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Balvu novadā tiek atjaunoti
valsts autoceļu posmi
SAŅEM
ATPAZĪSTAMĪBAS ZĪMI
#VIEDAISCIEMS!
Šī
gada
29. jūnijā tika
paziņoti
seši
atpazīstamības
zīmes “Viedais
Ciems
2022”
ieguvēji, tostarp
arī
Upītes
ciems
Balvu
novadā. Žūrijas
komisija atzina,
ka Upītes ciema
pieteikums
ir
pārliecinošs, ļoti
pārdomāts un arī
sirsnīgs. Tajā ir skaidra vīzija, stratēģija,
attīstība. Upītes ciems veido un attīsta
vietas identitāti. Ciems ir unikāls, inovatīvs
– saglabājot identitāti un uzturot arī skolu
kā jauniešu ideju rezidenci. Izvēlēts izcils
sauklis un ambīcija – “Mēs esam pasaules
centrs!”.
2021. gada 16. jūnijā tika paziņoti
pirmie 12 Latvijas ciemi, kuri ieguvuši
atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”, starp
kuriem atpazīstamības zīmi saņēma arī
Balvu novada Briežuciema pagasts.

BPVV: ESI VIENS NO MUMS!
NENOKAVĒ IESTĀŠANOS!
Šobrīd tiek atjaunots ceļa posms P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. (no Litenes krustojuma
līdz Balvu pilsētas robežai un no Balvu pilsētas robežas līdz pagriezienam uz Stompaku purva
apmetni), veicot selektīvo virsmas apstrādi.
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
Šogad VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC)
ir veikuši un veic vairākus ceļa posmu
atjaunošanas darbus uz vietējās un reģionālās
nozīmes valsts ceļiem.
Balvu novadā pagājušā gada nogalē iesāka,

bet šī gada pavasarī pabeidza asfalta seguma
atjaunošanu ceļa posmam P47 Balvi-Kapūne (no
1,4-10,3 km). Šogad darbi ir noslēgušies arī ceļa
posmā V493 Ruskulova-Bērzpils (no Krišjāņiem līdz
Bērzpilij no 16,9-32,54 km), kur tika veikta dubultā
virsmas apstrāde, un ceļa posmā V459 PleševaČilipīne-Kudreva (no 0,003-3,4 km), kur arī tika
veikta dubultā virsmas apstrāde.

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola ir iespēju skola. Tā ir skola,
kas dod izvēles brīvību nākotnei piedāvājot plašu izglītības programmu
klāstu, ko, savukārt, realizē kompetenta
un profesionāla vadības un pedagogu
komanda. Izglītība ir izvēles BRĪVĪBA.
Nāc, ieraugi sevi Balvu profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā!

Šajā numurā:
Uzsākta nozīmīgu projektu
realizēšana novadā (11. lpp.)

Balvu novada
Vēlēšanu komisijas
paziņojums
(8. lpp.)

Informācija par
pabalstu individuālo
mācību līdzekļu iegādei
(9. lpp.)

Aizvadīti pirmie
jaunizveidotā Balvu
novada svētki
(15. lpp.)

Noslēdzies sestais
glezniecības plenērs
“Valdis Bušs 2022”
(24. lpp.)

27. un 28. augustā Balvu
novadā norisināsies “Mājas
kafejnīcu dienas” (21. lpp.)
Balvu kamermūzikas festivāls
(22. lpp.)
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Lemj par Balvu novada ģerboni, valsts autoceļu posmu
pārņemšanu un projektu īstenošanu
Iluta Jaunžeikare

28.jūlijā
notika
kārtējā
Balvu novada domes sēde, kurā
deputāti kopumā izskatīja 79
darba kārtības jautājumus.

