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Izstādes
atklāšana
“Not Just
books!”
projekta
noslēdzošā
aktivitāte
Informācija: Arnita Gaiduka
Latvijas - Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam ietvaros realizētā projekta
“Ne tikai grāmatas – bibliotēkas
uzņēmējdarbības atbalstam!” viena
no pēdējām aktivitātēm- izstāde
“Iepazīsti Ziemeļlatgales uzņēmējus”kas tika atklāta par projekta finanšu
līdzekļiem renovētajā Balvu Centrālās
bibliotēkas izstāžu zālē 29.07.2021.
Izstādē var aplūkot tikai daļu no
projektā paveiktā, proti, sniegtā
atbalsta jaunajiem Ziemeļlatgales
uzņēmējiem , rezultātiem.
Līdztekus produktu/pakalpojumu
vizuālās identitātes
un dizaina
izstrādātajiem
elementiem,
ir
apskatāmi uzņēmējiem sagatavotie
reklāmas foto un video. Jāpiemin,
ka daļai uzņēmēju projekta ietvaros

Covid 19 radīto apstākļu dēļ, izpalika daļa no projekta partneru klātienes tikšanos un daži citi plānotie pasākumi, taču finansējums
tika novirzīts papildus uzņēmēju atbalstam.

tika izstrādāti mārketinga plāni, veikti
etiķešu tulkošanas darbi. Atbalsts tika
sniegts 23 Ziemeļlatgales uzņēmējiem.
Projekta “Ne tikai grāmatas
–
bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam!” realizēšanas periods
iesākās 2019. gada 31. maijā un
noslēdzās
2021.gada
30.jūlijā.
Trīs partneru- vadošais partneris
biedrība “Radošās Idejas”, Balvu
novada pašvaldība, kur labuma guvēji
bija divas iestādes- Balvu Centrālā
bibliotēka un Ziemeļlatgales Biznesa
un tūrisma centrs, un Dedoviču
rajona Centrālā bibliotēka (Pleskavas

apgabals, Krievija) sadarbības procesā
tika realizētas nozīmīgas aktivitātes
uzņēmējdarbības veicināšanai. Tika
iepirkta biznesa literatūra, kura
pieejama bibliotēkās, konkrētas
labuma guvēju iestāžu telpas ne tikai
tika renovētas, bet arī aprīkotas ar
mūsdienīgu aprīkojumu, mēbelēm, lai
radītu uzņēmējiem ērtu un rosinošu
darba vidi organizējot sanāksmes,
diskusijas, seminārus vai iepazīstoties
ar literatūru. Tika organizēti semināri
gan esošajiem, gan topošajiem
uzņēmējiem-skolēniem,
piesaistot
profesionālus
un
pieredzējušus

lektorus kā arī mācību vizītes
bibliotēkās Dedovičos un Balvos,
iesaistot asociētos partnerus-Bauskas
Centrālo bibliotēku. Ir izveidota online
rokasgrāmata uzņēmējiem kā atbalsts
dažādu programmu un lietotņu
izmantošanā.
Izstādes atklāšanā uzrunu teica
Balvu novada priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, par projektā iegūtajiem
labumiem dalījās Balvu Centrālās
bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule un
Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma
centra vadītāja Gunta Božoka. Bija
ieradušies uzņēmēji un citi interesenti.

Uzvarētājs
būs Valdis
Bušs

Garbačiauskas (Lietuva), Kalli
Kalde (Igaunija), Ieva Rupenheite
(Latvija), Jānis Kupčs (Latvija) un
Neonilla Medvedeva (Latvija).
Jubilejas plenēra laikā tapušo
darbu izstāde būs apskatāma līdz
2021. gada 15. oktobrim Viļakas
muzeja izstāžu zālē, Klostera ielā
1, Viļakā. Izstādē eksponētos
darbus izdos arī katalogā, kura
izdošanu atbalsta projekts Nr.
LKP2021/45 “5. Starptautiskais
glezniecības plenērs “Valdis Bušs
2021””. “Piektais starptautiskais
glezniecības plenērs ir noslēdzis,
uz
tikšanos
nākamgad,”
vēlēja priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs.

Informācija: Vineta Zeltkalne
Foto: Iluta Jaunžeikare, Vineta
Zeltkalne
22.jūlijā, Viļakā atklājām
jubilejas
5.
Starptautiskā
glezniecības plenēra “Valdis
Bušs 2021” laikā tapušo darbu
izstādi. Šajā izstāde ir apskatāmi
14 darbi, kurus ir gleznojuši un
veidojoši mākslinieki: Osvalds
Zvejsalnieks (Latvija), Ričardas

Turpinājums 12. lpp.
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Izveido Iepirkumu komisiju iepirkumu organizēšanai
investīciju projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Rugāju
novada vidusskolā” realizācijas ietvaros
Informācija: Terēzija Babāne
15. jūlijā notika Balvu novada domes ārkārtas
sēde, kurā deputāti vienbalsīgi izveidoja Iepirkumu
komisiju 3 locekļu sastāvā iepirkumu organizēšanai

investīciju projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve
Rugāju novada vidusskolā” realizācijas ietvaros.
Par šīs komisijas locekļiem ievēlēja: Loniju
Melnaci, Ingu Puriņu-Eglīti, Sarmīti Gržibovsku. Par
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju noteica Loniju
Melnaci un par sekretāru (ar balss tiesībām) – Ingu

Pirmajā jaunizveidotā
Balvu novada domes sēdē
izskatīti 70 darba kārtības
jautājumi

Puriņu-Eglīti. Komisija izveidota viena projekta
“Ventilācijas sistēmas izbūve Rugāju novada
vidusskolā” realizācijai iepirkumu organizēšanai un
darbojas līdz Informatīvo paziņojumu par noslēgto
līgumu publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja
tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/lv.

Ieceļ Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāju un Balvu novada
Pašvaldības policijas
priekšnieku
Informācija:Agrita Luža

Pirms pirmās domes sēde jau ir notikušas vairākas ārkārtas domes sēdes, lai
risinātu steidzīgākos jautājumus, kas skar jaunizveidotā Balvu novada turpmāko
darbību.

Informācija, foto: Iluta Jaunžeikare
22.jūlijā
notika
pirmā
jaunizveidotā Balvu novada domes
sēde, kurā tika izskatīti kopumā 70
darba kārtības jautājumi.
Uz savu pirmo sēdi jaunajā
– deputātes amatā šodien bija
ieradusies
Anita Kokoreviča
(Latgales partija).
A.Kokoreviča
stājās deputāta Andra Mežala vietā,
kurš nolika savu deputāta mandātu.
Lai jaunizveidotais novads
varētu veiksmīgi darboties, domes
sēdē svarīgākie jautājumi bija
par Balvu novada pašvaldības
administrācijas nodaļu nolikumu
apstiprināšanu un amata vienību
noteikšanu katrā no šīm nodaļām.
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijā turpmāk būs desmit
nodaļas:
1.Kancelejas un personāla nodaļa
(8 amata vienības);
2.Juridiskā nodaļa (5,75 amata
vienības);
3.Iepirkumu nodaļa (5 amata
vienības);
4.Finanšu
plānošanas
un
centralizētā grāmatvedības nodaļa
(31,5 amata vienības);
5.Attīstības nodaļa (10 amata
vienības);

6.Nekustamā īpašuma nodaļa (7
amata vienības);
7.Sabiedrisko attiecību nodaļa (4
amata vienības);
8.Informācijas tehnoloģiju nodaļa
(6 amata vienības);
9.Tehniskā nodaļa (9 amata
vienības);
10.Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (7,5
amata vienības).
Domes sēdē lēma par apvienot
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas
novadu Dzimtsarakstu nodaļu
reorganizēšanu, izveidojot Balvu
novada Dzimtsarakstu nodaļu un
apstiprinot tās nolikumu.
Deputāti
lēma
arī
par
apvienoto Balvu, Rugāju un
Viļakas novadu pašvaldības policiju
reorganizēšanu, izveidojot Balvu
novada pašvaldības
policiju un
apstiprinot tās nolikumu.
Domes sēdes laikā tika
ievēlētas arī Balvu novada domes
komisijas – Iepirkumu komisija 7
locekļu sastāvā, Administratīvo
aktu apstrīdēšanas komisijas 6
locekļu sastāvā, Dzīvokļu komisija 7
locekļu sastāvā, kā arī tika lemts par
saimnieciskajiem un cita rakstura
jautājumiem.

29. jūlijā tika sasaukta Balvu
novada domes ārkārtas sēde, kurā
deputāti lēma par 13 darba kārtības
jautājumiem.
Būtiskākie jautājumi, kuri tika
izskatīti sēdē bija par Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja
iecelšanu. Deputāti vienbalsīgi nolēma
par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
iecelt Svetlanu Noviku. Sēdē tika
izskatīts arī jautājums par Balvu novada
Pašvaldības
policijas
priekšnieka
iecelšanu, vienbalsīgi lemjot par
pašvaldības policijas priekšnieki iecelt
Ritu Kravali.
Tika izskatīti jautājumi par saistošu

noteikumu “Balvu novada pašvaldības
2021.gada budžetu” pieņemšanu, par
Balvu novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikuma
apstiprināšanu,
par Balvu novada
Vēlēšanu komisijas izveidošanu un citi
būtiski jautājumi.
Sīkāk ar domes lēmumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā 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.

Balvu novada domes
deputātu komandai
pievienojas Anita Kokoreviča
Informācija: Agrita Luža
Foto: Iluta Jaunžeikare
22.jūlijā norisinājās pirmā jaunizveidotā Balvu
novada domes sēde, uz kuru bija ieradusies arī Anita
Kokoreviča (Latgales partija), kura stājās deputāta
Andra Mežala vietā, kurš nolika savu deputāta
mandātu.
Anita Kokoreviča bijusi Viļakas novada domes
deputāte un ikdienā ir konsultante lauksaimniecības
jautājumos Viļakā. Vēlam veiksmi un izdošanos,
uzsākot deputātes pienākumu pildīšanu Balvu
novada domē!

Precizējums
Informācija: Terēzija Babāne
2021.gada 16.jūlija Apvienoto
Balvu,
Rugāju,
Viļakas
novadu
informatīvajā izdevumā “Balvu novada
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ziņas” ieviesusies drukas kļūda rakstā
“Par jaunizveidotā Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju
ievēl Sergeju Maksimovu”. Aicināto
jaunievēlēto deputātu sastāvā bija arī
Marija Duļbinska (Latgales partija).
Ļoti atvainojamies par sagādātajām
neērtībām.
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Attālinātā sēdē Rugāju vidusskola īstenos ventilācijas un
gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas
tiekas Balvu
projektu
sadarbības
teritorijas
civilās
aizsardzības
komisija
Informācija: Lonija Melnace

Informācija: Agrita Luža
Lai nodrošinātu jaunu sākumu Balvu
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijai, Balvu novada pašvaldība, 2021.
gada 29. jūlijā, sasauca Balvu sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijas
attālināto sēdi.
Sēdes laikā tika izskatīts jautājums par
komisijas priekšsēdētāja un viņa vietnieku
noteikšanu, vienojoties par komisijas
priekšsēdētāju noteikt Balvu novada
domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu,
par vietnieku Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta posteņa komandieri
Raivi Bondaru, bet par komisijas sekretāru
ieceļot
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektores vietnieku Jāni Bubnovu.
Tāpat tika apstiprināts komisijas sastāvs,
ar kuru būs iespējams iepazīties Balvu
novada mājaslapā, kā arī izskatīts komisijas
nolikums.
Savukārt Valsts meža dienesta pārstāvis
Edgars Skučs informēja sēdes dalībniekus
par pašreizējo ugunsdrošības stāvokli
mežos un purvos, ziņojot, ka paaugstinātajā
karstuma periodā šovasar, izsaukumi bijuši
saistīti ar sausas zāles un labības degšanu,
savukārt izsaukumi uz meža ugunsgrēkiem
šajā periodā Balvu novada teritorijā nav
bijuši. Tāpat E. Skučs apliecināja, ka diemžēl
situācija mežos joprojām ir bīstama, tāpēc
iedzīvotāji tiek aicināti būt atbildīgiem,
ievērot drošības pasākumus, izvairīties no
atkritumu vai sausas zāles dedzināšanas.
Plašsaziņas līdzekļi iepriekš jau ziņojuši,
ka, reaģējot uz krasu nelegālo imigrantu
plūsmas pieaugumu pāri Baltkrievijas
robežai, Lietuvas valdība jūlija vidū lēma
izsludināt valsts mēroga ārkārtējo situāciju.
Komisijas sēdē tika vērsta uzmanība
arī uz jautājumiem par migrācijas
apdraudējumu. Valsts robežsardzes Viļakas
pārvaldes pulkvedis Varis Pētersons
informēja sēdes dalībniekus par situāciju
saistībā ar migrācijas apdraudējumu pāri
Latvijas austrumu robežai, ziņojot, ka uz
šo brīdi situācija uz Krievijas robežas ir
mierīga. “Konstatēti pārkāpumi, kas saistīti
ar nelegālu robežas šķērsošanu, attiecīgi
3 personas tikušas izraidītas no valsts.
Pagaidām nekas neliecina, ka situācija
varētu mainīties, ka varētu palielināties
migrācijas apdraudējums, bet ir jābūt
gataviem arī pretējai situācijai,” teica
V. Pētersons. Komisijas sēdē klātesošie
piekrita S. Maksimova ierosinājumam par
rīcības plāna sagatavošanu iespējamo
militāro apdraudējumu gadījumos.

Vides
aizsardzības
un
reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) sadarbībā ar Izglītības
un zinātnes ministriju (IZM) pēc
sagatavotā MK rīkojuma “Par valsts
budžeta finansējuma piešķiršanu
augstas
gatavības
pašvaldību
investīciju projektiem, kas saistīti ar
izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu
uzlabošanu”
sniedza
iespēju
pašvaldībām saņemt valsts budžeta
finansējumu,
lai
nodrošinātu
pašvaldību dibinātu vispārējās
izglītības skolu ventilācijas un gaisa
apmaiņas sistēmu būvniecību vai
ierīkošanu.
Rugāju novada dome atbalstīja
šo ieceri un jūnija sākumā VARAM
tika iesniegts projekta pieteikums
“Ventilācijas sistēmas izbūve Rugāju
novada vidusskolā”, kur jau jūlija
sākumā tika saņemts apstiprinājums
par projekta pieteikuma atbalstīšanu.
Rugāju novada vidusskolas
ēka izbūvēta 1936.gadā, ārsienas
būvētas no bieza ķieģeļu mūra,

pamati
un
pārsegums
no
dzelzsbetona, jumta segums no
metāla loksnēm. Ēka ir hermētiska
un neelpojoša, tāpēc veselīga
mikroklimata nodrošināšana telpās
ir problemātiska. Mikroklimatu
ietekmē dažādi apstākļi, gadalaiki,
telpu platība, klimats, gaisa kustības
ātrums u.c. Telpās rodas pelējums,
lieks mitrums, kondensāts, dažādas
baktērijas, kas nelabvēlīgi ietekmē
veselības stāvokli, izraisot alerģiskas
reakcijas, kas ir balss aizsmakums,
ādas problēmas, acu kairinājums.
Tie ir tikai daži no variantiem, kādas
sekas uz veselību atstāj ilgstoša
uzturēšanās telpās, kurās nav ierīkota
kvalitatīva ventilācijas sistēma. Tādēļ
ar ventilācijas sistēmu palīdzību
ir iespējams laicīgi novērts šos
nepatīkamos sadzīves un veselības
traucēkļus. Rugāju novada vidusskolā
pamatojoties uz ēkas funkcionalitāti,
plānojumu un gabarīta izmēriem,
ēku telpu ventilācijai tiks izmantota
mehāniskā pieplūdes – nosūces
sistēma PN1; (“RECAIR”) ar
siltuma rekuperāciju. Ventilācijas

sistēmas izbūve ir nepieciešama, lai
nodrošinātu normatīvos noteikto
svaigā gaisa pieplūdi un piesārņotā
gaisa novadīšanu. Atsevišķos stāvos
svaigais gaiss vai nosūces gaiss tiek
pievadīts vai novadīts, lai izlīdzinātu
stāva gaisa apmaiņas bilanci.
Projekta īstenošana ir uzsākta,
jo Balvu novada pašvaldība noslēdza
vienošanos ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru par valsts budžeta
finansējuma saņemšanu investīciju
projekta īstenošanai. Piešķirtais
valsts budžeta līdzfinansējums
investīciju projekta īstenošanai
ir 65831,62 euro, pārējais būs
pašvaldības
līdzfinansējums.
Pēc
iepirkuma
izsludināšanas,
pieteikumu
saņemšanas
un
izvērtēšanas ir noslēgts līgums
ar SIA “HALLE B” par ventilācijas
sistēmas būvdarbu veikšanu, par
kopējo summu 96962,07 euro
un SIA “Sistēmeksperts” sniegs
būvuzraudzības pakalpojumus par
kopējo summu 3375,90 euro.
Projekta realizācijas termiņš ir
paredzēts līdz 2021.gada beigām.

Balvu novada vadības vizīte Rugāju un
Lazdukalna pagastos

Tikšanās laikā tika diskutēts par būtiskiem jautājumiem, kas skar dažādu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Informācija, foto: Agrita Luža
28.jūlijā Balvu novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
priekšsēdētāja vietniece Sandra
Kapteine, izpilddirektore Daina
Tutiņa, izpilddirektores vietnieki
Tamāra Locāne un Jānis Bubnovs,
apmeklēja Rugāju un Lazdukalna
pagastu pārvaldes, kā arī pagastos
esošās iestādes.
Tikšanās laikā tika izrunāti
jautājumi, kas attiecas gan uz
līdzšinējiem, gan jaunajiem amata
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pienākumiem, darbiniekiem uzsākot
darba attiecības Balvu novada
pašvaldībā. Rugāju Sociālais dienests
turpina sniegt pakalpojumus, taču ir
jūtams darbinieku trūkums, tāpēc
tika izsludināts konkurss, aicinot
darbā sociālo darbinieku (darba
vieta Benislavā, Lazdukalna pagastā).
Svarīga joma, par kuru tika diskutēts
bija arī jautājumi, kas skar izglītību
un izglītības iestādes, par atbalstu
kādu nepieciešams sniegt gan
skolēniem, gan skolotājiem, uzsākot
jauno mācību gadu.
Runājot par šobrīd aktuālajiem

saimnieciskajiem darbiem abos
pagastos, kā viens no būtiskākajiem
tika minēts kanalizācijas sistēmu
sakārtošana, jauna ūdensvada
izbūve, kā arī sezonālie darbi, kuri
tiek veikti ikdienā – zāles pļaušana,
ceļu sakārtošana, apkārtējās vides
labiekārtošana. D.Tutiņa un T.Locāne
norādīja, ka pašreiz nevajadzētu
atsevišķi
nodalīt
saimniecisko
pakalpojumu sniegšanu Rugāju un
Lazdukalna pagastos, taču turpināt
strādāt kā līdz šim, vienlīdzīgi
izmantojot esošo tehniku un veicot
plānotos darbus.
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Viļakas pilsētā
veikta divkārtu
virsmas apstrāde
grants seguma
ielās
Informācija: Terēzija Babāne
Foto: Oļegs Kesks
Lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu
grants seguma neputēšanu, Viļakas novadā, 2021.
gada budžeta ietvaros, tika plānota divkārtu
virsmas apstrāde Viļakas pilsētas ielās.
Darba nosaukums
Viļaka Dārzu ielas 2VA
Viļaka Jaunatnes iela 2VA Parka-Abrenes
Viļaka Jaunatnes iela 2VA (gar kapiem)
Viļaka Kļavu ielas 2VA
Viļaka Krasta ielas 2VA
Viļaka Tautas ielas 2VA
Viļaka Ziedu ielas 2VA
Viļaka Ostratu ielas 2VA

Lai noskaidrotu būvdarbu veicēju, šī gada
sākumā tika izsludināts iepirkums. Iepirkuma
rezultātā līgumi par Dārzu ielas, Tautas ielas,
Ostratu ielas, Ziedu ielas, Krasta ielas, Jaunatnes
ielas (no Parka līdz Abrenes ielai), Jaunatnes
ielas (gar kapiem) un Kļavu ielas grants seguma
divkārtu virsmas apstrādi noslēgti ar Sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Imberteh”. Jūlija mēnesī tika
veikta grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde
visām iepriekšminētajām ielām.
Kopējā līgumcena par visu 8 ielu divkārtu virsmas
apstrādi: 129 818,32 euro bez PVN, 27 261,85 PVN
21%, 157 080,17 euro ar PVN. Visi astoņi līgumi par
būvdarbu veikšanu noslēgti 13.04.2021. un līguma
izpildes termiņš - 4 mēneši no līguma noslēgšanas
dienas. Būvdarbu būvuzraudzību veica Sabiedrība
ar ierobežotu atbildību “R4F”, kopējā līgumcena par
būvuzraudzību: 3440,00 euro bez PVN, 722,40 euro
PVN 21% , 4162,40 euro ar PVN.
Līgums par būvuzraudzību noslēgts 14.04.2021.
un spēkā līdz būvdarbu izpildes beigām.
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Krasta iela Viļakas pilsētā.

