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Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Viss tik jauks un skaists, kā no grāmatas skats izzīmēts,
Kā no lapas balts sniegs izvēlēts.
Un tad pāri nobirst visu sapņu zvani,
Un kā zvaigznes tumšzilās debesīs cerības ticībā dzimst,
Un pār kluso lauku laižas
Ziemassvētku rīts.

Ģimeniskus, sirdssiltus un gaišus Ziemassvētkus ikvienā ģimenē!
Lai labas domas, veselība un veiksme ir līdzās 2022. gadā!
Balvu novada pašvaldība

Kas būtu jāzina par sniega tīrīšanu
Informācija: Iluta Jaunžeikare
Decembra sākumā pagastu
pārvaldes
un
PA
“SAN-TEX”
saskarās ar grūtībām iztīrīt sniegu,
jo intensīvas snigšanas rezultātā,
strādājot visām tehnikas vienībām,
nebija apmierinošs ielu un ceļu
stāvoklis. Jāatzīmē, ka atbilstoši MK
noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas
uzturēšanas
prasībām
un to izpildes kontroli”, mainīgos
laikapstākļos
ietves,
pieturas,
stāvlaukumus no sniega jāattīra,
ja sniega segas biezums ir lielāks
par 100 mm, un 60 mm – A klases
autoceļiem vai to posmiem, 80 mm –
B klases autoceļiem vai to posmiem,
100 mm – C klases autoceļiem vai
to posmiem. Par sniega tīrīšanu uz
pašvaldības ceļiem atbild pašvaldība.
Balvu pilsētā to dara pašvaldības
aģentūra “San-Tex”, Viļakā un pagastu
pārvaldēs par sniega tīrīšanu atbild un
organizē pilsētas vai pagasta pārvaldes
vadītājs.
(Kontaktinformācija
ir
pieejama 2021.gada 10.augusta
“Balvu Novada Ziņās”, vai arī
zvanot darba laikā uz T.26104539,
lai noskaidrotu pagasta pārvaldes
vadītāja kontaktus).
Bet arī māju īpašniekiem
atbilstoši MK noteikumiem Nr.906
“Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes
noteikumu” ziemas periodā papildus

regulāri veicami ir arī šādi teritorijas
sakopšanas darbi - ietvju, celiņu un
piebraucamo ceļu, ja nepieciešams,
arī citu teritorijas daļu attīrīšana no
sniega un ledus, pretslīdes materiālu
kaisīšana uz ietvēm, celiņiem un
piebraucamajiem ceļiem, sniega un
ledus (arī lāsteku) notīrīšana no ēkas
fasādes un jumta, lai nepieļautu ledus
un sniega krišanu no ēkas jumta,
dzegām,
ūdens
notekcaurulēm,
lodžijām un balkoniem, bīstamu
vietu norobežošana gājēju un
transportlīdzekļu drošībai. Pasākumi
apdraudējuma novēršanai veicami
laikus, lietojot visus iespējamos
drošības līdzekļus.
Arī pašvaldība ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus par īpašumam
piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijas (gājēju ietves, grāvju,
caurteku vai zālāju līdz brauktuves
malai) kopšanu. Tā kā pašlaik
jaunizveidotajā Balvu novadā nav
izveidoti jauni saistošie noteikumi
par novada teritorijas un tajā esošo
ēku un būvju uzturēšanu, tad bijušo
novadu teritorijās spēkā vēl ir bijušo
novadu saistošie noteikumi. Tā,
piemēram, Balvu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.16. “Par Balvu
novada teritorijas un tajā esošo
ēku un būvju uzturēšanu” nosaka,
ka namīpašumu, zemesgabalu u.c.
teritoriju īpašniekiem, valdītājiem,
pārvaldītājiem – pilnvarniekiem,

Balvu novada pašvaldība
atgādina, ka ir ziema, un
visas iesaistītās pašvaldības
iestādes, ar visiem sev
pieejamajiem transporta
līdzekļiem, vai, ja tādu, nav,
tad ar sadarbības partneru
palīdzību rūpējas, lai ceļi ziemā
būtu izbraucami, un aicina būt
iecietīgiem un saprotošiem.
lietotājiem, apsaimniekotājiem un
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām savos
objektos jānodrošina īpašuma un tam
piegulošās teritorijas, gājēju ietves,
līdz ārējai ietves malai sakopšana,
un ziemas periodā ietves attīrīšanu
no sniega un ledus (izņemot gar
individuālajām dzīvojamām mājām),
smilts kaisīšana, kā arī pagalma celiņu
tīrīšana vai kaisīšana - katru dienu
(arī brīvdienās un svētku dienās) līdz
pulksten 8.00, sniega vaļņu attīrīšana
iebraucamajā ceļā, celiņā, pagalmā
u.tml. pēc mehanizētās trotuāru un
ielas braucamās daļas attīrīšanas no
sniega, sniega un ledus notīrīšana no
ēku jumtiem, lāsteku nolaušana, lai
nepieļautu sniega un ledus krišanu
no jumtiem, dzegām un ūdens
notekcaurulēm.
Pašvaldība, izvērtējot decembra
sākumā izveidojušos situāciju, pašlaik
strādā pie kopīgas sistēmas izveides
novadā, nosakot, kuri ceļi ir jāiztīra
pirmie, piemēram, tie, pa kuriem
tiek pārvadāti skolēni, pa kuriem uz

zemnieku saimniecībām dodas piena
mašīnas, u.tml., kā arī līdz cikiem šiem
ceļiem jābūt iztīrītiem. Jāatzīmē, ka
sniega tīrīšana tiek veikta galvenokārt
pēc snigšanas beigām, izņēmuma
gadījumi ir, ja ilgstoši un intensīvi
snieg. Sniega tīrītāju galvenais
uzdevums ir no sniega atbrīvot
galvenos ceļus, tāpēc iedzīvotājiem
ir jābūt saprotošiem, ja viņu celiņa
priekšā šīs tīrīšanas rezultātā tiek
sastumts sniega valnis. Iedomājaties,
ja sniega tīrītājam būtu vēl katrs
šis celiņš jāattīra, tad, piemēram,
vienu ielu pilsētā varētu tīrīt vairākas
stundas, kuru laikā šis tīrītājs jau iztīra
visas pilsētas ielas.
Tāpat pašvaldība atgādina, ka
ziemā apstākļi uz ceļa var mainīties
pa minūtēm. Tāpēc aicina izvēlēties
atbilstoši
ceļa
apstākļiem
arī
braukšanas ātrumu. Sargāsim sevi un
savus mīļos!
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Ārkārtas domes sēdē lemj par Atzinības rakstu piešķiršanu, Balvu
novada Bāriņtiesas apstiprināšanu un grozījumiem lēmumos par
pārvalžu darbības uzsākšanu
Informācija: Terēzija Babāne
9.novembrī, attālinātā režīmā,
notika Balvu novada domes ārkārtas
domes sēde, kurā izskatīja 11
jautājumus.
Deputāti nolēma Atzinības rakstus
piešķirt:
1.Kultūras
jomas
darbiniekam
MĀRIM LĀPĀNAM par ilggadēju
pašvaldības kultūrvides kopšanu,
tradīciju radīšanu, pozitīva novada
tēla veidošanu un novada vārda
popularizēšanu;
2.SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” ārstei SINTIJAI LOCĀNEI
par profesionālu un apzinīgu ārsta
pienākumu pildīšanu un ieguldījumu
neiroloģisko
pacientu
veselības
saglabāšanā un slimību proﬁlaksē;
3.Bijušajai Rugāju bibliotēkas vadītājai
ANITAI MAGINAI par ilggadēju,

darbiniekam SERGEJAM ĻEBEDEVAM
par ilggadēju un profesionālu darbu
SIA
“Balvu enerģija” un aktīvu
līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē;
9.Ilggadējam
Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
autovadītājam JURIJAM ČEREVINAM
par par ilggadēju un profesionālu
darbu Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestā un pašaizliedzīgo
un nesavtīgo ikdienas darbu vīrusa
COVID-19 uzliesmojuma laikā;
10.Bērzpils pamatskolas saimniecības
vadītājai IVETAI RACIBORSKAI par
pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti,
ieguldījumu kultūras, izglītības un
saimnieciskajā darbā, kā arī novada
attīstībā kopumā, pozitīva novada
tēla veidošanu un novada vārda
popularizēšanu;
11.Balvu sākumskolas direktorei
LARISAI
KRIŠTOPANOVAI
par
profesionālu, inovatīvu darbu skolas

priekšzīmīgu un kvalitatīvu Rugāju
bibliotēkas vadītājas pienākumu
veikšanu;
4.Rugāju novada Izglītības pārvaldes
vadītājai BIRUTAI BERKOLDEI par
ilggadēju, profesionālu, priekšzīmīgu
darbu izglītības jomā un ieguldījumu
Rugāju pagasta attīstībā;
5.Balvu Kultūras un atpūtas centra
mākslinieciskajai vadītājai ILGAI
OPLUCĀNEI par ilggadēju pašvaldības
kultūrvides kopšanu un augstvērtīgu
profesionālo darbību;
6.Bērzpils
pagasta
iedzīvotājam
AIVARAM KINDZULAM par pilsonisko
un sabiedrisko aktivitāti un nopelniem
Balvu novada labā;
7.Deju kolektīvu vadītājai AKVILINAI
JEVSTIGŅEJEVAI par ilggadēju un
nesavtīgu
ieguldījumu
kultūras
nozarē un profesionālu darbu ar deju
kolektīviem vietējā un valsts mērogā;
8.Ilggadējam SIA “Balvu Enerģija”

vadībā un mērķtiecīgu
procesa organizēšanu.

izglītības

Deputāti, pēc garām diskusijām,
izdarīja
grozījumus
2021.gada
23.septembra lēmumos par iestāžu
izveidošanu un to nolikumos. Balvu
novada Izglītības pārvalde, Kultūras
pārvalde un Ziemeļlatgales sporta
centrs darbību uzsāks ar 2022.gada
1.janvāri.
Deputāti
vienbalsīgi nolēma
uzdot Viduču pamatskolas direktorei
Inārai
Sokirkai
pildīt
Žīguru
pamatskolas direktora pienākumus
Žīguru pamatskolas skolas direktores
Sanitas Orlovskas prombūtnes laikā.
Noteikt Viduču pamatskolas direktorei
Inārai Sokirkai piemaksu 30%
apmērā no mēnešalgas par papildus
pienākuma – Žīguru pamatskolas
direktora pienākumu pildīšanu.

Domes sēdē apstiprina pašvaldības organizētā konkursa „Balvu
novada gada balva uzņēmējdarbībā” vērtēšanas komisiju, Medību
koordinācijas komisiju un pieņem citus lēmumus
Informācija: Terēzija Babāne
25.novembrī, kārtējā domes
sēdē, domes deputāti izskatīja un
apstiprināja 69 lēmumus.
Pagarina dzīvojamo telpu īres
līgumus
Nolēma slēgt dzīvojamo telpu īres
līgumus Viļakā un Kupravā, pagarināt
dzīvojamo telpu īres līgumus ar
piecām ﬁzikām personām Viļakā un
divas personas izslēgt no dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistra.
Pagarina nedzīvojamo telpu nomas
līgumus
Pagarināja nedzīvojamo telpu
nomas līgumu ar Nodarbinātības
valsts aģentūru par Balvu novada
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu
novadā ar kopējo platību 54,2 m2
nomu uz pieciem gadiem.
Izdarīja grozījumus Balvu novada
domes 2021.gada 23.septembra
lēmumā (protokols Nr.11, 38.§) “Par
nedzīvojamo telpu Parka ielā 2,
Viļakā, Balvu novadā nomas līguma
slēgšanu”: izsakot lēmuma 1.punktu
šādā redakcijā: slēgt ar Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu
nedzīvojamo telpu nomas līgumu
par nedzīvojamām telpām Parka ielā
2, Viļakā, Balvu novadā (kadastra
numurs 3815 504 0016), platībā
87,60 m2, par pirmsslimnīcas etapa

neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas funkciju nodrošināšanu uz
pieciem gadiem.”.

vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs - Aldis BUKŠS
(Uzņēmējdarbības
veicināšanas
komisijas
priekšsēdētājs,
Balvu
novada Domes deputāts);
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
- Mārīte ORNIŅA (Ziemeļlatgales
Biznesa un tūrisma centra vadītāja);
Komisijas locekļi - Jānis AUZIŅŠ (Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes pārstāvis);
- Sandra KINDZULE (Balvu novada
Domes deputāte);
- Gunta BOŽOKA (Ziemeļlatgales
Biznesa
un
tūrisma
centra
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste);
- Ivars LOGINS (SIA “Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centrs” Balvu
biroja vadītājs);
- Ieva LEIŠAVNIECE (biedrības
“Ziemeļlatgales
partnerība”
stratēģijas administratīvā vadītāja);
- Aldis LOČMELIS - (z/s “Kotiņi”
īpašnieks).

Apstiprina nolikumus un veic
grozījumus
Nolēma apstiprināt Balvu novada
pašvaldības iestādes „Balvu novada
“Pansionāts
“Balvi””
nolikumu,
Balvu novada pašvaldības iestādes
„Balvu novada “ Pansionāts “Balvi””
sociālās
aprūpes
pakalpojuma
“Pansija” nolikumu. Izdarīja grozījumu
pašvaldības iestādes “Balvu Centrālā
bibliotēka” nolikumā, nolemjot:
svītrot 42.17 apakšpunktu.
Nolemj izsniegt bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju
Pieņēma lēmumu izsniegt SIA
„LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142,
adrese: Liepas, Lazdulejas pag.,
Balvu nov., LV-4592, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz
laiku līdz 2046.gada 1. jūnijam, smilts
– grants un smilts ieguvei atradnē
„Briežuciems”, kas atrodas īpašumā
“Ievulīči”,
Čilipīnē,
Briežuciema
pagastā, Balvu novadā.

Apstiprina Medību koordinācijas
komisiju
Domes sēdē ievēlēja arī Medību
koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
Jānis Trupovnieks (Balvu novada
Domes deputāts, Tautsaimniecības
un vides komitejas priekšsēdētājs);
Guna Začeste (Valsts mežu dienesta
Austrumlatgales
virsmežniecības
Balvu nodaļas vecākā mežzine);
Ilgonis Losāns (Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes Lauku
reģistra daļas vadītājs); Viktors

Apstiprina konkursa „Balvu novada
gada balva uzņēmējdarbībā”
vērtēšanas komisiju
Pēc
garām
diskusijām,
apstiprināja Balvu novada pašvaldības
organizētā konkursa „Balvu novada
gada
balva
uzņēmējdarbībā”
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Reblis (Latvijas Meža īpašnieku
biedrības pārstāvis); Jānis Šakins
(biedrības “Latgales Mednieku un
makšķernieku biedrība” pārstāvis);
Rolands
Keišs
(Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes
pārstāvis). Noteica, ka Medību
koordinācijas komisijas darbu vadīs
Jānis Trupovnieks.
Pārskata ﬁnansējumu un apstiprina
saistošos noteikumus
Deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt no Balvu novada pašvaldības
2021.gada budžetā apstiprinātajiem
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
ﬁnansējumu 1285,00 euro Balvu
Valsts ģimnāzijai servera iegādei
interneta pārklājuma nodrošināšanai
un datu uzglabāšanai – mācību
procesa nodrošināšanai.
Pieņēma lēmumu samazināt
vecāku līdzﬁnansējuma maksu 50%
apmērā Balvu novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs - Baltinavas
Mūzikas un māksla skola, Balvu
Mūzikas skola, Balvu Mākslas skola,
Viļakas Mūzikas un mākslas skola,
Balvu Sporta skola. Lēmuma 1.punktā
noteiktais vecāku līdzﬁnansējuma
maksas samazinājums piemērojams
ar 2021.gada 1.novembri un ir spēkā
līdz 2021.gada 31.decembrim.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.16/2021 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Balvu novadā”, saistošos
noteikumus
Nr.17/2021
“Par
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līdzﬁnansējuma samaksas kārtību
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmu apguvei Balvu novada
pašvaldības izglītības iestādēs”. Pēc
atzinuma saņemšanas no VARAM
saistošie noteikumi tiks publicēti
oﬁciālajā
izdevumā
“Latvijas
Vēstnesis”, mājas lapā www.balvi.lv.
Apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības noteikumus Nr.8/2021
“Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda
piedziņas,
parāda
un
pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu
novada pašvaldībā” Noteikumi stāsies
spēkā 2022.gada 1.janvārī. Noteikumi
noteiks kārtību, kādā tiek veikta
administratīvā akta par nekustamā
īpašuma nodokli piespiedu izpilde

Balvu Novada Ziņas
no ﬁziskām un juridiskām personām,
kā arī kārtību, kādā notiek parāda
un pārmaksas dzēšana Balvu novada
pašvaldībā. Nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Piedziņas procesu
organizēs un veiks Balvu novada
administrācijas Finanšu plānošanas un
centralizētās grāmatvedības nodaļas
un Juridiskās nodaļas speciālisti.

informāciju Balvu novada pašvaldībai
par Covid-19 sertiﬁkātiem, kurā
norādīts, ka deputāte uz 2021.
gada 15.novembri nav ieguvusi
sadarbspējīgu
vakcinācijas
vai
pārslimošanas Covid-19 sertiﬁkātu.
Uzdod Balvu novada Bērnu un
jauniešu centra vadītāja pienākumu
veikšanu un nosaka 30% piemaksu

Aptur Balvu novada domes
deputātes pilnvaras

Uzdeva Balvu novada Bērnu
un jauniešu centra jaunatnes lietu
speciālistei Agnesei Puļčai pildīt Balvu
novada Bērnu un jauniešu centra
vadītāja pienākumus līdz Balvu novada
Bērnu un jauniešu centra vadītāja (uz
noteiktu laiku) iecelšanai. Noteica

Domes sēdē nolēma apturēt Balvu
novada domes deputātes Marijas
Duļbinskas
pilnvaras.
Lēmums
pieņemts
ņemot
vērā
Balvu
novada Vēlēšanu komisijas sniegto
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Balvu novada Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu speciālistei
Agnesei Puļčai piemaksu 30% apmērā
no jaunatnes lietu speciālistam
noteiktās mēnešalgas par papildus
pienākumu – Balvu novada Bērnu un
jauniešu centra vadītāja pienākumu
pildīšanu. Agnesi Puļču prombūtnes
laikā aizvietos Dita Nipere.
Atbrīvo no komisijas locekļa amata
Atbrīvoja Guntaru Loginu no
Balvu novada Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisijas locekļa amata
ar 2021.gada 30.novembri.

Ieceļ amatā Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāju un izsludinās
atkārtoti konkursu uz Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja amatu
Informācija: Terēzija Babāne
9.decembrī, attālinātā režīmā,
notika ārkārtas domes sēde. Tajā
piedalījās 14 deputāti (Aigars
Pušpurs, Aija Mežale, Aldis Bukšs,
Anita Kokoreviča, Egons Salmanis,
Imants Slišāns, Iveta Arelkeviča,
Jānis Trupovnieks, Jānis Vancāns,
Ruta Cibule, Sandra Kapteine,
Sandra Kindzule, Sergejs Maksimovs,
Svetlana Pavlovska). Kopumā tika
izskatīti 8 darba kārtības jautājumi.

Nolemj piedalīties ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanas projektā

Projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošinās
līdzﬁnansējumu
un
priekšﬁnansējumu,
ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.

Deputāti nolēma piedalīties Eiropas
Reģionālā attīstības fonda ēku
energoefektivitātes piektās projektu
iesniegumu atlases kārtā un iesniegt
pieteikumus par Balvu Mākslas
skolas ēku, Rekavas vidusskolas
darbnīcu ēku, Baltinavas muzeja
ēku, Rugāju pagasta pārvaldes ēku
energoefektivitātes paaugstināšanā.

Ieceļ Inesi Circeni par Balvu novada
Izglītības pārvaldes vadītāju
Par Balvu novada Izglītības pārvaldes
vadītāju iecēla Inesi Circeni. Noteica
vadītājas mēnešalgu - EUR 1 638,00.
Darbu uzsāks ar 2022.gada 1.janvāri.

Izsludinās atkārtotu konkursu uz
Balvu pilsētas pārvaldes vadītāju
Komisijas sastāvā veica grozījumus.
Aldis Bukšs atsauca savu kandidatūru
pretendentu vērtēšanas komisijā. Par
komisijas locekli apstiprināja Aigaru
Pušpuru. Izsludinās arī konkursu uz
Žīguru pagasta pārvaldes vadītāja
amatu.

Sīkāk ar Balvu novada domes sēdes 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.

Sergejam Maksimovam piešķirts
Ministru kabineta Atzinības raksts
Informācija, foto: Latgales plānošanas
reģions
Saskaņā ar Ministru kabineta
2021. gada 9. novembra rīkojumu Nr.
804 “Par Ministru kabineta Atzinības
raksta piešķiršanu” Balvu novada
pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs saņems Atzinības rakstu
par ieguldījumu Balvu novada un
Latgales reģiona attīstībā. Saskaņā
ar rīkojumu Atzinības rakstu pasniegs
ﬁnanšu ministrs Jānis Reirs, un tas
notiks ministra vizītes laikā Latgales
plānošanas reģionā Balvu novadā šī
gada 17. decembrī.
Sergejs Maksimovs ir iedzīvotāju
vidū ļoti cienīts politiķis, Balvu
novada pašvaldības priekšsēdētājs
(kopš 2021. g.), Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes (LPR AP)
priekšsēdētājs (ievēlēts 2021. g., kopš
2009. g. bijis LRPAP padomes loceklis,
vēlāk
padomes
priekšsēdētāja
vietnieks), sabiedriski aktīvs pilsonis,
4 bērnu tēvs. Vienmēr aktīvi
iesaistījies un pārstāvējis Latgales
reģiona intereses nacionālā mērogā,
aktīvi piedalījies Saeimas Latgales
apakškomisijas sanāksmēs, atbalstot
reģiona izglītības iestāžu darbību, kā
arī panākot investīciju piesaistei un

uzņēmējdarbības attīstībai papildus
resursus
Latgales
programmas
ietvaros. Sergejs Maksimovs ieguvis
uzņēmējdarbības vadības izglītību un
maģistra grādu sabiedrības pārvaldē.
No 2005. gada S.Maksimovs pildījis
Šķilbēnu pagasta priekšsēdētāja
pienākumus, bet no 2009. gada, līdz
šobrīd ticis ievēlēts Par Balvu novada
domes priekšsēdētāju, bijis Viļakas
novada mērs. Būdams Viļakas novada
domes priekšsēdētājs, savā novadā
atbalstījis infrastruktūras attīstīšanu
vietējo
uzņēmēju
vajadzībām,
sakārtojot degradētās teritorijas.
Sadarbojoties ar Balvu novadu, tiek
ieviesti divi Latgales programmas
projekti, kuru ietvaros tiek veikti
autoceļu remonti un tiek būvēts
angārs investoru piesaistei, izveidota
plaša rekreācijas zona Viļakas ezera
krastā bijušās Linu fabrikas teritorijā.
Kā vietējās pašvaldības vadītājs
atbalsta radošu ideju dzīvošanu savā
novadā – radīti tūristiem interesanti
objekti, piemēram, Viļakas ezera
pastaigu laipa. Ir gādājis, lai ceļš līdz
Vientuļu robežkontroles punktam
būtu sakārtots.
Sergejs Maksimovs sava novada
un reģiona un valsts intereses
pārstāvējis Eiropas reģionu komitejā,

darbojies kā padomes loceklis
Eiroreģionā
“Pleskava-Livonija”,
šobrīd vada LPS Veselības un sociālo
jautājumu komiteju. Kopš
2017.
gada 31. janvāra līdz pat šim brīdim
Sergejs Maksimovs, kā pašvaldības
priekšsēdētājs un LPRAP pārstāvis
ir deleģēts pārstāvēt Latgales
plānošanas
reģionu
Sabiedriskā
transporta padomē (STP), kur
nodarbojas ar vienotu reģionālo,
vietējo un starppilsētu maršrutu
plānošanu,
vienotas
pieejas
nodrošināšanu sabiedriskā transporta
pakalpojumu plānošanā, pasūtīšanā,
līgumu slēgšanā un valsts budžeta
līdzekļu izlietošanā, nodarbojas ar
vietējo iedzīvotāju un pašvaldību
interešu apzināšanu un pārstāvēšanu
Sabiedriskā transporta padomē, kurā
pamatojoties uz pasažieru un Latgales
plānošanas
reģiona
pašvaldību
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ierosinājumiem,
regulāri
tiek
apstiprināti grozījumi maršrutu tīklā,
atklājot jaunus reisus un optimizējot
esošos
atbilstoši
iedzīvotāju
vajadzībām. Sergejs Maksimovs ir
sabiedriski aktīvs pilsonis, darbojies
kā padomes loceklis, bijis Šķilbēnu
Dievmātes Romas katoļu draudzes
pilnvarotā
persona,
iesaistījies
dažādos pasākumos, lai komunicētu
ar jauniešiem, piemēram, “Kaﬁja
ar politiķiem” piedalījies dažādās
jauniešu un nevalstisko organizāciju
sanāksmēs. Viņš ne vien aicina
būt aktīviem, bet arī pats rīkojas.
Papildus visās politiskajām un
sociālajām aktivitātēm, šobrīd ar savu
kuplo ģimeni saimnieko zemnieku
saimniecībā “Vējiņi”, māca un
rāda darba tikumu saviem četriem
bērniem. Ir sportisks, atbalsta veselīgu
dzīvesveidu.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs
SERGEJS MAKSIMOVS
Sveicināti Balvu novada iedzīvotāji un viesi!
Vispirms vēlos sveikt Jūs tuvojošajos, daudziem
no mums mīļākajos, svētkos! Šis ir mirklis atpūtai
un iedvesmai! Svētkos mēs vēlamies iepriecināt
savus tuvus, mīļus cilvēkus, cenšoties viņus
pārsteigt ar dāvanām, veltot savu laiku, savu
dzīves mazu daļiņu, apliecinot savu mīlestību un
to, ka šie cilvēki manā dzīvē man ir vissvarīgākie.