Apstiprina un groza skolu
nolikumus
Domes sēdē apstiprināja Balvu
Sporta skolas, Viduču pamatskolas,
Stacijas
pamatskolas
nolikumu
un
veica
grozījumus
Bērzpils
pamatskolas nolikumā.
Pieņem saistošos noteikumus
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.24/2022
“Par
reklāmu,
priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu
un
citu
informatīvo
materiālu
izvietošanu Balvu novadā”, kas
nosaka reklāmu, reklāmas objektu,
priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu
un
citu
informatīvo
materiālu
izvietošanas kārtību, izvietošanas
ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā
veicama
Reklāmas
izvietošanas
uzraudzība
un
kontrole
Balvu
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Balvu
novadā šobrīd ir
spēkā apvienojamā Balvu novada
teritorijā
attiecīgie
saistošie
noteikumi. Apvienojamo Viļakas,
Rugāju
un
Baltinavas
novadu
teritorijās šādu saistošo noteikumu
nav. Pēc jaunā novada izveidošanās
ir nepieciešams izstrādāt jaunus,
visam novadam kopīgus saistošos
noteikumus.
Veic grozījumus domes
lēmumos
Tika veikti grozījumi Balvu
novada domes 2022. gada 6.
maija lēmumā (protokols Nr. 12.,
7.§) “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, lietošanas mērķu
un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu
novada, Kubulu pagasta nekustamā
īpašuma “Bīriņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 3858 006
0313”, un tika veikti grozījumi
Balvu novada domes 2021.gada
23.septembra lēmumā “Par SIA NFF
III Latvija piederošu zemes vienību
apvienošanu Susāju pagastā, Balvu
novadā”.
Atceļ domes lēmumu
Atcēla Balvu novada domes
2022.gada 6.maija lēmumu “Par
grozījumu Balvu novada Domes
2021.gada 25.novembra lēmumā
“Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Nr.25 Pansionāta apbraucamā ielā
2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu
novadā nodošanu atsavināšanai”.
Atzīst mežaudžu vērtību
Sēdē atzina pamatlīdzekļu –
mežaudžu vērtību Vīksnas pagasta
nekustamajam īpašumam “Ozollejas”,
Rugāju
pagasta
nekustamajam
īpašumam “Skoliņas”, Žīguru pagasta
nekustamajam īpašumam “Morozi”
un Krišjāņu pagasta nekustamajam
īpašumam “Lāsītes”.
Precizē dzīvokļa platību
Tika
precizēta
pašvaldībai
piederošā
nekustamā
īpašuma–
dzīvokļu platība - dzīvokļa Nr.1
Eržepoles ielā 15, Viļakā, platību no
26,50 m2 uz 27,00 m2, dzīvokļa Nr.1
Zemnieku ielā 2, Viļakā, platību no
52,60 m2 uz 52,10 m2 un dzīvokļa
Nr.2A Rūpniecības ielā 5, Žīguros,

gada 1. augustu un, ņemot vērā Balvu
novada domes 2022.gada 27.janvāra
lēmumu “Par Žīguru pamatskolas
likvidāciju”, lēma atbrīvot Sanitu
Orlovsku no Žīguru pamatskolas
direktores amata ar 2022.gada
19.augustu (pēdējā darba diena).

Lemj par Balvu novada
ģerboni
Deputāti lēma virzīt Balvu
novada ģerboni MELNA VILKA GALVA UN
AUSTOŠA SUDRABA SAULE
PURPURA SARKANĀ FONĀ
atjaunošanai un reģistrēšanai
Ģerboņu reģistrā.