Darba daudzumu un izmaksu koptāme
No km
līdz km Posma garums Objekta izmaksa EUR
km
bez PVN
0
0,586
0,586
25 801,88
0,212
0,470
0,258
11 657,33
0,018
0,665
0,647
25 108,30
0
0,134
0,134
6 418,44
0
0,151
0,151
5 701,06
0
0,540
0,54
22 528,64
0
0,415
0,415
15 187,19
0,004
0,374
0,37
17 415,48
Kopā:
3,101
129 818,32

PVN 21%
5 418,39
2 448,04
5 272,74
1 347,87
1 197,22
4 731,01
3 189,31
3 657,25
27 261,85

Kopējā izmaksa EUR
31 220,27
14 105,37
30 381,04
7 766,31
6 898,28
27 259,65
18 376,50
21 072,73
157 080,17

Kāpēc apstājušies ceļa posmu atjaunošanas darbi Tautas
un Vidzemes ielās Balvos?
Informācija: Iluta Jaunžeikare
Balvu novada pašvaldība informē, ka
pašvaldība maijā startēja projektu konkursā
“Atbalsts pašvaldībām augstas gatavības investīciju
projektu īstenošanai Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai 2021. un 2022.gadā” par Tautas ielas
posma un Vidzemes ielas posma atjaunošanu,
cerot uz valsts atbalstu.

Iepirkums abiem ielas posmiem ir noticis.
Pašvaldība uzsāka darbus minētajos objektos par
savu līdzfinansējuma (15%) daļu. Diemžēl valsts
neatbalstīja projektu par Tautas ielas posma
un Vidzemes ielas posma atjaunošanu, tāpēc
pašvaldībai pašlaik ir jākārto aizdevums, lai darbus
varētu turpināt.
Jāatzīst, ka minētajā projektu konkursā no
Latgales reģiona tika atbalstīti tikai divi projekti –

Rēzeknes un Daugavpils pilsētu.
Balvu novada pašvaldība ir uzrakstījusi
pieteikumu par aizņēmumu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), kuru
ministrija ir izskatījusi un nosūtījusi izskatīšanai
uz kārtējo Ministru kabineta sēdi, kura plānota
10.augustā.
Pašvaldība cer, ka darbi Tautas un Vidzemes
ielu posmos varētu atsākties augusta beigās.

Diskutē par valsts un pašvaldību ceļu uzturēšanu
Informācija: Agrita Luža
Foto: Samanta Berezova
Pēc aizvadītās tikšanās ar Balvu
novada pagastu pārvaldniekiem un
Viļakas pilsētas pārvaldnieku, tika
aktualizēts jautājums gan par valsts,
gan pašvaldības ceļu uzturēšanu.
4.augustā, Balvu novada domē notika
plānotā tikšanās ar VAS “Latvijas
Valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu
nodaļas vadītāju Uldi Matisānu, kurā
piedalījās Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietniece
Sandra
Kapteine,
pašvaldības
izpilddirektore Daina Tutiņa un
izpilddirektores vietnieks attīstības
plānošanas un nekustamā īpašuma
jautājumos Jānis Bubnovs.
Tikšanās dalībnieki tika informēti
par šovasar aktuālo jautājumu par
ceļu segumu pretputekļu apstrādi.
Tika skaidrots, kā tiek izvēlēti ceļi,
kuriem tiek veikta pretputekļu

apstrāde noteiktos ceļa posmos - kā
galvenais kritērijs ir dzīvojamo māju
esamība 20 metru attālumā no ceļa.
Balvu novada teritorijā šovasar šāds
pakalpojums tika veikts uz dažādiem
ceļiem kopumā 8 kilometru garumā,
taču būtu nepieciešams daudz lielāks
darba apjoms.
Šobrīd Balvu novada teritorijā
notiek
asfalbetona
seguma
atjaunošana ceļa posmā Dubļeva –
Cērpene 15 km garumā. Tiek plānota
arī ceļa posma Balvi – Kapūne
(līdz Medņu tiltam) asfaltbetona
seguma atjaunošana, kā arī notiek
projektēšanas darbi tilta pārbūvei
Rugāju pagasta Medņos, kurš ir
kritiskā stāvoklī. Savukārt nākamajā
gadā tiek plānots uzsākt autoceļa P35
Gulbene—Balvi—Viļaka—Krievijas
robeža (Vientuļi) atjaunošanu posmos
Litene -Balvi un Balvi – Stompaki.
Tāpat tika aktualizēts jautājums par
sabiedriskā transporta pieturvietu

Sarunu gaitā tika atzīts, ka pēdējos gados pieejamais finansējums būtiski nav
palielinājies ne valsts, ne pašvaldības autoceļu uzturēšanai, neskatoties uz cenu
pieaugumu, un tas būtiski apgrūtina ceļu uzturēšanas darbu veikšanu.
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nojumju nolietojumu un atkritumu
izmešanu pieturvietās. Diskutējot
par labāko risinājumu, lai samazinātu
nelegālu
atkritumu
vietu

veidošanu pieturvietās, tika piedāvāts
variants iesaistīt pašvaldības policiju,
ar kuras palīdzību šādu gadījumu
skaitu būtu iespējams samazināt.
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Balvu novada
vadība
dodas vizītē
uz Balvu
pagastu
Informācija: Daina Tutiņa
Foto: no personīgā arhīva
Lai iepazītu katru novada
pagastu un pilsētu, izrunātu aktuālos
jautājumus, 4.augustā, klātienē Balvu
novada pašvaldības vadība tikās ar
Balvu pagasta pārvaldnieku Andri
Ķerānu un pārvaldes darbiniekiem,
pārrunājot pašvaldības pakalpojumu
organizēšanas kārtību.
Daudzu gadu garumā, gan
pirms 2009.gada reformas, gan
pēc tās, esot jau Balvu novadā, ir
veikts mērķtiecīgs darbs, lai būtu

Pirmais
mēnesis
Balvu novadā
Informācija: Daina Tutiņa
Foto: no personīgā arhīva
Noslēdzies mēnesis, kad 1.jūlijā
darbu
uzsāka
jaunveidojamais
Balvu novads. Noritējis aktīvs
darbs dokumentācijas sakārtošanā,
pārreģistrācijas veikšanā dažādos
valsts reģistros, lai nodrošinātu
pašvaldības darbības nepārtrauktību.
Lai nodrošinātu pakalpojumu
pieejamību un pašvaldības funkciju
nodrošināšanu,
ir
izveidotas
jaunas pārvaldes – Baltinavas
pagasta pārvalde, Viļakas pilsētas
pārvalde, Rugāju pagasta pārvalde
un Lazdukalna pagasta pārvalde.
Saskaņā ar apstiprināto nolikumu,
tiek paredzēta arī Balvu pilsētas
pārvaldes izveidošana. Lai labāk
izprastu līdzšinējo darba organizēšanu
novadu pašvaldībās, kā arī plānotu
funkciju sadalījumu starp nodaļām un
institūcijām, administrāciju un nozaru
speciālisti tika aicināti uz kopēju
tikšanos, jo katrā no novadiem ir bijusi
nedaudz atšķirīga pieeja iestāžu un
struktūras veidošanā. Komiteju sēdē
ir tikušies sporta darba organizatori,
sporta izglītības iestāžu direktori, lai
spriestu par tautas sporta turpmāko
organizēšanu, kā arī kultūras nozares
darbinieki – vienotas
struktūras
izveidi. Prioritāri tiek apvienotas
iestādes,
kurām
jānodrošina
pakalpojumu nepārtrauktība.
Ar 2021.gada 30.jūliju darbu
uzsāka apvienotā Balvu novada
pašvaldības policija un Dzimtsarakstu
nodaļa. Augusta komiteju sēdēs

Pirms 2022. gada pašvaldības budžeta plānošanas, svarīgi izvirzīt katras teritorijas prioritātes un veicamos darbus, un sarunas
gaitā tās izskanēja.

pagasta sakārtota infrastruktūra un
pieejami pakalpojumi iedzīvotājiem.
Protams darāmā vēl ir daudz, svarīgi
ir veikt ceļa Balvi – Reči seguma

uzlabošanu un
apgaismojuma
ierīkošanu Naudaskalna ciemā, kā
arī turpināt ūdenskrātuves teritorijas
labiekārtošanu.
Balvu pagasta

teritorijā ir arī savs lidlauks, par kura
seguma atjaunošanu jau būtu jādomā
tuvākajā laikā.

izskatīšanai tiks virzīti jautājumi
par citu iestāžu izveidošanu, kā,
piemēram,
Sociālās
pārvaldes
izveidošana, jo nākošais lielais
darbs ir vienotas pabalstu sistēmas
izveidošana. Aktuālo informāciju
iedzīvotāji var saņemt gan pašvaldības
mājas lapā internetā www.balvi.lv,
gan arī mājas lapās www.baltinava.lv,
www.rugaji.lv un www.vilaka.lv.

Baltinavas pagasta
pāvaldes veidošana
Lai iepazītu jaunveidojamo
pagastu pārvalžu struktūru, 2021.
gada
19.jūlijā
Balvu
novada
pašvaldības
vadība tikās ar
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāju Sarmīti Tabori
un iestāžu darbiniekiem.
Baltinavas vidusskolas direktors
Imants Slišāns un skolas saimniecības
vadītājs Egīls Ļvovs iepazīstināja ar
skolas infrastruktūru, mācību un
pirmsskolas grupiņu telpu aprīkojumu,
kas ir attīstīta ne tikai izlietojot
pašvaldības budžeta līdzekļus, bet arī
piesaistot projektu līdzekļus. Aktuāls
ir pašvaldības atbalsts sporta laukuma
modernizācijai.
Līdzīgi arī Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas direktore Marija Bukša
iepazīstināja ar skolas sasniegumiem
un skolas aprīkojumu. Viennozīmīgi
ir novērtējama skolas loma, tās
pastāvēšanas nepieciešamība, lai ne
tikai Baltinavas pagasta skolēni, bet
arī citu tuvējo pagastu skolēni varētu
iegūt profesionālas ievirzes izglītību
Sarunu gaitā Baltinavas pagasta
pārvaldes
vadītāja
pienākumu
izpildītāja Sarmīte Tabore atzina, ka
maksimāli jānodrošina pakalpojumu
pieejamība iedzīvotājiem kā līdz šim,
jo arī tagad Baltinava noteikta kā
novada nozīmes centrs. Tāpat ir svarīgi
turpināt muzeja attīstību, šogad veikt

Baltinavas vidusskolas direktors sniedza ieskatu risināmajos jautājumos, kā,
piemēram, skolēnu pārvadājumu saglabāšana, brīvpusdienu nodrošināšana visiem
skolēniem, atbalsts vidusskolas posma saglabāšanai un nodrošinājums ar atbalsta
personālu.

plānotos telpu remontdarbus.

Izveidota Viļakas pilsētas
pārvalde
2021.gada
21.jūlijā
Balvu
novada pašvaldības vadība turpināja
tikties ar jaunveidojamo pārvalžu
vadītājiem. Šoreiz savu redzējumu
par Viļakas pārvaldes pilsētas darba
organizēšanu sniedza tās vadītāja
pienākumu izpildītājs Oļegs Kesks.
Lielākās bažas, ne tikai Viļakas
pilsētas pārvaldes darbiniekim, bet arī
citiem bijušā Viļakas novada pārvalžu
vadītājiem, kā turpmāk tiks organizēts
tehniskās nodaļas darbs, jo iepriekš
tas aptvēra visu novadu. Lai būtiski
neizjauktu esošo kārtību, arī turpmāk
ir jāsaglabā tehniskās nodaļas resursi
– darbinieki un tehnika vienuviet, kur
Viļakas pilsētas pārvaldē koordinētu
darbus, bet savukārt to sniegšana
būtu nodrošināta pagastos kā līdz
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šim. Jārisina ir daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana, apsaimniekošanas
maksas maksāšanas veicināšana,
jo šobrīd trūkst
līdzekļu māju
remontiem. Dienas gaitā bija tikšanās
ar Viļakas Valsts ģimnāzijas, Viļakas
pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Namiņš”, Viļakas Mūzikas un mākslas
skolas un Viļakas sporta skolas
vadītājiem, kas arī izrādīja izglītības
iestāžu infrastruktūru un informēja
par izglītojamo skaitu, kā arī atklāja
vajadzības 2022.gada budžetam.
Tāpat kā citos pagastos, arī Viļakas
pilsētā nepieciešams
piesaistīt
finansējumu un uzbūvēt sporta
laukumu, jo tehniskais projekts jau
ir. Tāpat tika iepazīts Jauniešu centra,
Kultūras nama, muzeja un Sociālā
dienesta darbs. Laika trūkuma dēļ
nesanāca tikšanās ar visu iestāžu
vadītājiem, visdrīzāk apciemojot
Susāju pagastu, tiks apciemotas arī
citas Viļakas pilsētas iestādes.
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Sabiedriskā transporta padome atbalsta bezmaksas
sabiedriskā transporta ieviešanu 15 reģionālajos
maršrutos; bezmaksas pārvadājumi būs visos vai tikai
atsevišķos maršruta reisos
2021.
gada
6.
augustā,
Sabiedriskā transporta padome
atbalstīja bezmaksas sabiedriskā
transporta ieviešanu atsevišķos
reģionālajos maršrutos vai tikai
konkrētos reisos. Plānots, ka tas tiks
ieviests šā gada oktobrī. Bezmaksas
sabiedriskais transports būs kopumā
15 maršrutos Mārkalnes, Līdumnieku,
Šķaunes, Sunākstes, Nirzas, Istras,
Rugāju, Ipiķu, Jaunauces, Plāņu,
Jērcēnu,
Vecumu,
Sausnējas,
Leimaņu un Valkas pagastā.
Kritēriji bezmaksas sabiedriskā
transporta ieviešanai: apdzīvotība
ir mazāka par četriem iedzīvotāji
uz vienu kvadrātkilometru; valsts
dotāciju īpatsvars maršruta / reisa
uzturēšanai ir lielāks par 85%; reisu
skaits maršrutā nepārsniedz sešus
reisus dienā; ieņēmumi no pārdotajām
biļetēm, ieskaitot pasažierus, kuru
braucienus daļēji vai pilnībā apmaksā
valsts, nepārsniedz 15%.
Bezmaksas
sabiedriskais
transports visos vai tikai atsevišķos
reisos tiks ieviests šādos maršrutos:
Nr.6711 Alūksne–Dēliņkalns–Korneti–
Alūksne,
Nr.5265
Ludza–Cibla–
Krivanda–Cibla–Ludza,
Nr.5634
Ludza–Felicianova–Zilupe–Šķaune,
Nr.5497
Jēkabpils–Sunākste,

Nr.6579
Ludza–Seiļi–Rundēni–
Lauderi–Ludza,
Nr.6552
Ludza–
Zilupe–Konecpole–Ludza,
Nr.6454
Balvi–Upetnieki–Rugāji,
Nr.6608
Rūjiena–Ipiķu skola–Rūjiena, Nr.6746
Saldus–Jaunauce, Nr.6686 Smiltene–
Trikāta–Strenči–Smiltene,
Nr.6597
Smiltene–Strenči–Smiltene, Nr.6444
Viļaka–Vecumi–Lavošnieki, Nr.6517
Ērgļi–Liepkalne–Sausnēja,
Nr.6986
Jēkabpils–Mežgale
un
Nr.3034
Autoosta–Lugažu stacija–Autoosta.
Tuvākajā
laikā
Autotransporta
direkcija informēs par konkrētajiem
reisiem šajos 15 maršrutos, kuros
pasažieri varēs braukt bez maksas.
Plānots, ka, ieviešot bezmaksas
sabiedrisko
transportu,
valsts
dotācijas būtiski nepalielināsies, jo
papildus būs jākompensē tikai tā
nelielā negūto ieņēmumu daļa, kas
šobrīd netiek iegūta, pārvadājot
pasažierus, kuri maksā pilnu vai daļēju
biļetes cenu, izmantojot braukšanas
maksas atvieglojumus.
Kārtība, kā iedzīvotāji varēs
saņemt pakalpojumu bez maksas,
paliks nemainīga: autobuss kursēs
saskaņā ar noteikto kustības sarakstu,
kas būs norādīts pieturās izvietotajās
kustības saraksta plāksnēs un
mūsu mājaslapā www.atd.lv, kā arī

pārvadātāju un 1188 mājaslapā.
Pasažierim, iekāpjot autobusā, tiks
izsniegta nulles vērtības biļete,
lai Autotransporta direkcijai būtu
pieejama precīza statistika par katra
reisa pieprasījumu.
Plānots, ka maršruti, kuros tiks
nodrošināti bezmaksas pasažieru
pārvadājumi, tiks pārskatīti vismaz
reizi gadā. Savukārt Sabiedriskā
transporta padome šos maršrutus /
reisus apstiprinās uz diviem gadiem
ar nosacījumu, ka pēc sešiem
mēnešiem no lēmuma pieņemšanas
dienas padomei lēmums jāpārskata.
Autotransporta
direkcija
sekos
līdzi pieprasījumam gan esošajos
bezmaksas maršrutos / reisos, gan
vērtēs reģionālo maršrutu tīklu,
pārbaudot, vai nav parādījušies jauni
maršruti.

Balvu novada
pašvaldībā tie būs
sekojoši maršruti:
Balvi – Upetnieki –
Rugāji – Balvi
(apvienojot šo maršrutu
ar Rugāji – Upetnieki
- Balvi) un Lavošnieki –
Vecumi – Viļaka.
Plānots, ka
pieņemtais lēmums tiks
ieviests sākot ar
šī gada 1. oktobri.

Balvu novada
pagastu pārvalžu
vadītāji gatavi
jaunam darba
cēlienam
Informācija, foto: Agrita Luža
29.jūlijā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā,
Balvu novada domes vadība aicināja uz tikšanos
pagastu pārvaldniekus, lai pārrunātu saimnieciska
rakstura jautājumus. Tikšanās laikā tika secināts, ka
katram pagastam ir sava pieredze, vadot pārvaldes
un ikdienā risinot gan plānotos, gan ārkārtas
darbus. Uzklausot katru pārvaldes vadītāju,
tika saprasts kādi ir steidzamākie jautājumi, kas
jārisina.
Jau sapulces sākumā Balvu novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs ierosināja šādas
tikšanās ar pārvaldniekiem rīkot katru mēnesi, lai
aktualizētu dažādus jautājumus, sniegtu viens otram
padomus un atbalstu. Arī pagastu pārvaldnieki
šādu ieceri atbalstīja, sakot, ka šādas tikšanās ir
nepieciešamas, lai dalītos pieredzē un iespējams
rastu kopīgus risinājumus sarežģītiem jautājumiem.