Mazas uzmanības zīmes dara fantastiski lielas
lietas! Vēlos arī pateikties ikvienam no Jums par
Latvijas valstiskuma stiprināšanu godprātīgi pildot
savus pienākumus, strādājot, mācoties, vai esot
pelnītā atpūtā, katram šajā brīdī ir sava dzīves
misija. Vēlos teikt paldies uzņēmējiem un ikvienam
nodokļu maksātājam par ieguldīto artavu valsts un
pašvaldībā, kas ļauj nodrošināt kārtību un sociālo
taisnīgumu.
Šis gads, vairāk kā nekad, ir pierādījis to, ka
tikai, pārvarot personīgās ambīcijas, egoismu, mēs
varēsim veidot nākotni, radīt drošu vidi saviem
bērniem un paši justies droši, apzinoties to, ka
mēs paši un arī apkārtējie rīkojas atbildīgi. Tam
ir vajadzīga varonība un drosme! Esam varonīgi
un drosmīgi! Mums kopīgi nākamgad jāizdara
varens darbs, jāuzvar savs vislielākais ienaidnieks
- egoisms sevī! Šodien kļūstot labākiem, kā vakar,
rīt kļūstot labākiem, kā šodien! Pārvarot savas
bailes un slinkumu! BAILES – NO KRITIKAS, NO
NEVEIKSMES, NO SĀPĒM, BAILES NO ZAUDĒJUMA,
NO APSMIEKLA. Mums jāuzvar slinkums. Ar savu
piemēru mums katram jāpierāda, ka varam sapņot
un sasniegt savus sapņus, to ka esam varonīga
tauta, to ka esam mūsdienu varoņi!
Jautāsiet, kas ir mūsdienu varonis?
Mūsdienās varonība- būt patriotam. Šodien būt
likumpaklausīgam ir varonība. Uzņemties atbildību
par ģimeni – sievu, vīru, bērniem, saviem vecākiem,
vecvecākiem radiem draugiem – tā ir varonība.
Uzņemties atbildību - dibināt uzņēmumu, radīt
darbavietas, riskēt ar saviem ﬁnanšu līdzekļiem –
ir varonība. Uzņemties atbildību – par līdzcilvēku
veselību, par darba kolektīvu, par valsts

Aizejošais gads ir bijis pilns
dažādiem situāciju pavērsieniem,
jauniem izaicinājumiem.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
vietniece SANDRA KAPTEINE
Kopš 1. jūlija, kad uzsākām darbu mūsu
jaunajā Balvu novadā ir pagājis nepilns pusgads.
Esam diezgan veiksmīgi tikuši galā ar četru mūsu

novadu apvienošanu un reorganizāciju, palikušas
vien dažas jaunizveidotas iestādes, kur vēl turpinās
konkursi, lai atrastu iestāžu vadītājus.
Pakāpeniski pašvaldības iestādes ir uzsākušas
darbu, un tiek nodrošināti iedzīvotājiem
pašvaldības sniegtie pakalpojumi. Atkārtoti ir
izsludināts konkurss uz Balvu pilsētas pārvaldnieka
vakanci. Esam kopā ar izpildvaras pārstāvjiem
izbraukuši novada pagastus, kas notika ar mērķi,
lai iepazītos ar mūsu saimniecību. Tikšanās
gaitā pārvaldnieki atklāja gan pagastu stiprās
puses un iespējas, gan arī risināmās problēmas.
Izteikti daudz ir saimnieciska rakstura jautājumuūdenssaimniecība, ceļu infrastruktūra, ēku
remontdarbi un siltināšanas jautājumi.
Prieks un gandarījums, ka deputāti vienprātībā
ir pieņēmuši lēmumus par brīvpusdienu apmaksu
mūsu skolu izglītojamiem, kā arī lielāku atbalstu
var saņemt mūsu novada jaundzimušo bērniņu
vecāki.
Noteikti sekošu līdz iesāktajiem projektiem
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Mums kopīgi vēl ir
daudz darāmā. Vēlos uzsvērt - kopīgi
un vienoti. Esam nodzīvojuši
pārmaiņu gadu. Lēnām sāk
izkliedēties neskaidrību migla,
sākam skaidrāk saskatīt, kā mēs
dzīvosim, kāda būs jaunā pasaules
kārtībā, kā veidosim
savstarpējās attiecības.
robežas drošību, par bērnu izglītību, par cilvēku
DVĒSELĒM un tās mieru, uzņemties atbildību
un kopt slimnieku – ir varoņdarbs. Pieņemt citu
cilvēku uzskatus un viedokli, cienīt tos – Ir varonība.
Esmu pateicīgs Dievam, ka varu dzīvot un strādāt
ar varonīgiem cilvēkiem. Paldies par drosmi un
varonību! Martiņš Luters Kings ir teicis – KĻŪT
VARONIS VAR IK VIENS – TĀPĒC KA IKVIENS VAR
KALPOT CITIEM CILVĒKIEM!!!
Novēlu lai nākamajā 2022. gadā mums
patiek drosmes un spēka. Ikviens no mums
ikdienā AUGSTĀKA MĒRĶA LABAD spējam upurēt
sīkus mērķus, kalpot savai ģimenei, savai tautai,
savai dzimtenei! Lai jaunais 2022. gads attaisno
visas Jūsu cerības, piepilda visdrosmīgākos un
fantastiskākos sapņus kurus sasniedzot blakus
vienmēr būtu veseli, priecīgi un smaidīgi Jums tuvi
un mīļi cilvēki!
Priecīgus un ģimeniskus Kristus dzimšanas
svētkus un lieliskiem panākumiem bagātu Jauno
2022. gadu!

novadā. Balvu pilsētā vien šobrīd turpinās 6 uzsākti
projekti. Arī mūsu lauku teritorijā notiek dažādu
iesākto projektu virzība - Baltinavā, Kubulos,
Viļakā, Rugājos. Esam iepazinušies ar situāciju
un mēģinājuši salikt Balvu pilsētas prioritātes
un meklēt risinājums, ﬁnansējumu to iespējami
drīzākai realizācijai.
Ja ļaus epidemioloģiskā situācija, labprāt
plānotu tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos un
piedalītos tajās. No darba pieredzes var teikt, ka šis
modelis ir efektīvs, lai uzklausītu vēlmes, palīdzētu
risināt problēmas.
Aizejošais gads ir bijis pilns dažādiem situāciju
pavērsieniem, jauniem izaicinājumiem. Tas ir
aizritējis pandēmijas ēnā, kad mūsu ikdienas
gaitas ir pakārtotas savādākai lietu kārtībai. Esam
mācījušies pieņemt un sadzīvot ar esošo situāciju.
Aizrit gads, kas mūsu valsts vēsture tiks
ierakstīts Administratīvi teritoriālās reformas
kontekstā, kas tika realizēta 12 gadus pēc
iepriekšējās. Gribu teikt milzīgu paldies par izturību,
pacietību, iecietību un pleca sajūtu gada garumā.
Lai ikkatra Jūsu sirdī ienāk Ziemassvētku
gaidīšanas prieks, sirdssilti un mīļi ziemas
saulgriežu svētki. Lai Jaunais gads nes Jums
ikvienam, Balvu novada iedzīvotājam, stipru
veselību, pārticību un veiksmi līdzās! Lai mūs
visus sargā no debesīm un mīl uz zemes!

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
DAINA TUTIŅA
Pašvaldība un tās iestādes ir vistuvāk iedzīvotājiem,
tāpēc apvienojot visus četrus – Baltinavas, Balvu,

Balvu Novada Ziņas
Rugāju un Viļakas novadus, svarīgākais ir ne
tikai saglabāt pakalpojumu pieejamību tuvāk
dzīvesvietai, bet piedāvāt arī jaunus pakalpojumus.
Pagastu vai pilsētu pārvaldes ir galvenais atbalsta
punkts iedzīvotājam ikdienā, tām jāpārzina
situācija un nepieciešamības gadījumā jāsniedz
atbalsts iedzīvotājiem, protams kopīgā sadarbībā
ar citām pašvaldības iestādēm. Gandarījums, ka
no jaunā gada valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs
būs arī Tilžas
bibliotēkā, kur varēs saņemt arī noteiktus valsts
iestāžu pakalpojumus.
Jau no pavasara notiek aktīvs darbs pie
Balvu novada attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādes, kas iezīmēs galvenos
veicamos darbus un projektus, un būs kā pamats
projektu ﬁnansējumu piesaistei, aptverot visas
jomas. Veicamo darbu ir daudz – ceļu seguma
uzlabošana, ūdenssaimniecības infrastruktūras
atjaunošana, izglītības, kultūras, sociālās
jomas kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība,
uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras
veidošana u.c.
Kā viena no novada vērtībām ir dabas resursi,
ko var izmantot gan uzņēmējdarbībā, gan atpūtas
iespēju paplašināšanai katrā no pagastu vai
pilsētu teritorijām. Šonedēļ iedzīvotāji tika aicināti

Balvu novada pašvaldības Izpilddirektora
vietniece administratīvajos un ﬁnanšu
jautājumos TAMĀRA LOCĀNE
Balts ceļš caur tumsu lokās,
Un tālē zvaigzne māj…
Tāds ir šis ceļš līdz svētkiem – cauri Adventes
svecīšu liesmiņām, pa balti piesnigušiem ceļiem,
pārdomājot aizgājušā gada notikumus un cerīgu
skatu veroties, ko nesīs Jaunais gads. Ir tik labi
uz brīdi apstāties, lai saprastu un pārdomātu,
kas aizejošajā laika sprīdī ir paveikts, kas izdevās
labāk un kur vēl roka jāpieliek, kam tika pateikts
“paldies” un kuram vēl ir laiks sagādāt un nosūtīt
pateicības sveicienu.
Mūsu novads, pirmkārt un galvenokārt, ir
cilvēki. Mūsu spēks ir vēlmē darboties – nemitīgi

Šie svētki ir īstais laiks, lai
pārdomātu paveikto un sacītu
paldies ikvienam, kurš mūs ir
atbalstījis, iedvesmojis,
tādējādi kaldinot mūsu
novada sasniegumus.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā
īpašuma jautājumos JĀNIS BUBNOVS

Ātriem soļiem ir paskrējis 2021. gads. Tas mūsu
visu atmiņās noteikti paliks kā īpašs gads, jo šī gada
1. jūlijā apvienojoties, Baltinavas, Balvu, Rugāju un
Viļakas novadiem, izveidojās liels, daudzpusīgs un
spēcīgs Balvu novads.
Atskatoties uz 2021. gadu kopumā, tas ir
vērtējams kā ļoti aktīvs, brīžiem neskaidrību pilns,
daudz un dažādiem notikumiem un negaidītiem
pavērsieniem bagāts. Šis gads katram no mums
ir prasījis būt proaktīviem, elastīgiem, izlēmīgiem
un drosmīgiem. Ir izdarīts un iesākts daudz
nozīmīgu darbu. Kā galvenos vēlētos uzskaitīt
iesāktos darbus Balvu muižas atdzimšanai jaunā
veidolā, ceļu infrastruktūras uzlabošanā un
panākto vienošanos ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
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Neviena reforma nav viegla, ir
laikietilpīga un balstīta uz daudzu
izšķirošu lēmumu pieņemšanu.
Paldies par sapratni un atbalstu
ikvienam, kurš ir iesaistījies šajā
procesā. Viens nav darītājs, spēks ir
komandā un līdzcilvēku kopdarbā.
iepazīties un izteikt priekšlikumus par izstrādāto
Balvu un Pērkonu ezera apsaimniekošanas
plānu, kas tālāk būs pamats nepieciešamās
infrastruktūras izveidei ezeru krastos, samērojot
aktīvās atpūtas piekritēju, makšķernieku un
iedzīvotāju intereses.
Šajā pusgadā ir noticis aktīvs darbs pie visu
četru novadu iestāžu apvienošanas, jaunu iestāžu
izveides, vienotu normatīvo aktu izstrādes, esošo
projektu realizācijas un uzsākts darbs pie viena
no svarīgākajiem pašvaldības dokumentiem 2022.gada budžeta izstrādes.
Lai mums visiem Ziemassvētku mirdzumā
dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem
darbiem un sapņiem!

Galvenā vērtība esam mēs
paši, mūsu spēks ir mūsu
domās un mūsu darbos.
mainoties, pilnveidojoties un pielāgojoties
apstākļiem. Un cauri dažādiem izaicinājumiem,
kas bijuši jāpieņem, vērojot notikumus pasaulē
un arī Latvijā, tik un tā ir paveikts daudz, kas ļauj
ticēt, ka esam tikai ceļa sākumā un priekšā vēl
daudzas virsotnes, kas jāiekaro. Svētku laikā ir
svarīgi neaizmirst līdzcilvēkus mums apkārt, jo tieši
viņi – mūsu mīļie, draugi, kolēģi, ir tie, kas ar savu
sirdssiltumu, rūpēm, labiem vārdiem, nes gaišumu
ikdienā, iedvesmo un liek gatavoties skaistiem
svētkiem.
Gaišas domas un labestība, lai pār ikkatras
mājas slieksni svētkos nāk!

par veloceliņa izbūvi Balvi-Kubuli. Jaunais 2022.
gads nāks ar jauniem izaicinājumiem un iespējām.
Mums ir jābūt gataviem tos pieņemt un izmantot
savā labā. 2022. gadā jāturpina aktīvs darbs pie ēku
energoefektivitātes uzlabošanas, uzņēmējdarbībai
un ikvienam Balvu novada iedzīvotājam vai
ciemiņam piemērotas vides sakārtošanas, un
sadarbības stiprināšanas starp pašvaldību un
novada iedzīvotājiem, apzinot viņu vajadzības.
Vēlētos pateikties ikvienam pašvaldības
darbiniekam par paveikto visa 2021. gada garumā.
Mums ir dota privilēģija un arī milzīga atbildība
pielikt savu roku novada veidošanā un tā attīstībā.
Lai spēks, izturība un veselība ikvienam arī turpmāk!
Paldies novada iedzīvotājiem par sapratni,
ieteikumiem un vērtīgo kritiku. Ne vienmēr viss
izdodās kā iecerēts, bet ticiet man, ikviens no
mums ar vistīrāko sirdsapziņu un atdevi veic savus
pienākumus un cīnās ar izaicinājumiem, lai mēs visi
būtu lepni un laimīgi dzīvot savās dzimtajās mājās.
Lai Ziemassvētku miers un saticība ikvienam
sniedz pārliecību par saviem spēkiem un ticību
Balvu novada nākotnei! Priecīgus Ziemassvētkus
un Laimīgu jauno gadu visiem Balvu novadā un
Latvijā!
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Iepazīstinām ar Viļakas pilsētas un Baltinavas,
Lazdukalna, Rugāju pagastu pārvalžu vadītājiem
VIĻAKAS PILSĒTAS PĀRVALDE

UZ ���A����U,
UZ I������I!
Raugoties uz Viļakas pilsētas turpmāko
nākotni un attīstību, Oļegs Kesks izvirza prioritātes,
kas skar Viļakas pilsētas iedzīvotāju vajadzību
un problēmsituāciju apzināšanu. Svarīgi ir
risināt jautājumus, kas saistīti ar kopējo pilsētas

infrastruktūru – ūdens, kanalizācija, ceļi, ielu
apgaismojums. Tāpat aktuāls jautājums ir arī
pieejamais dzīvojamais fonds, jo tiek domāts
par pašvaldības dzīvokļu kvalitāti, jauno ģimeņu
un
speciālistu
dzīvesvietu
nodrošināšanai.
Būtisks faktors iedzīvotāju ikdienā ir arī drošības
nodrošināšana un apkārtējās vides uzlabošanaklaiņojošie suņi, nekopti īpašumi, atkritumi,
tūrisma objektu bojāšana. “Pašvaldības dzīvokļu
izremontēšana, jaunu dzīvokļu izveide, video
novērošanas pastiprināšana, noteikumi par
īpašumu sakopšanu – šie ir tikai daži no būtiskajiem
jautājumiem,
kam
nepieciešams
meklēt
risinājumus,” paskaidro O.Kesks.
“Kā viena no prioritātēm, protams, ir esošās
teritorijas apsaimniekošana un attīstība un
labvēlīgas vides veicināšana. Jārod risinājums
kopējam ūdens un kanalizācijas pieslēgumam,
aktuāla ir arī dubultās virsmas apstrāde ceļiem, kā
arī apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana.
Tiek domāts arī par pilsētas jauniešiem, lai tiktu
pielāgota infrastruktūra atpūtai. Noteikti jāturpina
sniegt atbalstu jaunu uzņēmumu izveidei, kā
arī esošo pilnveidei. Taču, lai Viļaka kļūtu vēl
atpazīstamāka, nepieciešams attīstīt Viļakas pilsētu

BALTINAVAS PAGASTA
PĀRVALDE

��I AT VĒR�S �Ā������M,
BET N����J ��M I��Ī���ĀT
�A��S VĒR����S!
“Pats galvenais, lai tiktu nodrošināta visu
pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem pārejas laikā,
sniegtas konsultācijas, skaidrojumi tā, lai iedzīvotāji
nejustu neērtības sakarā ar novadu apvienošanu,
lai nepasliktinās pakalpojumu kvalitāte, pieejamība,
pakalpojumu klāsts,” tā nosaka Baltinavas pagasta
pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore. Tāpat viņa
uzskata, ka ļoti būtiska ir ceļu kvalitāte, ceļu
sakārtošana, sakot, ka arī turpmāk šī būs viena no
prioritātēm.
Kā viena no pirmajām prioritātēm ir
daudzfunkcionālā mūsdienīgā stadiona izveide pie
Baltinavas vidusskolas gan skolas, gan Baltinavas
iedzīvotāju vajadzībām. S. Tabore pastāstīja, ka tiks
veikti sagatavošanas darbi ES fondu ﬁnansējuma
piesaistei. Ir ieplānots veikt tehnisko apsekošanu
esošajai ēkai pie Baltinavas Mūzikas un mākslas

skolas. “Baltinavas tiesas namam, kas ir arī vietējās
nozīmes kultūras piemineklis, ir plānots veikt
arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai šo ēku varētu
atjaunot. Esam iecerējuši atjaunot 1936.gadā tiesas
zāles autentisko interjeru. ”Amatnieku centra”
saimniecības ēkas ir plānots demontēt un tā vietā
ierīkot velosipēdu apkopes punktu, publisko tualeti
un elektromobiļu uzlādes punktu. Pēc novadu
apvienošanas, Baltinavas domes administrācijas
ēkai ir 60% piepildījums, tāpēc ir ideja 1.stāvā
izvietot ģimenes ārsta praksi, bet Slimnīcas ielā 6,
izveidot sociālos dzīvokļus,” nākotnes plānos dalās
pagasta pārvaldes vadītāja.
S.Tabore pastāstīja, ka īpaša vērība tiks
pievērsta Baltinavas parkam, jo tajā ir ieplānots
veidot un labiekārtot pussaliņu, veidojot tematisko
ainavu sakarā ar dokumentālās ﬁlmas “Tas notika
šeit Baltinavā” doto nosaukumu, kurš būs zināms
2022.gada februārī, tāpat izvērtēt tālāko redzējumu
stadiona teritorijai un turpināt papildināt bērnu
rotaļu laukumu ar rotaļu elementiem un āra
trenažieriem. “Ontona i Annes” parkā ieplānots
atjaunot gājēju laipu. Tiks turpināta arī Masļenku
traģēdijas atceres vietas labiekārtošana, jo ideja
ir izveidot sešus lielformāta stendus-banerus, kur
četros būs informācija par šo traģisko notikumu,
bet uz diviem tiks izstādīti skolēnu darbi, kas tiks
mainīti katru gadu. Tiks turpināts iesāktais darbs
pie ezeru apsaimniekošanas. 2022.gadā tiks pļautas
niedres Svētūnes un Obeļovas ezerā. Svētūnes ezera
peldvietā ir plānots nomainīt koka klucīšu segumu,
kā arī izstrādāt “Svētūnes ezera apsaimniekošanas
plānu”. “Ja runā par ilgtermiņa aktivitātēm, tad, kā
jau minēju, viena no galvenajām ir stadiona izveide
pie Baltinavas vidusskolas, Baltinavas tiesas nama
ēkas atjaunošana, tūrisma apskates objekta izveide
šajā ēkā un radošā centra darbības nodrošināšana.
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Informāciju apkopoja: Agrita Luža
Foto: Iluta Jaunžeikare, Agrita Luža un no
personīgā arhīva

Vadītāja vārds,
uzvārds:
Iegūtā izglītība:

Darba pieredze

Pilsētas
pārvaldes
adrese:
Kontakttālrunis:
E-pasts:

OĻEGS KESKS
1.līmeņa augstākā izglītība
uzņēmējdarbībā
•

SIA “Žīguru
namsaimnieks” valdes
loceklis;
• Žīguru pagasta pārvaldes
vadītājs;
• Viļakas novada domes
izpilddirektores vietnieks
komunālajos jautājumos;
• Viļakas pilsētas pārvaldes
vadītāja pienākumu
izpildītājs.
Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu
novads, LV-4583
29289480 (iedzīvotājiem
vēlams sazināties pa tālruni)
vilaka@balvi.lv

kā tūrisma centru Austrumu pierobežā. Tas ietvertu,
piemēram, audio gidu, informatīvo un vizuālo
stendu izstrādi,” nākotnes vīzijās dalās Viļakas
pilsētas pārvaldes vadītājs.
Vadītāja vārds,
uzvārds:
Iegūtā izglītība:

SARMĪTE TABORE

LLA, Zooinženieru fakultāte,
kvaliﬁkācija zooinženieris,
zootehnikas specialitāte
Darba pieredze: • Balvu rajona p.s.
“Baltinava” ;
• LLKC lauku attīstības
konsultante;
• Baltinavas novada domes
deputāte;
• Baltinavas novada
plānošanas un novada
attīstības speciāliste;
• Baltinavas novada
domes priekšsēdētājas
vietniece;
• Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja;
• Baltinavas pagasta
pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja.
Pagasta
Kārsavas iela 16, Baltinava,
pārvaldes adrese: Baltinavas pagasts, Balvu
novads, LV-4594
Kontakttālrunis: 64521227, 28399183
E-pasts:
baltinava@balvi.lv
Sāpīga joma ir arī apkures sistēmas iestādēs,
jo apkures katli ir novecojuši. Tālākas idejas
izvērtēšanai ir divi risinājumi - atstāt lokālās kurtuves
iestādēs, tikai nomainot apkures katlus uz šķeldas
vai granulu, vai veidot centralizētu apkures sistēmu,
saslēdzot esošās iestādes vienotā sistēmā. Tāpat
2022.gadā tiks veikti priekšdarbi, ja būs iespēja
realizēt ūdenssaimniecības 2.kārtu, izveidojot
kanalizācijas notekūdeņu novades sistēmu Kārsavas
ielā uz Līvānu tipa mājām, Tirgus ielas un Jaunās
ielas mājsaimniecībām. Šīs aktivitātes ir plānotas
realizēt, piesaistot ES ﬁnansējumu jaunā plānošanas
perioda ietvaros,” pastāstīja S.Tabore.
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LAZDUKALNA PAGASTA
PĀRVALDE

���S �ĀR���Ā, �����LE
G�IE��S �N, �A NE ����K,
��D �A����K �OT��K�I!
Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta
Kalnēja ir pārliecināta, ka pagasta pārvaldes darbs
ir komandas darbs un tās panākumi ir cilvēkos,
kuri to veido. “Lazdukalna pagastā ir plašs sniegto
pakalpojumu klāsts – Eglaines pamatskola, divas
bibliotēkas, Lazdukalna saieta nams, Dienas
aprūpes centrs, Skujetnieku feldšeru – veselības
punkts, pagasta pārvalde. Tāpēc pārvaldei
jānodrošina sniegto pašvaldības pakalpojumu
pieejamība, informācijas pieejamība, kā arī ir svarīga
komunikācija starp pārvaldi un pagasta iedzīvotāju.
Pārvalde viena pati nevar visu izdarīt, tāpēc ir

jāorganizē sapulces (aptaujas) ar iedzīvotājiem,
lai varētu apzināt viņu vēlmes, ierosinājumus,
sūdzības, ar mērķi iesaistīt katru darboties gribošu
iedzīvotāju, kā arī, iespēju robežās, atbalstīt un
izpildīt viņu iniciatīvas. Šādā veidā var arī labāk
iepazīt pagasta iedzīvotājus. Tā kā viena no Latvijas
bagātībām ir daba un svaigs gaiss, svarīgi turpināt
sakopt un labiekārtot pagasta teritoriju. Šajā jomā
var paveikt ļoti daudz, iesaistot iedzīvotājus un
mudinot viņus sakopt gan savas teritorijas, gan
pagastu kopumā,” noteic M.Kalnēja.
“Nākotnē pašvaldības dzīvojamajās mājās
jāsakārto kanalizācijas sistēma, kas jau tagad prasa
biežus remontdarbus. Tāpat būtu nepieciešams šo
māju un arī Lazdukalna bibliotēkas ēku nosiltināt,
kurā atrodas arī pašvaldības dzīvokļi. Neatņemama
pagasta sastāvdaļa ir skola. Skolā regulāri tiek
uzlabota un modernizēta infrastruktūra. Sadarbībā
ar skolu, būtu nepieciešams uzlabot esošo sporta
laukumu, lai skolēni var pilnvērtīgāk sportot. Tā kā
skolā mācās ļoti dažādi bērni, īpaši būtu jādomā
par bērniem ar speciālajām vajadzībām,” pastāstīja
pagasta pārvaldniece. Tāpat Maruta Kalnēja atzina,
ka viena no sāpīgākajām tēmām Latvijā kopumā
ir ceļa segumi un to kvalitāte. Lazdukalna pagastā
ir vairāki uzņēmēji, kuru veiksmīgai darbībai
un attīstībai ir liela nozīme ceļa kvalitātei. Šajā
jautājumā pagasta pārvalde viena nevar visu
salabot un uzlabot, tāpēc būs jāmeklē risinājumi,
lai var uzlabot ceļu infrastruktūru. “Pandēmijas
ietekmē par lielu problēmu ir kļuvusi brīvā laika
pavadīšana. Nepieciešams atjaunot skolas sporta
zāles izmantošanu dažādām sportiskām aktivitātēm
(volejbols, ﬂorbols utml.), kā arī organizēt cita