Žīguru pagastā, platību no 43,20 m2
uz 42,60 m2.
Lemj par nekustamajiem
īpašumiem
Domes sēdē lēma par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu,
lietošanas mērķu un apgrūtinājumu
noteikšanu Tilžas pagasta nekustamā
īpašuma “Rukmaņi”, par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu,
lietošanas mērķu un apgrūtinājumu
noteikšanu
Rugāju
pagasta
nekustamā īpašuma “Miķelīši” zemes
vienībai, par nekustamā īpašuma
“Pienenes”
Baltinavas
pagastā
atzīšanu
par
starpgabalu,
par
nekustamā īpašuma “Irši’ Šķilbēnu
pagastā atzīšanu par starpgabalu un
nodošanu atsavināšanai, par zemes
vienības atzīšanu par starpgabalu,
nosaukuma
“Apsīši”
piešķiršanu
nekustamajam īpašumam Vecumu
pagastā un nodošanu atsavināšanai,
par nosaukuma “Vizmas” piešķiršanu
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajai zemes vienībai Susāju
pagastā un nekustamā īpašuma
nodošanu atsavināšanai, par Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgā
nekustamā īpašuma Sporta iela 2A,
Viļakā,
nodošanu
atsavināšanai,
par
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību atzīšanu
par starpgabalu, par nekustamā
īpašuma Skolas ielā 49, Balvos,
½ domājamās daļas ierakstīšanu
zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda
un nodošanu
atsavināšanai, par
nosaukuma “Krastmala” piešķiršanu
nekustamajam īpašumam Rugāju
pagastā, zemes vienības atzīšanu
par
starpgabalu
un
nodošanu
atsavināšanai.
Apvieno zemes vienības
Lēma
par
zemes
vienību
apvienošanu Tilžas pagastā, jauna
īpašuma izveidošanu, nosaukuma
“Zvaigznītes”
piešķiršanu,
ierakstīšanu
zemesgrāmatās
uz
pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai, par zemes vienību
apvienošanu Briežuciema pagastā,
jauna
īpašuma
izveidošanu,
nosaukuma “Līkumi” piešķiršanu,
ierakstīšanu
zemesgrāmatās
uz
pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.

Par Lazdukalna pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu
veikšanu

pašvaldībai
piekritīgajā
zemes
vienībā Kubulu pagastā 17,5349 ha
platībā, slēdzot ar biedrībām medību
tiesību nomas līgumus uz 10 gadiem
un nosakot medību tiesību nomas
maksu 0,30 euro gadā par 1 ha, bez
PVN.
Apstiprina izsoles rezultātus
Sēdē lēma par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā,
nedzīvojamo ēku – pirmās noliktavas
daļas,
otrās
noliktavas
daļas,
trešās noliktavas daļas un ceturtās
noliktavas daļas un to pieguļošo
teritoriju atkārtotas nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
nomas līgumu slēgšanu.
Apstiprināja arī izsoles rezultātus
nekustamajam īpašumam “Beķeri”
Medņevas pagastā, nekustamajam
īpašumam “Zemīši” Susāju pagastā,
nekustamajam
īpašumam
“Dīķi”
Kubulu pagastā, slēdzot pirkuma
līgumus.
Apstiprina nomas tiesību
izsoles rezultātus
Tika apstiprināti nomas tiesību
izsoles rezultāti trim Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajām
zemes
vienībām Lazdukalna pagastā, Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajai
zemes
vienības
daļai
Šķilbēnu
pagastā un Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajai
zemes vienības daļai
Balvos, kā arī nedzīvojamajām
telpām Nr.1, Nr.2 un Nr.3 “Ziediņi”,
Egļuciemā, Lazdulejas pagastā.
Lemj par nekustamo īpašumu
nodošanu atsavināšanai
Domes sēdē tika lemts nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Kupravas baraka 2” Vīksnas pagastā,
nekustamo īpašumu “Augstienes”
Baltinavas
pagastā,
nekustamo
īpašumu
“Laukmala”
Baltinavas
pagastā,
nekustamo
īpašumu
“Morozi” Žīguru pagastā, nekustamo
īpašumu Abrenes iela 4, Viļakā, un
nekustamo īpašumu “Tačuki - 1”
Baltinavas pagastā, kā arī kustamo
mantu
–
cirsmu
nekustamajā
īpašumā „Stacijas skola”, Kubulu
pagastā.
Lemj par zemes vienību un
nedzīvojamās telpas nodošanu
nomā

