16.00

Priedaines
kapos

24.10. plkst. 14.00

Salmaņu kapos

plkst. 14.30

Dūrupes kapos

30.10. plkst. 15.30

Sebežu kapos

plkst. 16.00

Romūkstu
kapos

plkst. 17.00

Začu kapos

02.11. plkst. 18.00

Balvu-Rozu
kapos

Silenieku kapos

plkst. 13.30

Naudaskalna
kapos

31.00

TŪRISMS

Latgalē uzsākta
“Ezertakas”
marķēšana
Informācija: Latgales Tūrisma asociācija
Garo pārgājienu maršruts “Ezertaka” ir viens
no trim šāda veida maršrutiem Latvijā, līdz šim citos
novados ir tapuši maršruti “Jūrtaka” un “Mežtaka”.
Latgales reģionā izteikti pietrūkst pastaigu taku,
kas būtu garākas par pieciem kilometriem, tā kā pēdējo
gadu tūrisma tendences norāda uz dabas tūrisma
pieaugošo popularitāti pasaulē un arī Latvijā, Latgales
Tūrisma asociācija šovasar uzsākusi sen lolota projekta
– garo pārgājienu maršruta “Ezertaka” īstenošanu. Arī
Balvu novadā ir uzsākta šo taku marķēšana.
Lai arī šobrīd ir marķēta tikai apmēram puse
“Ezertakas” maršrutu, Latgales Tūrisma asociācija jau
ir saskārusies ar gadījumiem, kad krāsas marķējumi
tiek noņemti un uzlīmes noplēstas. Lūdzam saprotoši
izturēties pret citu ieguldīto darbu un nebojāt esošos
marķējumus. Savukārt, ja savā pusē esat sastapušies
ar marķējuma bojājumiem, aicinām sazināties ar sava
reģiona Tūrisma informācijas centru vai rakstīt uz
e-pastu – ezerzeme.latgale@gmail.com.
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Ar zaļā ceļa un Balvu novada
tūrisma piedāvājumu iepazinās
mediju pārstāvji
Informācija: Ineta Bordāne

11. un 12. augustā Balvu novadā viesojās
Vidzemes tūrisma asociācijas, mediju (Tvnet,
Ir, Delfi+, rus.lsm.lv) pārstāvji un video satura
veidotāji no SIA “Goldenhour”, lai iepazītu
velomaršrutu pa bijušo dzelzceļu, tagad - zaļo
ceļu Gulbene-Balvi-Viļaka, kurš tiek pilnveidots
aktīvās atpūtas iespējām pārrobežu projekta
“Greenways Riga-Pskov” ietvaros. Brauciena
dalībnieki iepazinās arī ar Balvu novada tūrisma
piedāvājumu.
11. augusta pēcpusdienā viesi apmeklēja
Balvus un devās izbraucienā ar plostu “Vilnītis”
Balvu ezerā, radoši līdzdarbojās “Arnitas labsajūtu
darbnīcas” saimnieces – pirtnieces un mājražotājas
Arnitas Melbergas organizētajā meistardarbnīcā
uz plosta – pirts skrubju gatavošanā un slotiņu
siešanā. Savukārt 12.augustā brauciena dalībnieki
dienu iesāka ar viesošanos Annas Āzes meža
muzejā Žīguros, kur iepazinās gan muzeja
ekspozīciju, ieklausījās Annas stāstos, gan uzzināja

par dzelzceļa nozīmi Žīguru ciemata attīstībā.
Vizītes turpinājumā žurnālisti apmeklēja bijušo
Žīguru dzelzceļa staciju, kur nupat projekta
ietvaros labiekārtotajā atpūtas vietā, Maruta
Brokāne izklāstīja dzelzceļa attīstības vēsturi
Žīguru pusē līdz mūsdienām. Dienas turpinājumā
laikapstākļu dēļ nācās izmainīt iepriekšējo plānu
– izbraucienu pa Viļaku ar Ofo velosipēdiem pret
braucienu ar organizatoru e-busiņu, apmeklējot
jauno, moderno ekspozīciju par Latvijas putnu
olām Viļakas muzejā un Viļakas Jēzus sirds Romas
katoļu baznīcu. Pēc kafijas pauzes kafejnīcā
“Pierobeža” žurnālisti un Vidzemes tūrisma
asociācijas pārstāvji apskatīja jauno velo remonta
darbnīcu un rekreācijas zonu pie Viļakas ezera,
kā arī ieklausījās aizraujošajos Dzintara Dvinska
stāstos “Abrenes Istabās”. Informatīvā vizīte
Viļakā noslēdzās ar pontona tilta, kas ved uz
Viļakas ezera salu, apmeklējumu. Braucienu “Zaļie
ceļi Rīga – Pleskava” organizēja Vidzemes tūrisma
asociācija projekta “Greenways Rīga-Pleskava”
Nr. LV-RU-006 ietvaros.