Lielākā daļa pagastu pārvalžu vadītāji atzina, ka ir gatavi jaunajai apkures sezonai, jo malka jau ir sagādāta.

Viens no problēmjautājumiem, kurš gaida
savu kārtu risināšanai ir ielu apgaismojumi, jo
nepieciešams tos gan atjaunot, gan papildināt, gan,
piemēram, Krišjāņu un Vīksnas pagastos izbūvēt, jo
tur ielu apgaismojuma nav vispār. Šobrīd aktuāla
ir arī ceļu uzturēšana un ceļmalu pļaušana, ceļus
uzturot gan ar pagastos esošo tehniku, gan pērkot
ceļu uzturētāju pakalpojumus. Balvu novada
pašvaldības izpilddirektores vietnieks Jānis Bubnovs
paskaidroja, ka drīzumā tiksim iepazīstināti ar
dotācijām par autoceļu uzturēšanu, tāpēc būs
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jādomā par prioritāru to sadali. “Svarīgi saprast
arī līdzšinējo pagastu pieredzi nekustamo īpašumu
un ceļu apsaimniekošanā. Mums priekšā ir daudz
darba, taču kopīgiem spēkiem mēs visu izdarīsim!”
teica J. Bubnovs. Savukārt priekšsēdētāja vietniece
Sandra Kapteine, uzrunājot klātesošos, informēja,
ka tuvākajā laikā ir plānojusi doties uz katru no
pagasta pārvaldēm, iepazīties ar darba vietām un
saimniekošanas kārtību. “Esmu sasniedzama arī
pēc darba laika, jo ir situācijas, kuras prasa tūlītējus
risinājumus,” teica S. Kapteine.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Balvu Novada Ziņas

Iepazīstinām ar pagastu pārvaldniekiem
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Informāciju apkopoja:
Agrita Luža, Madara Siliņa
Foto: no personīgajiem arhīviem
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Nomas tiesību izsoles uz
nekustamo īpašumu

Nekustamā īpašuma
izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas
tiesības uz Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas
daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu –
zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk.
nedzīvojamās ēkas daļa 244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85
m2 platībā; iekopta zemes gabala daļa 886,2 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75
m2 platībā). Nomas tiesību nomas maksas nosacītā sākumcena – 85,63 euro (astoņdesmit
pieci euro, 63 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles pretendenti
pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
3.septembra plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2021.gada
3.septembra plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nomas tiesību nomas
maksas nosacītās sākumcenas, t.i. 8,56 euro (astoņi euro, 56 centi) un reģistrācijas maksu
5,00 euro (pieci euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā
1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada 9.septembrī plkst.10.00.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu Abrenes ielā 4A, Viļakā, Balvu
nov., ar kadastra numuru 3815 001 0241, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0241, platībā 197 m2.
Izsoles sākumcena: 488,23 euro (četri simti astoņdesmit astoņi euro,
23 centi). Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 3.septembrim
plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz
2021.gada 3.septembrim plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no nomas tiesību nomas maksas nosacītās sākumcenas,
t.i. 48,82 euro (četrdesmit astoņi euro 82 centi) un reģistrācijas
maksu 5,00 euro (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos,
3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada 7.septembrī plkst.10.00.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas
tiesības uz Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas
daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu –
zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk.
nedzīvojamās ēkas daļa 244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2
platībā; iekopta zemes gabala daļa 1750,2 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75
m2 platībā). Nomas tiesību nomas maksas nosacītā sākumcena – 90,67 euro (deviņdesmit
euro, 67 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 3.septembra
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2021.gada 3.septembra
plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nomas tiesību nomas maksas
nosacītās sākumcenas, t.i. 9,07 euro (deviņi euro, 07 centi) un reģistrācijas maksu 5,00
euro (pieci euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada 9.septembrī plkst.10.15.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas
tiesības uz Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas
daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu –
zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk.
nedzīvojamās ēkas daļa 124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2
platībā; iekopta zemes gabala daļa 1186,7 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75
m2 platībā). Nomas tiesību nomas maksas nosacītā sākumcena – 48,75 euro (četrdesmit
astoņi euro, 75 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles pretendenti
pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
3.septembra plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2021.gada
3.septembra plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nomas tiesību nomas
maksas nosacītās sākumcenas, t.i. 4,88 euro (četri euro, 88 centi) un reģistrācijas maksu
5,00 euro (pieci euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā
1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada 9.septembrī plkst.10.30.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas
tiesības uz Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas
daļu un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu –
zemes lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk.
nedzīvojamās ēkas daļa 124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2
platībā; iekopta zemes gabala daļa 1197,5 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75
m2 platībā). Nomas tiesību nomas maksas nosacītā sākumcena – 48,75 euro (četrdesmit
astoņi euro, 75 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles pretendenti
pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
3.septembra plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Visiem pretendentiem līdz 2021.gada
3.septembra plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nomas tiesību nomas
maksas nosacītās sākumcenas, t.i. 4,88 euro (četri euro, 88 centi) un reģistrācijas maksu
5,00 euro (pieci euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā
1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2021.gada 9.septembrī plkst.10.45.
Ar nekustamo īpašumu izsoļu noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija par izsoli tiek publicēta oficiālajā izdevumā
elektroniskā formātā vietnē vestnesis.lv, Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var
veikt izsolāmā objekta apskati.
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Spēle “Ziemeļlatgales
detektīvi”
Informācija: Sarmīte Vorza
Aicinām piedalīties spēlē, kura tapusi Balvu Centrālajai
bibliotēkai sadarbībā ar Balvu un Viļakas novadu tūrisma informācijas
speciālistēm, projekta Interaktīva spēle “Ziemeļlatgales detektīvi”
ietvaros. Spēlējot šo spēli, Tev būs iespēja iejusties detektīva lomā
un interaktīvā veidā iepazīt Ziemeļlatgales dabas un kultūrvēstures
objektus, kā arī tūrisma piedāvājumu. Detektīviem atklāšanai
tiks piedāvāts veikt kopumā 121 uzdevumu - misiju dažādās
Ziemeļlatgales vietās. Vairumā misiju tiks atstāti pavedieni, lai
acīgākajiem meklētājiem palīdzētu atrast atbildi. Tādejādi paralēli
varēsi ceļot un kļūt arī par ekspertu grāmatu, žurnālu un avīžu
pasaulē! Attīstīsi sevī arī fotografēšanas prasmes. Spēle pieejama
elektroniski aplikācijā “Actionbound” no 3.jūnija, un sev ērtā laikā
to varēsi turpināt spēlēt līdz pat 31.oktobrim.
Kā spēlēt šo spēli?
1) Pārliecinies, vai Tavs telefons ir uzlādēts un vai Tev ir pieejams
internets! Tas lieti noderēs ceļā, meklējot informāciju.
2) Lejupielādē savā viedtālrunī aplikāciju “Actionbound” (to var
izdarīt Apple App Store vai Google Play Store)!
3) Atrodi aplikācijas “Actionbound” meklētājā spēli “Ziemeļlatgales
detektīvi” vai arī aplikācijā noskenē spēles qr kodu!
4) Ieraksti savu spēlētāja vārdu!
5) Sāc pildīt spēles uzdevumus! Spēle sākas Balvu pilsētā (Balvu
Centrālā bibliotēka, Tirgus iela 7) un tālāk spēles pavedieni
“detektīvus” aizved aizraujošā ceļojumā pa visu Ziemeļlatgali!
6) Spēles laikā veicamais maršruts: Balvi – Balvu pag. – Rugāju pag. –
Lazdukalna pag. – Bērzpils pag. – Krišjāņu pag. – Tilžas pag. – Vectilžas
pag. – Baltinava – Briežuciema pag. – Šķilbēnu pag. – Lazdulejas pag.
– Susāju pag. – Viļaka – Vecumu pag. – Žīguru pag. – Kupravas pag. –
Medņevas pag. – Vīksnas pag. – Kubulu pag. – Bērzkalnes pag.
7) “Detektīvam” piedāvātās misijas seko cits citai. Gadījumā, ja nezini
vai neatrodi atbildi uz kādu, tad ir iespēja to izlaist. Taču vēlāk pie tā
atgriezties vairs nevarēsi. Lai pārietu pie nākamā uzdevuma jāspiež
“Beigas”. Spēlē saglabājas atvērtais jautājums, un tu vari atsākt pildīt
to arī pēc kāda laika.
8) Piesakies tūrisma objektos, kur tas ir norādīts!
9) Iemūžini redzēto dabā un tūrisma objektos fotogrāfijās, jo dažos
jautājumos kā atbilde būs jāpievieno foto!
10) Iegriezies bibliotēkās, jo vairāku jautājumu atbildes
atradīsi, ielūkojoties grāmatu lappusēs, presē un datu bāzēs!
Lieliski sabiedrotie Tev būs Balvu Centrālās bibliotēkas veidotā
Kultūrvēstures datu bāze, Novadpētniecības datu bāze, kā arī LNB
Digitālā bibliotēka.
11) Ievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības!
12) Uz balvām var pretendēt tie spēlētāji, kas izspēlējuši šo spēli līdz
31.oktobrim!
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28. un 29. augustā
Ziemeļlatgalē norisināsies
“Mājas kafejnīcu dienas”

Informācija: Ineta Bordāne
28. un 29. augustā Ziemeļlatgalē,
Balvu novadā saimnieces un
saimnieki būs parūpējušies par īpašu
vasaras svētku noskaņu un gardiem
ēdieniem, atverot savu saimniecību
durvis, pagalmus, terases, dārzus un
ierīkojot tajos improvizētas mājas
kafejnīcas ar kultūras programmām,
produkcijas tirdziņiem un cita veida
aktivitātēm. Aicinām uz “breineigu”
garšu un sajūtu ceļojumu!
Kas ir Mājas kafejnīcu diena?
Mājas kafejnīcu dienā pagalmi,
dārzi, sētas un citas vietas, kur ikdienā
nenotiek ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu, pārvēršas par vienas
dienas kafejnīcām. Interesentiem tiek
piedāvāts nogaršot uz vietas tapušu
ēdienu, baudīt kultūras programmu
un atpūtas un izklaides iespējas. Mājas
kafejnīcu dienā varēs paviesoties
arī pie ļaudīm, kas ikdienā neuzņem
tūristus un nav profesionāli pavāri,
bet šoreiz gatavi priecēt viesus ar pašu
gatavotiem ēdieniem un viesmīlību,
radīt svētku atmosfēru un unikālu
piedzīvojumu!

Mājas kafejnīcu dienu mērķis
ir popularizēt reģionālā tūrisma
galamērķus,
veicināt
kopienu
sadarbības un īpašo, novadam
raksturīgo stāstu izcelšanu kulinārajā
tūrismā. Mājas kafejnīcu dienas Latvijā
notiks jau trešo gadu, ideju aizgūstot
no Igaunijas. Iniciatīvu organizē LLTA
“Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru
(LIAA) un novadu pašvaldībām visā
Latvijā dažādās norises vietās un
laikos no jūlija līdz oktobrim.
Ceļotāju ievērībai:
• Plānojot maršrutu, pārliecinieties
par mājas kafejnīcas darba
laiku un vai nav nepieciešama
iepriekšēja rezervācija!
• Ievērojiet visus valstī noteiktos
epidemioloģiskās
drošības
pasākumus un esiet atbildīgi
pret sevi, saimniekiem un citiem
apmeklētājiem!
“Mājas kafejnīcās” norēķini iespējami
tikai skaidrā naudā!
Ieplāno
vasaras
nogali
Ziemeļlatgalē un dodies ciemos
nobaudīt vietējos labumus! Vēlam
visiem pasākuma apmeklētājiem
aizraujošus garšas piedzīvojumus!
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Balvu novadā viesus gaidīs 13 mājas kafejnīcas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arnita Melberga ar ģimeni mājas kafejnīcā “Elkšņos” Balvos;
Saimniece Ingrīda Supe un atbalsta māja “Brīvupes” Kubulu pagasta
Tutinavā;
Saimniece Sarmīte Ķirsone un Rančo “Ozolmājas” Balvu pagasta
Kārkliniekos;
Prūšu ģimene viesu namā ‘’Paradīzes’’ Bēzkalnes pagasta Brūklājos;
Briežuciema seno amatu meistaru tematiskā ciema saimnieces un
saimnieki mājas kafejnīcā “Cārmyuška” Briežuciemā;
Annele Slišāne ar ģimeni mājas kafejnīcā #zeļčusola Šķilbēnu pagastā;
Jāņa un Jura Supu ģimenes mājas kafejnīcā “Stabļovas ķiploks un medus”
Šķilbēnu pagastā;
Z/S Kotiņi saimniece Vija Kuļša “Rekovas Dzirnavās” Rekovā;
Mārīte Slišāne mājas kafejnīcā “MāGaLiņa gordumi” Upītē;
Valentīna Sproģe ar ģimeni mājas kafejnīcā “Spāģi” Rugāju pagastā;
Aldis Pušpurs mājas kafejnīcā “Zaļais mežs” Susāju pagasta Egļavā,
kādreizējā mežniecībā;
Skaidrīte Šaicāne mājas kafejnīcā “Skaidrītes sieri” Medņevas pagastā;
Aija Keiša ar muzikālo mājas kafejnīcu “Siltumos” Baltinavas pagastā.

14. augustā Balvos, laukumā pie kultūras nama, no plkst. 9:00 notiks
tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt
tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus un mājražotāju gardumus,
sezonas augļus un dārzeņus, stādus un amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!
Tirgotājiem obligāti jāpiesakās pa tālruni 26461435 līdz 11. augustam. Bez
iepriekšējas reģistrācijas tirgoties tirdziņa norises vietā aizliegts! Tirdzniecības
vietu skaits ierobežots.
Apmeklējot tirdziņu, aicinām būt atbildīgiem un ievērot 2 m distanci no
citiem apmeklētājiem, nedrūzmēties, ievērot roku higiēnu!
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Viļakas Gaismas pilij ezera krastā - 90
Informācija: I.Lindenberga
Foto:Madara Jeromāne
2021.gads Viļakai ir
nozīmīgs daudzās jomās,
bet izglītības vēsturē šogad
atskatāmies uz vairākām
nozīmīgām
gadadienām:
pirms 155 gadiem Viļakā
tika dibināta pirmā skola –
Eržepoles tautskola, Viļakas
Valsts ģimnāzija svin savu 90.
jubileju un šogad aprit arī 25
gadi kopš mūsu Gaismas pils
ir atguvusi savu vēsturisko
nosaukumu un statusu.
Šogad
mūsu
atkalredzēšanās
svētki
notika citādi – ikviens
domās
izstaigāja
skolas
gaitas, satikās ar skolotājiem
un skolas draugiem un
baudīja
siltas
atmiņas,
izstaigājot skolas apkārtni.
Renovētajā ģimnāzijas ēkā
bija atvērtas visas mācību
klases, laboratorijas, kā arī
pagrabstāvs un bēniņi, kur
varēja redzēt gan vēsturiskās
liecības ( apskatīt 20.gs.
sākuma telpu krāsojuma
atsegumu 2. stāvā
un
Marienhauzenas
muižas
ķieģeļu atsegumu 3. stāva
kāpņu telpā un bēņiņos),

Vakara krēslā romantisku un maģisku ar gaismām un apskaņošanu mūsu skolu uzbūra Māris Lāpāns,
bet ik stundas teksta ierakstu veidoja Aldis Prancāns – paldies par sadarbību un ieguldīto darbu!

gan aplūkot mūsdienu skolas
iekārtojumu.
Skolas
pārejā
bija
skatāma
viena
izstādes
“Gaismas pils atspulgi” daļa,
otra daļa - skolas jaunā
korpusa iekšpagalma 1.stāva
logos. Bija iespēja ieskatīties
renovētajā ģimnāzijas sporta
hallē un šautuvē jaunā

korpusa pagrabstāvā.
Ik stundas teksta un mūzikas
saspēles ciklā “Ar mīlestības
pieskārienu..”
(veltījums
mūzikā, dziesmā, vārdā)
baudījām
mūsu
skolas
absolventu
dziesmu
autoru Aiņa Šaicāna, Ineses
Smirnovas
(dz.Bondare),
Ilgvara
Čigurova,
Jāņa

Sprukuļa, Madaras Mieriņas,
Normunda Orlova, Ingas
Jermakovas (dz.Makarova),
Lindas Makarovas radošos
darbus, ieklausījāmies Ruttas
Jeromānes dzejas vārsmās.
Jo īpašu svētku sajūtu
radīja spēka zīmes skolas
pagalmā, Dižozols latvisko
jostu rotā un izgaismotais

Piemiņas akmens mūžībā
aizgājušajiem
skolas
darbiniekiem un skolēniem
Ģimnāzijas
saime
saka paldies Balvu novada
pašvaldības priekšsēdētājam
Sergejam
Maksimovam,
esam gandarīti par dāvāto
bumbieri, kas augs Laimes
dārzā aiz skolas jaunā korpusa.
Sakām paldies Inesei
Smirnovai (dzimusi Bondare ),
Skaidrītei Prancānei (dzimusi
Ločmele ), Oļegam Pančukam,
2016. gada absolventiem
par pārsteiguma dāvanām
skolas telpām un muzejam.
Pateicības vārdi ikvienam
skolas
absolventam,
skolotājam un darbiniekam
par nozīmīgām lietām un
fotogrāfijām, ko ziedojāt
izstāžu tapšanai.
Bija tik patīkami redzēt
sajūsmu un prieku, ar kādu
Viļakas Valsts ģimnāzijas
ciemiņi un bijušie absolventi
ieradās uz jubilejas svinībām,
satikās, atcerējās savus skolas
gadus un izstaigāja atmiņu
takas.
Daudz laimes un saules
mūžu, mana SKOLA, 90.
dzimšanas dienā!