Piešķir medību tiesības
Domes sēdē lēma nodot medību
tiesības biedrībai “Mednieku un
makšķernieku klubs „Bebrītis”” Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajās
zemes
vienībās
Balvu
pagastā
7,2105 ha platībā, medību tiesības
arī Arvīda Rēdmana medību iecirknim
„Birzgales” Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajās un rezerves zemes
fonda zemes vienībās Žīguru pagastā
5,451 ha platībā, un medību tiesības
medību iecirknim „Ievlejas” Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajās
zemes vienībās Rugāju pagastā
25,54 ha platībā un Balvu novada

Domes
sēdē
apstiprināja
lēmumus par neapbūvētu zemes
vienību iznomāšanu un nomas
maksas apstiprināšanu, kā arī par
Balvu novada pašvaldībai piederošās
nedzīvojamās telpas Nr.25 Partizānu
ielā 14, Balvos, nodošanu nomā.
Atbrīvo pagasta pārvaldes
vadītāju un pamatskolas
direktori
Tika lemts atbrīvot Marutu
Kalnēju no Lazdukalna pagasta
pārvaldes vadītājas amata ar 2022.
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Uzdeva
Rugāju
pagasta
pārvaldes vadītājai Arnitai Pugačai
veikt Lazdukalna pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus ar 2022.gada
2.augustu līdz laikam, kad darbā
tiek pieņemts Lazdukalna pagasta
pārvaldes vadītājs.
Par Vīksnas pagasta
pārvaldes vadītāja funkciju
deleģēšanu
Deleģēja Vīksnas
pagasta
pārvaldes
saimniecības
pārzinim
I.B.veikt Vīksnas pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus, kas saistās
ar līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā
uz I.M.
Piešķir ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu
Piešķīra
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniecei
Sandrai
Kapteinei
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
– divas kalendāra nedēļas no
2022.gada 1.augusta līdz 2022.
gada
14.augustam
(ieskaitot)
par nostrādāto laika periodu no
2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada
30.jūnijam.
Piešķirs finansējumu jaunu
tautu tērpu iegādei
Tika nolemts piešķirt no Balvu
novada
pašvaldības
2022.gada
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem
finansējumu 1000 euro apmērā
Balvu Kultūras un atpūtas centra deju
kolektīva ,,Rika” (D grupa) jaunu
tautu tērpu iegādei.
Groza Balvu novada
administrācijas amata vienību
sarakstu un Balvu novada
pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu
Domes sēdē atbalstīja lēmumu
izdarīt ar Balvu novada domes 2021.
gada 22.jūlija sēdes lēmumu “Par
Balvu novada administrācijas amata
vienību
saraksta
apstiprināšanu”
(protokols Nr.5, 44.§) apstiprinātajā
Balvu novada administrācijas amata
vienību sarakstā šādus grozījumus:
1.
aizstāt
pielikuma
“Balvu
novada
administrācijas
amata
vienību saraksts” nodaļas “Finanšu
plānošanas
un
centralizētā
grāmatvedības nodaļa” :
1.1.
rindas
“Grāmatvedis”
kolonnā “amata vienību skaits” skaitli
“18,5” ar skaitli “14,5”;
1.2.
rindas
“Nodokļu
administrators”
kolonnā
“amata
vienību skaits” skaitli “4” ar skaitli
“3”;
2.
papildināt pielikuma “Balvu
novada
administrācijas
amata
vienību saraksts” nodaļu “Kancelejas
un personāla nodaļa” ar jaunu amata
vienību šādā redakcijā: “Klientu
apkalpošanas speciālists” - 1 amata
vienība. Un saistībā ar šīm izmaiņām,
grozīja arī Balvu novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumu.
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BALVU NOVADA ZIŅAS
Apstiprina maksas
pakalpojumu cenrāžus

Īstenos investīciju projektu

Apstiprināja
Balvu
novada
Rekavas
vidusskolas
maksas
pakalpojumu cenrādi, nosakot maksu
gultas vietas izmantošanai skolas
internātā, sporta zāles nomas un
kabineta (36m²) nomas maksu, kā
arī Balvu novada Sociālās pārvaldes
struktūrvienību
Feldšerpunktu
maksas pakalpojumu cenrādi.