Balvu
novadā
pirmo
reizi
norisinājās
Tūristi no Vārkavas
“Mājas
kafejnīcu
dienas”
iepazīst Bērzpili
Informācija: Anna Kriviša
Foto: Biruta Bogdane
17.augutā Bērzpils pagastā viesojās ekskursantu
grupa (27 cilvēku sastāvā) no Preiļu novada Vārkavas
pagasta.

28. un 29. augustā Balvu novadā notika
vērienīgs, vēl nebijis notikums - “Mājas
kafejnīcu dienas Ziemeļlatgalē”, kas tika
rīkotas sadarbojoties ar “Lauku ceļotāju” un
Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.
Sakām lielu paldies ikvienam no 12 mājas
kafejnīcu saimniekiem un saimniecēm, viņu
ģimenēm un komandām par drosmi, atsaucību,

ieguldīto darbu, enerģiju un viesmīlību, lai
mums visiem kopā izdotos! Paldies Arnitai
Melbergai, Ingrīdai Supei, Sarmītei ķirsoneiKorlašai, Ilzei Supei, Mārītei Slišānei, Annelei
Slišānei, Aldim Pušpuram, Skaidrītei Šaicānei,
Aijai Keišai, Valentīnai Sproģei, Zitai Mežalei un
darbnīcas “Atspoles” dāmām, Vijai Kuļšai un viņu
lieliskajām atbalsta komandām!

“Siltumu” mājās uzņemti
kafejnīcas apmeklētāji

atraktīvo akordeona spēlēšanu. Muzikantu pulkam
pievienojās arī tautas muzikants no Salnavas
Dainis ar savu akordeonu. Viesiem un saimniekiem
par prieku, ar akordeona spēli visus iepriecināja
arī kāda kafejnīcas apmeklētāja no Ludzas, kas
spēlēja jautrus meldiņus burvīgai noskaņai.
“Siltumu” mājās ciemiņi vienmēr tiekot pavadīti
ar saimniecības labumiem, tāpēc saimnieki
apmeklētājiem sagādāja arī pārsteigumu- loteriju,
kurā katrs dalībnieks saņēma vērtīgas balvas:
ievārījuma un medus burciņas, pirtsslotiņas, Aijas
pērļotās brošas, labumus no dārza, Anitas garšīgos
sierus.

Informācija, foto: Madara Siliņa

Lai gan laika apstākļi no rīta nelutināja, Vārkavas
pagasta pensionāri bija moži un smaidīgi. Raitā solī
uzkāpa ainaviski tematiskajā kalnā, no kura pavērās
skaists panorāmas skats uz tuvāko Bērzpils apkārtni,
muižnieku Beņislavsku laikā stādīto ošu aleju.Tomēr
spēcīgā lietus dēļ, iesākto ekskursiju vajadzēja turpināt
Bērzpils saieta namā.Turpinājumā sekoja
jauka
muzicēšana apvienojumā ar dejas soli, jo izrādījās,
ekskursantu vidū ir tautas muzikanti, kuri labprāt
vēlējās pamuzicēt. Pēc muzikālās izkustēšanās, sekoja
stāsts par Bērzpils pagasta vēsturi. Vārkavas tūristi
apskatīja arī Bēržu kapu kapliču un Bēržu Svētās Annas
Romas katoļu baznīcu. Arī lietus mitējās un ekskursanti
tālāk devās uz zemnieku saimniecību ‘’Dižarāji’’ , kur
saimniece Ilona Seņka vārkaviešiem laipni izrādīja
saimniecību, kā arī piedāvāja degustācijai un iegādei
pēc senču receptēm gatavotu gaļas produkciju. Tālāk
Vārkavas ekskursantiem bija ieplānots ceļš uz Rugāju
un Balvu pagastu tūrisma objektiem.