Eko cilts latviešu gaumē
Informācija: Gunita Prokofjeva
Foto: no personīgā arhīva
Pēc dzīves pandēmijas ēnā jau
gadu ar pusi, esam pieņēmuši šo jauno
situāciju un sējam radīt iespējas citā
realitātē. Esam kļuvuši drosmīgāki,
pieņemot izaicinājumus un jaunas
iespējas, ko radījusi krīze. Tieši
tāpēc pienāca laiks realizēt projektu,
kurā Balvu Bērnu un jauniešu
centra jauniešu biedrība “Kalmārs”
iesaistījās
pirms
pandēmijas
situācijā. Biedrība kļuva par partneri
dalībai Erasmus + apmaiņas projektā
Nr.2020-1-NLO2-KA105-002924 “The
Eco Tribe”, Turcijā, Sigacik pilsētā,
kuras vadošais partneris Erasmus +
apmaiņas projektā Nr.2020-1-NLO2KA105-002924 “The Eco Tribe”,
Turcijā, Siģacik pilsētā organizācija
Cultreclash4you no Nīderlandes.
Projektā kopumā piedalījās 5
partnerorganizācijas no dažādām
valstīm:
Turcijas,
Nīderlandes,
Gruzijas, Horvātijas un Portugāles.
Kopumā 31 dalībnieks 10 dienu garumā
iedziļinājās ekoloģijas, un ilgtspējīgas
atkritumu
apsaimniekošanas
jautājumos Eiropā un kā tas ietekmē
planētas ekoloģiju. Pirms došanās
Latvijas komanda 5 cilvēku sastāvā –
Gunita Prokofjeva, Annija Ertmane,
Vadims Sņegovs, Ernests Mežals,
Santa Šmite, veica sagatavošanās
darbus, dalībai projektā, jo iesaistoties

uzņēmāmies arī atbildību par
projekta norisi kopumā. Kopā Latvijas
komandai bija jārīko trīs aktivitātes –
kas ir ilgtspējīga ekoloģija, jāprezentē
ekoloģijas un atkritumu pārstrādes
situācija Latvijā un jāprezentē Latvijas
kultūra.
Aktivitāšu gaitā komanda atzina,
ka iepriekš veiktie sagatavošanās
darbi aktivitātēm ir paveikti lieliski, jo
tika saņemti atzinīgi pateicības vārdi
no vadītājiem un organizatoriem, jo
aktivitātēs tika izmantotas dažāds
metodes un paņēmieni, lai runātu
interesanti par nopietnām lietām un
apzinātu cilvēku attieksmi pret dabu
no dažādiem Eiropas reģioniem.
Ilgtspējīga saimniekošana ir rūpes
par dabu un planētas nākotnes
veidošana šodien. Vai mēs neradām
par daudz atkritumu ikdienā, vai
es lietoju vairakkārt lietojamos
maisiņus, krūzītes un citas ikdienā
nepieciešamās lietas un neradu
kalnu atkritumu katru dienu, vai
es
pārstrādāju
kompostējamos
atkritumus un dodu iespēju viņiem
atsākt dzīvi? Šie jautājumi projekta
dalībniekus pavadīja katru dienu, jo
pasaules ekoloģiskā situācija ir katra
privāta atbildība katru dienu. Katras
valsts “ekocilts” prezentēja ekoloģisko
situāciju savā zemē, liekot aizdomāties
un salīdzināt savas valsts risinājumus.
Priecēja tas, ka visas valstis stāstīja par
dabas resursu izmantošanu enerģijas

Visi projekta dalībnieki projekta gaitā tika ierauti dažādās radošās aktivitātēs, ar virs
mērķi iedziļināties dažādas ekoloģijas problēmās.

ražošanai, jo vēja un saules enerģija ir
cilvēces nākotne.
Par skaistākai Latvijas “ekocilts”
pasākumu izvērtās Latvijas kultūras
vakars, kurā jaunieši ieradās stilizētos
taututērpos un pasākumu atklāja
ar Mārtiņa Brauna “Saule. Pērkons.
Daugava” atskaņošanu visiem grupas
dalībniekiem, liekot aizvērt acis. Visi
klātesošie sajuta spēcīgo vēstījumu
un, dziesmas nobeigumā paceļot
rokas pret debesīm, pauda savu
saviļņojumu. Stāstījām un radījām
Dziesmusvētku fenomena nozīmi
latviešu kultūrā, jo visi Latvijas
“ekocilts” dalībnieki ir tautu deju
dejotāji vai dzied korī.
Jaunieši dalījās dzīvnieku ciltīs
un šajās grupās meklēja galveno
problēmu un meklēja risinājumu

11

kādai no viņiem sāpīgākām tēmām,
kas skar ekoloģiju. Kopīgs svelmīgs
un skaists notikums bija jauniešu
apmaiņas
pēdējā
diena,
kad
organizatori jauniešus veda ekskursijā,
atklājot Turcijas dabas skaistumu un
cilvēku sirsnību. Kopīgi apskatot Senās
Romas impērijas ceturtās lielākās
pilsētas drupas Efesā, kuras vēl šobrīd
izskatās majestātiski un iespaidīgi. Lai
arī tas notika 42 grādu temperatūrā
ēnā, piedzīvotais bija neaizmirstams.
Atgriežoties
Latvijā,
esam
atveduši te tikai D vitamīna krājumus
rudenim, bet arī jaunus sadarbības
partnerus
jaunām
projektu
aktivitātēm. Esam ieguvuši jaunus un
atbildīgus kolēģus Eiropā un esam
pārrunājuši arī iespējamās projektu
tēmas.

KULTŪRA

Uzvarētājs
būs Valdis
Bušs
Turpinājums no 1.lpp.

Balvu novada domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs
pasniedza
dalībniekiem sertifikātus par
dalību plenērā. “Sertifikātu

Balvu Novada Ziņas
saņēma mūsu
leģenda,
Latgales kultūras un vizuālās
mākslas vienotājs, Latgales
ainavu gleznotājs, pedagogs
un mākslas izglītības procesu
virzītājspēks Latgalē - Osvalds
Zvejsalnieks. Drosmīgs dabas
formu un ritmu atainotājs
izmantojot
glezniecības

izteiksmes
līdzekļus
–
Ričardas
Garbačiauskas.
Lakonisms un formas satura
tīrība. Dziļums. Izraudzītās
vietas
veiksmīga
kadra

meistare. Grafiskās valodas
integrētāja
glezniecībāKalli Kalde. Mirkļus tveroša,
stāstoša.
Māksliniece,
kuras
darbi
paspilgtina,
izceļ un izgaismo vārdos
ietērpjamo pārdzīvojumu un
piedzīvojumu. Gleznieciskas
sirsnības māksliniece - Ieva
Rupenheite.
Daudzpusīgs
mākslinieks,
gleznotājs,
keramiķis un provokators
mākslā. Sava ceļa mākslā
gājējs.
Kolorists
un
minimālists - Jānis Kupčs.
Klasiskās glezniecības un
ainavu glezniecības spilgta
jaunās paaudzes māksliniece,
kurai interesē daba, dabas
formas, krāsu krāšņuma
klātbūtne. Saskata un attēlo
košumu
savos
plenēra
ainavu stāstos – Neonilla
Medvedeva,”
dalībniekus,
saņemot
sertifikātus,
raksturoja plenēra kuratori
Elita Teilāne un Māris Čačka.
“Paldies organizatoriem,
māksliniekiem, finansētājiem,
Valda Buša ģimenei, kuri ir
pārvarējuši visas pandēmijas
radītās grūtības. Paldies
uzticīgajiem
izstādes
atklāšanas apmeklētājiem,
kuri atklāšanas pasākumu
apmeklē ik gadu. Šī ir īpaša
diena, kad kopā atceramies
Valda Buša paveikto un
turpinām mākslinieka iesākto
citā dimensijā. Mums īpaši
būtu no Valda Buša jāmācās,
ka tajā, kas skar mūsu vērtības,

2021. gada 10. augusts
nav iespējams kompromiss.
Mēs turpināsim organizēt šo
plenēru, lai mainītu cilvēku
domāšanu.
Turpināsim
attīstīties un katru gadu
strādāt arvien labāk un labāk.
Lai augstu mastā plīvo plenēra
karogs,” atklājot izstādi,
klātesošos uzrunāja Balvu
novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs.
Sadarbības
partnera
Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra direktors
Māris Čačka atgādināja, ka
pirms pieciem gadiem viens
no idejas autoriem sadarbībai
bija Sergejs Maksimovs. Māris
Čačka uzsvēra, ka izveidojusies
sadarbība ar katru gadu
attīstās un ir izveidojusies
jau nozīmīga plenēra “Valdis
Bušs” laikā tapušo darbu
kolekcija, kurā ir iekļautas
87
gleznas.
Sadarbības
galvenā atslēga esot cilvēki
un
vienojošais
faktors
ģeniālā Valda Buša atstātais
mantojums. Runājot vienam
ar otram, izzinot un iepazīstot
vienam otru ir iespējams
veidot ciešu sadarbību. Māra
Čačka paveikto Viļakas vārda
popularizēšanā starptautiski
bija
novērtējusi
Viļakas
novada dome un Māris
saņēma godam nopelnīto
pašvaldības Atzinības rakstu.
Saviļņota un pateicīga
ir Valda Buša ģimene, kuru
ik gadus pārstāv dēls Ilmārs
un mazbērni Jānis, Laura un

Jubilejas plenēra
dalībnieku dzīvesstāsti
un piedzīvotais plenērā
Informācija: Vineta Zeltkalne
Foto: Lina Bocytė, Elita Teilāne un
Vineta Zeltkalne
Jubilejas
jeb
piektajā
starptautiskajā
glezniecības
plenērā “Valdis Bušs 2021”
(projekts Nr. Nr. LKP2021/45
“5. Starptautiskais glezniecības
plenērs “Valdis Bušs 2021””)
piedalās latviešu mākslinieki:
Osvalds
Zvejsalnieks,
Jānis
Kupčs, Ieva Rupenheite, Neonilla
Medvedeva,
igauniete
Kalli
Kalde un lietuvietis Ričardas
Garbačiauskas.
Laikā no 12. jūlija līdz 20.
jūlijam plenēra dalībniekiem
bija
iespējams
iepazīties

ar kultūrvēstures un dabas
objektiem
Viļakā,
apskatīt
industriālo Kupravu, apmeklēt
Balvu novada muzeju un Balvu
mākslas skolu, iejusties partizānu
lomās Stompaku purva takās, kaut
nedaudz iesoļot Stiglavas gravas
noslēpumainajā valstībā, vakaros
degustēt dažādas tradicionālās
Ziemeļlatgales garšas Rekavas
dzirnavas, baltmaizīti “Vēršukalnā”,
mājražotājas Mārītes Slišānes
gardos konditorejas gardumus.
Plenēra dalībnieki 21.jūlijā
apmeklē Daugavpils Marka Rotko
mākslas
centru.
Iespaidiem
bagātajās dienās, mākslinieki
atrada radošo garu, lai gleznotu
un pastāstītu par savu pieredzi.

Osvalda
Zvejsalnieka

lielā mūža mīlestība ir plenērs, gleznošana
dabā, neatkarīgi no laikapstākļiem un
vietas. Osvalds Zvejsalnieks, spītējot
lielajam karstumam, atrada laiku, lai
pievienotos jubilejas plenēram. Osvalds
ir laimīgs būt Ziemeļlatgalē – vietā, kas
viņam asociējas ar jaunības dienām.
Lai arī Osvalds Ziemeļlatgalē ir bijis
neskaitāmas reizes, vienmēr te ierodoties
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Ieva. Mazbērni ir pārliecināti,
ka vectēvs, skatoties no
mākoņa maliņas, ir ļoti
laimīgs, ka viņa dzimtajā pusē
– Viļakā atdzimst un dzīvo
profesionālā māksla, tiek
veltīta uzmanība ainavai dabā
un notikumu attēlošanai
dabā.
Jūrmalas
pilsētas
domes Kultūras nodaļas
pārstāves Dace Ziemele un
Dace Liepiņa, Bulduru Izstāžu
nama kuratore Līga Baņķiere
ir priecīgas par Viļakā
redzēto un atzina, ka vēlētos
sadarbību turpināt izstādot arī
plenēra laikā tapušos darbus
Jūrmalā. Plenēra laikā, lai
mākslinieki gūtu iedvesmu
darbam, svarīgi ir iepazīties
ar Ziemeļlatgales dabas,
kultūrvēstures un nemateriālo
kultūras mantojumu. Svarīga
ir arī garīgā dimensija.
Latgale nav iedomājama bez
dažādu konfesiju baznīcu
apmeklējumiem un lūgšanām,
lai plenēra gaita noritētu
sekmīgi. “Pablo Pikaso ir
teicis, ka māksla palīdz tīrīt
dvēseles ikdienas putekļus.
Paldies mūsu māksliniekiem,
kuri bagātināja mūsu ikdienu
ar sarunām, klātbūtni, prieku
un lūgšanām. Esmu laimīgs,
ka garīgais un laicīgais saplūst
vienā, lai cilvēkam palīdzētu
tuvoties dievišķajam un
pacelties
pāri
ikdienas
putekļiem,” teica Viļakas
Romas
katoļu
draudzes
prāvests Guntars Skutels.

var atklāt, ko jaunu un gūt
iedvesmu gleznošanai. Šoreiz
īpaši uzrunāja senatnīgā melnā
sega ar krāšņi, sarkanajiem
ziediem
kultūrvēstures
lauku
sētā
“Vēršukalns”.
Mākslinieks ir priecīgs, ka šāds
plenērs notiek Ziemeļlatgalē.
“Gleznotājs
Osvalds
Zvejsalnieks dzimis 1944. gada
21. martā Varakļānos. Beidzis
Latvijas Mākslas akadēmiju
(LMA), kopš 1976. gada ir
Latvijas Mākslinieku savienības
biedrs. Kopš 1970. gada strādā
Rēzeknes lietišķās mākslas
vidusskolā, daudzus gadus
strādājis Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolā par direktoru.
Mākslinieks ir LMA profesors,
viņa
studenti
ir
daudzi
šodienas kultūrtelpā zināmi
mākslinieki, tajā skaitā viņa
radošās darbības turpinātāji, kas
cildina Latgales ainavu un kopj plenēru
tradīcijas. Osvalds Zvejsalnieks sarīkojis
daudzas izstādes Latvijā un ārvalstīs,
tostarp vairāk par 20 personālizstādēm,
piedalījies
neskaitāmos
mākslas
plenēros. Mākslinieka darbi atrodami
daudzu muzeju un privātpersonu
kolekcijās Latvijā un ārvalstīs,” pastāstīja
Daugavpils Marka Rotko mākslas centru
direktors Māris Čačka.

KULTŪRA

Kalli Kalde
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Balvu Novada Ziņas

Igauniete
dzīvo DienvidIgaunijas laukos, kur viņas galvenais iedvesmas
avots ir ezers, kas atrodas blakus viņas lauku

mājai, kurā dzīvo arī Kalli četri
bērni. Kalli Kalde ir puslodzes
māksliniece
un
puslodzes
mākslas skolotāja, jo strādā
Tartu mākslas skolā. Māksliniece
glezno
dažādās
tehnikās,
pamatā glezno ar eļļas krāsām.
Glezno cilvēku portretus, aktus,
dabu, veido litogrāfijas, spēlējās
ar foto. Tā kā dēls strādā
ar nākotnes tehnoloģijām
–
datorprogrammām,
tad
Kalli redzētās mikroshēmas
ir
iedvesmojušas
radīt
21.gadsimta
gleznu
sēriju
ar krāsainajām, dažādajām
mikroshēmām. Kalli Kalde ir
ilustrējusi vairākas grāmatas,
arī pasaku grāmatas. Ir
veidojusi zīmējumu ciklus
ar konkrētām valstīm, kuras
viņa ir apmeklējusi. Grafikas
simpozijos
ir
piedalījusies
Somijā, Vācijā, personālizstāde
ir bijusi Valmierā. Kalli bija
sapnis
piedalīties
kādā
glezniecības plenērā un ir laimīga, ka šogad šis
sapnis ir piepildījies. Stāstu atradīsiet katrā Kalli
gleznā.

Ričardas
Garbačiauskas

ar mākslu ir saistīts visu dzīvi, taču 2011.
gadā nolēma sākt darīt vairāk to, kas pašam
patīk visvairāk. Mākslinieks dzīvo Šauļos.
Savus darbus viņš vairāk grupē pa tēmām,
nevis pēc gadiem. Ir bijuši periodi, kad
vairāk pievērsies figūras zīmējumiem, tad
meklējis ritmiskas, dekoratīvas kompozīcijas.
Viņa dzīve sastāv no cikliem, kad kāds
gleznošanas cikls noslēdzas, tad sāk meklēt
jaunu tēmu. Figurālajās kompozīcijās sācis
gleznot reālās, līdz nonācis līdz abstraktajām,
ir pētījis un zīmējis arī vēsturisko tēmu.
Glezno arī portretus. Ir bijis dzīvē eļļas
krāsas periods, strādā arī ar akrila krāsām,
ir bijušas arī tušas tehnikā veidoti gleznu
cikli. Ričardam visiecienītākais izmēts ir 1.00
līdz 1.20 vai 1.50, liela formāta gleznas nav
viņa specializācija. Ričardas ir universāls
mākslinieks, spēj gleznot maza formāta
gleznas - arī 20 x 20 cm, bet visu darbu
pamatā ir sajūtas, glezno ātri, attēlojot
procesus iztēlojās, jūt intuitīvi un ekspresīvi.
Ričardam vairāk patīkot paša radītās abstraktās gleznas, bet cilvēkiem vairāk patīkot reālas gleznas.

Jaunākā

plenēra

Neonilla

dalībniece

ir
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latviete

Medvedeva

, kura
2011. gadā absolvēja Latvijas mākslas akadēmiju.
Neonillai visvairāk patīk gleznot reāli, dokumentālā
glezniecība. Jaunā māksliniece visvairāk strādā ar
maza izmēra audekliem, glezno ar eļļas krāsām.
Protams, Neonilla var gleznot arī liela izmēra gleznas,
bet ar nelielo izmēru, viņa spēj tvert mirkli. Viņa šādu
mirkli notvēra arī sestdienas vakarā, kad apmeklēja
kultūras pasākumu “Ermoņiku skaņas”, kamēr citi
klausījās mūziku, tikmēr Neonilla gleznoja un nepilnu
2 stundu laikā portretglezna ar 3 jaukiem bērniem
bija pabeigta. Neonilla regulāri piedalās arī plenēros
Latvijā un citur. Gleznās ir attēlotas ļoti daudzas
Latvijas pilsētas: Liepāja, Ventspils, Kārsava, Bauska,
Rauna, Dzintari un daudzas citas vietas. Ja vēlaties,
lai Jūsu pilsētas ainas, dzīve tiek atspoguļota gleznās,
uzaiciniet Neonillu. Vienā plenēra esot visu laiku
lijis lietus, nebija iespējams gleznot ārā, lai izietu no
situācijas Neonilla sāka apgriezt savas gleznas un tā
tapa gleznas ar 4 dažādiem motīviem. Neonilla dzied
pareizticīgo baznīcas korī.

Jānis Kupčs un Ieva Rupenheite nāk no tālās

Kurzemes, Ventspils puses. Kurzemnieki ļoti labi jūtas
Latgalē. Jānis Kupčs ir mākslinieks, kurš ir strādājis gan
mākslas skolā par skolotāju, gan Ventspils muzejā.
Jānis Kupčs ir arī keramiķis. Visvairāk glezniecībā
mīl strādāt ar kvadrāta formu – 1.20 x 1.20 m. Jānis
uzskata, ka mākslinieks pilsētvidē spēj saskatīt daudz
vairāk nekā vienkāršs cilvēks. Mākslinieku var uzrunāt
par daudzdzīvokļu māju betona apmetums, kurā
var izlasīt vēstījumu. Jānim patīk strādāt ar tēmām,
veido vienu izstādi, piemēram, “Kuģu vēderi”, tad
koncentrējās par stāsta radīšanu ceļam, kas ved no
mājām laukos uz darbu Ventspilī. Jānim daudz reiz
vieglāk ir stāstiem par saviem keramikas darbiem,
jo gleznās atklāj sajūtas, bet keramikas darbi ir reāli
aptaustāmi un to stāstu ir vieglāk izstāstīt. Jānis ir
ne tikai keramiķis, bet arī keramiķis restaurators,
Ventspils muzejā restaurējis podiņu krāsnis un
izgatavojis trūkstošos elementus pats.
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Ieva Rupenheite ir ne tikai radoša

personība, kura glezno gleznas un raksta dzeju, bet
arī strādā ar projektiem Ventspils muzejā. Ieva jau 11
gadus organizē plenēru, kurā viņa ir ne tikai projekta
rakstītāja, bet arī mākslas plenēra kuratore, izstādes
iekārtotāja un kataloga sastādītāja. Ieva priecājās,
ka “Valda Buša 2021” plenēram lomas ir sadalītas, ir
projekta vadītājs un ir radošā komanda – kuratori Elita
Teilāne un Māris Čačka. Ievai izdevniecībā “Neputns.
lv” ir izdotas vairākas dzejas grāmatas: 2021.gadā
dzejas krājums “Palaidiet sievieti”, izdoti dzejas
krājumi “Nepāriet”, “Melnās krelles”, “Vajadzīgo
pasvītrot”. Ieva ir arī ilustratore grāmatām, sastādījusi
grāmata par Viju Zariņu un Kasparu Zariņu.