Tika lemts īstenot investīciju projektu
“Balvu novada Baltinavas ciema ielu
dubultās virsmas apstrāde”, kopējā
summa 102 970,92 euro, piesaistot
valsts aizdevuma līdzekļus Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai 87 525,28 euro apmērā,
un nodrošināt līdzfinansējumu 15
%, t.i., 15 445,64 euro no kopējām
investīciju
projekta
izmaksām
no
Balvu
novada
pašvaldības
pamatbudžeta.

Pārņem valsts vietējos
autoceļus

Pieņem dāvinājumu
Pieņēma dāvinājumu no biedrības
“Latvijas senioru kopienu apvienība” lapeni, dāvinājuma vērtība 2541,00
euro, un nodeva to Sociālās pārvaldes
struktūrvienībai “Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs” sociālā
pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” Liepu
ielā 2, Balvos.
Iegādāsies nekustamo
īpašumu

Ņems aizņēmumus projektu
īstenošanai

Lai
uzlabotu
satiksmi
un
skolēnu pārvadājumus,
attīstītu
infrastruktūru,
veicinātu
uzņēmējdarbību, nolēma pārņemt
valsts vietējos autoceļus V463 “PāliņiGailīši” (no 0,00km līdz 18,420km),
V466
“Balvi-Teteri-Upatnieki” (no
2,378km līdz 20,747km), V468
“Briežuciems – Baltinava” (3,21 km).
Rīcība ar nekustamo īpašumu
pašvaldībai
ļautu
veiksmīgāk
un
operatīvāk
realizēt
dažādu
inženierkomunikāciju
izbūves
un uzturēšanas pasākumus un
normatīvajos
aktos
noteiktajā
kārtībā piesaistīt līdzekļus no valsts
pamatbudžeta programmas “Valsts
autoceļa fonds” apakšprogrammas
“Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem
(ielām)”. Pārņemot savā pārziņā
autoceļus jau tuvākajā laikā būtu
iespējams uzlabot to kvalitāti, veicot
autoceļu virsmas apstrādi.

kas veltīta Tilžas Svētā Jāzepa Romas
katoļu
draudzes
100.gadadienai
2022.gada 7.augustā Tilžā.

Nolēma
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu
87 526 euro uz 10
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi investīciju
projekta “Balvu novada Baltinavas
ciema
ielu
dubultās
virsmas
apstrāde”
īstenošanai
saskaņā
ar
2021.gada
22.februāra
MK
noteikumu Nr.143 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā 2022.
gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai” 3.1.2.apakšpuntu pašvaldības transporta infrastruktūra,
kā arī ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
96 313 euro uz 10 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi ERAF finansētā projekta “Vides
sakārtošana
uzņēmējdarbības
attīstībai Balvu novadā” īstenošanas
pabeigšanai.

Lai
nodrošinātu
veselības
aprūpes pieejamību, kā arī veicinātu
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu, nolēma iegādāties no privātas
personas nekustamo īpašumu būvi, kas atrodas Partizānu ielā 5A,
Balvos, par pārdevēja piedāvāto
cenu 5500,00 euro, un paredzēja
finansējumu nekustamā īpašuma
iegādei no Balvu novada pašvaldības
budžeta 2022.gadam, samazinot
pašvaldības plānoto pamatbudžeta
atlikumu uz gada beigām.
Apstiprina programmu bērnu
peldēšanas prasmju apguvei
Domes
sēdē
apstiprināja
programmas
„Bērnu
peldēšanas
prasmju apguve 5-7 gadus veciem
bērniem” projektu, kuru uzsāks
īstenot ar 2022.gada 1.septembri.