RUGĀJU PAGASTA
PĀRVALDE

D�ĪVE IR ����S�A, ����I ����K
�O ����A�ĪT A�Ī ������S!
“Rugāju pagasts ir lielākais pagasts Balvu
novadā gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā.
Tāpēc likumsakarīgi, ka arī paveicamo darbu ir
daudz, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamību, kā arī, īstenojot plānotās
ieceres, veicinātu pagasta attīstību,” pārliecināta
Arnita Pugača.
Viens no aktuālajiem jautājumiem gan valstī
kopumā, gan arī Rugāju pagastā ir par cilvēku
atgriešanos atpakaļ no ārzemēm. “Protams, tas
ir tikai pozitīvi, ja iedzīvotāji nevis aizbrauc, bet
atgriežas, taču, domājot par reālajām iespējām viņus
uzņemt atpakaļ, līdztekus jādomā arī par dzīvojamā

fonda pieejamību un darba vietām. Arvien vairāk
cilvēki izrāda vēlmi atgriezties vai arī pārcelties
uz Rugāju pagastu, jo šeit ir sakopta teritorija,
labas izglītības iestādes, pārtikas veikali, pieejami
pakalpojumi, taču bieži vien viss apstājas pie tā,
ka ir nepietiekams dzīvojamais fonds. Nākotnē,
piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, varam
plānot ēku siltināšanu un remontdarbus,” pastāstīja
pagasta pārvaldniece.
A.Pugača, domājot par pagasta nākotni, labprāt
redzētu pagastā attīstāmies uzņēmējdarbību,
tāpat tiek plānots ieguldīt līdzekļus pagasta ceļu
sakārtošanā, ūdenssaimniecības paplašināšanā.
“Domāju, ka svarīgi ir sadarboties ar iedzīvotājiem,
jo tikai visi kopā varam izveidot vidi, kādā pašiem
būs patīkami dzīvot vai arī uzņemt ciemiņus.
Pagastā ir diezgan daudz nesakoptu vai pamestu
īpašumu, arī ar atkritumu šķirošanu ir problēmas,
tāpēc strādāsim arī pie šo jautājumu risināšanas,”
pārliecināta Arnita Pugača.
Jautāta par konkrētiem darbiem tālākā
nākotnē, pagasta pārvaldniece norādīja, ka būtiski
būtu ne tikai uzturēt kārtībā pagasta teritoriju, bet
arī, piemēram, radīt pagastā vietas, kur atpūsties.
Svarīgi būtu veikt Rugāju ūdenstilpnes gultnes
tīrīšanu, atbrīvot krastu no niedrēm, paplašināt un
labiekārtot peldvietu. “Protams, ka plāni ir un būs,
jo Rugāju pagastā ir daudzas jomas, kuras jākārto,
taču jāsaprot, ka viss prasa laiku un resursus,” atzīst
pārvaldes vadītāja.
Tāpat pagasta pārvaldes vadītāja uzskata, ka
daudz kas ir atkarīgs arī no katra paša, jo ikviens
var dot savu artavu pagasta attīstībā. Piecus gadus
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Vadītāja vārds,
uzvārds:
Iegūtā izglītība:

Darba pieredze

Pagasta
pārvaldes
adrese:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Apmeklētāju
pieņemšanas
laiks:

MARUTA KALNĒJA
•

Daugavpils Universitāte
(Maģistrantūra)
• Profesionālais maģistra
grāds izglītībā un
kvaliﬁkācija “Vispārējās
izglītības skolotājs
matemātikā un
informātikā”
• Daugavpils Universitāte
(Augstākā izglītība)
• „Dabaszinātņu bakalaurs
matemātikā”
• Ilzeskalna pamatskola,
matemātikas un
informātikas skolotāja
• SIA Lattelecom BPO, datu
ievades speciālists
• Rugāju vidusskola,
matemātikas, datorikas,
programmēšanas
skolotāja
Bērzu iela 8, Benislava,
Lazdukalna pagasts, Balvu
novads, LV-4577
26382209
lazdukalns@balvi.lv
Otrdienās no plkst. 10:00 līdz
12:00
Ceturtdienās no plkst. 14:30
– 16:30

veida dažādas kopīgas aktivitātes. Lazdukalna
pagasta pamatvērtība ir iedzīvotāji. Tikai strādājot
kopā plecu pie pleca, mēs varam uzlabot savu
ikdienu!” aicina Maruta Kalnēja.
Vadītāja vārds,
uzvārds:
Iegūtā izglītība:

Darba pieredze:

Pagasta pārvaldes
adrese:
Kontakttālrunis:
E-pasts:

ARNITA PUGAČA
•

Rēzeknes augstskola,
Profesionālais
bakalaura grāds
ekonomikā
• Profesionālā pilnveides
izglītība darba
aizsardzībā
• Rugāju novada domes
sekretāre, VPVKAC
speciāliste
• Grāmatvede
• Darba aizsardzības
speciāliste
• Rugāju pagasta
pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja
Kurmenes iela 48, Rugāji,
Rugāju pagasts, Balvu
novads, LV-457O
27832856
rugaji@balvi.lv

Apmeklētāju
Pirmdiena plkst. 8:30
pieņemšanas laiks: -17:00
Trešdiena plkst. 8:30 17:00
saistot sevi ar Rugāju pagastu, A.Pugača, iepazīstot
iedzīvotājus, secinājusi, ka Rugāju pagastā cilvēki ir
atvērti dažādiem izaicinājumiem un uzlabojumiem,
tāpēc arī turpmāk ikviens tiek aicināts sniegt savas
idejas un redzējumu Rugāju pagasta nākotnei un
attīstībai.
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18.novembrī svinīgi atklātas ceļa zīmes Baltinavas, Bērzpils un Kubulu
pagastos, abās latviešu rakstu valodās - Balvu novads – Bolvu Nūvods

Informācija: Iluta Jaunžeikare
Foto: Iluta Jaunžeikare, Agrita Luža,
Madara Siliņa
“Kā visam dzīvajam, mūsu
valodai gribas dzīvot. Kā visam
dzīvajam, mūsu valodai gribas
dzīvot. Gribas būt tīrai un sakoptai,
gribas būt cienītai. Gribas, lai draugu
būtu vairāk un naidnieku mazāk.
Gribas mūsu valodai dzīvot un runāt
no mātes klēpja, un pieminēt no
sirmās galvas. Gribās būt rakstītai
grāmatās un dziedātai dziesmās
daudzās. Gribās mūsu valodai
dzīvot un pieminēt senčus slavenos,
un šodien izrunāt droši, un nākotni
paredzēt. Tāpat kā visam dzīvajam,
mūsu valodai gribas dzīvot, gribās
būt mīlētai, žēlotai gan šodien, gan
mūžības ceļos tāltālos,” ar šādiem
vārdiem Kate Slišāne atklāja svinīgo
brīdi.
Andris Slišāns, atklājot Balvu
novada robežas ceļa zīmi, teica:
“Man ir liels gods atklāt šo zīmi, kas
atjaunotās valsts vēsturē ir pirmā
novada zīme, kur uzrakstīts latgaliski.
Ar to Ziemeļlatgalē, Balvu novadā,
jālepojas, ka mēs esam tie, kas nes
gaismu Latgalē, jo no šīs vietas sākas
Latgale, Eiropa, Latvija. Man no
bērnības tēva māte ir mācījusi, ka ir
jālepojas, ka esi latvietis, vēl vairāk,
ka esi latgalietis. Ir jākopj savas
saknes, sava valoda. Lai to visu darītu
ir arī jāsapņo, un jāsapņo lieli sapņi.
Un šis ir viens no sapņiem, kurš ir
piepildījies. Es domāju, ka mans tēvs
(Antons Slišāns) no augšas vērojot, arī
priecājas, ka šis sapnis ir piepildījies.
Šis ir mazs solis latgaliešu valodas
lietošanai publiskā telpā, bet ļoti liels
lēciens latgaliešu pašapziņas celšanā.”
Prāvests Guntars Skutels, iesvētot
ceļa zīmi, sacīja: “Šīs zīmes atklāšana
stiprinās mūsu pašapziņu un liks
padomāt par tām vērtībām, kas ir
kulturālas un garīgas. Lūdzam svētī
šo Balvu novada zīmi, lai tā mums
atgādina, ka mēs iebraucam Latgalē
un ka mēs iebraucam nedaudz
atšķirīgā kultūrtelpā.”
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
sveicot klātesošos Latvijas 103.
dzimšanas dienā, teica: “Šodien mēs
tiešām esam pie pirmās šādas zīmes, jo

daudzveidību, ieraudzīt latgaliešu
valodu, un es ceru, ka kādreiz tādas
būs arī lībiešu valodā. Šo zīmi atklājot
var redzēt, ka sabiedrībā ir notikusi
maza, bet ļoti būtiska pārmaiņa,
cilvēki ir sākuši saprast, un varbūt ne
tikai valdības līmenī, bet sabiedrībā
kopumā, ka Latvija ir ļoti dažāda. Visa
latvietība, visi tās paveidi ir vērtība, un
nav viena skaidra modeļa, nav vienas
skaidras pazīmes, kādam ir jābūt īstam
latvietim. Īsts latvietis veidojas kā
summa no tām ļoti dažādajām latviešu
kultūrām un dažādajiem novadiem.
Svarīgi, lai mēs šo te dažādo Latvijas
bagātību redzētu nevis tikai mājās vai

pateicoties Kubulu pagasta pārvaldes
vadītājam Artūram Lukstam, to
tiešām uzstādīja pašu pirmo, un pēc
tam tādas tika uzstādītas arī Bērzpils
un Baltinavas pagastā. Šodien es
vēlos pateikt paldies tiem cilvēkiem,
kuri ciena Latgali, ciena latgaliešu
valodu. Slišānu ģimenes darbam
un mīlestībai pret latgaliešu valodu
cieņu izrādījis
Valsts prezidents
Egils Levits, Satiksmes ministrija un
Latvijas Valsts ceļi, kuri saskaņoja un
atļāva šo zīmi uzstādīt, un ikviens, kurš
pauda atbalstu šīs zīmes uzstādīšanai.
Paldies, ka jūs savu mīlestību pret
Latgali un latgaliešu valodu esat
parādījuši darbos!”
Balvu novada domes deputāts,
kurš
arī pielicis savu roku kā
neredzamais spēks un palīdzējis - Aldis
Bukšs savā uzrunā sacīja: “Šīs zīmes
uzstādīšana savā ziņā ir pierādījums
mūsu drosmei spēt pārvarēt tos
aizspriedumus, kas mums ir bijuši no
paaudzes paaudzē. Dažādu iemeslu
pēc, bet mūsos ir šķietamas bailes
un aizspriedumi, neizpratne un
nezināšana, kur pie vainas lielā mērā
ir iepriekšējās valdības. Patiesībā
šobrīd sabiedrība ir mainījusies. Lielā
daļā valdībā, cilvēkos, kuri pieņem
lēmumus, attieksme pret Latgales
latviešu valodu jeb Latvijas valsts
valodas latgaliešu paveidu kļuvusi
daudz pozitīvāka un atbalstošāka.
Viena valoda – divas rakstu valodas.
Attieksmes maiņu parāda arī šis
notikums. Izbaudiet šo mirkli, jo šis
ir vēsturiski unikāls mirklis, jo pirmo
reizi atjaunotās valsts vēsturē, ja
nemaldos, tad pirmo reizi arī Latvijas
vēsturē un arī Pasaules vēsturē, kaut
kur uz ceļazīmes ir abas latviešu
rakstu valodas!”
Balvu novada robežas ceļa zīmes
atklāšanā piedalījās arī Līvu kopienas
pārstāvis Valts Ernštreits, kurš aktīvi
iesaistījās jautājumā par ceļa zīmju
uzstādīšanu līvu un latgaliešu rakstu
valodā. “Valsts svētki, manuprāt,
ir ļoti simboliski izvēlēts brīdis, lai
atklātu šo zīmi, jo šī zīme simbolizē arī
daļu no Latvijas. Šī zīme parāda ļoti
lielas pārmaiņas sabiedrībā, parāda
to, ka beidzot pēc ļoti ilgiem gadiem
nāk pārmaiņas, kuras diemžēl nāk lēni,
jo mēs jau vienmēr gribētu ātrāk...
Šajā zīmē mēs varam ieraudzīt Latvijas

“Šis ir mazs solis
latgaliešu valodas
lietošanai publiskā
telpā, bet ļoti liels
lēciens latgaliešu
pašapziņas
celšanā.”
muzejos, bet, lai tas būtu redzams,
kad mēs braucam pa Latviju. Šī ir
pirmā valsts līmenī saskaņotā ceļa
zīme, un es domāju, ka tā iezīmē
pilnībā jaunu laiku. Šis notikums ir
“iedzīvinājis” arī Latviešu vēsturisko
zemju likumu, kura uzdevums arī
ir, lai tā dažādā latvietība, latviešu

Latvijas rītdiena!” tā, uzrunājot
klātesošos, teica Valts Ernštreits.
Balvu novada domes deputāte,
Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja
Ruta Cibule savās atmiņās ar
klātesošajiem dalījās par 1988.
gada 13.novembri, kad Balvos tika
dibināta Tautas frontes nodaļa. Jau
šajā gadā pirmajos Tautas frontes
lēmumos,
pateicoties
Antonam
Slišānam, tika ierakstīta doma par
to, ka
jārada latgaliešu valoda
dzīva. Gāja gadi, pat gadu desmiti.
Pacietīgs darbs no entuziastiem,
no zinātniekiem un augstāku spēku
puses, un tā pamazām vien šos
jautājumus iebīdot Valsts valodas
likumā un arī Latvijas vēsturisko zemju
likumā, un tā pamazām atgriežoties
latgaliešu valodas nozīmei. Šodien
šādi mēs parādām savu būtību,
darbojoties virzienā, kuram valsts arī
ir devusi labus ceļa vārdus: “Dariet to
latgalieši!” Un mēs darām!
Arī Latvijas valsts prezidents
Egils Levits apsveikumā Balvu novada
iedzīvotājiem raksta: “Sirsnīgi sveicu
šajā simboliskajā brīdī, atklājot
ceļazīmi, kurā Jūsu novada nosaukums
līdzās latviešu valodai ir rakstīts arī
latgaliešu valodā. Esmu gandarīts, ka
manis ierosinātais Latviešu vēsturisko
zemju likums ir nesis pozitīvas
pārmaiņas un ļauj sakārtot Latgalei
un latgaliešiem svarīgus jautājumus.
Divas latviešu rakstu valodas tradīcijas
ir mūsu nācijas kopējā bagātība,

Uz šīm ceļa zīmēm nākotnē būs redzams arī jaunizveidotā Balvu novada
ģerbonis, kurš pašlaik ir izgataves procesā, jo to mākslinieks izstrādā atbilstoši
Heraldikas nosacījumiem, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegtās idejas. Ceļš līdz
jaunajam ģerbonim nav tik ātrs, cik mēs vēlētos. No sākuma mākslinieks to
izveido, tālāk šo mākslinieka darbu izvērtē Valsts Heraldikas komisija, kura var
pieņemt un var arī noraidīt izstrādāto ģerboni. Ja ģerboni komisija akceptē, tad
tas tiek reģistrēts Kultūras ministrijā, kura lēmumu par pašvaldības ģerboņa
reģistrāciju un tā aprakstu vēl nosūta parakstīšanai Valsts prezidentam. Un
tikai tad, kad pašvaldība būs saņēmusi Valsts prezidenta parakstītu lēmumu
par jaunizveidotā Balvu novada ģerboni, mēs to varēsim izmantot.
bagātība, kas slēpjas kultūrtelpā jeb
katrā novadā, katrā apdzīvotajā vietā
tiktu saglabāta, lai tas latviskais un
lībiskais mantojums paliktu ne tikai
mantojums, bet būtu arī Latvijas
šodiena, bet, kas ir vēl svarīgāk,
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ar kuru varam patiesi lepoties. Es
vienmēr esmu aicinājis latgaliešus
runāt latgaliski, mācīt valodu saviem
bērniem un turpināt uzturēt dzīvu
latgalisko kultūrtelpu, kura latvietību
padara daudzveidīgāku un košāku.
Raksta turpinājums 10.lpp.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
Mums visiem kopā jārūpējas,
lai cauri gadsimtiem Latgalē
koptā un saglabātā latgaliešu
valoda pastāvētu dzīva un
skanētu nākamajās paaudzēs.
Ceru, ka latgaliešu valodas
lietojums
Latgales
publiskajā
telpā – ceļazīmēs, vietu un ielu
nosaukumos, zīmolos un saziņā
– arvien pamanāmāk vizualizēs
latgalisko kultūrtelpu. Latgaliešu
valodai jākļūst vairāk redzamai un
plašāk lietotai Latgales novados
un arī citviet Latvijā. Esiet lepni
par savu latgalisko identitāti kā
latviskās identitātes sastāvdaļu!
Esiet stipri savā piederībā Latgalei
un Latvijai! Lai Jums katram
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienā gandarījums par paveikto un
daudz iedvesmas jauniem darbiem
Latvijai!”
Šādas
ceļa
zīmes
tika
svinīgi atklātas vēl divās vietās
Balvu novadā. Bērzpils pagastā,
piedaloties
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniecei
Sandrai
Kapteinei,
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājai
Birutai Bogdanei un prāvestam
Oļgertam Misjūnam, kurš arī
iesvētīja šo zīmi. Baltinavas pagastā,
piedaloties domes priekšsēdētājam
Sergejam Maksimovam, Balvu
novada
domes
deputātam,
Baltinavas vidusskolas direktoram
Imantam Slišānam, Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietniekam attīstības plānošanas
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un nekustamā īpašuma jautājumos
Jānim
Bubnovam,
Baltinavas
pagasta
pārvaldes
vadītājai
Sarmītei
Taborei,
Baltinavas
pagasta iedzīvotājiem un Slišānu
ģimenei, kura zīmes atklāšanā
iepriecināja ar dziesmu “Te tāvu
zemeite”.
Balvu novads ir Latgales
reģiona pašvaldība. Tāpēc novadam
ir jāparāda arī sava piederībai šai
vietai, kultūrai un valodai. Viens
no veidiem, kā to var izdarīt, ir
to norādīt jau iebraucot Balvu
novadā, parādot, ka šeit sākas
Latgale, tādejādi uzsverot mūsu
identitāti. Arī Valsts valodas likumā
ir noteikts, ka Latvijas Republikā
valsts valoda ir latviešu valoda, un
valsts nodrošina latgaliešu rakstu
valodas kā vēsturiska latviešu
valodas paveida saglabāšanu,
aizsardzību un attīstību. Latviešu
vēsturisko zemju likumā noteikts
veicināt latviešu vēsturisko zemju
iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti
un piederību Latvijai. Valsts un
pašvaldību uzdevums ir atbalstīt
un sekmēt latviešu vēsturiskajās
zemēs pastāvošās kultūrtelpas,
kuru atbalsta pasākumus nosaka
Latviešu vēsturisko zemju likums un
Nemateriālā kultūras mantojuma
likums. Balvu novada pašvaldība
būs viena no pirmajām, kura
iedzīvinās šo likumu, sakot, ka mēs
nekautrējamies runāt latgaliski,
mēs nekautrējamies no savas
identitātes, ka esam latgalieši.

Valsts valodas centrs akceptē oﬁciālu paralēlnosaukumu lietošanu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu
Nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 3. punktu, 4.2. apakšpunktu,
5., 6., 16., 16.1, 17. punktu, 18.1. apakš¬punktu, 20. punktu, 24.3.
apakšpunktu, 28., 30., 35., 37. punktu, 43.3. apakšpunktu, Valsts
valodas centrs priekšlikumu par oﬁciālā paralēlnosaukuma Bolvu
nūvods piešķiršanu administratīvajai teritorijai “Balvu novads” atzīst
par atbilstošu vietvārdu informācijas noteikumu prasībām. Vietvārdu
informācijas noteikumu 20. punkts paredz, ka novadiem oﬁciālos
paralēlnosaukumus piešķir Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā saskaņā ar vietvārdu
informācijas noteikumu 43.3. apakšpunktu oﬁciālais paralēlnosaukums
“Bolvu nūvods” pieļaujams, jo tā ir oﬁciālā vietvārda “Balvu novads”
vietējā, attiecīgajam kultūrvēsturiskajam novadam (Latgalei) raksturīgā
forma.
Ceļa zīmju “Balvu novads/Bolvu nūvods” un to stiprinājumu piegādi
veica SIA “SIGNUM”. Saistībā ar administratīvo reformu, ﬁrma kopumā
piegādās 41 ceļa zīmi par kopējo summu EUR 3595,34 bez PVN, kura tiks
segta no vienreizējās dotācijas pašvaldībām, ko paredz MK noteikumi
Nr.142 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai
līdzﬁnansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā
radušos administratīvos izdevumus”.

2021. gada 16. decembris Nr.255

Balvu novada pašvaldība
saņem Atzinību par iekļaujošas
un piekļūstamas vides izveidi
daudzfunkcionālo pakalpojumu
centrā un tā teritorijā Balvos

Atzinība svinīgi tika pasniegta klātesot (foto no kreisās) Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra “krustmātei” Anitai Petrovai, Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei, Sociālās pārvaldes vadītājai Viktorijai
Pukai, centra vadītājai Ilutai Bērzišai un SIA “Izdevniecība Dienas Mediji” konferenču
nodaļas vadītājai Santai Butānei.
Informācija, foto: Iluta Jaunžeikare
8.decembrī
Daudzfunkcionālajā
sociālo pakalpojumu centrā klātesot tā
vadītājai Ilutai Bērzišai, Balvu novada
domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai
Kapteinei un Sociālās pārvaldes vadītājai
Viktorijai Pukai svinīgi tika pasniegta
Atzinība Balvu novada pašvaldībai
par iekļaujošas un piekļūstamas vides
izveidi daudzfunkcionālo pakalpojumu
centrā un tā teritorijā Balvos. To saņēma
šīs iestādes “krustmāte” Anita Petrova,
kura ir pielikusi ne mazums pūļu, lai
šāda iestāde Balvos būtu un lai tās
pieejamie pakalpojumi Balvu novada
ģimenēm
ikdienu padarītu mazliet
vieglāku, mazliet krāsaināku un varbūt
mazliet cerīgāku. A.Petrova šo balvu
glabāšanai nodeva Daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra vadītājai
I.Bērzišai.
Šī gada 24. novembrī, Dienas Mediji
organizēja Labklājības ministrijas, ar
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, iniciētu
konferenci “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi
pilsētvidē”, ar mērķi veicināt sabiedrības
izpratni un interesi par sasniegumiem un
pielietojumiem iekļaujoša dizaina jomā,
kas vērsti uz vides un IKT piekļūstamību
ikvienam. Vīzija – veicināt iekļaujošas
sabiedrības veidošanos, ar praktisku
ievirzi vides piekļūstamības veidošanā.
Konferences ietvaros, par labās prakses
ieviešanu, atzinīgi tika novērtēti
vairāki projekti, kurus Latvijas pilsētu
pašvaldības īstenojušas ESF ﬁnansēto
programmu ietvaros. Kā viens no
projektiem, kurš tika nominēts, ir Balvu
novada
pašvaldības,
programmas
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“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
Balvu novadā” ietvaros, īstenotais
projekts Nr.9.3.1.1/18/I/010 – par
iekļaujošas un piekļūstamas vides izveidi
daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā
un tā teritorijā Balvos, Vidzemes ielā 2B.
Nedaudz plašāk par konferences
ietvaros piešķirto nomināciju iespējams
noskatīties
konferences
mājaslapā
www.videvieno.lv, kur līdz gada beigām
tiks ievietots arī īss video no šīs balvas
pasniegšanas.
Daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu centrs Balvos sniedz
sabiedrībā
balstītus
sociālos
pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem - Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centra un Dienas aprūpes
centra
pakalpojumus.
Savukārt
pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem tiek sniegti Dienas aprūpes
centra, specializēto darbnīcu un grupu
dzīvokļa pakalpojumi.
Centrā
ir
nodrošināta
vides
pieejamība personām ar kustību
traucējumiem. Telpu aprīkojums izvēlēts
tāds, lai klienti varētu justies brīvi un
ērti, paredzētas darba, atpūtas un
virtuves zonas. Centra “brīnumu” telpa
ir multisensorā istaba, kura aprīkota
ar relaksējošo muzikālo ūdens gultu,
gaismas, skaņas un aroma efektiem,
masāžas krēslu.
Lai varētu kļūt par Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra klientu, lūdzam sazināties ar
Sociālo pakalpojumu nodaļu pa tālruni:
64521189, 26194104.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
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Izsludina kustamo un nekustamo
īpašumu izsoles
Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Bērzpils ielā 6, Balvos, Balvu novadā,
ar kadastra numuru 3801 900 2503, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa
41,2m2 platībā, kā arī kopīpašuma 4128/35352 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0504 001) un zemes
atbilstoši domājamām daļām 0,0186 ha platībā (kadastra apzīmējums
3801 003 0504), palīgēkas atbilstoši domājamām daļām 8,38 m2 (kadastra
apzīmējums 3801 003 0504 002) atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks: 11.01.2022. plkst. 10:00.
Nekustamā īpašuma “Šalkas”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3844 001 0008, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3844 001 0066, 2,49 ha platībā atklāta mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Izsole notiks: 11.01.2022. plkst. 10:15
Nekustamā īpašuma “Augstienes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3844 010 0062, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3844 010 0062, 3,13 ha platībā atklāta mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Izsole notiks: 11.01.2022. plkst. 10:30.
Nekustamā īpašuma “Laukgaiļi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3844 003 0200, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3844 003 0200, 1,49 ha platībā atklāta mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Izsole notiks: 11.01.2022. plkst. 10:45.
Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.33 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu
novadā, ar kadastra numuru 3801 900 1748, kas sastāv no vienas istabas
dzīvokļa 32,7 m2 platībā, kā arī kopīpašuma 327/31075 domājamās daļas
no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes
atbilstoši domājamām daļām 0,00086 ha platībā (kadastra apzīmējums
3801 003 0390) atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks:
11.01.2022. plkst. 11:00.
Nekustamā īpašuma – dzīvokļa 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) atklāta mutiska atkārtota izsole ar
augšupejošu soli. Izsole notiks: 11.01.2022. plkst. 11:15
Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā,
kas sastāv no vienistabas 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) atklāta mutiska atkārtota izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks: 11.01.2022. plkst. 11:30

Izsoļu noteikumi: www.balvi.lv/izsoles
Pieteikšanās izsolēm: līdz 2022.gada 7.janvāra plkst. 16:00.
Izsoļu norises vieta: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē.
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Būs izmaiņas ZAAO atkritumu
apsaimniekošanas maksā
Informācija: SIA “ZAAO”
Informējam par plānotajām
izmaiņām
atkritumu
apsaimniekošanas maksā no 2022.
gada 1.janvāra, kas pamatotas ar
valstī apstiprinātajām dabas resursu
nodokļa (DRN) izmaiņām, kas
iekļautas Dabas resursu nodokļa
likumā 2020.gada 23.novembrī.
DRN likme par sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonos 2022.gadā
pieaugs līdz 80,00 EUR par tonnu
(šobrīd tās apmērs ir 65,00 EUR par
tonnu).
Paaugstinoties
DRN
likmei,
tā attiecīgi ietekmē arī atkritumu
apsaimniekošanas kopējo maksu,
jo maksas viena no būtiskām
komponentēm ir atkritumu nodošanas

izmaksas atkritumu poligonos.
Maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu no 2022.gada
1.janvāra sadārdzināsies vidēji par 5%
. Par 240 litru konteinera vienreizēju
tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 0.28
eiro vairāk, 1100 litru konteinera
tukšošanas reize sadārdzinās vidēji
par 1.27 eiro.
Lai samazinātu individuālos
tēriņus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu,
ZAAO
aicina
iedzīvotājus izmantot uzņēmuma
nodrošināto
dalītās
atkritumu
vākšanas infrastruktūru – EKO
laukumus, EKO punktus, kā arī vairākās
pilsētteritorijās un blīvi apdzīvotās
vietās pieejamo individuāli dalīti
vākto atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu privātmājām.