Baltinavas pagastā apmeklētājus laipni
uzņēma “Siltumu” māju saimnieki, kafejnīcā
“Siers un muzikāla atmosfēra “Siltumos” ”.
“Siltumos” saimnieko Keišu ģimene- mamma
Aija un bērni Austris, Agita un Arvils. Aija ir
cītīga rokdarbniece, muzicē Baltinavas pagasta
etnogrāfiskajā ansamblī, kā arī brīvajā laikā kopj
mājas daiļdārzu.
Aijas māsa Anita Kaša ir prasmīga sieru sējēja.
Anita aktīvi piedalās tirdziņos gan Baltinavā,
latgalē, gan citviet Latvijā, tāpēc viņas sierus
atzinīgi novērtējuši vietējie pircēji, kā arī pircēji no
tālienes. Izstaigājuši saimnieces daiļdārzu, viesi
apskatīja māsu Aijas un Anitas rokdarbu izstādi.
Tajā bija atrodami gan māsu mammas izšūtie darbi,
gan māsu adījumi, pērļojumi, tamborējumi. Pēc
saimniecības apskates, apmeklētāji iestiprinājās
ar garšīgu, uz ugunskura vārītu zupu ar rupjmaizi
un speķi, baudīja Anitas Kašas sietos sierus, kas
tapuši no vietējiem produktiem- gan klasisko
sieru, gan ar sēkliņām, zaļumiem, saulē kaltētiem
tomātiem.
Kafejnīcas
apmeklētājiem
muzikālu
atmosfēru pasākuma laikā nodrošināja skanīgās
Baltinavas pagasta etnogrāfiskā ansambļa sievas,
enerģiskie brāļi Toms un Eduards Buraveci, kā arī
“Siltumu” saimniece Aija Keiša, ar skaisto balsi un
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“Siltumu” saimniece Aija Keiša kopā ar dēlu
Arvilu.

AKTUāLI
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Balvu novada Bāriņtiesa PATEIcAS AIZBILDNEI INESEI JERMAcāNEI TILžAS PAGASTā,
Balvu novadā, kura 15 gadus rūpējās par bez vecāku gādības palikušu bērnu, dodot bērnam iespēju augt ģimenē, saņemt atbalstu, ģimenes
siltumu un mīlestību. Inese Jermacāne apzinīgi pildīja aizbildņa pienākumus, rūpējās, lai Kitija izaugtu par krietnu jaunieti.
2021.gada 8.jūlijā Kitija sasniedza pilngadību un turpina dzīvot Ineses Jermacānes ģimenē. Jauniete mācās Tilžas vidusskolā 12.klasē, pēc
vidusskolas beigšanas vēlas studēt medicīnas jomā. Starp Inesi un Kitiju pastāv mātes un meitas attiecības. Nekad nepagurstošā mātes mīlestība,
rūpes un atbalsts ir vērtīgākās dāvanas, ko cilvēkbērns šai dzīvē var saņemt. Tās nevar nopirkt un izmērīt,
bet tās var sajust un saglabāt sevī visa mūža garumā.
Balvu novada Bāriņtiesas vārdā PALDIES Inesei Jermacānei.