PROJEKTI

2021. gada 10. augusts

Balvu Novada Ziņas

Kubulos vēl par
vienu atpūtas
vietu vairāk
Informācija, foto: Agate Vanaga
Kubulos jau top pirmā no atpūtas vietām
projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGAPSKOV (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava)” ietvaros.
Šajā vietā tiks uzstādīta koka lapene ar soliem
un galdu, velosipēdu statīvs un koka laipa pāri
grāvim, lai riteņbraucēji un kājāmgājēji droši
nokļūtu līdz atpūtas vietai. Vēl divas atpūtas
vietas tiks izveidotas Sitā un Vīksnā.
Atpūtas vietu izveidi zaļajā ceļā veic IK
“Lapsiņas K” par summu EUR 5768.81 (pieci
tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro,81
centi) bez PVN, PVN 21 % EUR 1211.45 (viens
tūkstotis divi simti vienpadsmit euro, 45 centi),
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kopējā summa EUR 6980.26 (seši tūkstoši deviņi
simti astoņdesmit euro, 26 centi).
Balvu novada pašvaldība atgādina, ka
dzelzceļa posms pamazām tiek labiekārtots un būs
paredzēts tikai nemotorizētajam transportam,
līdz ar to kategoriski aizliegts pārvietoties pa to
ar motorizētajiem transportlīdzekļiem un smago
tehniku. Izņēmuma gadījumā posmu varēs
izmantot iedzīvotāji, kuriem nepieciešams nokļūt
savā īpašumā.
Projektu (Nr. LV-RU-006) “GREENWAYS RIGAPSKOV” (Zaļie ceļi Rīga-Pleskava) līdzfinansē
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programma 2014.–2020. gadam. LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programmu
2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība,
Latvijas Republika un Krievijas Federācija. LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programma
2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas
pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot
reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu
un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas
mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Jaunas zināšanas ugunsdrošībā un brīvprātīgo
ugunsdzēsēju būtībā
Informācija: Santa Šmite
Viedoklī dalījās: Egīls Kaužēns
Foto: Elīna Sprukule
Šī publikācija ir sagatavota ar
Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības
programmas
2014.2020.
gadam
finansiālu atbalstu. Par tās
saturu pilnībā atbild Balvu
novada pašvaldība un tā var
neatspoguļot Programmas,
Programmas
dalībvalstu
Latvijas un Krievijas, kā arī
Eiropas Savienības viedokli.
Viļakā, 14. un 15.jūlijā,
norisinājās projekta LVRU-II-053
„GreenPalette”
aktivitātes: seminārs par
ugunsdrošību ,dabā, mājoklī
un darbā, iedzīvotajiem un
pirmā (kopumā plānotas
divas)
meistarklase
par
ugunsdrošību
un
brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem,
ko
organizēja
Latvijas
Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
biedrību
apvienības
(turpmāk LBUBA).
Semināra laikā varēja
uzzināt dažādas būtiskas
lietas
par
ugunsdrošību
dabā, mājās un darbā,
savukārt
meistarklases
laikā varēja apgūt ne tikai
teorētisko informāciju, bet
arī praktisko, dodoties izzināt,
ko nozīmē būt par brīvprātīgo
ugunsdzēsēju.
Par UGUNSDROŠĪBU - vai
drošību mājoklī
Ja
mēs
aplūkojam
ugunsdrošības
galvenos
uzdevumus, tad tos iedalām
šādi:

1.
Veicam
pasākumus
lai novērstu ugunsgrēka
izcelšanos;
2. Veikti pasākumi kas
ierobežo uguns izplatīšanos;
3. Veikti pasākumi lai
nodrošinātu
veiksmīgu
cilvēku evakuāciju;
4.
Radīt
nosacījumus
veiksmīgai
ugunsgrēka
dzēšanai;
5. Mācēt rīkoties nelaimes
gadījumā (zināt kā izsaukt
palīdzību,
kā
izmantot
dzēšanas līdzekļus, veikt
evakuāciju u.c.)
Mums savos mājokļos ir
jāplāno un jāveic šie pasākumi
tā, lai nenonāktu līdz
nelaimei, kad nepieciešams
saukt palīgā glābējus un
operatīvos dienestus. Tāpēc
būvējot un ekspluatējot ēku
svarīgi ir vērst uzmanību
apkures sistēmai, elektrības
tīkliem un patērētājiem.
Savlaicīgi tos pārbaudīt, veikt
apkopes un nomaiņu. Ievērot
ugunsdrošos attālumus vai tie
būtu starp apkures ierīcēm un
ēku degošām konstrukcijām,
vai ugunsdrošs attālums starp
ēkām. Ne mazāk svarīgi ir vērst
uzmanību evakuācijas ceļiem,
lai nelaimes brīdī varētu ātri
izkļūt no ēkas. Te vēršam
uzmanību vai evakuācijas ceļi
nav aizkrauti, tajos nav degoši
materiāli un evakuācijas
durvis viegli atveramas.
Atklāt uguns nelaimi palīdz
dūmu detektors un nelaimes
sākumstadijā mēs izglābjam
ne tikai sevi, bet arī īpašumu.
Tāpēc katram pilsonim ir
jāmāk rīkoties ugunsgrēka
gadījumā zinot kā izsaukt
glābējus un
kā pareizi

izmantot
ugunsdzēsības
līdzekļus.
Semināra
laikā
iepazīstinājām
un
atsvaidzinājām iedzīvotājiem
zināšanas par šo tēmu, jo
izvairīties no nelaimes ir ir
katra paša spēkos, ievērojot
ugunsdrošības
galvenos
uzdevumus. Ja esam nonākuši
līdz palīgā saucienam, tad
kādu no šiem ugunsdrošības
pasākumiem
neesam
ievērojuši un te jau sākās citi
- ugunsdzēsības pasākumi.
Tāpēc mūsu kopējais mērķis ir
nepieļaut nelaimes izcelšanos
un dzīvot drošā vidē.
Par UGUNSDZĒSĪBU brīvprātīgo ugunsdzēsēju
darbību
Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
darbība
Latvijā
šogad
atzīmēja 156.gadadienu. Ne
velti mūsu senči organizēja
šo kustību, lai nelaimes brīdī
varētu ātri un organizēti
mazināt ugunsnelaimes sekas
un likvidēt to. Jo ātrāk mēs
atklāsim
nelaimi,
jo
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mazāku ļaunumu tā nodarīs.
Nelaimi sākumstadijā palīdz
atklāt dūmu detektori, bet
te ir jāseko nekavējošai
rīcībai pirmajās minūtēs un
izšķiroša loma te ir vietējiem
iedzīvotājiem - sabiedrībai.
Cik tā ātri iesaistās nelaimes
ierobežošanā,
likvidācijā.
Jo ātrāk uzsākti pirmie
glābšanas
pasākumi,
jo
mazāki nelaimes apmēri un
ierodoties palīgspēkiem vai
operatīviem dienestiem ir
iespējams izvairīties no lieliem
zaudējumiem. Ne velti gadu
gaitā eksperti ir izvērtējuši
kad pirmajās 13 minūtēs no
nelaimes sākuma ir jānotiek
pirmajiem dzēšanas darbiem,
jo 17.minūtes brīva degšana
ir riska robeža tam, lai
rastos nekontrolēta un ātra
attīstība lielās platībās. Tāpēc
dzēšanas darbos iesaistāmos
papildspēkus plāno tā, lai
tie sāktu ierasties jau no
18. minūtes. Ievērojot šos
pamatprincipus
mēs
būsim lielākā drošībā ar

mazāk nelaimes dalījumiem
mazākiem
zaudējumiem.
To mēs varam panākt
apmācot vietējās brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
komandas,
kuras reaģē uz notikumu
pirmajās minūtēs, pārzina
apkārtējos
iedzīvotājus,
ēkas, objektus, ceļus, ūdens
ņemšanas vietas.
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.
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Viļakā
remontē
un krāso
velosipēdus
Informācija, foto: Vineta Zeltkalne

Jaunais
uzņēmējs
Rēvalds
Šakins ir realizējis Viļakas novada
domes atbalstīto projektu Nr. 2021VND-1-07 “Velosipēdu restaurācijas
un
pulverkrāsošanas
darbnīcas
“Bushma Bikes” izveidošana”. Viļakā,
Pils ielā 14, uzvarot pašvaldības
izsludinātajā
izsolē,
Rēvalds

Atklāts veloinfo punkts
Informācija, foto: Vineta Zeltkalne
Šī publikācija ir sagatavota ar LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam
finansiālu atbalstu. Par tās saturu
pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība
un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.
Projekta
Nr.
LV-RU-006
“GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie
ceļi Rīga – Pleskava) ir realizēta zaļā
ceļa infrastruktūras aktivitāte. Vēl
Viļakas novada domes pastāvēšanas
laikā atjaunoja ēku Pils ielā 14, Viļakā,
kurā atradīsies velo-info punkts.
Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programma
2014.–2020. gadam.
Sestdien, 31. jūlijā mārketinga
pasākumā ikvienam interesentam
laika posmā no plkst. 12.00 līdz
16.00 bija iespējams apmeklēt ēku
Pils ielā 14, Viļakā, lai iepazītos ar
telpām, ko pašvaldība atjaunoja
pārrobežu
sadarbības
projektā.
Piesakot pakalpojumu pašvaldībā,
šajā ēkā ir
iespējams ārpusē
uzlādēt
e-velosipēdu,
tālajiem,
profesionālajiem
velobraucējiem
ir iespējams pieteikties dušas

Balvu Novada Ziņas
pamazām sāk iekārtot savu darbnīcu.
Par pašvaldības projektu konkursā
piešķirtajiem līdzekļiem 1990 euro
iegādājās puverkrāsošanas krāsni,
par savu līdzfinansējumu 820,75 euro
nopirka pulverkrāsošanas pistoli,
pulverkrāsošanas rāmi, dažādas
krāsas: cinka grunts pulverkrāsu,
lakas finiša pulverkrāsu, hroma
efekta pulverkrāsu, melnu matētu
pulverkrāsu un sarkanu pusmatētu
pulverkrāsu.
Rēvalds par uzņēmējdarbības

2021. gada 16. jūlijs
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projektu bija aizdomājies jau 2020.
gadā, bet tad ideja vēl nebija
izkristalizējusies līdz galam un
projekta pieteikumu pašvaldības
izsludinātajā konkursā neiesniedza.
Kārtīgi visu pārdomāja, atklāja,
kas ir pulverkrāsošana un projekta

pieteikumu iesniedza 2021. gada
pavasarī
izsludinātajā
projektu
konkursā. “Esmu priecīgs, ka mana
ideja guva atbalstu. Vēl ir jāiegulda
daudz
privātais
finansējums
instrumentu iegādei un darbnīcas
ierīkošanai, bet esmu entuziasma pilns
uzsākt savu uzņēmējdarbību un palikt
dzīvot laukos, jo neesmu dzirdējis,
ka mūsu pusē kāds reklamētos, ka
remontē velosipēdus vai piedāvā ko
nokrāsot ar pulverkrāsu. Domāju, ka
finansējums jaunam cilvēkam 2000
euro ir pietiekams, bet, lai reāli uzsāktu
savu uzņēmējdarbību, lai tas kļūtu
par pamatdarbu, labāk būtu atbalstīt
topošos uzņēmējdarbības projektus
ar 5000 euro. Pašvaldības atbalstītajā
projektā iegādājos dārgāko iekārtu –
pulverkrāsošanas krāsni, bet pārējie
darba instrumenti būs jāiegādājas
pašam. Šajā krāsnī varēšu nokrāsot
arī motociklu detaļas, auto diskus un
citas nelielas lietas.
Lai nodrošinātu līdzfinansējumu
iegādājos pamatkrāsas, bet pēc
klienta velmēm ir iespējams iegādāties
jebkuru krāsu. Ļoti daudz pavadīju
laika internetā, lai izpētītu informāciju
kā notiek pulverkrāsošana. Tā ir videi
draudzīgāka, ilgmūžīgāka krāsošanas
metode kā ķīmiskā krāsošana.
Krāsošana notiek ar statiskās
elektrības palīdzību. Ja krāsojot kas
nobirst uz zemes, tas ir kā pulveris, to
saslauka un uz zemes nepaliek krāsa.
Pulverkrāsošanas krāsni izmanto, lai
krāsa pieķertos detaļai un iegūtu savas

raksturīgās īpašības. Ir jau pieteikušies
pirmie klienti,” par projekta ideju
pastāstīja Rēvalds Šakins.
Rēvalds ir pabeidzis bakalaura
studijas politikas zinātnē Latvijas
Universitātes
Sociālo
zinātņu
fakultātē. Studijas bija nozīmīgas,
jaunietis ieguva kontaktus, bijuši
forši pasniedzēji kā Ivars Ījabs, Juris
Rozenbalts u.c. Rēvalds ir atklājis,
ka gan vectēvs, gan vecvectēvs bija
aizrāvušies ar velosipēdiem. “Bushma
bikes nosaukums radās interesanti.
Kādreiz vizinājos ar velosipēdu pa
Medņevas pagastu uz Skandīnes
pusi un atklāju, ka ir nomarķēts velo
maršruts pa Lozdovas gravu. Pie
Lozdovas gravas tek upīte Bušma,
tā ir Ķiras pieteka. Tā ļoti iepatikās
šis nosaukums un vārdu angliskoju,
lai ne tikai vietējie var izlasīt. Es biju
ievērojis, ka daudziem cilvēkiem ir
pilni šķūņi ar veciem velosipēdiem
un cilvēki nezina, ko ar tiem darīt.
Novēroju, ka lielākās Eiropas pilsētās
jaunieši labprātāk izvēlas senatnīgus
‘’vintage’’ velosipēdus, kas arī
man pašam šķiet organiskāki un ar
pievienoto vērtību. Kāpēc pirkt jaunu
velosipēdu, ja var izmantot lietotu?”
teica Rēvalds Šakins.
Ikviens interesents var pieteikties
pie Rēvalda (mob.t. 27801992),
ja ir vēlēšanas atjaunot savu veco
vai jauno velosipēdu, kā arī, ja ir
interese nokrāsot dažādas detaļas
motocikliem, autodiskus un citas
lietas.

pakalpojumam. Pašvaldība vienu
projektā atjaunoto telpu ir iznomājusi
uzņēmējam Rēvaldam Šakinam,
kurš nomas tiesības ieguva izsolē.
Rēvalds Šakins sniegs velo remonta un
velosipēdu krāsošanas pakalpojumu.
Apmeklētāji
sestdien
visvairāk
jautājumus uzdeva Rēvaldam, kā
notiks velosipēda detaļu krāsošana,
kas ir pulverkrāsošana, vai nebūs žēl
tik skaistas telpas nokrāsot ar dažādām
krāsām, krāsojot
velosipēdus,
cik maksās pakalpojums. Rēvalds
pacietīgi atbildēja uz visu interesentu
jautājumiem un klientus pieņems
pēc iepriekšējās pieteikšanās, zvanot
pa mob.t. 27801992. Rēvalda sapnis
ir redzēt pēc iespējas vairāk vecos
velosipēdus ielās, kā arī vēlētos, lai
vairāk jaunieši brīvo laiku pavadītu
aktīvāk,
piemēram,
dodoties
izbraukumā ar velosipēdiem. Rēvalds
vēlētos nobraukt arī visu garo zalā
ceļa maršrutu no Ropažu novada līdz
robežkontroles punktam “Vientuļi”.
Zaļā ceļa maršruts no Sauriešiem
Ropažu novadā līdz Ērgļiem ir 98
km, no Gulbenes līdz Viļakai 75 km.
Riteņbraucēji var izvēlēties braukt
maršrutu, kas iet pa bijušajām
dzelzceļa līnijām, vai Vidzemes
augstienē izvēlēties braukt pa zaļā
dzelzceļa savienojošiem posmiem
caur Madonu vai caur Vecpiebalgu un
Jaunpiebalgu pa vietējiem autoceļiem.
Arī sestdien ikviens interesants
individuāli varēja izbraukt kaut īso
velo maršruta loku Viļaka – Mežvidu
skola – Žīguri – Viļaka.
Aicinām

iedzīvotājus un viesus atvaļinājuma
laikā un nedēļas nogalēs atpūsties
aktīvi. Sestdien velo-info mājas
apmeklētāji vēlējās arī noskaidrot,
kad Viļakā būšot viesnīca, jo esot tik
daudz objektu, ko apskatīt, bet ne
visiem pietiek vietas viesu namiņos,
kuri bieži vasaras sezonā ir aizņemti.
Kā arī dažreiz rodas ašās idejas divu
dienu ceļojumam. Apmeklētāji vēlējās
noskaidrot, kas nākotnē notiks ar
pārējām telpām ēkā, kurām nepietika
finanšu līdzekļu šajā projektā, lai
tās atjaunotu. Pašvaldībā labprāt
nākotnē iznomātu arī pārējās telpas,
tikai nomniekam būs jārūpējas par
telpu aprīkošanu atbilstoši uzņēmēja
biznesa idejai.
Projekta
kopējais
budžets
ir
793036
euro,
Projekta

līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014 -2020.gadam ir 713732,40 euro
(90 % no projekta budžeta) un projekta
partneri līdzfinansē projektu 10 %
apmērā – 79303,60 euro. LatvijasKrievijas
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.
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Klienti aktīvi darbojas un izpauž sevi radoši
Informācija, foto: Daira Apšeniece
Lazdukalna pagasta Benislavā, Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros,
tika atklāts jauns sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums- Dienas aprūpes
centrs, kuru apmeklē pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem
un bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Klienti centrā ar prieku apgūst un
nostiprina dažādas prasmes, tiek organizētas radošas nodarbības dažādās
tehnikās un veicināta saturīga brīvā laika pavadīšana.
Nodarbībās aktīvi tiek izmantoti otrreiz pārstrādājami materiāli. Klienti
no papīra avīzēm veido skaistus groziņus un dekora priekšmetus. No veca un
neizmantojama apģērba tiek veidoti lupatu paklāji, šūti priekšauti un citas
noderīgas lietas. Lai klienti varētu adīt sitas zeķes ziemai, vispirms nepieciešams

sagatavot dziju. Šajā procesā ar prieku iesaistās arī tie klienti, kur adīt neprot
– sākumā tiek sagādāti nevajadzīgi džemperi, tie tiek izārdīti un dzija satīta
kamolos. No otrreiz izmantojamās dzijas tiek veidotas skaistas mandalas.
Mazākie centra apmeklētāji aktīvi darbojas ar papīru un krāsām. Centra Sociālā
darbiniece dalās pieredzē ar filcēšanas mākslu un māca klientiem dažādus
filcēšanas darbus. Mazākie centra apmeklētāji aktīvi darbojas ar papīru un
krāsām.

Lai klienti varētu adīt sitas zeķes ziemai, vispirms nepieciešams sagatavot dziju. Šajā procesā ar
prieku iesaistās arī tie klienti, kur adīt neprot – sākumā tiek sagādāti nevajadzīgi džemperi, tie tiek
izārdīti un dzija satīta kamolos. No otrreiz izmantojamās dzijas tiek veidotas skaistas mandalas.

Lai klientiem pilnveidotu dzīves prasmes, tiek organizētas arī kulinārās
nodarbības- gatavotas kūkas, cepti cepumi, siets Jāņu siers.

Apmeklētāju radošie darbi tiek izvietoti uz centra logiem, lai arī apkārtējie
iedzīvotāji var priecāties par paveikto. Laipni gaidīti tos apskatīt!

Mobilās lietotnes
“TripLV”
izveidošana
Informācija: Margita Štāle-Krēmere
Plāno savu ceļojumu ātri un vienkārši.
Ērti izvēlies starp daudzām sev interesējošām
kategorijām. Iegūsti papildus informāciju par
dažādiem objektiem (apraksts, mājaslapa,
kontakti, novērtējums un atstātie komentāri).

Seko līdzi nepieciešamajam laikam gan ceļā, gan
objektu apskatei, sabalansējot kopējo maršruta
laiku. Atzīmē, ko vēlies un brauc, optimizē
maršrutu, pieliec klāt vēl kādu interesantu vietu
vai apmeklē kādu foršu pasākumu pa ceļam. Pēc
apskates novērtē piecu zvaigžņu skalā un atstāj
komentārus par redzēto un sajusto. Neaizmirsti
ceļojumā iekļaut ēšanas pauzi kafejnīcā vai kādā
no piknika vietām pie dabas. Viss atpūtai vienuviet
tavā viedtālrunī. Šobrīd aplikācijā pieejamā
informācija un tās lietošanas iespēja tiek katru
dienu papildinātas un uzlabotas.
Projekts: “Mobilās lietotnes “TripLV” izveidošana”;
Projekta īstenotājs: SIA “TRIP LV ”
Projekta Nr. 20-07-AL19.2101-000007;
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Projekta kopējās izmaksas: 19 500,00 euro , no kā
publiskais/ELFLA finansējums sastāda 13 650,00;
Projekta mērķis: Projekta rezultātā ir izveidota
mobilā lietotne (aplikācija) “TripLV” vienkāršai
ceļojumu maršruta plānošanai pa Latviju braucot ar
auto.