Mobilā diagnostika Balvos
29.decembrī, BALVOS, Partizānu ielā 2 (pie Balvu estrādes) no plkst. 10.00 līdz
plkst.17.00.
Mamogrāﬁja:
• Ar Nacionālā veselības dienesta
(NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ
MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta vai speciālista,
kuram ir līgums ar NVD, nosūtījumu –
3.00 EUR
• Ar nosūtījumu – 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.

Bezmaksas apmācības
audžuģimenēm
Informācija:
audžuģimenes
„DOMUS”

Ģimenes
un
atbalsta biedrība

Ja Jūs kādreiz esat aizdomājušies
par to, ka varētu sniegt mājas sajūtu
un sirdssiltumu kādam bez vecāku
gādības palikušajam bērniņam,
varbūt tieši tagad ir īstais laiks,
lai to darītu. Tāpēc tiem gādīgiem
cilvēkiem, kas vēlas kļūt par
audžuģimeni vai adoptētāju, Ģimenes

un audžuģimenes atbalsta biedrība
“DOMUS” piedāvā apmācības, kuras
sāksies 2022.gada 25.janvārī.
Visu
informāciju
par
audžuģimenes statusa iegūšanu vai
bērna adopciju ikviens interesents var
iegūt tuvākajā bāriņtiesā, vai zvanot
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta
biedrības “DOMUS” speciālistiem
uz tālruņiem 29256484, 22312018,
28443516, vai ieskatoties tīmekļvietnē
www.domusatbalsts.lv

Maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības varēs saņemt
konsultācijas par ugunsdrošību
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUDG) Kur pieteikties pakalpojumam?
sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību piedāvās konsultācijas Balvu novada pašvaldībā:
– aptauju par ugunsdrošību iedzīvotājiem no trūcīgas un
maznodrošinātas mājsaimniecības un personām bez noteiktas Vadītājas vietnieks
Dzintars
dzīvesvietas.
administratīvajos un
Čerbakovs
saimnieciskajos jautājumos
Kā notiks aptauja – konsultācija?
Sociālais darbinieks
Vita Ločmele
• Tā būs saruna ar VUDG amatpersonu par ugunsdrošību.
Baltinavas teritoriālajā centrā
• Būs iespēja saņemt padomus un informatīvu materiālu par
Sociālais darbinieks Rugāju
Sanita Galkina
ugunsdrošību mājoklī.
teritoriālajā centrā
• Izvērtējot iespējas, mājoklī tiks uzstādīti dūmu detektori.
Vecākais sociālais darbinieks Laura Līdaciņa
Balvu teritoriālajā centrā
Kā saņemt pakalpojumu?
• Jāpiesakās pašvaldībā, lai saņemtu klātienes konsultāciju mājoklī. Vecākais sociālais darbinieks Iluta Keiša
• Konsultācijas varēs notikt arī sociālajās institūcijās.
Viļakas teritoriālajā centrā
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27873100 dzintars.cerbakovs@balvi.lv

26393109 vita.locmele@balvi.lv
28721482 sanita.galkina@balvi.lv
28684541 laura.lidacina@balvi.lv
28004485 iluta.keisa@balvi.lv

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

Mēs uzmanīgi sekojam līdzi rakstiem
preses izdevumos par mūsu cilvēkiem,
notikumiem, pasākumiem...
Informācija: Ināra Bobrova
Var teikt, ka aizvadītais gads Balvu
Centrālās
bibliotēkas
lasītavā
bija
izaicinājuma gads. Pandēmija vairākas
reizes ierobežoja vai pilnībā apturēja lasītāju
plūsmu. Lasītavas apmeklētājiem nācās
samierināties ar bibliotekāru salasīto žurnālu
kopā, kurus viņi saņēma pie ieejas durvīm
bibliotēkā. Man pašai visvairāk pietrūka
klātienes tikšanās ar saviem lasītājiem un
kustības lasītavā.
Lasītavā jau kādu laiku ir mape “Ieskaties!
Balvu reģions presē”, kur, izšķirstot saņemtos
preses izdevumus, ievietojam sakopētos
materiālus par mūsu reģiona cilvēkiem,
pasākumiem, notikumiem. Ienākušie lasītavas
apmeklētāji to labprāt pārskatīja, šo to lūdza
nokopēt. Tā kā tagad lasītāji netika uz lasītavu,
nācās meklēt risinājumu – kā informācijai
nonākt līdz mūsu lasītājiem. Un viens no
tiem bija – piedāvāt šos rakstus attālināti, tas
ir, materiālus noskenēt un nosūtīt uz lasītāju
e-pastiem. Sāku ar pašiem uzticamākajiem
saviem lasītājiem, kuriem lasītāju datos bija
norādīts e-pasts. Pēc saņemtajām labajām
atsauksmēm un cilvēku ieinteresētības,

saraksts tagad ir krietni papildināts, klāt
pieliekot arī abonementa lasītājus, un šobrīd
rakstus no lasītavas saņem ap 180 cilvēkiem.
Bibliotēkas direktore pārsūta rakstus iestāžu
vadītājiem. Cilvēkus iepriecina iespēja izlasīt
par savējiem. Iepriecina arī tas fakts, ka mūsu
bibliotēkas apmeklētāji gan lasītavā, gan
abonementā reizēm atgādina un interesējas,
kāpēc kāds konkrēts raksts (kuru nejauši
nepamanīju) nav nosūtīts.

Varbūt kādu šī iespēja - rakstus
saņemt elektroniski - ieinteresēja
tieši šobrīd, tad droši piesakieties
rakstot uz e-pastu:
lasitava@balvurcb.lv
Lasītāju atsauksmes:
“Paldies. Tik ērti ir, ka Balvu bibliotēka ienāk
manā e-pastā, ar stāstiem par vietējiem
cilvēkiem.”
“Sajūta, ka ir individuāla pieeja.”
“Un personīgs ieguvums, nav jāmeklē
daudzajos informācijas resursos, nezinot pat
ko meklē. Ja trāpi, tad izlasi. Bet, ja tā atsūta
uz e-pastu, tad noteikti izlasu.”

Ir iespēja saņemt grāmatas un periodiskos
izdevumus, neapmeklējot Balvu Centrālo
bibliotēku
Informācija: Ingrīda Supe
Gada nogalē pie Balvu Centrālās
bibliotēkas parādījušās divas noslēpumainas
Zaļās kastes.
Pie bibliotēkas gala sienas (no Teātra
ielas puses) izvietots Grāmatomāts ar iespēju
saņemt savus iespieddarbus sev ērtā laikā.
Pasūtījumu veiciet bibliotēkas tiešsaistes
katalogā un atzīmējiet iespēju – saņemt
pakomātā! Apstrādājot jūsu pieprasījumu,
bibliotekārs sakomplektēs literatūru, un uz
jūsu norādīto tālruņa numuru pienāks īsziņa.
Lai izņemtu sūtījumu, ievadiet visus īsziņā
saņemtos simbolus (neizlaid * zvaigznīti!).
Ja vēl nelieto tiešsaistes katalogu, vari veikt
savu pieprasījumu pa tālruni 64522110, kā arī
bibliotekāre var piešķirt autorizācijas datus.
Pie bibliotēkas ieejas durvīm ir Grāmatu
nodošanas kaste. Saudzīgi ievieto kastes
atverē nododamos iespieddarbus.

Nodrošinās “Laikrakstu
bibliotēka” datubāzes
pieeju bez abonēšanas
maksas
Informācija: Ingrīda Supe
Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA
Lursoft programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas
bibliotēkām” ietvaros 2022. gadā visām pašvaldību
publiskajām bibliotēkām nodrošina “Laikrakstu bibliotēka”
datubāzes News.lv (http://www.news.lv) pieeju bez
abonēšanas maksas.
Kā jūs rīkotos, ja būtu nepieciešams izlasīt laikraksta
„Diena” 1993.gada 12.decembra kādu rakstu? Daļa, droši vien,
nodomātu, ka tik vecu laikrakstu meklēt bibliotēkā nemaz nav
vērts, bet braukt uz Latvijas Nacionālās Bibliotēkas „Letonikas”
nodaļu ir pārāk tālu un vienkārši nemaz nemeklētu.
Bet patiesībā to izlasīt ir pavisam vienkārši – jāatnāk tikai
uz bibliotēku. Mūsdienās bibliotēka savus lietotājus var
nodrošināt ne tikai ar tradicionālajām grāmatām, laikrakstiem
un žurnāliem, bet arī ar pilntekstu datu bāzēm. Un viena no
tādām ir Lursoft Laikrakstu bibliotēka http://www.news.lv.
News.lv piedāvā publikācijas no vairāk kā 100 dažādiem
Latvijas centrālajiem un reģionu laikrakstiem, tas ik dienas
tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu un pašlaik
tas satur vairāk kā 7 miljonu publikāciju. Arhīvā pieejamas
publikācijas no 1993.gada. Meklēšanas iespējas datu bāzē ir
ļoti plašas. Var meklēt pēc mums zināmajiem parametriem –
datuma, nosaukuma, autora, atslēgvārda, var pārskatīt visas
attiecīgā datuma vai jaunākā laikraksta publikācijas. Šajā
bibliotēkā var lasīt periodiskos izdevumus, kas kādreiz iznākuši,
bet šobrīd vairs netiek izdoti, var pārskatīt un izlasīt mūsu
kaimiņu – Gulbenes un Alūksnes laikrakstus.
Atcerieties, ka gan Balvu Centrālajā bibliotēkā, gan visās
novada bibliotēkās ir pieejama šī datu bāze. Aicinām visus
sadzirdēt, vajadzīgajā brīdī atcerēties un izmantot.

No decembra sākuma
baltsvakcināciju pret
Covid-19 var saņemt visas
personas no 18 gadu
vecuma
Informācija: Nacionālais
veselības dienests

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
Valsts nodrošina iespēju personām,
kuras pašas nevar nodrošināt sev juridisko
palīdzību, saņemt valsts apmaksātu juridisko
palīdzību civiltiesiska rakstura strīdos,
civillietās, Satversmes tiesas procesā un
atsevišķu kategoriju administratīvajās lietās.
Valsts nodrošināto juridisko palīdzību
var saņemt persona, kura ieguvusi
maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības
statusu; pēkšņi nonākusi tādā situācijā un
materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt
savu tiesību aizsardzību (tie ir no personas
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neatkarīgi ārkārtējie apstākļi, kas liedz
nodrošināt savu tiesību aizsardzību, piemēram,
stihiska nelaime, ugunsgrēks, pēkšņa slimība,
persona cieš no vardarbības); atrodas pilnā
valsts vai pašvaldības apgādībā (sociālās
aprūpes iestādē vai brīvības atņemšanas
iestādē).
Juridiskās palīdzības administrācija:
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001801
E-pasts: pasts@jpa.gov.lv
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Balstvakcinācija tiem, kas
saņēmuši AstraZeneca
vakcīnas
Baltsvakcināciju pret Covid-19
var saņemt visi iedzīvotāji no
18 gadiem, ja pēc otrās devas
saņemšanas ir pagājuši 5
mēneši.
Balstvakcinācija tiem, kas
saņēmuši Janssen vakcīnas
Baltsvakcināciju pret Covid-19
var saņemt visi iedzīvotāji no
18 gadiem, ja pēc Janssen
vakcīnas
saņemšanas
ir
pagājušas 8 nedēļas.
Balstvakcinācija tiem, kas
saņēmuši mRNS vakcīnas
(Pﬁzer un Moderna)
Baltsvakcināciju pret Covid-19
var saņemt visi iedzīvotāji no

18 gadiem, ja pēc otrās devas
saņemšanas ir pagājuši 6
mēneši.
Balstvakcinācija tiem, kas
saņēmuši Jannsen vakcīnu
un izslimojuši
Personām, kuras saņēmušas
vienu vakcīnas devu un
bijis pozitīvs SARS CoV-2
PCR tests, balstvakcinācija
nepieciešama 6 mēnešus
pēc vakcīnas saņemšanas vai
pārslimošanas brīža, atkarībā
no tā, kas bijis pēdējais.
Balstvakcinācija pret Covid
– 19 NAV nepieciešama
(izņemot cilvēkus ar būtiski
novājinātu imūno sistēmu)
tiem, kuriem pirms, pēc vai
starp abām vakcīnas devām
bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR
tests.

PROJEKTI
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Noslēgušies būvdarbi objektā “Šķilbēnu angārs”
Informācija, foto: Vineta Zeltkalne
Balvu novada domes vadība 24. novembrī
pieņēma paveiktos būvdarbus objektā “Šķilbēnu
angārs”. Šī ir projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/017
“Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu
pierobežā” aktivitāte. Projekta mērķis: revitalizēt
degradētās teritorijas un izveidot uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai nepieciešamo kvalitatīvu
infrastruktūru.
Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā ir uzbūvēts
angārs 410,6 m2 platībā. Ēka ir pieslēgta elektrībai,
nodrošināts elektrības pieslēgums pie AS “Sadales
tīkli” un elektrības padeve un apgaismojums angārā.
Ēkā pieejams ūdensvads un kanalizācija. Tai ir trīs
ieejas vārti - durvis, kas ir paceļami automātiski vai
manuāli, ēkas augstums augstākajā vietā 6.5 metri.
Angāram ir pieci logi. Izbūvēts piebraucamais ceļš
no Darbnīcu ielas puses. Būvdarbus viena gada
laikā, no 2020.gada novembra līdz 2021.gada
novembrim, par summu 178482,73 euro (bez PVN),

veica SIA “Ozolmājas”, būvuzraudzību nodrošināja
IK Vilhelms Pužulis, autoruzraudzību – būvprojekta
izstrādātāji SIA “Efekta”. Būvdarbi veikti saskaņā ar
būvprojektu.
Saskaņā ar programmu 5.6.2. “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās
aktivitātes veicināšanai pašvaldībās” projektā
izveidoto infrastruktūru pašvaldība nodos izsolē,
tās pretendentam – uzņēmējam būs jānodrošina
jaunajā angārā darba vietu radīšana un jāveic
investīcijas uzņēmuma nemateriālajos ieguldījumos
un pamatlīdzekļos. “Šobrīd ir pasūtīta objekta
novērtēšana.
Pēc
vērtējuma
saņemšanas,
pašvaldība izsludinās objekta izsoli. Aktuālā
informācija par Balvu novada pašvaldības izsolēm
pieejama mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Izsoles,”
informēja Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Mežals. Paldies būvniekiem, būvuzraugam
un autoruzraugiem par operatīvu un atbildīgu
darbu objektā angāra būvniecība Šķilbēnu pagasta
Šķilbanu ciemā.

Realizētas projekta “Tour de
Crafts” radošās darbnīcas Balvos

Informācija, foto: Arvita Voiciša
No 24. līdz 26.novembrim
projekta “Amatu prasmes tūrisma
telpā” (Tour de Crafts) LLI-539
ietvaros, tika organizētas radošās
darbnīcas Balvos, kur dalībnieki no

partneru institūcijām - Preiļu novada
dome, Latgales plānošanas reģions,
Anykščių menų inkubatorius – menų
studija, Panevėžio rajono savivaldybė
– oﬁciali, Dobeles Pieaugušo
izglītības
un
uzņēmējdarbības
atbalsta centrs un Balvu novada

pašvaldība, pilnveidoja prasmes par
dizainu - iepakojuma izveidē, par
mākslu – masku izgatavošanā un par
amatniecību – vēja zvanu un ādas
apstrādes meistardarbnīcā.
Pirmās dienas tēma – dizains, kur
Rīgas tehniskās universitātes docente
Agrita Krieviņa – Siliņa iepazīstināja ar
lekciju par dizaina nozīmi, rašanos un
veidiem. Savukārt Biedrības “Radošās
idejas” valdes locekle Anita Kairiša
pauda savu redzējumu par iepakojuma
dizainu un, praktiski darbojoties, tika
izgatavoti dizaina elementi auduma
somām, kas var kalpot, kā preces vai
produkta iepakojums.
Otrās dienas tēma – māksla, kur
Rīgas tehniskās universitātes docente
Agrita Krieviņa – Siliņa iepazīstināja
ar lekciju par mākslu, rakstiem,
zīmēm un mūsdienu amatniecību.
Savukārt Upītes bibliotēkas un
kultūrvēstures muzeja vadītāja Ligita
Spridzāne parādīja mākslas un dizaina
pielietojumu mūsdienās, praktiski
darbojoties, tika izgatavotas čigānu
maskas no papīra un līmes, kas

parādīja, ka dalībnieku radošumam
nav robežu.
Trešās dienas tēma – amatniecība,
kur gemologa Aiņa Vorobjova darbnīcā
tika
apskatītas
pusdārgakmeņu
apstrādes
iespējas,
alternatīvo
izglītības
teoriju
praktizētāja
Solvita Buša parādīja, kā, praktiski
darbojoties, izgatavot vēja zvanus,
savukārt ar ādas apstrādes meistara
Andra Ločmeļa īsu apmācības kursu
palīdzību tika izgatavotas ādas aproces
un atslēgu piekariņi.
Projekts LLI-539 “Amatu prasmes
tūrisma telpā” (Tour de Crafts)
tiek īstenots Interreg V-A Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
ietvaros. Šo projektu ﬁnansē Eiropas
Savienība. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Balvu novada pašvaldība, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oﬁciālo nostāju.

Turpinās mācības pieaugušajiem Aicinām Balvu novadā deklarētos
digitālo prasmju izglītības
iedzīvotājus (54+ gadi) saņemt
programmā projekta 6.kārtā
Balvu Sporta skolas peldbaseina
Informācija: Biruta Kindzule
vada pasniedzējs Guntis Circens,
kura vadībā izglītojamie apgūst bezmaksas apmeklējumu karti
2021.gada
28.septembrī
Balvu
profesionālajā
un
vispārizglītojošajā vidusskolā ESF
projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001
„Nodarbināto
personu
profesionālās
kompetences
pilnveide” 6. kārtas ietvaros 11
izglītojamie uzsāka profesionālās
pilnveides programmas “Digitālās
prasmes darba vajadzībām” (160
stundas) apguvi attālināti.
Nodarbības šajā programmā

digitālās
prasmes.
Izglītības
programma
ir
izstrādāta,
lai
uzlabotu
strādājošo
un
pašnodarbināto
iedzīvotāju
vispārīgās un profesionālās digitālās
prasmes efektīvākam darbam un
konkurētspējas uzlabošanai darba
tirgū, vērā ņemot pandēmijas
radīto iespaidu uz digitālo prasmju
pilnveides
nepieciešamību
attālinātā darba veikšanai un
izglītības programmu apguvei.

Uzrādot derīgu Covid-19 sertiﬁkātu,
personas apliecinošu dokumentu un ja
ir – pensionāra apliecību, apmeklējumu
karti varēs saņemt Balvu novada
administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A
1.stāva vestibilā:
• pirmdienās, no plkst. 11:00 – 13:00
• trešdienās, no plkst. 15:00 – 17:00
• piektdienās, no plkst. 11:00 – 13:00
APMEKLĒJUMU KARTI IEDZĪVOTĀJI
VAR PIETEIKT ARĪ SAVA PAGASTA
PĀRVALDĒ!
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Peldbaseina pakalpojumi pieejami
ar derīgu Covid-19 sertiﬁkātu un tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa
tālruņa numuru 26656086.
* Apmeklējot peldbaseinu ir jāievēro
valstī
noteiktie
epidemioloģiskās
drošības ierobežojumi un Balvu Sporta
skolas peldbaseina iekšējās kārtības
noteikumi!
Pasākums tiek īstenots projekta
„Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.
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Spēles māca dzīvi
Informācija: Gunita Mincāne
Foto: Ruzana Baloyan
Pasaule ir tik tuvu, cik katrs
pats tai pieiet tuvu. Armēnijas
pilsēta Gyumri kļuva par mājām uz
nedēļu trīs Balvu novada pašvaldības
darbiniekiem, kas savā ikdienā
darbojas izglītības un jaunatnes
jomā.
Erasmus + apmācību kursa projektā
Nr.
2020-1-PL01-KA105-079836
„Game in action” Armēnijā, Gyumri
pilsētā, projekta partneris, bijušais
Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs,
deleģēja pārstāvniecību šajā projektā
- jaunatnes jomas speciālistes
Gunitu Mincāni un Agnesi Puļču un
Rekavas vidusskolas direktori Žannu
Maksimovu.
Erasmus+
projekts
“Game in action” pulcināja vairāk
kā trīsdesmit izglītības, pedagoģijas,

zinātnes, jaunatnes darba speciālistus,
biedrību un nodibinājumu aktīvistus.
Projekta dalībnieki kopā ieguva
jaunu spēļu veidošanas pieredzi,
spēlēja spēles, kas ir gan izglītojošas,
gan vērstas uz pašpilnveidi. Šis
projekts deva iespēju iepazīt spēļu
kultūru, kas dažās Eiropas malās
ir citādāka, tajās slēpjas kultūras
un vēsturiskās tautu īpatnības un
kultūrvēsturiskais mantojums, kas
tiek nodots turpmākajām paaudzēm.
Uzņemošā organizācija “KASA” Gyumri
ir ar lielu pieredzi spēļu radīšanā, ko
šajā projektā arī prezentēja. Divas
spēles ar asociācijas tematiku atceļoja
arī uz Latviju un ir pieejamas Balvu
novada Bērnu un jauniešu centrā un
Rekavas vidusskolā. Katra dalībvalsts
šajā projektā prezentēja arī spēles,
ko spēlē katrā zemē, izmanto kā
metodikas pašizaugsmei un prasmju

pilnveidei. Eiropā ļoti populāras ir
galda spēles, stratēģijas spēles, šobrīd
popularitāti iegūst simulācijas spēles.
Projekta noslēdzošajās dienās visi
dalībnieki, kooperējoties grupās,
radīja dažādas spēles, kuras var
izmantot darbā ar dažādām cilvēku
grupām. Spēle ir perfekts instruments,
lai apgūtu jaunas prasmes, pieņemtu

svešās lietas, iepazītu sevi. Projekta
dalībnieki atzina, ka Erasmus+
piedāvātās iespējas būtu jāizmanto
ikvienam Eiropas iedzīvotājam, jo tās
paplašina personības redzesloku.