Pasākumi Balvu novadā
BALVOS
10.septembrī plkst.17:00 PIKNIKS AR DZEJU “Nāc
uz manām trepēm spēlēties...”, zem Balvu pilsētas
estrādes kupola. Paņem līdzi savu termokrūzi ar siltu
dzērienu un pledu.
10.septembrī plkst. 19:00 Grupas Ginc un Es koncerts,
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ar iespēju dejot.
Ieeja koncertā ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu
dokumentu. Biļetes “Biļešu paradīzes kasēs”, vai www.
bilesuparadize.lv . Biļetes cena iepriekš pārdošanā
8.00 Eur, koncerta dienā 12.00 Eur.
11.septembrī plkst. 09:00 Lauku labumu tirdziņš
Balvos.
17.septembrī plkst. 19:00 Baltie Lāči koncerts
“Tirgus stāsti”. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Ieeja koncertā ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu
dokumentu. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs vai www.
bilesuparadize.lv. Biļetes cena iepriekšpārdošanā
10.00 Eur, koncerta dienā 15.00 Eur.
27.septembrī plkst. 19:00 “N Ā K O Š P A V A S A R
“ Valmieras teātra viesizrāde, Lelde Stumbre. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes BIĻEŠU PARADĪZĒ.
29.septembrī plkst. 10:00 Mobilā diagnostika,
Partizānu ielā 2 (pie Balvu estrādes). IZMEKLĒJUMI:
Mamogrāfija: Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD)
uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS, ar ģimenes ārsta
nosūtījumu – 3.00 EUR, pilna cena – 29.00 EUR.
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.). 1 projekcija
ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 11.00 EUR. PACIENTIEM
LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU PA TĀLR.:
+371 25431313.
Veselības vingrošanas nodarbības:
15.septembrī plkst. 18:15 Balvu sākumskolas stadionā.
22.septembrī plkst. 18:15 Balvu sākumskolas stadionā.
29.septembrī plkst. 18:15 Balvu sākumskolas stadionā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Ilutas Balules,
tālr. 26567564. Dalība nodarbībās bez maksas.
Balvu Novada muzejā skatāma novadnieka Ilmāra
Medinieka izstāde “Koki - liecinieki” (mozaīkas no
senu, laika zoba skartu koku virsmām).
Septembrī apskatāma Starptautiskā glezniecības
plenēra dalībnieku darbu izstāde “VALDIS BUŠS”,
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
LATGALĪŠU TAUTYS PUOSOKU ILUSTRACEJIS, Balvu
Centrālajā bibliotēkā, Balvu Mākslas skolas radošā
kolektīva izstāde “KOPĀ”.
BALVU NOVADā
“Grāmatons” - no 15.jūlija līdz 15.septembrim
piedalies lasīšanas maratonā, aizpildi lauciņus un
iegūsti balvas! Vairāk infomācijas www.balvi.lv.
Nodarbība - degustācija un lekcija “Veselīgs uzturs
gadalaikos – rudens”:
10.septembrī plkst. 12:00 Borisovas tautas namā.

10.septembrī plkst.15:00 Viļakas kultūras namā.
11.septembrī plkst. 10:00 Viļakas jauniešu centra
filiālē Semenovā.
11.septembrī plkst.13:00 Šķilbēnu pagasta kultūras
centrā «Rekova».
17.septembrī plkst. 13:00 Žīguru kultūras namā.
17.septembrī plkst. 16:00 Susāju pagasta pārvaldes
zāle.
18.septembrī plkst. 10:00 Kupravas pagasta pārvaldē
vai laukumā pie pagasta pārvaldes.
Pieteikšanās pie konkrētās iestādes vadītājas, kurā
notiek nodarbība.
18.septembrī plkst. 13.00 ZAĻO CEĻU IEPAZĪŠANĀS
BRAUCIENS. Eiropas kultūras mantojuma dienu
pasākums. Maršruts: Viļaka- Balvi, 45 km. Ar brauciena
programmu var iepazīties mājas lapā www.balvi.lv.
Pieteikšanās līdz 13.09.2021.Dalība bez maksas.
19. septembrī plkst. 08:30. ZAĻO CEĻU IEPAZĪŠANĀS
BRAUCIENS. Eiropas kultūras mantojuma dienu
pasākums. Maršruts: Balvi-Gulbene, 38 km. Ar
brauciena programmu var iepazīties mājas lapā www.
balvi.lv. Pieteikšanās līdz 13.09.2021.Dalība bez
maksas.
VIĻAKā
TREX (TRX) vingrošana bijušā Viļakas novada
teritorijā:
12.septembrī plkst.19:00 Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē.
16.septembrī plkst. 18:15 Viduču pamatskolā.
19.septembrī plkst. 19:00 Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē.
23.septembrī plkst. 18:15 Viduču pamatskolā.
26.septembrī plkst. 19:00 Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē.
30.septembrī plkst. 18:15 Viduču pamatskolā.
Pieteikšanās pie Ingas Bleideres, mob.tel. 26351072.
Vingrošana Viļakā:
12.septembrī plkst.20:05 Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē.
19.septembrī plkst. 20:05 Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē.
26.septembrī plkst. 20:05 Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē.
Pieteikšanās pie Ingas Bleideres, mob.tel. 26351072.
24.septembrī plkst. 10:00 Viļakas kultūras namā.
Pasākums “Psihiskā veselība” (1.daļa) Pieteikties
pie Viļakas kultūras nama vadītājas Ineses Lāces vai
vineta.zeltkalne@balvi.lv.
24.septembrī plkst. 13:00 Viļakas kultūras namā.
Pasākums “Psihiska veselība” (2.daļa) Pieteikties
pie Viļakas kultūras nama vadītājas Ineses Lāces vai
vineta.zeltkalne@balvi.lv.
žĪGURU PAGASTā
Pilates žīguros:
14.septembrī plkst. 17:50 Žīguru kultūras namā.
16.septembrī plkst. 17:50 Žīguru kultūras namā.
21.septembrī plkst. 17:50 Žīguru kultūras namā.
23.septembrī plkst. 17:50 Žīguru kultūras namā.
28.septembrī plkst. 17:50 Žīguru kultūras namā.
30.septembrī plkst. 17:50 Žīguru kultūras namā.