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Prieka osta
Viļakā
Informācija: Vineta Zeltkalne

Foto: no Biedrības “Saules stari
Viļakai” arhīva
No 28. līdz 31.jūlijam Viļakas
estrādē notika 9 -12 gadus veciem
bērniem dienas nometne “Vasara”,
kuru organizēja biedrība “Saules
stari Viļakai”. Tā īstenošanu finansē
projekts Nr. 2021.LV/ĢDP/005/01
“Ģimenes - miera un prieka osta”.
Sen Viļakas pilsētā četras dienas
nebija redzēti tik smaidīgi un laimīgi
bērni. Ja pirmajā nometnes dienā
bērni nāca nedroši, jo nezināja, kas
viņus sagaida, tad nākamās dienas
dedzīgākie dalībnieki ieradās jau
vismaz pusstundu pirms nometnes
sākuma. Domāju, kāpēc pēkšņi tik
daudz bērnu parādās estrādē pirms
nometnes sākuma, bet ieskatījos un
redzu, ka visiem uzvilkti T-krekliņi,
kurus paši bija izveidojuši pirmajā
nometnes dienā.
Sen Viļakā nebija notikusi
nometne bērniem, tāpēc vecāki
bija ļoti laimīgi, ka bērniem šogad
bija iespējams apmeklēt nometni
Viļakā. Pārvarējām visas pandēmijas
radītās grūtības, jo Covid-19 testi
bija jāveic visiem dalībniekiem,
brīvprātīgajiem un skolotājām, kurām
nebija derīgs sertifikāts par potēšanu
vai slimības izslimošanu. Bērniem
patika viss, bet visvairāk patika
T-kreklu dekorēšana ar termo plēvju
zīmējumiem un ziepju vārīšana, jo tā
ir visfantastiskākā lieta un vienmēr
izdodas. Nedaudz grūtākas bērniem
likās vannas bumbu izgatavošanas

#labsvaibs
ļauj sajust
sevi
Informācija: Gunita Prokofjeva
Foto: no projekta arhīva
Jaunizveidotā Balvu novada
jaunatnes darbinieku un jaunatnes
darbā iesaistīto pāratāvju komanda,
kas kopā darbojas jau gadu, šajā
pavasarī kopīgi startēja IZM Valts
programmas projektu konkursā
Covid – 19 pandēmijas seku
mazināšanai. Apstiprinātais projekts
nr. Nr. VP2021/1-110 „#Labsvaibs”
uzsākās jūlijā ar aktivitāti Balvos, kā
uzdevums bija pulcināt jauniešus
aktivitātei klātienē, jo ikviens ir
noilgojies pēc satikšanās prieka gan
jaunieši, gan jaunatnes darbinieki.
Projekta aktivitātes un atbalsta
grupu aktivitāšu norise ir vērsta uz
atbalsta sniegšanu un pandēmijas
psihoemocionālo seku mazināšanu,
kas ir skārusi ikvienu cilvēku jaunajā
realitātē, veicināt jauniešu līdzdalību.

Balvu Novada Ziņas
un sveču liešanas meistardarbnīcas.
Radošo meistardarbnīcu (ziepju
vārīšanas, sveču liešanas, vannas
bumbu izgatavošanas un T-kreklu
apdrukas) vadītāja Elita Teilāne atzina,
ka bērniem visgrūtāk esot gājis ar
vannas bumbu izgatavošanu, jo tur
masa jāmaisa ātri, lai nesakalst, citiem
tas izdevās, citiem nedaudz sliktāk,
bet gala rezultātā visi tika pie vannas
bumbām. “Katrs bērns ir pelnījis
uzmanību, lai pastāstītu kā pareizi
veidot meistardarbnīcā ieplānoto
darbību,” piebilda Elita Teilāne.
Nometnes katras diena tika veltīta
ģimenei, pirmā diena – mammām, otrā
– tēviem, trešā – vecvecākiem. Daudz
tika runāts par mīlestības izrādīšanu
ģimenē, aicinājām atgriežoties mājās
samīļot vecākus un vecvecākus.
“Nometne ir izdevusies. Liels paldies
komandai, liels paldies brīvprātīgajām
jaunietēm Raivitai, Agnesei, Samantai
un Annijai. Jūs darījāt tik brīnišķīgu
darbu. Izdevās pat izveidot pērļu rotas.
Bērni bija ļoti jauki, mīļi un ļoti dažādi.
Katrs varēja sev atrast kā izpausties,
kurā jomā vairāk pilnveidoties,”
pastāstīja nometnes vadītāja Anita
Vjakse.
Pirmsskolas skolotāja Elita Logina
atzina, ka šī viņai ir pirmā pieredze
darboties nometnē. “Šis man bija
pirmais izaicinājums. Es esmu ļoti
apmierina, ka esmu uzaicinātā
darboties nometnē. Man ļoti patīk
strādāt ar bērniem. Ir patīkams
gandarījums par paveikto. Bērni ir
katrs ar savu odziņu, katrs bērns ir
īpašs. Man patika mūsu komanda, ļoti
atbalstoša, mums saskanēja. Bērni tik
ļoti iepazinās, tik ļoti sadraudzējās, ka
vēlēsies satikties arī pēc nometnes.
Bērni gāja mājās ar pozitīvām
emocijām un nebeidza vien stāstīt,
ko ir darījuši nometnē. Bērni ļoti
Jaunieši pandēmiju ir izjutuši
personīgo pārdzīvojumu plaknē, citi
noteikumi mācību iestādēs, jaunā
realitāte ar ierobežojumiem, pilnīgi
pārtrauktas visas satikšanās iespējas.
Pusaudžu un jauniešu vecumposmā
svarīgākais
ir
socializēties
ar
jauniešiem, sajust piederību savai
vienaudžu grupai, attīstot sevi kā
personību, izzinot sevi un pasauli.
Brīdī, kad ierobežojumi ir sasnieguši
zemāko slieksni, ir jārīkojas. Projekts
“#labsvaibs” ir iespēja būt kopā
ar jauniešiem dažādas tematiskās
aktivitātēs, un iepazīt jaunizveidotā
Balvu novada dažādas vietas, tiekoties
ar lielā novada jauniešiem.
Atklāšanas
aktivitāte
“Atkalsatišanās” pulcēja 50 Balvu
novada jauniešus, lai iepazītos un
satiktos aktīvās izklaidēs un sajustu
piedzīvojumu
garšu.
Dažādas
aktivitātes un grupu nodarbības
notiks līdz šī gada nogalei, tāpēc
ikviens, kurš jūt vajadzību būt kopā
ar citiem jauniešiem ir gaidīts,
sekojiet informācijai sociālos tīklos
un informatīvajā platformā “Atpakaļ
nākotnē” sociālajā tīklā Facebook un
jauniešu centru kontos.
Pasākuma moderators Rolands
Keišs kopā ar jauniešiem iepazinās un
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Nometnes katras diena tika veltīta ģimenei, pirmā diena – mammām, otrā – tēviem,
trešā – vecvecākiem.

bēdājas, ka nometne esot bijusi par
īsu,” teica Elita Logina. Inita Raginska
ir pieredzējusi dalībniece, nodarbību
vadītāja nometnēs, kurās viņai
parasti bija uzdots kāds uzdevums,
piemēram, atbildēt par dziedāšanu,
mācīt dalībniekiem dziesmas, rūpēties
par muzikālo pavadījumu. “Šī bija
pirmā nometne, kurā es atbildēju par
visu. Jo visur centos palīdzēt, kur bija
nepieciešama palīdzība vai bērniem,
vai meistardarbnīcu vadītājiem, vai
sporta aktivitātēs. Viss aizgāja tā
viegli. Ko es neredzēju, to redzēja
citi. Mūsu jaunietes pirmo reizi bija
brīvprātīgās un viņām ļoti patika,
viņas nevar sagaidīt, kad sāksies otrā
nometne. Jaunietes bija tikai vienu vai
divus gadus vecākas par vecākajiem
dalībniekiem. Viņas ir apguvušas tik
daudz, visu saprata, visu iemācījās.
Nezinājām vai jaunietes nāks visas
dienas kā brīvprātīgās, bet viņām
tā patika, ka steigšus nāca uz katru
nākamo nometnes dienu. Liels prieks
izmēģināja spēkus dažādās spēlēs un
izaicinošas aktivitātēs. Kopīgi gūstot
priekus un smejoties par veiksmēm
un komiskām situācijām, kuru netrūka
visā pasākuma gaitā. Vasara lutina un
kopīgi guvām priekus arī baudot “Balvi
wake up” piepūšamās atrakcijas un
piedaloties pašu organizētās stafetēs
un izaicinājumos, kas radīja prieku
un sajūtu, ka ikdienā ir ienācis sen

bija nometnes vecāku grupiņā saņemt
komentārus, ka bērniem ļoti patīk,
mājās esot stāstījuši, ko dienā darījuši,
ko iemācījušies. Gandarījums, ka
vecāki arī to novērtē. Mums bija
ļoti zinātkāri bērni un aizrāvās
ar aktivitātēm, ko organizējām
nometnē,” aizrautīgi stāstīja Inita
Raginska.
“Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonds no piešķirtajiem
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības
integrācijas fonda finansiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu atbild biedrība “Saules
stari Viļakai”.

gaidītais atkalsatikšanās brīnums.
Kopīgās sarunās un pasākuma
novērtējuma gaitā jaunieši atzina,
ka ļoti gaidīts ir šis laiks, kad ir būs
iespēja kopā darboties un iepazīt
vienam otru.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”

Pasākuma gaitu pavadīja lietus, kur bija sen gaidīts viesis Balvos, tāpēc tas nemazināja
kopā būšanas prieku.
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5.Starptautiskais Balvu
novada atklātais šaha
turnīrs Tilžā

Balvu Novada Ziņas
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Informācija, foto: Jānis Melnis
31.jūlijā
un
1.augustā
Tilžas vidusskolā notika piektais
starptautiskais Balvu novada atklātais
šaha turnīrs. Piedalījās 48 dalībnieki
no Balviem, Tilžas, Maltas, Rēzeknes,
Rēzeknes
novada,
Limbažiem,
Jēkabpils, Rīgas, Daugavpils, Balvu
novada un Jēkabpils novada. Jānis
Grigalis pārstāvēja Danijas šaha
klubu.
Turnīru tiesāja galvenais tiesnesis
Anatolijs Jasinskis no Maltas un
tiesnesis Aleksandrs Vasiļkovs no

Rēzeknes. Savās vecuma grupās
pirmās vietas izcīnīja Martijs Krakops
no Tilžas, Māris Kristaps Strazdiņš no
Limbažiem, Maksims Šestakovs no
Rēzeknes, Kaspars Circenis no Balvu
novada un Jekaterina Smirnova no
Rēzeknes. Helmuts Voits no Balviem
ieguva trešo vietu starp vīriešiem.
Dāvis Romanovskis no Jēkabpils
novada savā pirmajā turnīrā ieguva
trešo vietu. Ļoti patīkami, ka šogad
piedalījās daudz jauno šahistu - 15
meitenes un 22 zēni.

Atzeles 3×3 basketbola
finālā iekļūst 7 Balvu
novada 3x3 basketbola
komandas
Informācija:Arnis Voika, Elmārs
Rakstiņš
Foto: no personīgā arhīva

Lai sekmētu 3x3 basketbola
attīstību
Alūksnes,
Balvu,
Gulbenes un Madonas novados
un noskaidrotu 3x3 basketbola
spēcīgāko komandu, 7.augustā
Madonā norisinājās Atzeles 3×3
basketbola fināls, pirms tam
aizvadot četrus posmus četrās
pilsētās Madonā, Alūksnē, Balvos
un Gulbenē.
Finālā piedalījās 40 komandas,
no katras vecuma grupas 8
spēcīgākās komandas, kuras tika
noskaidrotas četru posmu spēlēs.
Starp tām arī Balvu novada 3x3
basketbola komandas – Balvu
SS1, Balvu SS2, “Balvu kingi”,
Rugāji U-12, Rugāji U-14, BK
Lazdukalns, BK “Lazdukalns 2“.
Godalgoto 3.vietu finālā U12
/2009.gadā dzimuši un jaunāki/
(kopā par spēcīgākās komandas
titulu cīnījās 14 komandas) –
izcīnīja “Balvu kingi” (A.Jonaitis,
R.Timenieks, K.Zakss), 1.vieta „BK

3x3 Madona-09”, 2.vieta Gubenes
„Melnie brieži”, bet Rugāji U-12
palika 6.vietā.
U10 /2011.gadā dzimuši un
jaunāki/ vecuma grupā (kopā par
spēcīgākās komandas titulu cīnījās
9 komandas) finālā Balvu SS1 palika
5.vietā, bet Balvu SS2 – 8.vietā.
Finālā U14 /2007.gadā dzimuši
un jaunāki jaunieši (kopā par
spēcīgākās komandas titulu cīnījās
17 komandas) startēja Rugāji U-14
un palika 8. vietā.
U16 /2005.gadā
dzimuši
un jaunāki jaunieši (kopā par
spēcīgākās komandas titulu cīnījās
13 komandas) vecuma grupā no
Balvu novada nebija komandu
fināla sacensībās.
Open /2004.gadā dzimuši
un vecāki vīrieši/ (kopā par
spēcīgākās komandas titulu cīnījās
21 komanda) finālā startēja BK
“Lazdukalns” un BK “Lazdukalns
2“. Paldies ikvienai komandai
un ikvienam sportistam, kurš
pārstāvēja Balvu novadu Atzeles
3x3 basketbola sacensībās.

Godalgoto 3.vietu finālā U12 /2009.gadā dzimuši un jaunāki/ (kopā par
spēcīgākās komandas titulu cīnījās 14 komandas) – izcīnīja “Balvu kingi”.

#labsvaibs
mudina uz
iekšējo mieru
un harmoniju
Informācija: Solvita Logina
Foto: no projekta arhīva
Turpinās jaunizveidotā Balvu
novada jaunatnes darbinieku un
jaunatnes darbā iesaistīto pārstāvju
kopīgi izstrādātā projekta Nr. VP2021/1110
„#Labsvaibs”
īstenošana.
Tas uzsākās jūlijā ar aktivitāti
“Atkalsatišanās”. Otrā aktivitāte „Labs
vaibs” tika plānota pie Svātūnes ezera,
taču nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ notika
Baltinavas vidusskolas sporta hallē.
Tā kā projekta aktivitātes galvenokārt
ir vērstas uz atbalsta sniegšanu
un
pandēmijas
psihoemocionālo
seku mazināšanu jauniešu vidū, šīs
aktivitātes galvenais mērķis bija veidot
jauniešu izpratni par pašpalīdzības
veidiem, ko iespējams izmantot ikdienā
savas
psihoemocionālās
veselības
uzlabošanai.
Pasākuma laikā jauniešiem kopā
ar jogas pasniedzēju Veltu Supi bija
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iespēja sajust un iepazīt savu enerģiju,
jogu, gūstot praktiskas iemaņas, ko
izmantot ikdienas gaitās, lai novērstu
paniku, trauksmi un mazinātu stresu, kā
arī gūtu pozitīvas emocijas. Pozitīvākās
atsauksmes jauniešu vidū guva Tibetas
skanošo trauku meditācija, kuras mērķis
ir sasniegt apgaismību un, protams,
relaksācija. Tāpat tika sniegts priekšstats
par ēteriskajām eļļām kā atbalstu cīņā ar
stresu un tā radītajām sekām. Aktivitātes
laikā jaunieši dalījās savās pārdomās,
emocijās un pieredzē, kā ēteriskās eļļas
ir palīdzējušas uzlabot emocionālo
labsajūtu un dabisko ārstēšanu.
„Labs vaibs” aktivitāte pulcēja Balvu
novada jauniešus un jaunatnes
darbiniekus, lai veicinātu sevis un
apkārtējo pieņemšanu, ļautu iepazīt
dažādas relaksācijas metodes, ko
izmantot mājas apstākļos.
Dažādas šī projekta aktivitātes un
grupu nodarbības notiks līdz šī gada
nogalei, tāpēc ikviens, kurš jūt vajadzību
būt kopā ar citiem jauniešiem, ir gaidīts,
sekojiet informācijai sociālos tīklos
un informatīvajā platformā “Atpakaļ
nākotnē” sociālajā tīklā Facebook
un jauniešu centru kontos. Seko
“#labamvaibam” kopā ar Balvu novada
jaunatnes jomas aktīvistiem!
“Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2021.-2023. gadam
ietvaros”.

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES/SPORTS

Smūtīju fenomens
Informācija, foto: Agnese Puļča

Projekta “reAkcija” profesiju garšas aktivitātes
ietvaros, notika pavārmākslas iepazīšana kopā ar
aktīvo Margitu Štāli-Krēmeri, kura saimnieko viesu
namā “Rūķīši”. Aktivitātes laikā bērni un jaunieši
iepazina veselīgo smūtiju pagatavošanas mākslu,
kas vasarai ir ļoti piestāv.
Smūtijus gatavoja no piena un piena spēka
dzērieniem un variēja ar dažādām garšām, gan
izmantojot veselīgākas sastāvdaļas, kā, piemēram,
spinātus, gurķus, gan saldākas – zemesriekstu
sviestu, ananasus. Tāpat neizpalika arī sezonas
ogu, augļu, dažādu sēklu izmantošana, lai izbaudītu
daudzveidīgas garšu nokrāsas smūtijos.
Aktivitātes dalībnieki ar interesi piedalījās

2021. gada 10. augusts

Balvu Novada Ziņas

Nr.251

smūtiju pagatavošanas meistarklasē, grieza
augļus un dārzeņus, paši ieteica idejas kādas
sastāvdaļas kopā sajaukt un nepacietīgi
gaidīja, kad viss kopā sablenderēsies, lai
nobaudītu gala rezultātu. Smūtiju gatavošanai
robežu nav, bērni un jaunieši saprata, ka var
jaukt kopā dārzeņus ar augļiem, pielikt klāt
salātlapas, kurus ikdienā nelieto, bet izrādās,
ka sajucot kopā, tos nemaz nejūt.
Interesanti smūtiji sanāk, kad pieliek
klāt piparmētru lapas, tāda īsta un svaiga
vasaras garša, bet, ja gribas kaut ko saldu, tad
kā saldinātāju izmanto zemesriekstu sviestu.
Galvenais ir atrast savas garšas un vasara,
kas bagāta ar ogām, augļiem, dārzeņiem
un daudzveidīgiem augiem ir īstais laiks, lai
mielotos ar garšīgiem smūtijiem!
Lai katram sava smūtiju garša un skaists
vasaras pēdējais mēnesis!

Aktivitātes dalībnieki ar
pagatavošanas meistarklasē.

interesi

piedalījās

smūtiju

Sporta aktivitātes Didzis Aleksāns iegūst augstas vietas
Semenovā
ložu šaušanas sacensībās Lietuvā
Informācija, foto: Antra Prancāne
Jūlijs mūs iepriecināja ar saulainiem un
karstiem laika apstākļiem. Balvu novada Viļakas
JIC Medņevas pagasta Semenovas sporta stadionā
norisinājās vairākas aktivitātes, kurās varēja
piedalīties jaunieši ar savām ģimenēm.
Guvām atvēsinājumu no karstās saules ,,Ūdens
prieku dienā’’, kurā varēja piedalīties individuālajās
disciplīnās un arī komandas stafetē. Slapju ūdens
veldzi varēja dabūt aktivitātēs: ,,Ūdens nesējs’’,
,,Slapjais skrējiens’’ un vēl citās dažādās aktivitātes,
kuras visas bija saistītas ar ūdeni.
Pasākums noslēdzās ar ūdens kaujām. Vairāk
pierādīt sevi un sajust sacensību garšu varēja ,,Sporta
aktivitātēs’’. Individuāli pa vecuma grupām sacentās
tādās disciplīnās kā: ,,Lielās pēdas’’, ,,Minjongolfs’’,
,,Niknie putni’’, ,,Tieši mērķī’’, u.c. disciplīnās.
Protams, arī neizpalika draugu un ģimeņu skrējiens
stafetē.
Paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt
pasākumus un dalībniekiem par izturību šajā karstajā
laikā, un aktīvu darbošanos!