Kurš
Spēles “Ziemeļlatgales detektīvi” Stonheidžu”?
novadnieks ir Latgales
zvaigznes
kalējs
noskaidroti!
Brīvības piemineklim
Informācija, foto: Sarmīte Vorza
Laika posmā no 3.jūnija līdz 31.oktobrim
aktīvi norisinājās interaktīva spēle “Ziemeļlatgales
detektīvi”, kuru organizēja Balvu Centrālā
bibliotēka. Tapt šai spēlei palīdzēja un radoša
sadarbība izveidojās ar tūrisma speciālistēm
Inetu Bordāni un Inesi Matisāni, kuras aktīvi
pieslēdzās un atbalstīja. Šis projekts tika realizēts
ar “Latgales reģiona attīstības aģentūras”, “Valsts
kultūrkapitāla fonda” un A/S “Latvijas valsts meži”
ﬁnansiālu atbalstu.
“Ziemeļlatgales detektīvi” ir spēle, kas liek
izkustēties, satikt, meklēt, atrast, iedziļināties,
saskaitīt, fotografēt un vērīgi pētīt savu apkārtni,
kas šajā gadījumā bija Balvu novada pagasti, ciemi,
novadnieki. “Detektīviem” jeb spēlētājiem bija
jāizpilda kopumā 121 uzdevums saistībā ar 21
novada vietu (Balviem, Viļaku, Baltinavu, Balvu pag.,
Rugāju pag., Lazdukalna pag., Bērzpils pag., Krišjāņu
pag., Tilžas pag., Vectilžas pag., Briežuciema pag.,
Šķilbēnu pag., Lazdulejas pag., Susāju pag., Vecumu
pag., Žīguru pag., Kupravas pag., Medņevas pag.,
Vīksnas pag., Kubulu pag., Bērzkalnes pag.).
Spēles uzdevumus bija jāveic, izmantojot savā
viedtālrunī mobilo aplikāciju “Actionbound”, kur
jāatrod aktivitāte “Ziemeļlatgales detektīvi” vai arī
jānoskenē spēles QR kods spēles aﬁšā vai Balvu
Centrālās bibliotēkas mājas lapā.
Lai rastu atbildes uz spēles jautājumiem, bija
ne vien jāiegriežas Balvu novada dažādās vietās, lai
atrastu minētos objektus dabā, bet arī jāielūkojas
grāmatu lappusēs, Balvu reģiona kultūrvēstures
datu bāzē, Novadpētniecības datu bāzē, LNB
digitālajā bibliotēkā. Un vai tu zini, kura vieta
Balvos, kādā no publikācijām, nodēvēta par “Balvu

Rīgā? Kāda izskatās Kurmenes iela Rugājos
mūsdienās? Kur glabājas Ičas apmetnes
dārgumi? Kādas mistiskas lietas risinājušās
Krišjāņos 2004. gadā? Ko Tilžā sauc par
“žyda vutim”? Kur atrodas partizānu
bunkurs Grīvas mežos? Kas Pūrlovas
izloksnē ir “sīrene”? Kurš Balvu novada
ciems tika nodēvēts par kaķumīļu ciemu?
Kurā ēkā Viļakā kādreiz bijis kinoteātris
“17.jūnijs”? Cik garš ir senais bruģētais
ceļš pie Žīguru stacijas? Kas ir bijis zilizaļš brīnums
Kupravā? Kas ir Kupravas “zelts”? Kas atrodas
Sprogu ezera dzelmē? Kur Balvu novadā atrast
Ukrainu? Izspēlēt spēli un ielūkoties citos spēles
jautājumos, joprojām vari bibliotēkas mājas lapā
spēles “Ziemeļlatgales detektīvi” sadaļā. Paldies
visām kultūrvietām, tūrisma vietām un uzņēmējiem,
kas atsaucās, iesaistījās un sagatavoja uzdevumus
spēlētājiem! Paldies sakām Balvu novada muzejam,
Arnitas labsajūtu darbnīcai, rančo “Ozolmājas”,
viesu namam “Paradīzes”, Briežuciema rokdarbu
darbnīcai “Atspole”, lauku sētai “Bilgas”, zirgu sētai
“Kapulejas”, retro moto klubam “Rūsa vējā”, atpūtas
vietai “Silenieku skola”, Baltinavas novada muzejam,
Raimonda Leicāna amatnieku darbnīcai, Ontona
Slišāna kultūrvēstures muzejam, “Bišu namiņam”,
z/s “Kotiņi”, kultūrvēsturiskajai lauku sētai
“Vēršukalns”, senlietu un retro motociklu kolekcijai
“Cīrulīši”. Sakām paldies visiem uzņēmīgajiem un
aktīvajiem, kas iesāka spēlēt, spēlēja un iesniedza
savas atbildes!
Tātad, ielūkosimies, kādi ir spēles rezultāti,
vērtējot dalībnieku iesniegtās atbildes līdz 31.
oktobrim! Sasummējot visas atbildes spēlē ar 94
punktiem uzvarēja Aina Bodrova ar ģimeni. Otrajā
vietā, iegūstot 78 punktus, ierindojās Inita Irbīte
ar komandu “Pīpenes”. Ar spēles uzvarētājiem

tikāmies sniegotā 1.decembra rītā, lai dalītos
iespaidos, kā gājis, ko izdevies vai neizdevies atklāt
Balvu novadā. Kā arī pasniedzām grāmatnīcas
“Zvaigzne ABC”, Balvu Centrālās bibliotēkas
darbinieku un Balvu TIC sarūpētās balvas –
grāmatas, koferīti un saldumus. Spēlētāji atzina,
ka nav gājis viegli, taču, kad iesākuši pildīt spēles
uzdevumus, iekrituši azartā un bijis nenoliedzami
interesanti satikt cilvēkus, meklēt un atrast
objektus, pētīt pieejamo informāciju grāmatās un
datubāzēs. Neizpalika arī piedzīvojumi - viens no
tiem bija apmaldīšanās Grīvas mežos, kas beidzās
laimīgi. Interesanta esot bijusi darbošanās Baltinavā
Raimonda Leicāna kokapstrādes darbnīcā, kur uz
koka vajadzējis iegravēt savu vārdu, neparastās
Jaškovas dižpriedes meklēšana, viesošanās Šķilbēnu
pagasta romantiskajā “Bišu namiņā”, pastaiga skaistā
Mitrakalna apkārtnē. Tikšanās laikā uzplaiksnīja arī
jaunas idejas un ieteikumi, kā pilnveidot spēli, kā arī
vēlme piedalīties līdzīgā piedzīvojumā vēl kādreiz.
Ja arī tu vēlies izmēģināt savus spēkus šajā
aktivitātē, ielūkojies bibliotēkas mājas lapā, kur
atradīsi spēles “Ziemeļlatgales detektīvi” sadaļu.

Jauniešu aktivitātes Semenovā
Informācija: Antra Prancāne
Medņevas jauniešu biedrības „Paspārne”
projekta Nr. 5 „Kopā nāc, darīt sāc!” ietvaros, 2021.
gada novembra mēnesī, turpināja norisināties
aktivitāte „Zini, dari, piedalies!” sēžam – pufu
darbnīca.
Padarīt mājīgas telpas, kur jaunietis pavada
brīvo laiku un komunicē savā starpā, radot pozitīvu
gaisotni. Izgatavot pašiem savu sēžam-pufus?

Kāpēc ne? Izmantojot interneta resursus, var
iegūt dažādas pagatavošanas instrukcijas. Iesaistot
radošās idejas un dažādus materiālus - speciālo pop
audumu, kā arī stipru un izturīgu džinsu audumu no
izārdītām biksēm, tika izgatavoti dažādas formas un
izmēru puﬁ. Tāpat novembrī īstenojām aktivitātes
„Es Latvijai!” dažādus pasākumus. Projekta
ietvaros iegādājāmies dažādas galda spēles, ar
kuru palīdzību papildinājām zināšanas par Latviju.
Jaunieši iesaistījās dekora gatavošanā un svecīšu
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iedegšanā par godu Latvijas dzimšanas dienai 18.
novembrī, pretī pagasta pārvaldes ēkai. Vēl šajā
mēnesī pētījām un analizējām Latvijas simbolus,
rakstu zīmes. T-kreklu apzīmēšanai izvēlējāmies
savu piederības simbolu. Svarīgi ņemt vērā jauniešu
viedokli, iesaistīt plānošanas procesā, lai viņi justos
ieinteresēti un novērtēti.
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Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība
Šķilbēnu pagastā
Informācija: Santa Šmite
Foto: projekta arhīvs
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam ﬁnansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada
pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī
Eiropas Savienības viedokli.

Decembris Šķilbēnu pagastā iesākās ar
projekta LV-RU-II-053 “GreenPalette” meistarklasi
kultūras centrā “Rekova”, kuru apmeklēja vietējie
iedzīvotāji, lai uzzinātu vairāk par brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības (turpmāk - BUB) būtību,
kā arī to, kā izveidot šādu organizāciju pagastā,
nodrošinot zināšanas un kapacitāti ātrai reaģēšanai
ugunsgrēkos, līdz dienestu ierašanās mirklim.
Latvijas BUB apvienības valdes priekšsēdētājs
V. Griķis par ugunsdrošību un organizācijas nozīmi
Šķilbēnu pagastā: “Ja ugunsnelaime piemeklējusi
kādu lauku sētu, katra sekunde ir no svara, lai
liesmas apdzēstu un izglābtu pēc iespējas vairāk.

Tomēr ir pagasti, kur tuvākais Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas
dienests atrodas aptuveni 40
kilometru attālumā. Šādos gadījumos paveicas
tiem iedzīvotājiem, kuru apkaimē ir brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komandas, kas, uzzinot par nelaimi,
ātri spēj saorganizēties un operatīvi ja ne nodzēst,
tad vismaz ierobežot uguns liesmas. Arī veikt
dažādus glābšanas darbus, jo kā pierāda prakse,
ja pirmajās 5-10 minūtēs nesniedz palīdzību , tad
rezultāts ir bēdīgs. Tādēļ Šķilbēnu brīvprātīgie
ugunsdzēsēji ir kā pamats un piemērs šīs kustības
atdzimšanai Balvu novadā”.
E. Kaužēns par meistarklasi: “Šis ir pārmaiņu
laiks un raugoties ar pozitīvu skatu nākotnē, mēs,
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji, vēlamies atjaunot
pozitīvās tradīcijas arī Viļakas apkārtnē. Stiprināt
valsts iekšējo drošību - šādu uzstādījumu ir
izvirzījis Valsts prezidents Egīls Levits, un mēs, katrs
Latvijas pilsonis, varam piedalīties ar savu artavu.
Raudzīties varam dažādās sfērās, bet mēs vēršam
uzmanību ugunsdrošībai, ugunsdzēsībai un civilai
aizsardzībai, tāpēc šodien Šķilbēnos tiekamies ar

vietējiem iedzīvotājiem, lai veicinātu brīvprātīgās
ugunsdzēsēju komandas atjaunošanu. Valsts - tie
esam mēs sabiedrība, iedzīvotāji un kopīgiem
spēkiem, kopīgām idejām un kopīgu rīcību mēs
varam radīt drošāku apkārtējo vidi. Organizējot
dažādus kopīgus pasākumus, iesaistot jauniešus,
mēs stiprinām un audzinām patriotismu, tēvzemes
mīlestību un kārtīgus saimniekus savā zemē!”

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

Aleksandrs no Gruzijas jau ceturto mēnesi Balvu novadā
Informācija: Santa Šmite
Foto: no projekta arhīva
Kopš 2018.gada, biedrība “Kalmārs” koordinē
brīvprātīgā darba projektus Ziemeļlatgalē un šobrīd
tiek īstenots trešais projekts, Eiropas Solidaritātes
korpusā. Pa šo laiku, pie mums ciemojušies un
ilgtermiņa brīvprātīgo darbu veikuši ir jaunieši no
Vācijas, Gruzijas, Armēnijas, Norvēģijas, Turcijas
un Albānijas, kas ir ļāvis iepazīt vairāk viņu kultūru,
dažādot aktivitātes skolēniem un jauniešiem
jauniešu centros, skolās un novada pasākumos, kā
arī veicināt solidaritāti un toleranci, saprotot, ka,
neskatoties uz mūsu atšķirībām, mums ir ļoti daudz
kopīgā! Turpmāk tekstā Aleksandrs no Gruzijas
dalās savos iespaidos par Latviju un projektu Nr.
ESC11-6C35492F-LV „Catch the opportunity”.
“Es ierados Balvos, Latvijā septembra sākumā kā
brīvprātīgais Eiropas Solidaritātes korpusa projektā,
iegūstot jaunas iespējas un izaugsmi no dažādiem
aspektiem. Vasarā joprojām bija neskaidrs, vai
tiešām šī ir labākā racionālā izvēle, starp brīvprātīgo
darbu un doktora studijām Politikas zinātnēs, jo
tas nozīmētu, ka es gadu ņemu pauzi no studijām.
Esot jau trīs mēnešus Latvijā, varu teikt, ka tā bija
labākā izvēle šogad, jo iepriekš minētā programma
man ir devusi iespēju attīstīties, izmantot iespējas,
kādas nekad nav bijušas un satikt cilvēkus, kas man
ir tik daudz ko iemācījuši, tādējādi padarot mani

par labāku personu no dažādām pusēm. Latvija
izrādījās daudz krāsaināka un ekstravagantāka,
kā es iedomājos. Neskatoties uz fantastiskajām
celtnēm, pilīm un baznīcām ar fantastisko dabu, un
vidi, nekas nepārspēs Latvijas cilvēkus, kuri vienmēr
mani sagaida ar smaidu un ir pieņēmuši kā savējo.
Tiklīdz ierados Latvijā, sajutos silti un gaidīts, ar
visām iespējām justies komfortabli. Neskatoties uz
to, ka šīs fantastiskās nācijas valoda ir sarežģīta un
ļoti grūta, man nav bijušas grūtības sarunāties ar
jebkuru latvieti, jo ik viens runā angliski vai krieviski,
kas man palīdzēja iejusties un radīt pozitīvu sajūtu.
Mana dzīve Latvijā ir ļoti interesanta, piepildīta
ar prieku un izaicinājumiem, kas palīdz izkāpt no
komforta zonas, sasniegt virsotnes, kuras iepriekš
nelikās sasniedzamas. Esmu strādājis skolās, kas
palīdzēja sevi izaicināt, mainot vairākkārtīgi valodas
dienas laikā. Man šī iespēja bija un ir nepieciešama,
jo vēlos kļūt par diplomātu. Šis projekts deva man
iespēju satikt skolēnus, sadzirdēt viņu idejas,
sapņus, domas un vēlmes, man justies kā savējam,
tā, it kā es tur mācītos. Mans darbs bija piedalīties
angļu, krievu un franču valodas klasēs un runāt
ar skolēniem par dažādām interesantām tēmām,
jo pārsvarā tikos ar vidusskolēniem. Paralēli es
sāku organizēt šaha nodarbības ar iespējām mācīt
šo neparasto karalisko spēli, kas mani vienmēr ir
aizrāvusi. Neskatoties uz darbu, man ir bijusi iespēja
izzināt skaisto Latviju, iemīlēties Rīgā un doties

Aktivitātes Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādē “Pasaciņa”
Informācija, foto: Ilze Brokāne
Aktīvi darbojoties, esam pavadījuši
novembra mēnesi. Mēneša sākumā norisinājās
attālinātais darbs, kura laikā bērni izzinot
latviešu tautas tradīcijas, daudz runāja par
Mārtiņdienu un tās simbolu – Mārtiņdienas
gaili.
Kā jau katru gadu, novembrī, aktīvi
gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienas svinībām
- rotājām telpas, skaitījām dzejoļus, dziedājām

dziesmas un iededzām svecītes par godu mūsu
tēvzemei. Atnākot decembrim, kļuva mazliet
klusāk, mierīgāk. Katru nedēļu grupās iededzām
adventes vainagā svecītes un gaidām brīnumu Ziemassvētku rūķi. Šajā laikā notiek aktīva rosība,
jo rūķi jau mūs vēro, lai nodotu ziņas galvenajam
rūķim. Tāpēc, bērni kopā ar skolotājām un
skolotāju palīgiem, raksta rūķim vēstules, cep
piparkūkas, veido ledus skulptūras, priecājās par
sniegu, mācās Ziemassvētku dzejoļus, rotaļas,
dejas un dziesmas.
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pārgājienos mežos, ar jaunajiem draugiem. Tik ļoti
daudz dažādības un krāsas šī valsts man ir devusi,
kas noteikti būtu jāizdzīvo arī citiem. Papildus
brīvprātīgajam darbam un apkārtnes izpētei, šis
projekts man ir devis milzīgu iespēju pašizaugsmei.
Pārsvarā brīvajā laikā es studēju čehu un latviešu
valodas, sekoju līdzi aktualitātēm un lasu grāmatas.
Es sportoju un attīstu sevi ﬁziski. Tas mani padarījis
labāku pirms ierašanās Latvijā. Brīvajās dienās esmu
paspējis arī apmeklēt Slovākiju, tā ir milzīga pieredze
man. Dzīvojot Latvijā, esmu palicis daudz priecīgāks.
Gribu domāt, ka esmu savējais, jo visi patīkami mani
uzņem. Mana dzīve Latvijā ir vienreizēja, krāsaina,
dažāda un pilna ar jaunām iespējām, kas ik dienu
mani attīsta, kā arī veicina tuvošanos maniem
sapņiem un mērķiem, kas dod papildus motivāciju
veikt savu darbu labākajā līmenī! Es mīlu Latviju!

IZGLĪTĪBA

Balvu Novada Ziņas

Valsts svētku pasākumi Baltinavas vidusskolā
Informācija: Inta Ludborža
Foto: Agita Zelča

Aizvadīts novembris, kas ir patriotisma mēnesis.
1918.gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas
valsts, bet pēc gada, 1919.gada 11.novembrī,
risinājās Neatkarības kara izšķirošās cīņas –
bermontiešu padzīšana no Rīgas, ko vēsturē
atzīmējam kā Lāčplēša dienu.
Katru gadu šajos datumos skolā notiek svinīgi
pasākumi - Lāčplēša dienā dodamies lāpu gājienā.
Šogad gan klases stundās, gan īpaši vēstures stundās
un sociālajās zinībās tika izrunāti, atkārtoti Latvijas
vēsturiskie notikumi. Tādēļ Rūtas Dūdumas – Ķirses
un Jāņa Ķirša piedāvātā koncertlekcija “Lāčplēša
dienā” ( programmas “Skolas soma” ietvaros) bija kā
turpinājums šīm nodarbībām. Tā deva iespēju gan
atkārtot jau zināmo, gan uzzināt jaunu informāciju,
faktus. Skolēniem patika, ka ieskatu šajos notikumos
papildināja arī dziesmas, mūzika. Šī nodarbība bija
labs pamats turpmākajām vēstures stundām. Lāčplēša
dienas izskaņā, daudzi skolēni devās iedegt svecītes
pie Masļenku traģēdijai veltītās piemiņas zīmes, kā
arī neatkarības cīnītāja V. Mīlberga kapa pieminekļa.

Jūs domājat, ka
Ziemassvētku
vecītis ierodas tikai
Ziemassvētkos?
Informācija: Sanita Anckina

Tuvojoties valsts dzimšanas dienas datumam, 1. – 6.
klašu skolēni savās klasēs atbildēja uz konkursa
“Mana Latvija” jautājumiem. Patriotisma nedēļas
noslēgumā, 17. novembrī, skolā notika pasākums –
konkurss “Es pazīstu tevi, Latvija!”. Pasākums sākās ar
svinīgu skolas direktora video uzrunu, tad 7.- 12. klašu
skolēni sacentās savā starpā, pārbaudot zināšanas
par Latvijas ievērojamākajām vietām, spilgtākajām
personībām, karti, izpratni par vēstures notikumiem
u.c. Kā veiksmīgākie, zinošākie bija 12. un 9.klases
skolēni, kas savās klašu grupās izcīnīja 1.vietas.
Apsveicam!

Latgaliešu rakstu valodas apguve skolās
Informācija: Rugāju vidusskolas, Baltinavas
vidusskolas, Bērzpils pamatskolas, Balvu Valsts
ģimnāzijas skolotāji
Foto: no skolas arhīva
Augusta beigās skolotāji tika aicināti piedalīties
pilotprojektā „Latgaliešu rakstu valodas apguve
skolā” (Valsts kultūrkapitāla fonds, Latgaliešu
valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju
asociācija, atbalsta „Latvijas valsts meži”). Atsaucās
arī Balvu novada skolotāji.
Rugāju vidusskolā Latgaliešu rakstu valodas
pulciņu vada skolotāja Natālija Garā. Tajā darbojas
Rinalds Bogdans (10.kl.), Kamilla Andersone, Kristīne
Zelča, Jānis Spriņģis (11.kl.), Samanta Kukurāne, Agita
Nazarova, Dita Stivriņa, Annija Stērniece, Gabriēla
Laila Aleksejeva, Lauma Seņka, Vivita Lietuviete
(12.kl.). Daudzu gadu garumā Rugāju vidusskolas
skolēni piedalījušies un guvuši godalgotas vietas
skatuves runas konkursā „Vuolyudzāni”, kā arī A.
Slišāna piemiņai veltītajos radošo darbu konkursos,
zīmējot, rakstot esejas. Visu apsverot, tika uzrunāti
vidusskolēni. Skolotāja saprata, ka izvēle ir bijusi
pareiza, jo skolēni bija ļoti atsaucīgi. Grūtības radīja
tas, ka Rugājos praktiski nav latgaliskās vides, tomēr
daudzās mājās runā latgaliski. Sarunā ar skolēniem
izkristalizējās, kas skolēnus interesē, ko viņi gribētu
iemācīties. Skolēni vēlējās iemācīties lasīt, runāt,
rakstīt, kā arī apzināt sava novada vērtības: tradīcijas
un godus, cilvēkus. Sekoja grūtākais posms – darba
plāna sastādīšana, kas nozīmēja lielu darba resursu
ieguldījumu. Jāsaka paldies mācību spēkiem, kas
izstrādājuši Latgaliešu rakstu valodas programmu
1.-9.kl., Latgaliešu rakstu valodas vispārējās vidējās
izglītības specializētā kursa programmu, specializētā
kursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai
„Novada mācība”.
„Nacionālās un lokālās identitātes izjūta, sava
novada kultūrmantojuma apzināšanās un toleranta
attieksme pret citām kultūrām ir būtisks pilnvērtīgas,
garīgi bagātas personības komponents. Latgaliešu
rakstu valoda, kas nogājusi sarežģītu attīstības ceļu,
sekmēdama Latgales latviešu nacionālās identitātes
saglabāšanu cauri pārpoļošanas un pārkrievošanas
gadsimtiem, līdz ar augšzemnieku dialekta izloksnēm
ir nozīmīgs Latgales novada kultūrmantojums un
būtiska Latvijas kultūras daļa” – šie vispārējās vidējās
izglītības specializētā kursa programmas vārdi palīdz
saprast to, ka personība ir jāattīsta. Esam izvēlējušies
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Izrādās - ne tikai! Rugāju vidusskolas
pirmsskolas grupu bērnus, jauks un labsirdīgs
cilvēks no Smiltenes, pārsteidza jau pirms
Ziemassvētkiem ar lielu, lielisku, patiesi
noderīgu dāvanu ar šādu piebildi - ‘’Prieks,
ko saņem bērni, jau ir tas -paldies! Lai labi
kalpo!”Dāvanā pirmsskolas grupas saņēma
četrus gaismas galdus ar daudz un dažādiem
interesantiem piederumiem - krāsaini cilindri,
krāsainie kubi, kinētiskās smiltis, pincetes,
stikla akmentiņi, smilšu grābeklīši, 1000
krāsaini aplīši, tangram ﬁgūras.
Gaismas galdi ļauj bērniem ar pavisam
vienkāršiem materiāliem pārvērst savu
darbošanos neaizmirstamā notikumā. Iespēja
zīmēt smiltīs rada relaksējošu iedarbību gan
prātam, gan garam un pamodina radošumu
ikvienā, kā arī kalpo par lielisku veidu, kā padarīt
mācību procesu interesantāku un aizraujošāku
ikdienā. Bērni un skolotājas saka lielum lielu
paldies par šo brīnišķīgo pārsteigumu!
dažādas spēles, dziedam un ejam rotaļās.
Mācību procesā ļoti labs palīgs ir Ilgas Šuplinskas,
Līgas Rundānes, Aelitas Andrejevas stāstu
grāmata “Gostūs pi Boņuka”, kas palīdz iepazīt
Latgales dabas skaistumu, cilvēkus un valodu.
Priecājamies arī izlasīt kādu dzejoli no mūsu
skolas absolventes, dzejnieces Inetas AtpilesJuganes izdotajiem dzejoļu krājumiem. Priekšā
vēl liels un interesants darbs!” saka pulciņa
vadītāja Daiga Griestiņa.

mācību līdzekļus, kuri dod jebkuram interesentam
pamatprasmes. J. Cybuļa, L. Leikumas „Latgalīšu
ābece”, kura ir pieejama arī digitālā versijā un „Latgolys
lingvoteritorialo vuordineica”, Rēzeknis Augstškolas
izdevums, kurā skolēni var izlasīt latgaliski teikto
angļu valodā, izsakot pārdomas, ka latgaliešu rakstu
valoda ir grūta. V. Lukaševiča „Latgaliešu-latviešu
vārdnīca” palīdz atrast latgaliskā vārda paskaidrojumu
latviešu literārajā valodā.
Skolēni
pārzina
sasveicināšanās,
atsveicināšanās etiķeti, zina, kas ir valoda, dialekts,
izloksne, iepazinušies ar folkloras žanriem, saprot
godu rituālu nozīmi, daudz strādā patstāvīgi gan
lasot, gan rakstot, grupās, mēģina uzzināt par cilvēka
ķermeni, apģērbu, puķēm, dārzeņiem, augļiem,
ogām, sēnēm, dzīvniekiem, putniem, apzinot, kā
izrunā un raksta vārdus, vāc kāzu foto. 12. klases
skolniece Samanta Kukurāne (vienīgā drosmīgā no
Balvu novada) piedalījās Zoom platformā jauniešu
domnīcas rīkotajā seminārā „Es Latgolā 2042”,
kurā dalībnieki diskutēja gan latviski, gan latgaliski.
Neformālā gaisotnē tika pārrunāts, kādu jaunieši
varētu redzēt Latgali pēc 20 gadiem.
Arī Bērzpils pamatskola ir iesaistījusies šajā
pilotprojektā un tajā piedalās 12 skolēni no 6. līdz 9.
klasei. “Skolā tas ir kas jauns un vēl līdz šim nebijis.
Nodarbību laikā noskaidrojām, kur mēs dzīvojam,
kas mēs esam, kā mēs runājam, kādi ir mūsu vārdi un
kā ir radušies mūsu uzvārdi. Nodarbībās cenšamies
runāt un lasīt tikai latgaliski. Reizēm ne viss sanāk tā,
kā gribētos, jo izruna un sarunvaloda dažiem atšķiras.
Ir skolēni, kuri ģimenēs runā latgaliski, un tiem
sarunvaloda veicas ļoti labi. Nodarbību laikā spēlējam
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Pirmo reizi arī Balvu Valsts ģimnāzijā
šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja
apmeklēt fakultatīvu un iepazīt ne tikai Latgales
kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī latgaliešu
rakstu valodu. Ņemot vērā, ka latgaliešu rakstu
valoda skolās nav mācīta ļoti sen un mūsu skolā
vide nav ļoti latgaliska, atjaunot šo tradīciju
nav viegli. Skolēni interesējas par latgalisko,
vēlas iepazīt rakstu valodu un mācīties runāt
latgaliski, tomēr jāņem vērā, ka lielākā daļa no
viņiem pagaidām latgaliski nemaz nerunā, tikai
virspusēji saprot sarunvalodu. Tāpēc mums darbs
ir jāsāk no pašiem pamatiem.Tāpat plānojam
runāt par ģimenes godiem Latgalē, latgaliešu
literatūru, personībām. Skolēni, kaut arī Balvos
nerunā latgaliski, tomēr interesējas par Latgali,
valodu, tradīcijām. Paši atzīst, ka ir noguruši no
darba apjoma attālināto mācību laikā, tāpēc
labprātāk klausās skolotāja stāstījumu un skatās
piedāvātos video, nevis paši veido darbus. Līdz
rakstīšanai mums vēl ir diezgan tāls ceļš ejams,
jo vēl jāmācas saklausīt dialekta īpatnības un
mēģināt runāt.