Vada Linda Tokareva-Kušnere, mob.tel. 22026010.
11. septembrī plkst.15:00 Konkurss “Atpazīsti augus
aizsargājamos dabas objektos”, Žīguru pamatskolas
darbu izstāde un meistardarbnīcas, sporta aktivitātes.
Plkst.16:00 Starts orientēšanās turnīram laukumā pie
kultūras nama. Plkst.17:45 Apbalvošana. Plkst.18:00
Amatiermākslas kolektīvu mēģinājums laukumā pie
kultūras nama. Plkst.20:00 Muzikāli sadancīga vakara
pastaiga kopā ar Vitāliju Bogdanoviču.
MEDņEVAS PAGASTā
Vingrošana Semenovā (intensīvā nodarbība).
14.septembrī plkst. 19:00 Viduču pamatskolā.
21.septembrī plkst. 19:00 Viduču pamatskolā.
28.septembrī plkst. 19:00 Viduču pamatskolā.
Vada Iluta Balule, mob.tel. 26567564.
KRIŠJāņU PAGASTā
“Brīvbode” Krišjāņos, Jaunatnes ielā 3. Ikviens
var atnest labas lietas (drēbes, traukus, rotaļlietas
u.tml.), kuras pašiem vairs nav nepieciešamas, bet
būtu noderīgas kādam citam. Ikviens drīkst atnākt,
lai paņemtu sev ko noderīgu. Sīkāka informācija
– 29447351 (Iveta), 28678441 (Sanita), 26372319
(Inese).
Krišjāņu tautas namā skatāma N. Gorkina fotogrāfiju
izstāde “Taureņi tuvplānā”.
KUBULU PAGASTā
19.septembrī plkst.13:00 Pārgājiens
pa veco
dzelzelzceļa līniju Sita – Stacijas pamatskola.
Pieteikšanās – līdz 16.septembrim – muzejs@balvi.lv
vai 28352770 – Iveta. Sīkāka informācija www.balvi.lv.
Veselības vingrošanas nodarbības:
16.septembrī plkst. 17:30 Kubulu pagastā pie kultūras
nama.
23.septembrī plkst. 17:30 Kubulu pagastā pie kultūras
nama.
30.septembrī plkst. 17:30 Kubulu pagastā pie kultūras
nama. Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Ilutas
Balules, t.26567564.
BĒRZPILS PAGASTā
Līdz 16.septembrim (no 9:00-16:00) Bērzpils saieta
namā skatāmas Kristīnes Zelčas gleznas un glezniņas
un meitas Renātes Zelčas pašdarinātās maskas.
BĒRZKALNES PAGASTā
Veselības vingrošanas nodarbības:
15.septembrī plkst. 17:00 Bērzkalnes pagastā
pagasta pārvaldes.
22.septembrī plkst. 17:00 Bērzkalnes pagastā
pagasta pārvaldes.
29.septembrī plkst. 17:00 Bērzkalnes pagastā
pagasta pārvaldes. Iepriekšēja pieteikšanās
treneres Ilutas Balules, t.26567564.

pie
pie
pie

LAZDULEJAS PAGASTā
11.septembrī plkst.18:00 Muzikāla rudens pastaiga
ar vokālo ansambli Vālodzīte, Dziedošā ģimene
Čivči, Deju kopa Samia. Rudens pastaigas noslēgumā
muzikāls sveiciens no Jura Ķirsona.