Informācija: Dina Krakope
Foto: no personīgā arhīva

Viļakas
Bērnu
un
jaunatnes
sporta
skolas
izglītojamais Didzis Aleksāns
no 1. – 4. jūlijam piedalījās
Baltijas
kausa
izcīņas
sacensībās Lietuvā – Rokiškos.
Vingrinājumā junioriem
MŠ – 60 šāvieni guļus Didzis
Aleksāns izcīnīja 1.vietu. Kopā
ar Aizputes sporta skolas
izglītojamo Annu Stiegeli
vingrinājumā
junioriem
MIX ar pneimatisko šauteni
Didzis Aleksāns ieguva 2.
vietu. Kopvērtējumā Latvija
sacensībās ieguva 2. vietu.
Paldies izglītojamajiem,
trenerim Ēvaldam Vancānam
un vecākiem!

Baltijas U18, U20 komandu
čempionāts vieglatlētikā
Informācija, foto: Balvu Sporta skola
31.07.-01.08. Ogrē notika Baltijas
komandu čempionāts, sacenšoties U18 un
U20 izlasēm.
Sacensību oficiālais nosaukums ir Baltijas
komandu čempionāts, jo ar medaļām tiek
apbalvoti katras disciplīnas pirmo triju vietu
ieguvēji. Savukārt sacensības var saukt arī par
visu triju Baltijas valstu maču, jo par katru izcīnīto
vietu tiek piešķirti punkti, kuri sumējoties
veido komandu cīņas vērtējumu. Pirmsākumos
visas Baltijas valstu (arī Republiku) kopējas
sacensības tika dēvētas par mačsacīkstēm. No
Balvu Sporta skolas piedalījās 2 sportisti.
U-18 grupa
Evelīna Stepanova
Dāvis Stepanovs

6.vieta kārtslēkšanā
2.60m
5.vieta lodes grūšanā
14.92m

19

IZGLĪTĪBA/KULTŪRA

Balvu Novada Ziņas

2021. gada 10. augusts

Nr.251

XII Latvijas Skolu jaunatnes Starp debesīm un zemi
dziesmu un deju svētku
auto brauciens “Saulesvija
pa pašvaldībām” ieripo
Balvos
Informācija, foto: Iluta Jaunžeikare

21.jūlijā, Balvos ieripoja XII
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku auto brauciens
“Saulesvija pa pašvaldībām”, sveicot
vietējos dalībniekus un fiksējot
sveicienus video materiālā.
Saulesvijas komandu ar svētku
auto sagaidīja Balvu vilks, kā arī
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Šajā laikā visi jaunizveidotā Balvu
novada skolēnu kolektīvi nelielās
grupiņās sava kolektīva ietvaros
un ievērojot visus valstī noteiktos
epidemioloģiskos
noteikumus
dažādās pilsētas vietās sagaidīja un
uzgavilēja svētku organizatoriem, kuri
bija ieradušies pie mums no Rīgas - XII
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku vēstnesis Jānis Grigalis,
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku sveicinātāja Katrīna
Griga, XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku norišu
režisore Edīte Siļķēna un Saeimas
deputāte Evija Papule. “Svētki ir tur,
kur esam mēs!” – tāds ir šo svētku
moto. Tāpēc šoreiz mūsu kolektīvi Balvu Kultūras un atpūtas centra deju
kolektīvs “Balvu vilciņš” (3 grupas),
Balvu Kultūras un atpūtas centra
jauniešu deju kopa “Rika”, Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas jauniešu deju kolektīvs
“Kastanis”,
Balvu
sākumskolas
deju kolektīvs “Saulstariņi” (2
grupas), Kubulu Kultūras nama un
Stacijas pamatskolas tautas deju
kolektīvs “Cielaviņa”, Rugāju novada
vidusskolas Tautas deju kolektīvi (2
grupas), Tilžas Kultūras nama deju
kolektīvs “Palazdīte”, Balvu Mūzikas
skolas Pūtēju orķestris, Baltinavas

Mūzikas un mākslas skolas pūtēju
orķestris, Baltinavas vidusskolas koris,
Balvu Valsts ģimnāzijas koris, Tilžas
vidusskolas koris, Balvu Mūzikas
skolas koris un vokālais ansamblis,
Briežuciema Tautas nama folkloras
kopa “Soldanī”, Upītes bērnu un
jauniešu folkloras kopa “Upīte”,
mūsdienu deju studijas DI-dancers
deju grupas “Rozīnītes” un “Juniori”,
Mūsdienu deju studija “Terpsihora”
bija izvietojušies katrs savā pilsētas
vietā – Antona Rimoviča skvērā, pie
vides objekta “Gaiss” pilsētas parkā,
pie strūklakas “Ūdensroze”, pilsētas
skvērā, pie Balvu sākumskolas, Balvu
Mākslas un Balvu Mūzikas skolas,
laukumā pie veikala “Ananāss” un
Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukumā, kur klātesošos uzrunāja
Sergejs Maksimovs, sakot: “Vai Jūs
kādreiz būtu domājuši, ka Dziesmu
svētki būs Balvos nevis Rīgā? Sveiciens
Dziesmu svētkos Balvos! Īpaši svētki,
īpaši cilvēki, jo šie ne pavisam vieglie
laiki ir radījuši ļoti stiprus cilvēkus.
Un mums šodien ir ļoti liels gods,
ļoti patīkami būt kopā ar stipriem
cilvēkiem, kas šodien ir ieradušies un
šos grūtos laikus ir izturējuši. Šajā laikā,
patiesībā, ja mēs runājam par Latviju,
ja mēs runājam par valstiskumu un par
valsts drošību, mēs runājam par jums,
tiem cilvēkiem, kas vada kolektīvus,
kas piedalās mēģinājumos. Jo kur ir
vēl tāda tauta, kur sanāk dziedāt un
dejot, simtiem, tūkstošiem cilvēku?
Kur ir tāda tauta, kādi esam mēs?
Mēs esam stipra tauta! Tāpēc, ka mēs
sanākam simtiem, tūkstošiem cilvēku
dziedāt un dejot kopā. Dziļi noliecu
galvu, katra vadītāja, katra dalībnieka
priekšā. Mēs esam stipri, tāpēc, ka
esam latvieši.”

Pavisam citādāk nekā ierasts citus gadus, atbilstīgi e-svētku koncepcijai, no 12. jūlija
Latvijas pašvaldībās ir sākušies XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, un svētku
auto brauciens “Saulesvija pa pašvaldībām” ir daļa no šo svētku norises.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
Kas gan varēja paredzēt, ka
atkal satikšanos koncertā Viļakas
Romas katoļu baznīcā piedzīvosim
pēc 9 mēnešu pauzes jeb 2021. gada
31. jūlijā ērģelnieces Ilona Birģeles
un elektriskās ģitāras virtuoza
Armanda Alkšna piekto festivāla
vēsturisko ērģeļu svētku “Latvija –
ērģeļu zeme” koncertā “Neredzamā
klātbūtne”. Paldies visiem koncerta
apmeklētājiem,
kuri
saprotoši
izturējās pret valstī noteiktajiem
epidemioloģiskajiem noteikumiem,
jo koncertu bija iespējams klausīties
arī ārā pie baznīcas.
Neviens koncerta apmeklētājs
neatcerējās, ka savā mūžā Viļakas
katoļu baznīcā būtu dzirdējis ērģeļu
un elektriskās ģitāras saspēli.
Mūsdienās, pateicoties Ilonas un
Armanda sadarbībai, šī saspēle bija
iespējama. Meditatīvais koncerts
palīdzēja sajusties klausītājiem kā
starp debesīm un zemi. Profesionālais,
dziļais, izjustais un sirsnīgais sniegums
aizkustināja daudzu klausītāju sirdis.
Kāds koncerta apmeklētājs priecājās,
ka dzird ērģeļmūzikas klasiku jeb
Johana Sebastiana Baha skaņdarbus,
kādu uzrunāja Indras Rišes skaņdarbs
“Punktiņš,
punktiņš,
komatiņš”.
Citi apmeklētāji dzīvoja līdzi ērģeļu
un elektriskās mūzikas kopīgajiem
skaņdarbiem. Pat Armands Alksnis
atzina, ka tik aizrautīgi klausījies
ērģelnieces Ilonas skaņdarbus, ka
ļoti vajadzējis sakoncentrēties uz
skaņdarbiem,
kuri viņam pašam
bija jāspēlē, tik ļoti mākslinieku
aizkustināja Viļakas ērģeļu skaņas.
Ilona Birģele teica, ka Viļakas
instruments ir vēsturisks un pateicās
draudzei par sirsnīgo uzņemšanu,
kur vienmēr vēlas atgriezties, jo jūtās
šeit kā ģimenē. Ilona pateicās arī
savai asistentei Baibai Betlerei, kura
palīdzēja pārslēgt reģistrus koncerta
laikā un operatoram Sergejam, kurš
filmēja, lai koncerta apmeklētāji
ekrānā redzētu ērģelnieces kāju un
roku darbību.
“Paldies, ka Dieva apredzības
neredzamā klātbūtne mūs stiprināja.
Jāņa evaņģēlijā lasām Jēzus teikto:
“Palieciet Manā mīlestībā!” (Jņ
15, 9). Lai mēs ikviens paliekam
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Dieva neredzamajā mīlestībā, mūsu
dzīvēs piedzīvotajā mīlestībā un
Viļakas draudzes mīlestībā,” pateicās
māksliniekiem Viļakas Romas katoļu
draudzes prāvests Guntars Skutels.
Balvu novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs atzina, ka priesteri
rūpējās par garīgām vērtībām, bet
viņam kā laicīgās varas pārstāvim ir
jārūpējas ar laicīgajām lietām, tāpēc,
lai pārdzīvotu arī grūtākus laikus
māksliniekiem dāvināja z/s Kotiņi
saražoto produkciju un pateicās Ilonai
un Armandam, kuri aizveda mūs
neredzamajā pasaulē, lai taptu vienoti
mīlestībā.
Priesteris
Andris
Priede,
apsveicot māksliniekus, atklāja, ka
cienījamais Viļakas prāvests Guntars
Skutels svin 5 gadu darba jubileju
Viļakā, tāpēc visi koncerta apmeklētāji
piedzīvoja noslēguma skaņdarba “Kad
mīlestība smaržot sāk, debesis ir tuvu
klāt... “ atkārtojumu, kur dziedāja
līdzi priesteri, draudzes ērģelniece
Inita Raginska un daudzi koncerta
apmeklētāji. Saviļņots par negaidīto
apsveikumu bija arī pr. Guntars
Skutels: “Paldies mīļie par fantastisko
dāvanu Viļakas Pērlei 130 gados un
man 5 gados, kā es esmu Viļakā. 2016.
gada 31. jūlija svētdienas vakarā
pirmo reizi dzīvē ierados nezināmajā
Viļakā. Protams, nevajadzētu skaitīt
gadus, kuri aulēkšiem skrien. Tos tāpat
kā naudu, noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā
bijis tik daudz – ar tiem mēs bagāti
esam un novecot nebūs ļauts... tie
aizskar sirds dziļumus un vienmēr
būs saglabāti sirdī. Kad mani sūtīja
uz Viļakas draudzi, es nelabprāt gāju,
bet Viļakā esmu saņēmis tik daudz
mīlestības, ka nelabprāt dotos prom.”
Paldies uzticīgajiem klausītājiem,
kuri ik gadu apmeklē ērģeļmūzikas
koncertus Viļakas Romas katoļu
baznīcā un priecājāmies par ikvienu
jaunu apmeklētāju un ceram, ka arī
viņi kļūs par ilggadējiem koncertu
apmeklētājiem.

KULTŪRA

Uzticīga
grāmatai kā
vērtībai
Informācija: Rutta Jeromāne
Foto: no V. Riekstiņas personīgā
arhīva
Kādreizējai Viļakas pilsētas
bibliotēkas
vadītājai
Virgīnijai
Riekstiņai augustā skaista jubileja.
Dzīves pavedienā iesieti septiņu gadu
desmitu mezgli. Virgīnija dzimusi
Viļakā 1951. gada 10. augustā.
Mācījusies Viļakas vidusskolā (1958.1969. g.).
Grāmata vecāku un pašas ģimenē
vienmēr godāta un cienīta, tika
abonēti un lasīti laikraksti un žurnāli.

Balvu Novada Ziņas
Jau skolas gados bērnu bibliotēkas
bibliotekāre ļāvusi Virgīnijai apkalpot
mazos lasītājus un ieteikt kādu
grāmatu.
Virgīnija Riekstiņa bibliotekāres
gaitas uzsāka Viļakas bērnu bibliotēkā
1969. gadā. Profesijai nepieciešamās
pamatzināšanas apguvusi, mācoties
neklātienē Rīgas Kultūras un izglītības
darbinieku tehnikumā. Pēc tam –
studijas Latvijas Valsts universitātes
Filoloģijas
fakultātes
Bibliotēku
zinātnes un bibliogrāfijas nodaļā.
Studiju laikā bija jālasa daudz
latviešu un ārzemju literatūras, šīs
zināšanas izrādījās vērtīgs guvums
turpmākajā darbā. No 1973. gada līdz
1986. gadam Virgīnija bija pilsētas
bibliotēkas vadītāja. 1986. gadā
sāka strādāt Viļakas vidusskolā par
sākumskolas skolotāju un bibliotekāri
skolas bibliotēkā, kur nostrādāts līdz
2021. gadam. Tie bija bagāti gadi
– daudz emociju, pārdzīvojumu un

gandarījuma. Bibliotekāre organizēja
dažādus literārus pasākumus konkursus, viktorīnas, literāro darbu
dramatizējumus.
Virgīnija
bija
Viļakas novada Skolu bibliotekāru
metodiskās apvienības vadītāja un
regulāri rūpējās par kolēģu darba
iemaņu pilnveidošanu. Par savu
darbu Virgīnija saka: “Esmu bijusi
uzticīga grāmatai kā vērtībai un
savas zināšanas un pieredzi veltījusi
darbam ar lasītājiem, izglītojamajiem.
Strādājot bibliotēkā, nav divu vienādu
dienu. Labam bibliotekāram jābūt
komunikablam, loģiski domājušam,
labam psihologam, elastīgam, jo
nereti nākas darīt vairākus darbus
vienlaikus. Esmu informācijas nesējs,
informācijas pārvaldītājs. Laiks ar
grāmatu un saskarsme ar cilvēkiem ir
daļa manas dzīves. Bibliotekāra darbs
ir interesants, reizēm nenovērtēts”
Virgīnija
regulāri
apmeklē
pasākumus kultūras namā
un
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publiskajā bibliotēkā. Viņai patīk
rokdarbi, darbs dārzā, daudz laika tiek
veltīts mazdēlam Edgaram, kad viņš
ciemojas pie vecvecākiem. Sveicam
Virgīniju jubilejā! Lai vienmēr atliek
laiks grāmatai un citām nodarbēm,
kas priecē dvēseli un silda sirdi!

Baltinavas pagastā sumināti Bērnības svētku gaviļnieki
un pilngadību sasniegušie jaunieši
Informācija, foto: Inta Krakopa

24. jūlijā Baltinavas Muižas parkā aizvadīti Bērnības svētki astoņiem
mazajiem Baltinavas pagasta bērniem. Bērnus un viņu krustvecākus sagaidīja
pārbaudījums - baskāju taka, kuru mazie gaviļnieki drosmīgi izstaigāja,
nokļūstot Aizspogulijā.
Izšūpojušies šūpolēs un saņēmuši Baltinavas pagasta pārvaldes sarūpētās
dāvanas, bērni vēroja Spoguļu vīra uzstāšanos. Kultūras nama vadītāja Inta
Krakopa bērnus aicināja kārtīgi izkustēties, piedaloties dažādās rotaļās. Dienas
izskaņā Muižas parka estrādē pulcējās deviņi Baltinavas pagasta 18 gadus
sasniegušie jaunieši. Pieaugušo dzīvē viņus vadīja pagasta pārvaldnieces
vietas izpildītāja Sarmīte Tabore un Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests
Staņislavs Prikulis. Sarmīte Tabore nodeva jauniešiem laba vēlējumus no Balvu
novada priekšsēdētāja Sergeja Maksimova un viņa vietnieces Sandras Kapteines.
Viņa vēlēja jauniešiem atcerēties, ka 18 gadi nav tikai ilgi gaidītā brīvība, bet
arī atbildība un pienākumi, kā arī aicināja vēl mirkli izbaudīt kopā būšanu ar
vecākiem, jo durvis uz bērnību nekad vairs neatvērsies. Pēdējo reizi aizejošās
bezrūpīgās bērnības šūpolēs pilngadniekus izšūpoja viņu vecāki. Ar dejas soļiem
un beatbox skaņām jaunieši tika ievadīti savā jaunajā — pieaugušo statusā.