KULTŪRA

Balvu Novada Ziņas
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Viļakas Valsts ģimnāzijas muzeja darbība rudens semestrī
Informācija: E. Zaremba-Krīgere un A.
Ločmele
Kā vienmēr – dienas ir mazliet
par īsu un laika par maz, taču pat
steigā atliek mirklis, ko veltīt savam
un citu priekam. Tāpēc rudens
brīvdienu laikā tika atklāta rūpīgi
gatavotā izstāde „Iepazīsimies!”,
kas veltīta Viļakas Valsts ģimnāzijā

Tiesas namam
Baltinavā-85
Informācija, foto: Madara Siliņa
Pirms 85 gadiem Baltinavā tika
iesvētīts pirmais Latvijas brīvvalsts
laikā uzbūvētais Tiesas nams. Toreiz,
atklājot ēku, tiesnesis Hermanis
Apsītis teica nozīmīgus vārdus: “Šādu
labu darbu esam darījuši, celdami
jaunu, skaistu tiesas celtni šinī
attālajā zemes stūrī.” 15. novembrī,
atzīmējot ēkas 85. gadskārtu,
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja Sarmīte Tabore
un Baltinavas muzeja darbinieces,
Baltinavas radošā centra pārstāves,
svētku pasākumā Tiesas namā uzņēma
Balvu novada pašvaldības Domes
pārstāvjus - priekšsēdētāju Sergeju
Maksimovu, priekšsēdētāja vietnieci
Sandru
Kapteini,
izpilddirektora
vietnieku attīstības plānošanas un
nekustamā īpašuma jautājumos Jāni
Bubnovu, deputātus Aiju Mežali,

pašlaik strādājošajiem skolotājiem.
Izstādē skolotāji tika parādīti
no citas puses – kā interesantas
personības, kas brīvajā laikā aizraujas ar
dažādām lietām – ziediem, sportiskām
aktivitātēm, rokdarbiem, dziedāšanu
un dejošanu, fotografēšanu, kūku
cepšanu, konservēšanu, sēņošanu,
dzīvniekiem,
kolekcionēšanu,
arheoloģiju un daudz ko citu. Izstādi

apmeklēja ne tikai paši pedagogi, bet
arī skolēni. Tik daudz labu vārdu, šķiet,
nebija dzirdējusi neviena muzeja
izstāde – pilna māla bļoda ar pozitīvu
enerģiju – atsauksmju lapiņām!
Arī skolēni tika aicināti uzrakstīt,
ar ko viņi nodarbojas brīvajā laikā.
Daži pat atzina, ka skolotāju hobiji
ir interesantāki. Šajā saspringtajā
semestra noslēguma laikā, muzeja

darbinieces strādā pie pieteikuma
izstrādes
kopienu
iniciatīvu
konkursam
„Darbīgās
kopienas
Latgalē”, lai piesaistītu līdzekļus skolas
muzeja labiekārtošanai. Uzlabotā vide
palīdzēs ikvienam iejusties un atrast
savu vietu skolas saimē, jo skolēniem
pašiem būs iespēja piedalīties
muzeja izstāžu veidošanā un krājuma
papildināšanā.

Imantu Slišānu, deputāta Alda Bukša
deleģēto pārstāvi Mariju Bukšu, kā arī
Balvu centrālās bilbliotēkas direktori,
deputāti, Rutu Cibuli-, kas ieradās,
lai sveiktu baltinaviešus vēsturiskās
ēkas jubilejā un novērtētu paveiktos
darbus ēkas turpmākajai darbībai.
Kā atzina Sarmīte Tabore, baltinavieši
ir paveikuši lielu darbu- trīs mēnešos
sakārtotas šīs ēkas telpas, lai cienīgi
varētu sagaidīt tās 85 gadu jubileju.
Baltinavas muzejpedagoģe Anita
Ločmele klātesošos ieveda vēsturiskā
noskaņā, informējot par Tiesas nama
darbību un pārvērtībām līdz šim
brīdim. Ēka kā tiesas nams darbojās
līdz 1944. gadam. No 1945. gada namā
atradās krievu astoņgadīgā skola,
taču pēc tam- Baltinavas vidusskolas
internāts.
Vēlāk,
samazinoties
internātā paliekošam bērnu skaitam,
šeit notika darbmācības stundas
zēniem, mācījās arī sagatavošanas
klases grupiņas. Pamatīgas vizuālās
pārvērtības Tiesas nams piedzīvoja
2004. gadā, kad ar toreizējā Baltinavas
pagasta padomes priekšsēdētāja
Jevģēnija Zelča iniciatīvu namam tika

veikts ārējās fasādes kosmētiskais
remonts, nomainīts jumts, sakārtota
kanalizācijas sistēma. Šobrīd, kad
Tiesas namam aprit jau 85.gadskārta,
ēkā ir atvērts Baltinavas radošais
centrs, kurā aktīvi strādā Baltinavas
audēju pulciņš un pulciņa vadītāja
Iveta Gabrāne. Iekštelpās ir veikti
vērienīgi sakopšanas darbi. Ir
sakārtotas telpas audējiem, kurās
jau novietotas stelles. Izveidota telpa
tradicionālajai tautas muzicēšanai. Ir
telpas rokdarbniekiem.

Svinīgajā ēkas jubilejas pasākumā,
audēju pulciņa vadītāja Iveta Gabrāne
klātesošos informēja par paveiktajiem
darbiem, iecerēm un mērķiem, viņa
ciemiņiem izrādīja iekārtotās telpas.
Daudz darbu vēl priekšā, taču ar
lielu apņēmību un rūpīgu darbu
telpas taps vēl mājīgākas, radot vēlmi
sanākt kopā un radoši izpausties. Par
pasākuma muzikālo noskaņojumu
parūpējās baltinavieši Aija Keiša,
Toms un Eduards Buraveci, kas spēlēja
tradicionālās A. Rancāna polkas.

Santai
Mežābelei
(Antoņinai
Ločmelei) - 80
Informācija: Rutta Jeromāne
Foto: no Viļakas bibliotēkas
fotoarhīva
Ziemas baltumā šogad jubileju svin novadniece –
ilggadēja skolotāja un rakstniece Santa Mežābele, īstajā vārdā
Antoņina Ločmele.
Dzimusi 1941. gada 3. decembrī, Balvu rajona Vectilžas
pagastā. Pirmo grāmatu Santa Mežābele uzrakstīja 2000.gadā.
Pavisam pie lasītājiem ir nonākušas 9 grāmatas: “Tēva priede”
(2000), “Naktī uz svētdienu” (2002), “Uz priekšu, meitenes!
“(2002), “Viena lustīga sieviete” (2004), “Rītausmā te rēja
lapsa” (2007), “Skaistulis un mežinieka meita” (2010), “Aiz loga
dziedāja vējš” (2011), “Жила весёлая женщина” (2012). Savu
novadnieku piemiņai veltīta grāmata “Vilkam cēla dvēselīte”
(2018) – Sibīrijas moku ceļus izgājušo dzīves stāsti. Rēzeknē
izdotajā “Dzejas almanahā” Santa publicējas kopš 2010.
gada. Ar saviem darbiem piedalījusies kopkrājumos “Latgales
sirdspuksti” un “Dvēseles aka”. Vislatvijas ,,Mežābeļu” saieta
himnas autore. Konkursa “Latvijas sieviete 2008” laureāte.
No 2009. gada Santa Mežābele vada literātu biedrību „Viļakas
Pegazs”. Viļakas bibliotēkā katru gadu tiek organizēti Dzejas
dienu pasākumi un mūsu literātu grāmatu prezentācijas svētki.
Sveicam novadnieci nozīmīgajā dzīves jubilejā! Viņas
moto ir: “Ej tikai uz priekšu un turies virs ūdens!” Lai veselība,
dzīvesprieks, radošs gars, ejot droši tālāk un uzsmaidot
saviem gadiem!

Tikšanās svētki ar mākslinieci Inesi Brants
Informācija, foto: Iluta Jaunžeikare
Balvu Novada muzejā no 25.oktobra ir
skatāma Ineses Brants porcelāna mākslas
izstāde “Rožu brokāts un liliju zīds...”.
Mākslinieces mamma un vectēvs nāk no
Balvu puses, un viņas pirmā satikšanās
ar Balviem bija iepazīstot ekspozīciju par
Latgales partizānu pulku, un Inese Brants
radīja dekoratīvu porcelāna šķīvju komplektu
“Ak, Latvija, kur Tavi dēli...”, kas ar VKKF
atbalstu iegādāts muzeja krājumam un
šobrīd rotā ekspozīciju, kas veltīta Latgales
partizānu pulkam.
Turpinot šo sadarbību, šobrīd Balvu
Novada muzejā ir skatāma mākslinieces
darbu izstāde, kur var plašāk iepazīt Ineses
Brants daiļradi. Kā atzīst pati māksliniece, tad
viņu porcelāns iedvesmojis jau no Lietišķās
skolas laikiem, kad sestdienās bija porcelāna
apgleznošanas stundas. No tām aizsākās
mīlestība uz šo materiālu. Vēl Inesi interesēja
arī tās visas tehniskās lietas, kā to var uztaisīt.
Pētīja daudz dažādas tehnikas. Mākslinieces
darba speciﬁka ir tāda, ka viņa no sākuma atrod
veidu, atrod kaut kādu interesantu tehniku
vai tehnoloģisku paņēmienu, vai vēl kaut ko,
un tad tikai domā, kur un kā viņa varētu to
izmantot. Tad no tā Inesei arī rodas šie darbi.
Nosaukumi nāk pēc tam, kad darbs ir gatavs,
kad darbs jāliek izstādē. Dažādos periodos
mākslinieci ir interesējušas dažādas lietas,
un dažādi notikumi ietekmējuši tehnoloģiju
izvēli vai tēmu loku. “Man ļoti patīk apceļot
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dzimto zemi. Ar lielu prieku braucu uz
visiem muzejiem, un varu būt laimīga par to
sadarbību, kas veidojās, jo Rīgā nav tik silti un
atsaucīgi cilvēki. Šeit mani nebeidz pārsteigt
cilvēku ieinteresētība un laipnība. Esmu ļoti
laimīga par to, ka man ir izstāde Balvos,” tā
izstādes atklāšanā teica Inese Brants.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine
pateicās māksliniecei, ka viņas darbi ir kā
veldzējums dvēselei pēc garas darba dienas.
“Un mēs esam patiesi laimīgi, ka Jūs savus
darbus esat atvedusi uz mūsu pusi – Balvu
Novada muzeju. Cerams, ka šie darbiņi
iedvesmos izstādes vērotājus,” tā sveicot Inesi
Brants vēlēja S.Kapteine. Izstāde Balvu Novada
muzejā būs skatāma līdz 31.janvārim.
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Valsts svētku svinīgajos sarīkojumos godināti Balvu novada iedzīvotāji
Informācija: Iluta Jaunžeikare
Foto: Valters Kaņepe, Agrita Luža,
Santa Šmite
Neraugoties
uz
dažādiem
vēstures līkločiem un pašreizējo
situāciju pasaulē, Latvija ir brīva
valsts, un ir cerība, ka tāda tā paliks
mūžam, un ka latvieši ne tikai Latvijā,
bet visā pasaulē spēs vienoties, lai to
patiešām realizētu.
Latvijas
Republikas
proklamēšanas 103.gada dienu Balvu
novadā sāka svinēt jau 17.novembrī
ar “Muzikālās apvienības LA” koncertu
“Latvijai un mīlestībai” Baltinavas
Kultūras namā. Arī Rugāju Tautas
namā norisinājās svinīgais sarīkojums
kopā ar mūziķi Oskaru Lustiku. Valsts
svētku pasākuma laikā Balvu novada

AKVILINA JESTIGŅEJEVA
saņēma Atzinības rakstu
par ilggadēju un nesavtīgu
ieguldījumu
kultūras
nozarē un profesionālu
darbu ar deju kolektīviem
vietējā un valsts mērogā.
Akvilina visu savu mūžu
ir bijusi cieši saistīta
ar kultūras dzīvi. Viņa
vairākus gadus strādāja
par metodiķi Viļakas
kultūras namā, vēlāk
līdz pat pensijai bija tā
direktore.

pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sandra Kapteine pasniedza
Balvu novada Domes Atzinības rakstu
Birutai Berkoldei par ilggadēju,
profesionālu, priekšzīmīgu darbu
izglītības jomā un ieguldījumu Rugāju
pagasta attīstībā. 18.novembrī valsts
svētku svinīgais pasākumus Viļakā
norisinājās kopā ar grupu “Framest”,
un tā laikā tika godinātas Akvilina
Jevstigņejeva un Sintija Locāne, kurām
tika pasniegti Balvu novada Domes
Atzinības raksti.
Valsts svētku svinīgajā pasākums
“Es - Zieds Latvijas dārzā” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā arī tika
godināti Balvu novada iedzīvotāji,
kuriem Balvu novada Domes Atzinības
rakstu pasniedza Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs

SINTIJAI
LOCĀNEI
Atzinības
raksts
tika
pasniegts par profesionālu
un
apzinīgu
ārsta
pienākumu pildīšanu un
ieguldījumu neiroloģisko
pacientu
veselības
saglabāšanā un slimību
proﬁlaksē. Sintija Locāne
SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” kā
ārsts rezidents terapijas
nodaļā strādā kopš 2015.
gada, kad bija uzsāktas
studijas rezidentūrā.

Balvu sākumskolas direktorei
LARISAI
KRIŠTOPANOVAI
Atzinības raksts tika pasniegts
par profesionālu, inovatīvu darbu
skolas vadībā un mērķtiecīgu
izglītības procesa organizēšanu.
Smagajā pandēmijas un attālināto
mācību laikā direktore prot
racionāli organizēt kolektīva
darbu un mācību procesu.
Direktore konstruktīvi risina
ar mācību procesu saistītos
jautājumus, īsā laikā pieņem
saskaņotus lēmumus pēc iespējas
korektākā veidā.

Sergejs Maksimovs. Pasākumu vadīja
un ar skaistām dziesmās klātesošos
iepriecināja Normunds Rutulis un
viņa pavadošā grupa. Arī citviet
Balvu novadā iedzīvotāji tika aicināti
iesaistīties svētku norisēs.Sveicot
Latviju 103.dzimšanas dienā, laukumā
pie Kubulu pagasta pārvaldes bija
iespēja vērot “Gaismas rakstus
Tēvzemei” un individuāli pievienoties
ar savu gaismiņu. Ikviens pagasta
iedzīvotājs tika aicināts iedegt svecītes
un individuāli nolikt tās pie Balvu
pagasta Tautas nama. Pie izveidotās
Latvijas kontūras Bērzkalnes pagastā
ikviens tika aicināts iedegt svecīti par
godu Latvijas valsts proklamēšanas
103. gadadienai.
Pie Briežuciema Tautas nama
svētku vakarā skaiti dega lāpas

Svinīgā
pasākuma
laikā
tika godināts arī Balvu deju
apriņķa virsvadītājs, deju
kolektīvu “Nebēda” un “Rika”,
Alūksnes tautas nama deju
kopās “Jukums”un “Olysta”
vadītājs AGRIS VEISMANIS,
kuram tika pasniegts Latvijas
Nacionālā kultūras centra
Goda raksts par ilggadēju un
nozīmīgu ieguldījumu kultūras
vērtību radīšanā, Dziesmu
un deju svētku tradīciju
saglabāšanā un attīstībā,
sveicot 60 gadu dzīves jubilejā.

MĀRIM
LĀPĀNAM
Atzinības raksts tika
piešķirts par ilggadēju
pašvaldības kultūrvides
kopšanu,
tradīciju
radīšanu,
pozitīva
novada tēla veidošanu
un
novada
vārda
popularizēšanu.
Māris ir cilvēks, kurš
kultūras daudzveidīgajās
norisēs ir iekšā no matu
galiņiem līdz papēžiem,
vienu
vārdu
sakot,
cilvēks-kultūra.

AIVARAM
KINDZULAM
Atzinības raksts tika pasniegts par
nopelniem Balvu novada labā,
par pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti. Aivars ir Bērzpils
pagasta iedzīvotājs, zemnieku
saimniecības
“Birznieki”
īpašnieks un sava novada un
dzimtās Bērzpils vietas patriots.
No 1996.gada līdz 2009.gadam
bijis Bērzpils pagasta padomes
priekšsēdētājs. Divus sasaukumus
tika ievēlēts par Balvu novada
pašvaldības deputātu, strādājis
Balvu novada Iepirkumu komisijā.

Atzinības
raksts
par
ilggadēju
pašvaldības
kultūrvides
kopšanu,
augstvērtīgu profesionālo
darbību tika pasniegts
ILGAI OPLUCĀNEI.
Ilga
ir
diplomēta
pasākumu režisore. Visu
līdzšinējo darba mūžu
veltījusi dzimtajai pilsētai
un kultūras darbam tajā,
Balvu Kultūras namā
nostrādājusi jau vairāk kā
40 gadus.
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un pagasta iedzīvotāji tika aicināti
iedegt svecītes māju pagalmos vai
logos. Svētku noskaņas radīšanai
Krišjāņu pagasta iedzīvotāji izgaismoja
Jaunatnes ielu ar līdzpaņemtajām
svecītēm. Šķilbēnu pagasta ģimenes
veidoja Latviešu spēka zīmju dārzu
Rekavā. Tilžas ciema centrā tika
sveikta Latvija dzimšanas dienā.
Ikviens
iedzīvotājs varēja atnākt
ar svecīti un izgaismot vārdu
Latvija, kā sveicienu valstij svētkos
no savas ģimenes un mājām. Pie
svētku mikrofona bija iespēja izteikt
sveicienu dzejā, prozā, dziesmā vai
paša vārdiem. Pie Vectilžas pagasta
Sporta un atpūtas centra izgaismojās
gaismas raksti, kurus papildināt ar
savu sveces liesmiņu varēja ikviens
iedzīvotājs.

Atzinības rakstu BIRUTAI
BERKOLDEI par ilggadēju,
profesionālu,
priekšzīmīgu
darbu
izglītības
jomā
un
ieguldījumu
Rugāju
pagasta
attīstībā.
2009.
gadā, izveidojoties Rugāju
novadam,
Birutai
tika
uzticēti Izglītības pārvaldes
vadītājas pienākumi. Visu
šo laiku, kamēr pastāvēja
Rugāju novads, Biruta bija
tā, kas deva savu lielo artavu
izglītības jomas attīstībā
Rugāju novadā.

Atzinības
rakstu
par
nopelniem Balvu novada
labā, par pilsonisko un
sabiedrisko
aktivitāti,
ieguldījumu
kultūras,
izglītības un saimnieciskajā
darbā, kā arī novada attīstībā
kopumā, pozitīva novada
tēla veidošanu un novada
vārda popularizēšanu saņēma
IVETA RACIBORSKA. Iveta
ir
Bērzpils
pamatskolas
saimniecības vadītāja kopš
2013. gada, draudzes vecākā
Bēržu katoļu baznīcā.

ANITAI
MAGINAI
tika
pasniegts Balvu novada
pašvaldības Atzinības raksts
par ilggadēju, priekšzīmīgu,
kvalitatīvu Rugāju bibliotēkas
vadītājas
pienākumu
veikšanu. Rugāju bibliotēkai
šogad aprit jau 70 gadi kopš
tās pastāvēšanas, savukārt
tās vadītāja Anita Magina
šo bibliotēku par savu darba
vietu sauca vairāk kā 45
gadus.
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Atjaunots piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem
Informācija:Iluta Jaunžeikare
Foto: Valters Kaņepe
Tieši pirms gada, 2020.gada
15.decembrī, tika veikti pirmie
pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem demontācijas
darbi, no tā pamatnes noņemot
Latgales partizānu pulka karavīra
tēlu, tautā sauktu par Staņislavu. Pēc
tam tika nojaukta arī pati pamatne,
un piemineklis tika pilnībā atjaunots,
lai šī gada rudenī atkal cēli varētu
slieties blakus pilsētas parkam.
Pieminekļa atjaunošanas darbus
veica SIA “5V” un tie tika sadalīti
3 daļās. Pagājušā gada decembrī
Balvu novada pašvaldība uzsāka
pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem atjaunošanas
pirmās kārtas darbus, kas sevī ietvēra
pieminekļa demontācijas darbus,
no pieminekļa pamatnes noņemot
Latgales partizānu pulka karavīra tēlu
un nojaucot arī pašu pamatni. Tālāk
sekoja akmens bloku attīrīšana no
cementa javas, slīpēšana, pulēšana,
šuvju vietu gruntēšana, sienu
mūrēšana ar hidroizolējošu javu un
armatūras iestrādi katrā šūvē. Otrajā
un trešajā kārtā galvenie darbi bija
enkurdzelžu iestrāde un stiprināšana
pieminekļa nostiprināšanai, skulptūras
preventīvas konservācijas veikšana
atbilstoši restauratora izstrādātajai
programmai, monolītā stiegrbetona
atjaunošana, deformētā aizpildījuma
vietā, papildu enkurdzelžu iestrāde,
uzraksta
plākšņu
noņemšana,
atjaunošana un uzstādīšana, mūra
šuvju apstrāde ar hidroplastisku
materiālu un pieminekļa uzstādīšana.
Pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem atjaunošanas

pirmās kārtas izmaksas bija 14 999,
86 euro, un tās tika segtas no valsts
budžeta. Otrās un trešās kārtas
izmaksas – -12 065,06 euro bez PVN,
no tām 9565,06 euro tika segts no
pašvaldības budžeta, bet 2500,00
euro ziedoja Latvijas Nacionālo
partizānu apvienība. Šo pieminekli jau
bija skāris laika zobs. Vairākus gadus
tika meklēti līdzekļi tā atjaunošanai.
2020.gadā Balvu novada pašvaldība
iesniedza
iesniegumu
Kultūras
ministrijai ar ierosinājumu noteikt
piemineklim valsts aizsargājama
kultūras pieminekļa statusu un iekļaut
to Pieminekļu sarakstā, un piemineklis
Latgales partizānu pulka karavīriem
tika iekļauts Valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā, kā arī
piešķirti valsts budžeta līdzekļi - 15 000,
00 EUR tā izpētes, konservācijas un
restaurācijas pirmās kārtas darbiem.
Saskaņā ar likuma “Par kultūras
pieminekļu aizsardzību” 1.pantu
kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā
mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas
ainavas un atsevišķas teritorijas,
kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas
un atsevišķas ēkas, mākslas darbi,
iekārtas un priekšmeti, kuriem ir
vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska
vai citāda kultūras vērtība un kuru
saglabāšana nākamajām paaudzēm
atbilst Latvijas valsts un tautas, kā
arī
starptautiskajām
interesēm.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.
gada 26.augusta noteikumu Nr.474
“Noteikumi par kultūras pieminekļu
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu,
restaurāciju un vidi degradējoša
objekta
statusa
piešķiršanu”
(turpmāk – Noteikumi Nr.474)
10.punktu Pieminekļu sarakstā kā
valsts nozīmes vēsturiska notikuma

Šajā vietā 11.novembrī iedzīvotāji noliek ziedus un sveces, lai godinātu
brīvības cīņās kritušos varoņus. Lai aŗī šogad Lāčplēša dienas pasākums tika
organizēts attālināti, interneta tiešraidē varēja vērot pieminekļa iesvētīšanu,
ko veica Balvu Vissvētās Trīsvienības draudzes prāvests Mārtiņš Klušs un
Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvests Mārtiņš Vaickovskis.
vietu var iekļaut teritorijas, ēkas
un citus objektus, kas saistīti ar
starptautiskā vai Latvijas mērogā
nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem
vai ievērojamām personām un kuriem
ir izcila zinātniska, kultūrvēsturiska
vai izglītojoša nozīme. Pieminekļa
Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem kultūrvēsturiskā vērtība
atbilst Noteikumu Nr.474 10.punktā
noteiktajiem kritērijiem. Piemineklis
saistīts ar Latvijas vēsturē nozīmīgiem
notikumiem – Latvijas valstiskuma
veidošanos un Latvijas Atbrīvošanas
karu, tas uzcelts par vietējo iedzīvotāju
ziedotiem līdzekļiem, iemūžinot
Latvijas neatkarības cīnītāju piemiņu.
Pieminekļa vēsture spilgti atspoguļo
20.gs. vēstures procesus. Objekta
saglabājamās vērtības: vēsturiskais
konteksts, telpiskais izveidojums,
piemiņas zīme, informācijas kopums.
Fakti par pieminekli Latgales
partizānu pulka karavīriem:

• Pieminekļa celšana ierosināta
1927.gadā, un tad arī tam piešķirta
zeme blakus Balvu pilsētas parkam.
Tūlīt arī vākti ziedojumi, un 1933.gadā
varēja uzcelt pieminekļa pakāji.
• Pirmo reizi pieminekli atklāja
1938. gada 14. augustā, piedaloties
ģenerālim Jānim Balodim. Pieminekļa
autors ir mākslinieks Kārlis Jansons.
• 1940. gadā komunisti pieminekli
iznīcināja, bet partizāna tēlu paglabāja
Balvu milicijas pagalmā. Vācu laikā
pieminekli atjaunoja, bet 1944. gadā
vasarā, atgriežoties Sarkanajai armijai,
pieminekli nogāza otrreiz, aizveda un
iznīcināja.
• Latvijai atgūstot valstisko neatkarību,
balvenieši vāca ziedojumus Latgales
partizānu pieminekļa atjaunošanai.
1993. gada 11. novembrī Balvos
atklāja mākslinieka Kārļa Jansona
dēla Andreja
Jansona atjaunoto
pieminekli.