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.
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IZGLĪTĪBA

Turpinājums no 1.lpp.
Balvu
pirmsskolas
izglītības
iestādē “Sienāzītis”1. septembra rītā
bērnus un vecākus sagaidīja jautrais
Sienāzis ar ābolu groziem un dažādu
krāsu pēdiņām, kuras veda katru
bērnu uz savu grupiņu. Pasākuma
vadītāja Melita Masa stāsta, ka
Sienāzītis bija ieradies uz jaunās
skatuvītes atklāšanu, kuras akcents ir
trīs kalniņi. Ne velti „Rūķīšu” grupas
absolvents svētkus atklāja dziedot
tautasdziesmu „Aiz kalniņa dūmi kūp”,
un, brīdī , kad Amēlijas, Adriānas un
Emīla tētis Tālis kopā ar vadītāju Ivetu
svinīgi pārgrieza sarkano atklāšanas
lentu, no visām skatuves pusēm
gaisā pacēlās krāsaini dūmu mākoņi.
Kā pirmie priekšnesumu uz jaunās
skatuvītes sniedza skolotājas Ilutas
mūzikas instrumentu ansamblis.
“Zinību diena Tilžas vidusskolas
pirmsskolas izglītības grupā ritēja

Balvu Novada Ziņas
raiti. Audzēkņiem tika izrādītas telpas,
ierādīts savs drēbju skapītis, sava
gultiņa. Izrunāti pirmie svarīgākie
noteikumi. Un tad svētki varēja
turpināties - dejas, rotaļas, neizpalika
arī Zelta zivtiņu makšķerēšana, bija
iespēja izmakšķerētu kādu našķi,
veidoti ziedu taureņi, kas rotā logus
grupas telpā, tika pārbaudīta pirkstu
veiklība, tinot diegu ap zīmulīti.
“Ežuku” grupas audzēkņi meklēja
izkaisītus Burtu meitiņas burtiņus, ko
vēlāk izdekorēja. Pie “Zaķēnu” grupas
audzēkņiem bija ieradies Balonu
rūķis, kas dāvināja bērniem balonus
un lūdza izkrāsot savu zīmīti”, tā par
svētku dienu Tilžā stāsta Ieva Kūkoja.
Toties
Tilžas
vidusskolas
Vectilžas grupā ciemos pie bērniem
bija ieradusies zinātkārā meitene
Kompetencija. “Viņai bija tik daudz
jautājumu par dzīvi bērnudārzā, ka uz
visiem nebija iespējams pat atbildēt.
Sešgadnieki skaitīja dzejoļus, visi kopā
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dziedāja, dejoja un gāja rotaļās. Lielu
jautrību visiem sagādāja krāšņais
,,konfekšu” salūts,” tā par Zinību dienu
Vectilžā stāsta pirmsskolas grupas
skolotāja Daina Gļauda.
Pirmā skolas diena satraucoša
bija arī Rekavas vidusskolas direktorei
Žannai Maksimovai, kura pirmo reizi
sveica savus skolēnus, viņu vecākus un
skolas darbiniekus direktores amatā.
Neierasta Zinību diena – attālināti
- bija Baltinavas vidusskolā. Veicot
testēšanu, tika atklāti daži pozitīvi
testi (tika konstatēts Covid-19) gan
skolēniem, gan skolas darbiniekiem.
Rezultātā vairāki skolēni un skolas
darbinieki tika atzīti par saslimušo
kontaktpersonām. Tika pieņemts
lēmums Baltinavas vidusskolā visiem
izglītojamajiem mācības organizēt
attālināti līdz 10.septembrim ieskaitot,
jo šobrīd pats galvenais - drošība.
Balvu novada svinīgos Zinību
dienas pasākumus apmeklēja un

neizsīkstošu zinātkāri, prieku par
panākamiem,
drosmi
pārvarēt
grūtības un ticību savu mērķu
piepildījumam vēlēja Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs,
domes
priekšsēdētāja vietniece Sandra
Kapteine,
izpilddirektore
Daina
Tutiņa, pašvaldības izpilddirektora
vietniece
Tamāra
Locāne
un
pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Jānis Bubnovs, Balvu novada domes
deputāti – Marija Duļbinska, Aija
Mežale, Sandra Kindzule, Anita
Kokoreviča, kā arī Izglītības pārvalžu
vadītājas Inta Kaļva, Inese Circene,
Biruta Berkolde un Izglītības iestāžu
darbinieces – Lija Bukovska, Maruta
Brokāne.
Svētību jaunajam mācību gadam
deva Balvu novada garīdznieki –
Mārtiņš Klušs, Mārtiņš Vaickovskis,
Filips Davidovičs, Oļģerts Misjūns.

Balvu Valsts ģimnāzijas 12.a klase.

Viļakas Valsts ģimnāzija.

Zinību diena Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”.

Tilžas vidusskolas 1.klase kopā ar audzinātāju Daigu Jēkabsoni.

Zinību diena Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.

Rugāju vidusskolas Zinību dienas pasākums norisinājās Rugāju parkā.

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.