Žīguru amatierteātris “Virši” piedalās Brīvdabas izrāžu
festivālā “Vezums 2021”

Informācija: Valentīna Kaļāne
Foto: Skaidrīte Šaicāne

23.jūlijā
agri
no
rīta
amatierteātris
“Virši”
devās
tālajā ceļā uz Bauskas novadu,
lai piedalītos kārtējā Vislatvijas
lauku amatiermākslas kolektīvu
festivālā “Vezums 2021”. Festivāla
dalībnieki ir Latvijas amatierteātri un
dramatiskie kolektīvi, kuri festivālā,
šoreiz ievērojot valstī noteiktos
ierobežojumus saistībā ar Covid-19,
drīkstēja piedalīties ne tikai ar
iestudējumiem brīvā dabā, kuri
nepārsniedz 1 stundu, bet arī bez
iestudējuma, piedaloties dažādās
organizatora rīkotajās aktivitātēs.
23. jūlijā bija bērnu un jauniešu
kolektīvu diena. Toties 24. un 25.
jūlijā savas brīvdabas izrādes rādīja
12 amatierteātru
kolektīvi. Tiem
kolektīviem, kuri nevarēja ierasties
festivālā bija iespēja līdz 18.jūlijam

plkst.24.00 iesūtīt savu nofilmēto
izrādi. Visas pieteiktās izrādes vērtēja
teātra nozares speciālisti- Latvijas
Nacionālā teātra aktieris un režisors
Valdis Lūriņš un Latvijas Kultūras
akadēmijas skatuves kustību pedagoģe
Rita Lūriņa. Pārējās aktivitātes vērtēja
organizatoru izveidota darba grupa.
Amatierteātris “Virši” festivālā
piedalījās ar Danskovītes lugu “Ontans
i plāšnīki”, kas pēdējo reizi tika rādīta
2020. gada septembrī Šķilbēnu
pagasta kultūras centrā “Rekova”.
No savas puses gribu pateikt, ka šī
izrāde jau ir tik tālu nogulsnējusies,
ka pietika ar pāris mēģinājumiem, lai
viss noritētu raiti un bez aizķeršanās.
Neizpalika arī bez neparedzētiem
mirkļiem, kad aktieriem pievienojās
kāds šunelis. Tas tikai pastiprināja
izrādes dzīvīgumu. Pirmā festivāla
diena noslēdzās ar tradicionālo zupu
festivāla dalībniekiem un muzikāli
sadancīgo izrādi kopā ar mūzikas

grupu no Jelgavas. Pēc
zupas
amatierteātru režisori tika uzaicināti
uz draudzīgām pārrunām par
redzētajām izrādēm. Biju ļoti gandarīta
par V. Lūriņa teikto, ka viņš ir skatījies
daudzas Danskovītes izrādes, bet tādu
zelta graudiņu izrādē, kā mēs attēlojam
alus ainu, viņš skatījies pirmo reizi.
Lūk, jāmeklē šādi graudiņi un mūsu
izrādes taps vēl pilnīgākas. Šodienas
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e-pastā saņēmu divus diplomus. 1.
Mārītei Bukovskai par Annes lomu
“Ontans i Anne” 5.dale un 2.Valentīnai
Kaļānei par dzīvessparu, enerģiju un
teātra mīlestību, pārvarot Covid-19
izraisīto krīzi un atjaunojot kolektīva
strādātprieku. Parakstījuši Valdis
Lūriņš un Rita Lūriņa. Zinot apstākļus,
kuros tika iemesti visi kolektīvi, žūrija
nolēma labākās izrādes balvu šogad
nepiešķirt.
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Svētās Annas
Romas katoļu
baznīcai-170
Informācija: Anna Kriviša
Foto:Arita Atpile - Dona
24. un 25.jūlijā Bēržu draudze
svinēja savas baznīcas 170. dzimšanas
dienu. Svētku norises sākās jau
24.jūlijā plkst. 21.00 baznīcas
ārpusē ar koncertu, kurā piedalījās
Dainis Skutelis un Arnis Graps. Bet
pirms tam- divas dziesmas koncertā
nodziedāja Andrejs Grīnbergs.
Arī pati baznīca bija saposta
svētku rotā un atvērta ikvienam
apmeklētājam. Baznīcas īpašo auru
ar gaismas spēlēm paspilgtināja
uzņēmējs Ivars Saide, kurš pats ir cieši
saistīts ar Bēržu baznīcu.
Koncerta sākumā tika sumināti
fotokonkursa
“Mana
baznīca”
augstāk novērtēto fotogrāfiju autori.
Pārsteiguma balvas saņēma Arita
Atpile-Dona -“Bēržu baznīca rudenī”
un Dāvis Rakstiņš – “Bēržu baznīca
ziemas naktī”. Foto izstādi varēja
apskatīties pasākuma laikā. Fotogrāfiju
autori-Dāvis Rakstiņš, Juris Droiskis,
Sanita Šustere, Biruta Bogdane, Edīte
Husare, Arita Atpile-Dona, Laimonis
Krivišs, Māris Stiprais. Katram
autoram savs baznīcas redzējums.
Iesūtītās fotogrāfijas vērtēja Iluta
Mežule- Balvu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību un informāciju
tehnoloģiju nodaļas vadītāja, Ineta
Bordāne- Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra tūrisma organizatore,
Dace Teilāne- Balvu Novada muzeja
ekspozīciju un izstāžu kuratore,
arī fotogrāfs, un Zinaīda LoginaZiemeļlatgales laikraksta “Vaduguns”
žurnāliste. Liels paldies viņām par
sadarbību!
Bērzpils
pagasta
pārvaldes

Restaurēta
Sv. Mateja
vitrāža
Informācija: Vineta Zeltkalne
Foto: Pr. Guntars Skutels
Viļakas
Romas
katoļu
draudzi
turpina
iepriecināt
Dieva piepildītie nodomi un
darbi Ziemeļlatgales pērles 130.
dzimšanas dienā. Sv. Matejs
ir viens no divpadsmit Jēzus
Kristus apustuļiem un viens no
četriem evaņģēlistiem. Saskaņā
ar Jauno Derību, viņš bija viens
no Jēzus augšāmcelšanās un
debesbraukšanas lieciniekiem.
Viļakas Romas katoļu draudzes
vieni no lielākajiem svētkiem ir

Viena no augstāknovērtēto fotogrāfiju autorēm bija Arita Atpile - Dona ar fotogrāfiju ”Bēržu baznīca rudenī”.

vadītāja Biruta Bogdane, uzrunājot
Bēržu draudzes piederīgos un
ciemiņus, Bēržu baznīcu salīdzināja
ar baltu gulbi, kura skaistums
jāprot novērtēt, un mums visiem
kopā jāpalīdz šo gulbja skaistumu
uzspodrināt.
Lai svētki izdotos godam,
baznīcas 170. dzimšanas dienas
svētku norisēm naudiņu ziedoja
Andrejs Bondars, Ainārs Birkovs,
Aivars Kindzuls, Andrejs Tūmiņš,
Uldis Kindzulis, Ilgonis Zizlāns, Inta
Raciborska, Marija Kindzule, Būdnieku
ģimene, Ilona Stepāne, Biruta
Bogdane, Valdis Bogdāns, Bārbala un
Jāzeps Raciborski, Kaspars Rakstiņš,
Elvijs Kindzulis, Dāvis Raciborskis,
Emīls Kindzulis, Elīna Raciborska, Aina
Zvejniece, Māris Lazdiņš.
LIELU un SIRSNĪGU PALDIES
draudzes vecākā Iveta Raciborska saka
visiem, kas iegulda darbu baznīcas
labiekārtošanā- baznīcas iekštelpu

Sv. Mateja svētki, kura piemiņas
diena ir 21. septembris.
Viļakas katoļu baznīcā pie
Dievmātes altāra kreisajā pusē
atrodas Sv. Mateja skulptūra.
Viļakas pilsētas kapsēta tiek
saukta par Sv. Mateuša (latviski
Matejs, poliski Mateusz, latīniski
Matthaes) kapsētu. SIA Glassica
restaurators Andris Kļavnieks
izstrādāja dizainu virsgaismas
vitrāžai virs ieejas durvīm pa
labi, to saskaņojām ar Nacionālo
kultūras mantojuma pārvaldi.
Saņemot
pārvaldes
atļauju,
restaurators uzsāka darbus pie
vitrāžas restaurācijas. Vitrāžas
centrā ir redzams eņģeļa
tēls un svētā vārds ir attēlots
latīniski. Šīs vitrāžas restaurācija
ir finansēta no ziedojumiem.
Esam priecīgi, ka ir noslēgusies
visu baznīcas centrālās puses
vitrāžu restaurācija. “Paldies
žēlīgajam Dievam par labajiem

un apkārtnes sakopšanā, svētku
noformējuma
radīšanā-skaistie
ziedi noformējumam, par procesijas
organizēšanu baznīcas svētkos, par
dziedājumiem Svētajās Misēs. Visiem
čaklajiem darba rūķiem: Mārim
un Ilgai Lazdiņiem, Ivetai Bernei,
Adrijai Šusterei, Annai Bitainei,
Inetai Mārtužai, Annai Iškānei, Irīdai
Maderniecei,
Lāsmai
Ziemelei,
Sandrai Būdniecei, Ivetai un Ilgonim
Medņiem, Elīnai Raciborskai, Jānim,
Līgai, Emīlam un Raivim Pugačiem,
Laimonim Krivišam, Mārim Liepam,
Dāvim Rakstiņam, Aivitai Rakstiņai,
Santai Kašai, Vinetai Škaparei, Renātei
Ākulei, Līgai Kraučai, Garīgās mūzikas
ansamblim “Sonāte” un vadītājai
Aijai Ikstenai, Aijai Sockai - par Bēržu
baznīcas tēla popularizēšanu, kā arī
liels paldies sadarbības partnerimBērzpils pagasta pārvaldei un tās
vadītājai Birutai Bogdanei. Visiem,
visiem, kurus varbūt nenosaucām-

laikapstākļiem! Paldies daudziem
par materiālu un garīgu atbalstu.
Paldies ikkatram, kas priecājas par
mūsu Pērles uzspodrināšanu! Vēl
atliek pēdējie 4 logi (otrā stāva
telpās pie centrālā altāra, labajā
un kreisajā pusē). Diemžēl precīzu
nepieciešamo naudas summu
zināsim pēc dažām dienām, kad
tiks iepirkti vajadzīgie materiāli,
bet noteikti viss būs labi.

“Ja kāds vēl nav atbalstījis
mūsu
vitrāžas,
šeit
ir
iespēja: Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu draudze, Reģ.
nr.: 90000450413, Konts:
LV33UNLA0050010527958.
Lai Dievs svētī!” teica Viļakas
Romas
katoļu
draudzes
prāvests Guntars Skutels.
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LIELS PALDIES!
Ir patīkami, ka pēc koncerta nāk
klāt apmeklētāji un saka pateicības
vārdus par emocionālo un dvēseliski
piepildīto koncertu. Bēržu baznīcas
svētku kulminācija -25.jūlijā plkst.
12.00 baznīcā notikusī Svētā Mise, ko
vadīja Dricānu draudzes prāvests Māris
Laureckis, kurš uzrunājot baznīcēnus,
savā mācībā atgādināja, ka draudzes
svētki nozīmē - garīgi atjaunoties, un
uzsvēra, ka baznīca ir unikāla vieta, kur
mūs uzrunā Dievs. Savukārt, prāvests
Oļģerts Misjūns pateicās visiem,
kas piedalījās dievkalpojumā. Mises
noslēgumā dievkalpojuma dalībnieki
gāja procesijā jeb svinīgajā gājienā,
kas ir sena Katoļu Baznīcas tradīcija.
Paldies visiem, kuri kopā ar
mums, Bēržu draudzi, svinēja Bēržu
Svētās Annas Romas katoļu baznīcas
170.dzimšanas dienu!

AKTUĀLI

Balvu Novada Ziņas

Balvi
11., 18., 25. augusts plkst.18:00 Veselības vingrošanas nodarbība Balvu sākumskolas
stadionā. Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Ilutas Balules, tālr.26567564.
11., 18., 25. augusts plkst. 20:00 Vingrošanas nodarbības uz SUP dēļiem Balvu
ezerā. Iepriekšēja pietikšanās pie treneres Ingas Bleideres, tālr. 26351072.
13.augusts no plkst.20:00 Mēģinājums III Lāča dārzā. Plkst.20:00 Mūzikas studija
bērniem “DoReMi”, deju studija “Terpsihora”, plkst.20:30 VPDK “Rugāji”, plkst.
20:40 Vectilžas amatierteātris “Melnais kaķis”, Tilžas amatierteātris “Spogulis”,
Vectilžas sieviešu deju kopa “Viola”, plkst. 21:40 Riharda Krilova ģitārspēles
improvizācijas, plkst. 22:00 kapela “Augusti” no Riebiņiem.
14.augustā no plkst.9:00 Lauku labumu tirdziņš Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukumā.
14.augustā plkst.10:00 Atzeles pludmales volejbola posms Balvu pludmales
volejbola laukumos (pie Balvu ezera).
15., 22., 29. augustā plkst.19:00 Vingrošanas nodarbības uz SUP dēļiem Balvu
ezerā. Iepriekšēja pietikšanās pie treneres Ingas Bleideres, tālr. 26351072.
17.augustā plkst.17:00 Izstādes “Mana Ziemeļlatgale” noslēgums - tikšanās ar
autoriem Balvu Novada muzejā.
20.augustā plkst.16:00 Novadnieka Ilmāra Medinieka izstādes “Koki - liecinieki”
atklāšana (mozaīkas no senu, laika zoba skartu koku virsmām) Balvu Novada
muzejā.
21.augustā plkst.19:00 Mūzika saulrietam. Biedrība „Ritineitis” jau sesto gadu
aicina uz brīvdabas koncertu “Mūzika saulrietam”, kad par akustisku koncertzāli
pārtaps Balvu ezers, par skatuvi- plosts „Vilnītis”, sēdvietas- laivas, stāvvietas- ezera
krasts. Šogad svētku noskaņu veidos muzikālā apvienība „Vintāža”.
24.augustā no plkst.14:00 Pateicības dienas salidojums pie Balvu slimnīcas. Svētku
programmā “Dzimis Balvos” salidojums, dažādas bērnu aktivitātes, burbuļi un
cirks, zaļais tirdziņš, radošās darbnīcas lieliem un maziem, sportiskas aktivitātes
azartam un priekam, kaut kas garšas kārpiņām, muzikāli sveicieni un pateicības
ziedi, sarunas un satikšanās prieks.
27.augustā plkst.17:00 Kids Wonderland mini Balvu pilsētas estrādē. Ieeja no
plkst.16:00. Bērniem un ģimenēm putu lavīna, diskotēka dūmu burbuļos, ģimeņu
sacensības ar balvām, rotaļas bērniem ar vadītāju. Našķu “Bubble” tirdziņš popkorns, saldējums, našķi. Biļetes iepriekšpārdošanā lētāk - www.ticketpoint.lv.
Biļetes būs pieejamas arī uz vietas pie ieejas. Bērni līdz 12 gadu vecumam pasākumu
var apmeklēt bez ierobežojumiem. Bērniem no 12 gadu vecuma un pieaugušajiem
jābūt vakcinētiem, ar negatīvu testu vai izslimojušiem.
28. – 29.augustā 22.Balvu Kamermūzikas festivāls Balvu Muižas koncertzālē.
28.augustā plkts.16:00 Ieva Šablovska (arfa), Mikus Abaroņins (tenors) JĀNIS
LŪSĒNS. ASPAZIJA. Programmā: Jāņa Lūsēna mūzika, Aspazijas teksti.
28.augustā plkst. 19:00 Agnese Egliņa (klavieres), Paula Šūmane (vijole) PARĪZES
ELEGANCE. ARGENTĪNAS TANGO. Programmā: Morisa Ravela, Astora Pjacolla, Darjī
Mijo, Alberto Hinastera skaņdarbi.
29.augustā plkst.16:00 LE TRIO AMBRE: Ilona Meija (flauta), Ivars Bezprozvanovs
(čells), Dzintra Erliha (klavieres). ĒNU SPĒLES UPĒ. Programmā: Latviešu
komponistu Talivalža Keniņa, Lūcijas Garūtas, Daces Aperānes, Imanta Zemzara,
Lolitas Ritmanis, Jāņa Lūsēna kamermūzika.
29.augustā plkst.19:00 Ieva Saliete (klavesīns), Matīss Čudars (ģitāra). SKAŅAS UN
SMARŽAS VAKARA GAISĀ. Programmā: Franču baroka laikmeta skaņdarbi, Matīsa
Čudara kompozīcijas un improvizācijas.
Ieejas maksa uz katru koncertu 5,- EUR. 28.-29.augustā “Mājas kafejnīcu dienas”
Ziemeļlatgalē. Plašāka informācija šī izdevuma 10.lpp.
7.septembrī plkst.16:00 “Drošā līmeņa” koncerts “SAPNIS” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieva Kerēvica un Mirage Jazz Orchestra. Alvila Altmaņa, Madara
Kalniņa un Viļņa Kundrāta kompozīcijas. Ieeja koncertā ar derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas digitālo sertifikātu. Biļetes iepriekšpārdošanā līdz
1.septembrim 5,00 EUR, vēlāk EUR 7,00 EUR.

2021. gada 10. augusts

Nr.251

svecīšu un ziedu nolikšana, pēc tam Viļakas muzejā skatāma ekspresizstāde “Ebreji
un holokausts”.
13.augustā Šķilbēnu pagasta kultūras centrā “Rekova” lomu spēle “Mafija”.
Baltinavas pagasts
22.augustā no plkst. 10:00 Sportiskā svētdiena Baltinavas pagastā. Muižas parkā
piepūšamās atrakcijas mazajiem, zoles turnīrs, pludmales volejbola turnīrs,
orientēšanās Baltinavas ciema teritorijā.
22.augustā no plkst. 10:00 Sportiskā svētdiena Baltinavas pagastā. Muižas parkā
piepūšamās atrakcijas mazajiem, zoles turnīrs, pludmales volejbola turnīrs,
orientēšanās Baltinavas ciema teritorijā.
Bērzkalnes pagasts
21.augustā plkst.10:00 Bērzkalnes pagasta sporta svētki Bērzkalnes sporta un
atpūtas laukumā.
Briežuciema pagasts
28.augustā no plkst.13:00 Pagasta svētki “Vēstules Briežuciemam”. No plkst.
13:00 Sporta laukumā sporta aktivitātes - zorbfutbola jeb burbuļfutbola bumbas,
loka šaušana u.c. No plkst.13:00 “VIEDAIS BriežuCIEMS”, biedrība “Ritineits”
projekts “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” Latvijas Sarkanā Krusta telts, pirmās
palīdzības iemaņas bērniem. No plkst.14:00 – 17:00 Darbosies rokdarbu darbnīcas
“Atspole”, mājas kafejnīcā “Cārmyuška” varēs iegādāties pašu pļavās vākto zāļu
tējas, saldumus un maizi. Plkst.14:00 Mājas kafejnīcas atklāšana. Aicinām arī citus
tirgotājus ar gardumiem un skaistumiem (galdiem līdzi jābūt saviem, papildus
informācijai t.25444621). Plkst.14:15 Ilzes Šaicānes gleznu izstādes “Saules kleitā
tērpusies” atklāšana un Ilzes Šaicānes grāmatas “Paturi manu plaukstu savējā”
un Pētera Boldāna (Aussalīša) grāmatas “Tas raibais fukša gads” atklāšanas svētki.
Plkst.15:00 Pagasta novadpētniecības telpas atvēršana. Plkst.15.30 Koncerts ar
Andra Baltača un tautas nama pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. Vērsim vaļā
pasta kastīti, lasīsim vēstules mūsu pagastam, klausīsimies uzrunas, sveiksim
akcijas “Apglezno un nobildē arī tu savu pastkastīti” dalībniekus un citus darbīgos
pagasta ļaudis. Dramatiskā kolektīva izrāde “Broņislavs un kaimiņi”.
Krišjāņu pagasts
21.augustā Svētki “Vasarīgs prieks ik ziedā, ik vārpā, taurenī raibā, pasaulē
krāsainā”.
Rugāju pagasts
21.augustā plkst. 18:00 Rugāju jauktā kora 60 gadu un diriģenta P.Sudarova
90 gadu jubilejas mēģinājuma vakars .Mēģinājuma laikā tiks pasniegts Latvijas
valsts augstākais apbalvojums- Triju Zvaigžņu ordeņa Atzinības krusts ilggadējam
kora diriģentam Pēterim Sudarovam.
29.augustā no plkst. 12:00 Rugāju parkā piedāvājam atpūtu visai ģimenei “Atā
vasara”. Būs piepūšamās atrakcijas Traktors un Zirnekļa cilvēks, vizināšanās
Mucu vilcieniņā. (varēs izmantot bez maksas) Laser Tag LATGALE(maksa par spēli
1.00 eiro) Bērniem izjādes ar ponijiem par ziedojumiem. Būs iespēja iegādāties
popkornu, cukurvati , kartupelīšus.
Vectilžas pagasts
27.augustā plkst.21:00 Nakts velo orientēšanās piedzīvojums. Plkst.22:00 Velo
brauciens “Izgaismo Vectilžu!”
28.augustā no plkst.10:00 Pagasta sporta svētki. Komandu sporta spēles,
individuālas stafetes un disciplīnas, netradicionālie sporta veidi, ģimenes stafete,
vīru cīņas. Plkst.15:00 Noslēgums, apbalvošana. Plkst.20:00 Meistardarbnīca
(muzicēšana, dejošana, dziedāšana). Svētku programmā ir iespējamas izmaiņas!

Viļaka
Augusta otrdienās un ceturtdienās plkst.17:00 TRX vingrošanas nodarbības
Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē. Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Ingas
Bleideres, tālr. 26351072.
11.augustā plkst.12:00 Viļakā, Ebreju holokausta masu kapos piemiņas brīdis,
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Pasākumu laikā tiks filmēts un fotografēts. Apmeklējot pasākumus jāievēro valstī
noteiktie epidemioloģiskie noteikumi vai jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts kopā
ar personu apliecinošu dokumentu. Sīkāk par pasākumu norisi un laikiem skatīt
www.baltinava.lv, www.balvi.lv, www.rugaji.lv, www.vilaka.lv un sociālajos tīklos.
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