Gaidot Ziemassvētku
brīnumu

Briežuciemā tiek iedegtas Adventes sveces

Informācija: Iveta Astreiko

Pirmo svecīti Adventes
vainagā iededza tie pagasta
ļaudis, kuri iededza gaismiņas
18.novembrī,
lai
Latvijai
gaišāks dzimšanas dienas
vakars. Otru svecīti iededza
pagasta darbinieki, trešo
svecīti iededza pašdarbības
kolektīvu vadītāji, bet ceturto

Novembra mēneša pēdējā svētdienā Viļakas sociālās
aprūpes centra un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
iemītnieki, svinīgi skaitot svētku dzejoli, iededza pirmo
svecīti Adventes vainagā. Decembra mēneša pirmajā
svētdienā Adventes krāšņajā vainagā tika degta otrā
svecīte. Iemītnieki stāstīja, ka, iededzot svecītes Adventes
vainagā, sajuta īpašu mieru un svētīgu gaisotni visapkārt.
Kad tiks iedegtas visas četras svecītes Adventes vainagā,
tad līdz brīnumainajiem Ziemassvētkiem vairs nebūs
tālu.
Decembra sākumā Viļakas sociālā aprūpes centra un
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītnieki čakli rosījās,
gatavojot Ziemassvētku dekorus iekštelpu noformēšanai.
Grieza, līmēja, pina un zīmēja, čakli jo čakli. Veidoja no
šabloniem egļu zarus, pie kuriem piestiprināja skaisti
izrotātus cimdiņus. Veidoja Ziemassvētku vainagus
ar šo svētku raksturīgajiem motīviem un simboliem.
Iemītniekiem patika šāda veida nodarbe, jo tā šķita
interesanta un tajā varēja radoši izpausties ikviens,
kas to vēlējās. Iemītnieki paši izgatavoja Ziemassvētku
apsveikumus, ar kuriem varēs pārsteigt tuviniekus un
draugus, jo pašu darinātās lietas ir oriģinālas un gatavotas
ar mīļumu un sirsnību. Patiess prieks par iemītniekiem, kuri
piedalījās ar lielu aizrautību šajā pirmssvētku nodarbībā!

Informācija: Zita Mežale

- stipra un talantīga ģimene,
Punduru ģimene, kuri trīs
paaudzes dzīvo un saimnieko
Briežuciemā.
Gaidot svētkus, rokdarbu
darbnīcā
katru
trešdienu
dāmas pulcējas, lai gatavotu
eglīšu rotājumus gan pagasta
eglei, gan, lai izrotātu darbnīcas
logus un savas mājas. Viena
trešdiena tika veltīta, lai dalītos

pieredzē un kopā gatavotu
Ziemassvētku
apsveikumus
un ielūgumus. Tapa arī skaisti
ielūgumi pagasta bērniem,
kurus
Ziemassvētku vecītis
aicina pie egles 21.decembrī.
Svētku rotā tērpjas ne tikai
iestādes, bet redzama rosība
arī privātmājās, un gaismiņas
iemirdzas arī daudzdzīvokļu
māju logos.

Aicinām pieteikties
novadpētniecības lasījumiem
Informācija: Sarmīte Vorza
Godinot
prāvesta
Alberta
Budžes
(19301957-2017) atceri, Balvu
Centrālā bibliotēka aicina
pētniekus pieteikt savu dalību
“Novadpētniecības lasījumos
prāvesta Alberta Budžes
piemiņai”.
Tēmu loks nav ierobežots,
tas ietver jebkuru pētnieku
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interesējošu
jomu,
kuras
izpētes teritorija ir Balvu
novads. Lasījumi norisināsies
2022.gada
26.janvārī.
Piedalīties tajos varēs gan
ierodoties klātienē Balvu
Novada muzejā (Brīvības iela
46, Balvi), gan arī pieslēgties
attālināti,
izmantojot
tiešsaistes
platformu
Jitsi.
Pieteikt sevi dalībai
vari, aizpildot elektronisko

reģistrācijas formu (https://
ej.uz/irhc), līdz 2022.gada
9.janvārim. Pieteikuma formu
un lasījumu nolikumu meklē
Balvu Centrālās bibliotēkas
mājas lapā www.balvurcb.
lv. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā raksti uz e-pastu:
sarmite@balvurcb.lv.
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Stiglovas dabas takā uzlabota infrastruktūra un pieejamība
Informācija: Inese Matisāne
Foto: Ineta Bordāne
Novembra izskaņā Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs sadarbībā ar Šķilbēnu pagasta
pārvaldi uzsāka takas papildus marķēšanu,
marķējot taku ar zaļu krāsu abos virzienos. Ņemot
vērā Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumus
sarežģītākie posmi vēl tiks uzlaboti, novirzot
plūsmu citā virzienā.
Tika izvietotas 6 papildus zīmes par takas
sarežģītību, apmeklēšanas noteikumiem un noieto
attālumu, 2 brīdinājuma zīmes par iespējamo
nogruvumu pie alas, divas informatīvās zīmes - par
tualeti un stāvlaukumu. Dodoties iepazīt dabas taku,
aicinām ievērot marķējuma vadlīnijas! Šķilbēnu
pagasta pārvalde ir ierīkojusi pāreju pāri Stiglovas
upītei, uzlabojusi āra tualeti un līdz aktīvajai tūrisma
sezonai pavasarī tiks uzstādīta jauna atkritumu
tvertne ar vāku.
Vēlamies uzsvērt, ka GGDP “Stiglovas atsegumi”
ir komplicēts un jūtīgs objekts, kur Stiglovas upītes
apmēram 2,5 km garā maz pārveidotas dabiskas
ielejas posmā un sāngravās vairākās vietās atsedzas
devona smilšakmeņi un mālaini aleirītiski nogulumi.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas vairāki Eiropas

Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi Smilšakmens atsegumi (biotopa kods - 8220), Veci
vai dabiski boreāli meži (biotopa kods - 9010*),
Aluviāli krastmalu un palieņu meži (biotopa kods
- 91E0*), Upju straujteces un dabiski upju posmi
(biotopa kods - 3260).
Apsaimniekojot teritoriju jāņem vērā vairāki MK
noteikumi un tiesiskās normas, kā arī visi plānotie
infrastruktūras uzlabojumi ir jāsaskaņo ar Dabas
aizsardzības pārvaldi.
Takai ir augstas sarežģītības pakāpes, tāpēc pirms
doties izzināt taku, ņem vērā:
- mitrā laikā taka ir slidena;
- nav piemērota riteņbraucējiem, cilvēkiem ar
funkciju traucējumiem un bērnu ratiņiem;
- ievēro takas marķējumu;
- ej pa iestaigātām takām un nenovirzies no takas!
No jauna iemītās takas var ietekmēt vai pat iznīcināt
dzīves telpu dažādām sugām;
- izvērtē savus spēkus un novērtēt savu veselības
stāvokli pirms dodies takā;
- izvēlies piemērotus apavus;
- taku iesakām apmeklēt bezsniega periodā;
- ievērot principu - ko atnesi , to aiznes;
- saudzē dabas vērtības, dzīvotnes un infrastruktūras
elementus;

- katrs apmeklētājs pats atbildīgs par personīgo
drošību! Līdz 18 gadiem par bērnu drošību atbild
viņu vecāki un neatstāj bērnu bez uzraudzības!

Balvu novada pārstāvji piedalās ikgadējā Latgales tūrisma konferencē
Teksts: Mārīte Orniņa
Foto: Ralfs Punāns
2.decembrī Rēzeknē, Latgales
vēstniecībā “Gors” un tiešsaistē
norisinājās ikgadējā Latgales tūrisma
konference, kurā piedalījās arī
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs (ZBTC), Balvu novada Tūrisma
informācijas centrs un Visit Viļaka
pārstāvji. ZBTC vadītāja Mārīte Orniņa
konferences dalībniekus informēja par
Latgales Tūrisma asociācija projekta
“Mārketinga
kampaņa
Latgales
reģiona lauku tūrisma attīstībai un
popularizēšanai” īstenošanas gaitu,
savukārt uzņēmēja Santa Šmite,
pārstāvot aktīvās atpūtas vietu

“Ezertūre” un glempingu “Million
star hotel”, piedalījās konferences
paneļdiskusijā par “new normal”
jeb jauno normālo tūrismā - par
izaicinājumiem, pielāgošanos, ko
tūrisma nozarē visā pasaulē ieviesusi
pandēmija un iespējām Latgales
tūrisma attīstībai.
Priecājamies, ka novērtēti ir
arī mūsu tūrisma pakalpojumu
sniedzēji, jo Latgales tūrisma gada
balvas nominantu vidū bija “Rekovas
Dzirnavas” nominācijā “Labākais
tūrisma produkts” un Annele Slišāne/
SIA “Anneles zeme” nominācijā
“Labākais
amatnieks/mājražotājs/
uzņēmējs”. Pasākuma ierakstu trīs daļās
var ērti noskatīties Latgales Tūrisma

asociācijas Youtube kontā – Latgale.
travel. Balvu novada pašvaldība ir
Latgales tūrisma asociācijas ilggadējs
biedrs un aktīvi iesaistās Asociācijas

organizētajos mārketinga pasākumos,
lai popularizētu novada tūrisma
uzņēmējus un skaistākās vietas.

Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas
laikmetā” ietvaros notikusi Latgales konference
Informācija: Mārīte Romanovska,
Sandra Igaune
Lai
iepazīstinātu
Latgales
uzņēmējus, profesionāļus un tūrisma
jomu darbiniekus ar
projekta
“Tūristam
draudzīgs
Latgales
uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”,
Nr. 19-00-A019.332-000007, laikā
tapušo Latgales uzņēmējdarbības
attīstības
stratēģiju
“Tūrisma
pakalpojumu veidošana uzņēmumos
2021- 2027”, Latgales vēstniecībā
Gors un ZOOM platformā 01.12.2021.
notika Latgales konference, ko vadīja
Marika Rudzīte - Griķe.
Pasākuma pirmā daļa tika veltīta
atskatam uz projektā paveikto, bet
otrā daļa ļāva ieskatīties nākotnes
tendencēs, plānos un vīzijās.
Ar uzrunu dalībniekiem Latgales
konferenci atklāja Sandra Palma,
stāstot par projekta gaitu un īsumā

iepazīstinot ar projektu. Projekts tiek
īstenots, sadarbojoties sešām Latgales
partnerībām,
projekta vadošais
partneris ir biedrība “Ludzas rajona
partnerība”.
Konferences dalībniekiem bija
iespēja ne tikai iepazīties ar projekta
laikā tapušās stratēģijas ieskatu,
bet arī atskatīties uz citiem projekta
laikā paveiktajiem darbiem, ko
ieskicēja biedrības “Ludzas rajona
partnerība” administratīvā vadītāja
Sandra Palma un projekta vadītāja
Mārīte Romanovska. M.Romanovska
sniedza nelielu ieskatu par visiem
notikušajiem semināriem, projekta
pirmās konferences norisi un atzīmēja
lektorus, kuri bija piedalījušies
projekta semināru vadīšanā.
Multimediju ekspertes
un
semināru lektores Ilzes Deņisovas
stāstījumā konferences dalībnieki
varēja ieskatīties projekta īstenošanas

aizkulisēs, uzskatāmi, ar piemēriem
pievēršot uzmanību paveiktajam
šo vairāk kā divu gadu garumā. Ilze
Deņisovas prezentācijā tika iekļauti
daudzi piemēri no dalībnieku
paveiktajiem darbiem semināru laikā.
Noslēgumā divas aktīvākās semināru
dalībnieces Gita Muižniece un Inese
Matisāne klātesošos pārsteidza ar
sagatavotajiem video sveicieniem un
pateicību par projekta laikā notikušiem
semināriem, tādējādi arī demonstrējot
projekta laikā apgūtās un uzlabotās
digitālās prasmes. Pasākuma otro
daļu atklāja AS “Latvijas valsts meži”
LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža
apsaimniekošanas
plānošanas
vadītāja
Daiga
Ancāne,
kura
semināra dalībniekus iepazīstināja
ar Latvijas valsts mežu veikumu

20

tūrisma un atpūtas vietu izveidē un
apsaimniekošanā. Energoefektivitātes
centra pārstāvis Anrijs Tukulis stāstīja
par ilgtspējīgiem risinājumiem un
enerģijas izmaksu samazināšanas
iespējām mazajiem uzņēmumiem.
Jana Simanovska, kura pārstāvēja
biedrību “Ekodizaina kompetences
centrs”, stāstīja par to, kā izmantot
resursus
lietderīgi.
Latgales
konferences noslēgumā Balvu novada
uzņēmējs Andris Gals iepazīstināja
dalībniekus
ar
jaunizstrādātās
tūrisma un ceļošanas aplikācijas Trip.
lv iespējām, kas īstenots ar LEADER
programmas atbalstu.
Projekts turpināsies līdz 2022.
gada 30.aprīlim, un uzņēmējiem
tiks piedāvātas dažādas aktuālas un
saistošas semināru tēmas.
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Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” ir izsludinājusi
uzņēmējdarbības projektu 9.kārtu, ar projektu
iesniegšanas termiņu 22.11.2021.-22.12.2021.
Projektu kārtā atbalstāmās rīcības:
R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība,
tajā skaitā tūrisma nozarē”
R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai
darbībai”
Informācija par projektu kārtas noteikumiem saitē:
https://www.lad.gov.lv

Jānis Igaunis - “Latgales reģiona
uzņēmēju gada balva 2021”
saņēmējs
Informācija: Gunta Božoka
10. novembrī Latgales plānošanas
reģions (LPR) rīkoja iedvesmojošu
tiešraides pasākumu “Latgales diena”,
kas norisinājās no Latgales vēstniecības
“Gors” ar retranslāciju DELFI Live un
LPR Facebook lapā
Pasākuma noslēgumā tika sumināti
Latgales uzņēmējdarbības centra rīkotā
konkursa “Latgales reģiona uzņēmēju
gada balva 2021” uzvarētāji. Nominācijā
“Gada jaunais komersants” tika sumināts
Balvu novada uzņēmējs - SIA “Timber
Kit” valdes loceklis- Jānis Igaunis. Apsveicam un lepojamies! Balvu novadu
pasākumā pārstāvēja Ingrīda Supe – kanisterapijas pakalpojumu sniedzēja
un Atbalsta mājas “Brīvupes” izveidotāja, Dainis Rakstiņš – alus darītājs no
Bērzpils, kurš īstu latgaļu alu brūvē pēc sentēvu receptēm, Santa Šmite –
aktīvās atpūtas pakalpojumu “Ezertūre” un glempinga “Million star hotel”
Susāju pagastā īpašniece.

Svētkos izvēlies Balvu novada
amatnieku, mājražotāju
produkciju!
Atbalsti vietējo un svētku dāvanām izvēlies tepat Balvu novadā ar
mīlestību un rūpēm radītus produktus! Piedāvājam ielūkoties vietējo novada
mājražotāju un amatnieku sarakstā – virtuālajā tirdziņā, kas pieejams
ikvienam ērtā laikā, lai nesteidzīgi izvēlētos gardumus un dāvanas svētkiem.
Ja atrodi interesējošo produkciju, sazinies ar ražotāju, lai vienotos par
iegādes iespējām! Ja zini vēl kādu, vai arī pats vēlies piedāvāt savu produkciju,
- aicinām informāciju par piedāvājumu sūtīt uz e-pastu turisms@balvi.lv vai
zvanīt 29272948 (arī WhatsApp), un šis saraksts tiks papildināts!

AR MĀJRAŽOTĀJU UN AMATNIEKU SARAKSTU VAR
IEPAZĪTIES ŠĪ IZDEVUMA 22.LPP.

Noskaidroti pretendenti
“Balvu novada gada balvai
uzņēmējdarbībā 2021”
Informācija: Gunta Božoka
17.
novembrī
noslēdzās
konkursa “Balvu novada gada balva
uzņēmējdarbībā 2021” pirmā kārta,
un tajā tika saņemtas 26 anketas, kurās
pieteikti pretendenti 10 nominācijās:
individuālie
komersanti,
SIA,
zemnieku saimniecības, biedrības,
mājražotāji un amatnieki.
2021.
gada 8. decembrī vērtēšanas komisija
izvērtēja saņemtos pieteikumus un
tajos norādītos pamatojumus, lai
izvirzītu apbalvošanai konkrētus
uzņēmumus
vai
saimnieciskās
darbības veicējus.

•SIA “ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”,
Kubulu pagasts;
•SIA “Krūmijs”, Balvi;
•z/s “VECPILS1”, Bērzpils pagasts;
•Picērija
“Zebra”,
SIA
“KL89”,
Bērzkalnes pagasts/Balvi;
•SIA “Amati Projekts”, Bērzkalnes
pagasts/ Balvi.
5. Gada mājražotājs/amatnieks pieteikti 3 pretendenti:
•Valentīna
Daukste,
Baltinavas
pagasts;
•Anneles zeme, SIA “Anneles zeme”,
Šķilbēnu pagasts;
•Gunta Salmane, “Dehore”, Balvi.

1.Gada lauksaimnieks - pieteikti 7
pretendenti:

6. Gada tirgotājspretendenti:

•Regīna Dūna, Susāju pagasts;
•z/s “Mītkes”, Baltinavas pagasts;
•Piemājas
saimniecība
“Brīdīši”,
Briežuciema pagasts;
•SIA “DOLO”, Šķilbēnu/Lazdulejas
pagasts;
•SIA “DAMPADRUVAS BUKI”, Vīksnas
pagasts;
•z/s “ŪDRI”, Šķilbēnu pagasts;
•z/s “JĀKUPĀNI”, Šķilbēnu pagasts.

•SIA “LEKOS”, Kubulu pagasts/Balvi;
•SIA “COMPAQPEAT”, Briežuciema
pagasts;
•Picērija
“Zebra”,
SIA
“KL89”,
Bērzkalnes pagasts/ Balvi;
•SIA “Kisarma”, Balvi.

2.Novada tēla popularizētājs
pieteikti 9 pretendenti:

-

•Rančo “Ozolmājas”, Balvu pagasts;
•Biedrība “NĀC UN TUSĒ”, Balvi;
•Anneles zeme, SIA “Anneles zeme”,
Šķilbēnu pagasts;
•SIA “ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”,
Kubulu pagasts;
•Ekspozīcija “Abrenes istabas”, Susāju
pagasts/Viļaka;
•“Ezertūre”, Medņevas pagasts/Viļaka;
• z/s “KOTIŅI”, Šķilbēnu pagasts;
• Māris Lāpāns, Balvi;
• SIA “Wake up”, Balvu pagasts/Balvi.
3. Gada jaunais uzņēmējs- pieteikti 10
pretendenti:
•Feride Ločmele, Šķilbēnu pagasts;
•Kristaps Ločmelis, Šķilbēnu pagasts;
•SIA “Alpha Partners”, Lazdulejas
pagasts;
•SIA “Lamur Flowers”, Balvi;
•SIA “EL13”, Balvu pagasts;
•Ekspozīcija “Abrenes Istabas”, Susāju
pagasts/ Viļaka;
•Arvis Boroduška, Lazdukalna pagasts;
•SIA “ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”,
Kubulu pagasts;
•Frizētava “AK”, Balvi;
•Diāna Garjāne, Bērzkalnes pagasts.
4. Gada pakalpojumu
pieteikti 7 pretendenti

sniedzējs-

•SIA “Kureti Sport”, Kubulu pagasts/
Balvi;
•SIA “KALNA NAMI”, Kubulu pagasts;

21

pieteikti

4

7. Gada ģimenes uzņēmums- pieteikti
6 pretendenti
•Rančo “Ozolmājas”, Balvu pagasts;
•SIA “Krūmijs”, Balvi;
•SIA “RBA oﬁss”, Briežuciema pagasts;
•Stabļovas ķiploks, Šķilbēnu pagasts;
•Nemateriālā kultūras mantojuma
centrs “Upīte”, Šķilbēnu pagasts;
•Saimniecība “Vītoliņi”, Šķilbēnu
pagasts.
8. Gada investīcijapretendenti:

pieteikti

5

•SIA “Krūmijs”, Balvi;
•SIA “Timber Kit”, Balvi/Kubulu
pagasts;
•SIA “Hazel Hills”, Vīksnas pagasts;
•SIA “Kureti Sport”, Kubulu pagasts
•“Ezertūre”,
Medņevas
pagasts/
Viļaka.
9. Gada tūrisma pakalpojumu
sniedzējs- pieteikti 4 pretendenti.
•Rančo “Ozolmājas”, Balvu pagasts;
•Rekovas dzirnavas, Šķilbēnu pagasts;
•Rezidence “Vecozoli”, b/a “Adventure
Club Žīguri”, Susāju pagasts/ Žīguri;
•Nemateriālā kultūras mantojuma
centrs “Upīte”, Šķilbēnu pagasts.
10. Sadarbības partneris - pieteikti 5
pretendenti.
•SIA “Veskor”, Balvi;
•z/s “Liepas”, Lazdulejas pagasts;
•z/s “Sīļi”, Kubulu pagasts;
•Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība, Balvi;
•SIA “5V”, Balvi.
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SVĒTKOS IZVĒLIES BALVU NOVADA AMATNIEKU, MĀJRAŽOTĀJU PRODUKCIJU!
GARDUMI SVĒTKU GALDAM UN
GARŠĪGĀM DĀVANĀM NO:
•

•

•
•

•

•

•
•
•

SIA “Hazelhills” (Ābolu u.c.
augļu, ogu sulas- ražotas Kubulos.
www.nolaukiem.lv, Facebook: @
nolaukiem.lv, tālr.27004732);
Arnitas
labsajūtu
darbnīca
(Piparkūkas, piparkūku mīkla.
Zāļu tēja, augu sīrupi, pirts skrubji.
Facebook: @ Arnitas Labsajutu
Darbnica, tālr.26361594);
Ilze Liepiņa (Ogu un augļu
sukādes, sīrupi, marmelādes,
tālr.26432506);
Caramella
(Kūkas,
cepumi,
karamele, zefīri, makarūni, bezē,
u.c. našķi. Facebook: @caramella.
konditorija, tālr.26840337);
ZS “KOTIŅI” (Pērļu grūbas, pupas,
zirņi, pankūku maisījumi u.c.,
www.kotinuveikals.lv, Facebook:
@Kotinizs, tālr.26361594);
Aija Pumpure (Cienasts svētku
galdam- pīrādziņi, kliņģeri, maize,
ķeksiņi, tortes, vecrīgas, eklēri,
tālr.29296706);
Dīķmalas (Ogu un augļu mājas
vīns.Facebook:
Viesu
māja
“Dīķmalas”, tālr.29471150);
ZS “Dižarāji” (Gaļas kūpinājumi,
tālr.26361594);
Alefrons (Ābolu un ķirbju sulas,
tālr.26541112);

Jauns
pakalpojums
Ziemeļlatgalē
Informācija: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs
Uzņēmīgais Dāvis Serds realizēja
pašvaldības atbalstīto projektu
Nr. 2021-VND-1-06 “CNC Plazmas
iekārta, metālapstrādes griešana”.
Pašvaldības
uzņēmējdarbības
konkursā atbalstīto projektu vidū
Dāvja projekts bija visgrūtākais.
Pārējie atbalstītie jaunie uzņēmēji
iegādājās dažādus pamatlīdzekļus,
bet Dāvis iegādājās materiālus,
lai pats izgatavotu CNC plazmas
iekārtu, ar kuru var izgriezt metālu.
Interese par iekārtu izgatavošanu
Dāvim radās pakāpeniski. Absolvējot
Rekavas vidusskolu, Dāvis nolēma
doties studēt uz Rīgas Tehnisko
universitāti izvēloties tikai vienu
studiju virzienu - Automobiļu
transports. “Dokumentus iesniedzu
Rīgas Tehniskajā universitātē tikai
uz vienu studiju virzienu. Domāju,
ka netikšu, tad došos mācīties uz
Malnavu. Bet tiku uzņemts Rīgas
Tehniskajā universitātē. Mācīties
augstskolā bija ļoti grūti, trūka
zināšanu augstākajā matemātikā.
Vēlējos, lai studiju laikā būtu vairāk
prakses. Apmeklēju industriālās
izstādes Rīgā, tur ieguvu daudz

•

IK “Kolnasāta” (Mājas alus,
kvass.Facebook: @Mājas alus
Kolnasāta, tālr.26452844).
IDEJAS SKAISTĀM UN
PRAKTISKĀM ZIEMASSVĒTKU
DĀVANĀM:

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Anita Kairiša (Cepures, šalles,
apģērbs mazuļiem. Facebook: @
Akideas Anitas Kairišas idejas,
tālr.29137849);
Laimdota Zelča (Pašgatavotas
ziepes,
vannas
bumbas,
tālr.26367279);
Dace Šulta (Adījumi-cepures,
šalles, cimdi ar latviskiem
rakstiem, apģērbs bērniem,
tālr.29446520);
Lamur ﬂowers (Lielformāta ziedi
un ziedu gleznas. Facebook: @
lamurﬂowers, tālr.28335192);
Vivita Višņekova (Ziemciešu
stādi, medus un tā produkcija,
rokdarbi . Facebook: ZS “Ezerlīči”,
tālr.22362994);
Lība
Ločmele
(Keramika,
tālr.28769481);
Benorse (Koka dizaina lietas
interjeram.
Facebook:
@
benorseSHOP, tālr.22107725);
Sajūtu pļavas (Ziepes un sojas
vaska sveces ar pļavu ziediem,
ozolkoka
ziepju
paliktnīši,

jaunas informācijas,” specialitātes
izvēli atklāja Dāvis Serds.
Paralēli iekārtas konstrukcijai,
Dāvis Serds atjaunoja un iekārtoja
arī darbnīcas telpas, kur atradīsies
uzņēmums.
“Šis bija liels izaicinājums, bet ne
pirmais, jo, studējot Rīgas Tehniskajā
universitātē, piedalījos studentu
pilotprojektu izstrādē – konkursā
Ungārijā. Uzbūvējām pneimomobili,
tas ir transporta veids, kas pārvietojas
uz vienkārša saspiesta gaisa. Ar
uzbūvētajiem
pneimomobiļiem
sacentāmies starp vairākām Eiropas
Universitātēm. Pirmajā gadā man par
pienākumu uzlika elektronikas sadaļu,
vadības sistēmas programmēšana.
Sākumā daudz neko no tā nesapratu,
bet mācījos, skatījos Youtube video,
kā to izdarīt, mēģināju un ar katru
gadu pneimomobili uzlabojām, un
sacensībās
ieguvām
godalgotas
vietas. Bija pieredze būvēt, iekļauties
termiņos, rasēju, zīmēju, konstruēju,
tāpēc CNC iekārtu nolēmu uzbūvēt
pats. Lai šādu iekārtu iegādātos
2000,00 euro būtu stipri par maz. Ar šo
iekārtu var izgatavot mangālus - dārza
grilus pēc individuāla pasūtījuma,
stilizētas
ugunskura
vietas,
metāla mēbeles, lauksaimniekiem
kronšteinus, metāla detaļas, rāmjus,
stiprinājumus.
Ja
lauksaimnieks
atbrauc ar salauztu detaļu, modelēju,
zīmēju, rasēju datorprogrammā,
izgriežu tādu pašu detaļu, ja ir
iespējams. Darbs notiek salīdzinoši
ātri. Klients var nākt arī ar savu metālu,
bet labāk tīrītu, ne aprūsējušu. Būs
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bērzu pirts slotiņas. Facebook:
sajutuplavas, tālr.29445856);
Annele Slišāne (Eko rotaļlietas
bērniem, austie deči. Facebook:
@Anneleszeme, tālr.29754060);
ZS “Jākupāni” (Personalizēti
uzšuvumi uz t-krekliem, auduma
maisiņiem, jostas ar rakstiem vai
ieaustu vārdu, tālr.29471150);
Leatherely (Ādas izstrādājumiauskari, somas, jostas, maki.
Facebook:
@Leatherely,
tālr.28303578);
Metālkalis
Igors
Trešutins
(Metāla izstrādājumi, suvenīri,
tālr.26519040);
IK “3D Art” (Eglīšu rotājumi,
krūzīšu
paliktņi,
atslēgu
piekariņi, ledusskapju magnēti,
tālr.20266122);
Amati print (Personalizētas
dāvanas,
svētku
kartiņas,
kalendāri 2022.gadam. Facebook:
@amatiprint, tālr.23479767);
Vilibalt sevenīri (Lāzergravējumisuvenīri, kastītes, groziņi, auskari,
piekariņi, koka konstruktori
bērniem. Facebook @VilibaltVB,
tālr.26426889);
FE DA cutting print (Individuāli
produkti,
izmantojot
lāzergriešanas,
frēzēšanas,
ploterēšanas, 3D printēšanas
tehnoloģijas.
Facebook:
@

iespējams uztaisīt sniega lāpstu arī
mazajiem zāles pļāvēju traktoriem.
Šīs iekārtas iespējas ir ļoti plašas.
Tikai katrai iekārtai ir regulāri jāveic
apkope: jākalibrē, jāsaregulē. Šos
darbus arī veicu pats,” detalizēti
izskaidroja Dāvis.
“Kad gāju mācīties uz Rīgu, zināju,
ka gribu atgriezties laukos. Esmu
novērojis, ka mani vienaudži atgriežas
dzīvot laukos, ja interesē augkopība,
graudkopība, lopkopība. Laikam
pandēmijas izraisītie ierobežojumi
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FEDAcutting, tālr.25659155);
Valentīna
Daukste
(Austie
deči,
grīdceliņi,
adījumi,
tālr.29325894);
Viļakas katoļu draudze (2022.
gada kalendārs, pastkartes,
krūzītes, tālr.29522542, Guntars
Skutels);
Dehore (Balvos radīti ērti un
funkcionāli mēteļi ar atstarojošiem
elementiem.
Facebook:@
Dehore, tālr.29897967);
Handwonder (Auduma tašiņas
ar atstarojošiem elementiem.
Facebook:@
Handwonder,
tālr.29897967);
Rūsa vējā (Piedzīvojums 2022.
gadā kopā ar retro moto klubu
“Rūsa vējā”. Facebook: @Rūsa
vējā, tālr.26425960);
Studija
“Azote”
(Dāvanu
iesaiņošanas
darbnīca.
Amatnieku
un
mājražotāju
produkcija Balvos, Brīvības ielā
59a. Facebook: @AzoteBalvi,
tālr.26302158, 29445914);
Circenes I. Reklāmas dizains
(Gravēti
koka
izstrādājumi,
dāvanas ar individuālu apdruku,
tālr.29427347);
Veikals “Džinsu stils” (Amatnieku
darinājumi Balvos, Brīvības ielā
62. Facebook: @Džinsu stils,
tālr.22314805).

daudziem lika pārdomāt prioritātes.
Rīga nav man, jo lielāks pūlis, jo lielāks
risks. Tā, atgriežoties laukos, nolēmu
pamēģināt kļūt par uzņēmēju.
Iepazīstoties ar uzņēmējdarbības
konkursa noteikumiem, ieinteresēja
iespēja, ka projekta noteikumi atļauj
iegādāties materiālus un veidot
pašam. Pašvaldības atbalsts ir 2000,00
euro projektam, līdzﬁnansējums iznāk
1303,97 euro. “Pašvaldības atbalsta
summa ir pietiekoša,” pastāstīja Dāvis
Serds.
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Balvu Novada Ziņas

Pasākumi un notikumi Balvu novadā

15.decembris - 31. janvāris

BALVOS
Aicinām Balvu novadā deklarētos iedzīvotājus (54+
gadi), saņemt Balvu Sporta skolas peldbaseina
bezmaksas apmeklējumu karti! Uzrādot derīgu
Covid-19
sertiﬁkātu,
personas
apliecinošu
dokumentu un ja ir – pensionāra apliecību,
apmeklējumu karti varēs saņemt Balvu novada
administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A 1.stāva vestibilā:
pirmdienās, no plkst. 11:00 – 13:00
trešdienās, no plkst. 15:00 – 17:00
piektdienās, no plkst. 11:00 – 13:00
Apmeklējumu karti iedzīvotāji var pieteikt arī sava
pagasta pārvaldē!
Peldbaseina pakalpojumi pieejami ar derīgu Covid-19
sertiﬁkātu un tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa
tālruņa numuru 26656086. Apmeklējot peldbaseinu
ir jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības
ierobežojumi un Balvu Sporta skolas peldbaseina
iekšējās kārtības noteikumi!
Balvu Novada muzeja apmeklētāju pieņemšanas
laiks svētkos. Pēdējie apmeklētāji muzeja izstāžu
zālēs tiek ielaisti 20 min pirms slēgšanas.
21.12.-22.12. 10:00- 17:00;
23.12. 10:00- 16:00;
24.12. slēgts;
25.12.un 26.12. pēc iepriekšēja pieraksta;
27.12. slēgts;
28.12. -29.12. 10:00-17:00;
30.12. 10:00-16:00.
Balvu Novada muzejā līdz 31.janvārim skatāma
Ineses Brants porcelāna mākslas izstāde “Rožu
brokāts un liliju zīds...”.
Balvu Centrālās bibliotēkas izstāžu zālē skatāma
izstāde “Aijas lakati”. Izstāde skatāma no 1.-30.
decembrim.
Balvu Centrālās bibliotēkas lasītājas Madaras
Mozules zīmējumu izstāde. Abonementā bērniem
un jauniešiem no 2021. gada 10. decembra.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Gleznošanas
studijas “OLĪVES” dalībnieku darbu izstāde
“OLĪVJU” RAŽA”.
17.decembrī no plkst. 10:00-10:20 Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
informē, ka visā valstī uz trim minūtēm tiks
iedarbinātas trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu valsts
agrīnās brīdināšanas sistēmas ieslēgšanas kārību
un tās darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus
vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to
skaņas signāla dzirdamībā. Šajā dienā iedzīvotājiem
nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā
rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes
sirēnu pārbaude. VUGD atgādina, ka gadījumos, ja
iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi,
izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem
jāieslēdz televizori un radioaparāti vai citas
ierīces, piemēram mobilo telefonu radiouztvērēji,
informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu
un nepieciešamo rīcību.
17.decembris “Ziemassvētku pārsteigums Balvu
Kultūras un atpūtas centra senioriem – kultūras
darbiniekiem”.
18.decembrī plkst. 17:00 Daudzsēriju mākslas
ﬁlma “Emīlija” Balvu KAC. Ieejas maksa bērniem3,00 euro, pieaugušajiem - 5,00 euro. Ieeja ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertiﬁkātu,
kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

18.decembrī plkst 14:00
Rūķu darbnīcas
“Brīvupēs”. No plkst. 14:00-16:00 un 16:30-18:30.
Rūķi gaidīs, lai atklātu noslēpumu, ceptu piparkūkas
un spēlētos. Maksa vienam dalībniekam 10 euro.
Vēlamais dalībnieku skaits - septiņi. Piesaki dalību
pa tālruni 28330904.
19.decembrī plkst. 16:00 Svētku Mozaīka.
Klasiskās, romantiskās un populārās mūzikas
koncertprogramma. Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Izpildītāji: Evita Teterovska, Soprāns; Dita
Krenberga, Flauta; Raimonds Ozols, Vijole; Ventis
Zilberts, Klavieres. Ieeja Bezmaksas. Personalizētas
bezmaksas ieejas kartes var saņemt Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
19. decembrī plkst. 12:00 Rūķu darbnīcas
“Brīvupēs”. No plkst. 12:00-14:00. Rūķi gaidīs, lai
atklātu noslēpumu, ceptu piparkūkas un spēlētos
Maksa vienam dalībniekam 10 euro. Vēlamais
dalībnieku skaits - septiņi. Piesaki dalību pa tālruni
28330904.
21.decembrī plkst.17:00 Iespēja ikvienam- gan
lielam, gan mazam satikties ar Ziemassvētku
vecīti. Saldumu paciņu saņemšana Balvu pilsētas
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu. Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukumā, no plkst. 17:00 -19:00. Norises laikā tiks
fotogrāfēts un ﬁlmēts, info: 26631500.
26.decembrī plkst. 16:00 Pastkastes “Radi prieku”
atvēršanas svētki kopā ar AINARU BUMBIERI.
Svētku pastkaste ,,Radi prieku!,, ir novietota
laukumā pie lielās Balvu pilsētas egles. AICINĀM
- uzraksti labus vārdus draugam, kaimiņam,
konkrētam cilvēkam, iestādei, kolektīvam un iemet
šajā pastkastē - bez aploksnes, bez markas...tā var
būt kartiņa, zīmējums, vai glīti uzrakstīts teksts.
Lūdzam izdarīt to līdz 20. decembrim. Ikviens labs
darbs iedvesmo arī pašu darītāju! Radi prieku! Šogad
pastkastes atvēršanas svētki būs atklāts pasākums
,,zaļajā režīmā,,. Varēs ierasties ikviens, kurš iepriekš
būs izņēmis kultūras centrā bezmaksas ieejas karti.
LŪGUMS - lai varētu ielūgt tos, kuriem būs veltīti
labie vārdi un tos, kuri tos būs sūtījuši, norādiet
telefona numurus - zvanīsim, aicināsim! Tiešraide
facebook.com/BalvuKAC lapā. Labos vārdus lasīs,
papildinot ar savu dziedājumu - mākslinieks AINARS
BUMBIERIS.
25. un 26. decembrī Sniegavīra piedzīvojums Balvu
Novada muzejā. Radošs piedzīvojums ģimenei
ar praktisku un aktīvu darbošanos muzeja telpās,
ievērojot valstī noteiktās prasības. Piedzīvojuma
ilgums 40-60 minūtes. Dalības maksa no dalībnieka
1,00 euro. Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 25431213.
Individuāli muzeja apmeklējumi iepriekš piesakoties
pa tālruni: 25431213 no 15:00-17:00.
Vingrošanas nodarbības Balvu Sporta skolas
peldbaseinā.
Vingrošanas nodarbības Projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”,Nr.
9.2.4.2/16/I/050. Veselīga uztura un ﬁzisko aktivitāšu
nodarbības – Svara kontroles kampaņas ietvaros.
19. decembrī plkst. 13:00;
26. decembrī plkst. 13:00;
2. janvārī plkst. 13:00;
9. janvārī plkst. 13:00;
16. janvārī plkst. 13:00;
23. janvārī plkst. 13:00;
30. janvārī plkst. 13:00.
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Nodarbības par veselīgu uzturu Balvu Sporta
skolas
peldbaseinā.
Nodarbības
norisinās
Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”,Nr. 9.2.4.2/16/I/050.
Veselīga uztura un ﬁzisko aktivitāšu nodarbības –
Svara kontroles kampaņas ietvaros:
26. decembrī plkst. 14:30;
9. janvārī plkst. 14:30;
23. janvārī plkst. 14:30.
Veselības veicināšanas projekta ietvaros turpināsies
bezmaksas aerobikas nodarbības klātienē Balvu
muižas sporta zālē. Dalība nodarbībās ar derīgu
Covid-19 sertiﬁkātu. Dalībnieku skaits nodarbībā ne
vairāk kā 20 personas. Iepriekšēja pieteikšanās pie
treneres Ilutas Balules, tālr. 26567564.
16. decembrī plkst. 19:00;
20. decembrī plkst. 19:00;
23. decembrī plkst. 19:00;
27. decembrī plkst. 19:00;
30. decembrī plkst. 19:00;
Vingrošanas nodarbības Balvu muižas sporta zāle.
Vingrošanas nodarbības Projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”,Nr.
9.2.4.2/16/I/050. Veselīga uztura un ﬁzisko aktivitāšu
nodarbības – Svara kontroles kampaņas ietvaros:
15. decembrī plkst. 18:00;
22. decembrī plkst. 18:00;
29. decembrī plkst. 18:00;
5. janvārī plkst. 18:00;
12. janvārī plkst. 18:00;
19. janvārī plkst. 18:00;
26. janvārī plkst. 18:00.

VIĻAKĀ
25.decembrī plkst. 15:00 Kaspara Markševica un
Āra Ozola Ziemassvētku koncerts “Zem Vienām
Debesīm” Viļakas kultūras namā. Ieejas maksa:
iepriekšpārdošanā - 5,00 euro; pasākuma dienā7,00 euro. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Viļakas kultūras namā no 13.12.2021 līdz 23.12.2021
plkst. 10:00-15:00. Biļetes var rezervēt, zvanot pa
tālruni 29351403. Koncerta norise paredzēta “zaļajā
režīmā”, vietu skaits ierobežots. Ievērosim valstī
noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
TREX (TRX) vingrošana Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē 19.decembrī plkst. 18:00.
Atvērts pasākums visiem pēc iepriekšēja pieraksta
līdz 20 dalībniekiem, atbilstoši epidemioloģiskajiem
noteikumiem. Vadīs Inga Bleidere, tālr. 26351072.
Vingrošana Viļakas Valsts ģimnāzijā 19.decembrī
plkst. 19:05. Atvērts pasākums visiem pēc
iepriekšēja pieraksta līdz 20 dalībniekiem. Atbilstoši
epidemioloģiskajiem noteikumiem. Vadīs Inga
Bleidere, tālr.26351072.
Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta
vērtību izstāde “Saimes galds”. Skatāma Viļakas
muzejā līdz 20.decembrim.
Radošo darbu konkurss veltīts Latgales patriotam
un dzejniekam Ontonam Slišānam no 2021. gada
13. decembra – 2022. gada 10. janvārim.
Darbi jāiesniedz līdz 2022. gada 10. janvārim.
Noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana
notiks 2022. gada 18. janvārī, Upītē. Kontakti:
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt vai rakstīt
whatsapp: Andrim Slišānam 29621058 vai Ligitai
Spridzānei, tālr. 29868786, vai rakstīt uz e-pastu:
upites.muzejs@gmail.com.

AFIŠA/PATEICĪBAS
KUBULU PAGASTS
19. decembrī plkst. 14:00 Koncerts “Pār zemi
svētku zvaigzne spīd”, garīgo dziesmu ansambļa
‘’Vakarblāzma’’ uzstāšanās Kubulu kultūras namā.
23.decembrī plkst. 17:00 Kubulu jauktā vokālā
ansambļa koncerts “Pār zemi svētku zvaigzne spīd”
Kubulu kultūras namā.
23. decembrī plkst. 13:00 laukumā pie Kubulu
pagasta pārvaldes, Ziemassvētku vecītis aicina uz
tikšanos pagasta mazuļus, kuri neapmeklē izglītības
iestādes. No pulksten 13:00 līdz 15:00. Vēlams
iepriekš pieteikties pa tālr. 29172470 (Maija).

BALTINAVAS PAGASTS
Baltinavas pagasta bibliotēkā skatāmi Jeļenas
Daukstes veidotie adventes dekori.
Baltinavas muzejs piedāvā Ziemassvētku atklātņu
izstādi.
22.decembrī iespēja Baltinavas pagasta bērniem,
kuri neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi, pieteikt
Ziemassvētku vecīša apciemojumu savas mājas
pagalmā. Tālrunis saziņai: 26571774.
27.decembrī plkst. 18:00 Koncertprogramma “Sajūti
Ziemassvētkus,” “Eridana”, Iveta Baumane un
Roberts Pētersons Baltinavas kultūras namā. Ieeja
ar derīgu Covid-19 sertiﬁkātu, uzrādot personalizētu
ieejas karti. Ieejas karti var rezervēt kultūras namā no
20. decembra.

BRIEŽUCIEMA PAGASTS
20.decembrī plkst. 9:00 Adventes sveču iedegšana
Briežuciema tautas namā. Ceturto Adventa svecīti
iedegs stipra un talantīga Briežuciema ģimene.
Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības
pasākumus, aicināti piedalīties visi iedzīvotāji.
21.decembrī plkst. 11:00 Pie egles Ziemassvētku
vecītis gaidīs pagasta bērnus, kuri neapmeklē
bērnudārzu. Kopīgi padraiskosimies, iedegsim
gaismiņas eglē, padalīsimies ar saldumiem un
nofotogrāfēsimies. Arī pārējie, lielākie un mazākie
bērni var pieteikt satikšanos ar svētku vecīti pa tālr.
25444621.

BĒRZPILS PAGASTS
21. decembrī plkst. 12:00 Ziemassvētku vecītis
dosies svētku izbraukumā pie Bērzpils pagasta
mazajiem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu,
sīkāka info pa tālr. 27872031.
26. decembrī plkst.14:00 Ziemassvētku koncerts ar
Normundu Jakušonoku Bērzpils sporta hallē. Ieeja
ar koncertkartēm, tās varēs saņemt no 14. decembra
Bērzpils Saieta namā. Sīkāka informācija pa tālr.
27872031. Apmeklētājiem jāuzrāda derīgs Covid-19

Balvu Novada Ziņas
sertiﬁkāts, un personu apliecinošs dokuments.

ŽĪGURU PAGASTS
Pilates Žīguros (norisināsies online), vadīs Linda
Tokareva -Kušnere, tālr. 22026010.
15. decembrī plkst. 19:00;
20. decembrī plkst. 19:00;
22. decembrī plkst. 19:00;
27. decembrī plkst. 19:00;
29. decembrī plkst. 19:00.
18. decembrī plkst. 13:00 Ziemassvētku ieskaņu
koncerts “Klusums visapkārt” kopā ar sieviešu vokālo
ansambli “Melodija” Žīguru kultūras namā. Ierašanās
sejas maskās un ar derīgiem Covid-19 sertiﬁkātiem.
MEDŅEVAS PAGASTS
Vingrošanas Semenovā (intensīvā nodarbība).
Viduču pamatskolā. Atvērts pasākums visiem pēc
iepriekšēja pieraksta līdz 20 dalībniekiem. Atbilstoši
epidemioloģiskajiem noteikumiem. Vadīs Iluta Balule,
tālr. 26567564.
21. decembrī plkst. 19:00;
28. decembrī plkst. 19:00.
TREX (TRX) vingrošana Viduču pamatskolā. Vadīs
Inga Bleidere, tālr. 26351072. 16.decembrī plkst.
18:00.
17. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku ieskaņu
koncerts “Klusums visapkārt” kopā ar sieviešu
vokālo ansambli “Melodija” Medņevas Tautas namā.
Vietu rezervācija pa tālr.26176221.
25.decembrī plkst. 13:00 Brāļu Ata un Jāņa
Auzānu Ziemassvētku koncerts Medņevas TN
pašdarbniekiem.

ŠĶILBĒNU PAGASTS
19.decembrī plkst. 15:00 Grupas “Baritoni” koncerts,
KC REKOVA. Ieejas kartes uz koncertu var izņemt
KC “REKOVA” līdz 17.12, vietu skaits ierobežots,
ieeja: brīva. Ieeja pasākumā tikai ar Covid-19 zaļo
sertiﬁkātu.
19. decembrī 10:00 Ziemassvētku Vecīša rezidence
KC Rekova. No plkst. 10:00-12:00. Gaidīti visi
mazie bērni, kuri deklarējušies Šķilbēnu pagastā un
neapmeklē PII.
Vingrošana Rekavas vidusskolas sporta zālē. Vadīs
Inga Bleidere, tālr. 26351072.
21. decembrī plkst.18:00;
28. decembrī plkst.18:00.

TILŽAS PAGASTS
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20. decembrī plkst. 10:00 Tilžas centrā pie lielās
egles, savā namiņā, rūķi ceps piparkūkas. Uzmanību!
Pie namiņa pienākt varēs strigti pa rūķu lielajām
pēdām no plkst.10:00 līdz 14:00.
21.decembrī 19:30 Dueta “Eridana” koncerts “Sajūti
Ziemassvētkus” Tilžas kultūras namā. Ieeja: brīva,
uzrādot sadarbībspējīgu Covid19 sertiﬁkātu un
personu apliecinošu dokumentu. Iepriekš jāpiesakās
un jāpaņem kultūras namā koncertkartes. Sejas
maskas izrotājiet atbilstoši svētkiem, labākie saņemt
arī balvas.
23. decembrī plkst. 12:00 Ziemassvētku vecīša
pajūgs dosies pie Tilžas pagasta mazuļiem, kuri
neapmeklē bērnudārzu.
26. decembrī 16:00 Maskots gājiens ar bluķa
vilkšanu izstaigās Tilžas ciemu un sadedzinās to
tirgus laukumā dziesmu un danču pavadījumā. Īpašie
pieturas punkti 26.decembrī, kad tuvējo māju ļaudis
var pievienoties : aptuveni plkst. 13:00- pretī 3 stāvu
mājai Pārupes ielā; plkst. 13:45- pie Tilžas kultūras
nama; plkst. 14:30 – Skolas un Dārza ielu krustojumā;
plkst. 15:00- Skolas un Lazdu ielas krustojumā;
plkst.16:00 -Tirgus laukumā.

RUGĀJU PAGASTS
SIA “OnPlate” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību
īsteno BEZMAKSAS izglītojošu semināru par SIRDS
UN ASINSVADU SISTĒMAS VESELĪBU. Pasākums
norisināsies 2022. gada 20. decembrī plkst. 18.00 –
19.30 (platformā ZOOM).

25. decembrī plkst. 17:00 Brāļu Ata un Jāņa Auzānu
Ziemassvētku koncerts Rugāju Tautas namā.
Vēlama iepriekšēja vietu rezervēšana līdz 23.12.2021.
piesakoties pa tālr. 28384855. Ieeja ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertiﬁkātu.
Ievērosim valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības
noteikumus (ierašanās tikai maskās).
KRIŠJĀŅU PAGASTS
Krišjāņu tautas nams aicina iedzīvotājus iesaistīties
svētku aktivitātē “Sniegpārslu mirdzums manā logā.”
Zīmētās, līmētās, krāsotās, izgrieztās, izveidotās..
sniegpārslas lūdzu nofotografējiet un fotogrāﬁjas
iesūtiet Inesei
uz
WhatsApp vai e-pastu:
inkalne@inbox.lv no 15.12- līdz 04.01.
30. decembrī plkst. 18:00 gada noslēguma koncerts
“Katram savu sapni piepildīt”, Krišjāņu tautas namā.
Ielūdz Santa Kasparsone un Normunds Liepiņš. Ieeja
brīva, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertiﬁkātu,
personu apliecinošu dokumentu. Koncerta laikā
jālieto sejas maskas.

17.decembrī plkst. 16:30 Ziemassvētku galvenās
rotas- egles izgaismošana Tilžas centrā, pretī
bērnu rotaļu laukumam. Caur Tilžu dosies Galvenā
Ziemassvētku vecīša palīgi.
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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

24

Izdevumu sagatavoja:
Terēzija Babāne, Agrita Luža
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti
atbild raksta autors.