Piešķir priekšfinansējumu
biedrībai

Atbalstīs Viņa ekselences
Rēzeknes - Aglonas diecēzes
bīskapa J.Buļa vizitāciju Balvu
novadā

Lemj par izmaiņām komisijas
sastāvā un komisijas
nolikumā

Piešķīra biedrībai „nextHorizont”
priekšfinansējumu desmit procentu
apmērā, t.i. 737,09 euro Sabiedrības
integrācijas fonda atbalstītā projekta
“Zem viena jumta”, projekta Nr.2022.
LV/ĢDP/25, realizācijai. Projekta
kopējās izmaksas ir 7370,90 euro.

Piešķīra
no
Balvu
novada
pašvaldības
2022.gada
budžetā
apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem
finansējumu 1200 euro apmērā
Viņa ekselences Rēzeknes - Aglonas
diecēzes bīskapa J.Buļa vizitācijai,

Izskatot AS “Sadales tīkls” vēstuli
“Par pārstāvja deleģēšanu sadarbības
teritorijas
civilās
aizsardzības
komisijā”, domes sēdē lēma izslēgt
no Balvu sadarbības teritorijas
civilās
aizsardzības
komisijas
sastāva Andi Ločmeli un apstiprināja
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Balvu sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas sastāvā kā
komisijas locekli Jāni Nagli - AS
‘’Sadales tīkls’’ Tīklu pārvaldības
funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas,
Austrumu tīklu nodaļas vadītāju.
Un
saistībā
ar
komisijas
sastāva maiņu veica arī grozījumus
Balvu sadarbības teritorijas Civilās
aizsardzības komisijas nolikumā.
Atzīst pašvaldības līdzdalību
SIA “ZAAO”
Apstiprināja
“Vidzemes
pašvaldību līdzdalības izvērtējumu
SIA “ZAAO” un atzina Balvu novada
pašvaldības līdzdalību SIA “ZAAO” par
atbilstošu Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 4. panta nosacījumiem
Par apkures sistēmas
sakārtošanas maksas
iekasēšanas pārtraukšanu
Nolēma pārtraukt ar 2022.
gada 1.augustu naudas iekasēšanu
par apkures sistēmas sakārtošanu
daudzīvokļu
dzīvojamā
mājā
Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmenē,
Kubulu
pagastā
no
dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem
(atlikusī nesamaksāta summa ir 13
469,52 euro) un uzdot Balvu novada
pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”
veikt nepieciešamās darbības, lai
nodrošinātu šā lēmuma izpildi.

Ar Balvu novada domes
sēdes lēmumiem var iepazīties
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.
Balvu novada domes sēdes ir
pieejamas arī audio formātā –
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas
dokumenti/domes
sēžu audio ieraksti.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA IZSOLES
Izsoļu noteikumi: www.balvi.lv/IZSOLES
Pieteikšanās izsolēm: līdz 2022.gada 5.septembrim plkst.16.00.
Izsoļu norises vieta: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē.
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA PĀRDOD ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI
NEKUSTAMOS ĪPAŠUMUS:
Abrenes ielā 4, Viļakā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3815 001 0167, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0167, 0,0118 ha platībā. Izsoles sākumcena - EUR 1071,00.
Izsole notiks: 2022.gada 7.septembrī plkst.10.00.
“Morozi”, Žīguru pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3898 001 0052, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 001 0052, 1,23 ha platībā. Izsoles sākumcena - EUR 3543,00.
Izsole notiks: 2022.gada 7.septembrī plkst.10.15.
“Laukmala”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3844 003 0030, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0638 (starpgabala), 0,7922 ha platībā.
Izsoles sākumcena - EUR 1445,00. Izsole notiks: 2022.gada 7.septembrī plkst.10.30.
“Kupravas baraka 2”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3894 003 0341, kas sastāv no
vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0341, 0,33 ha platībā.
Izsoles sākumcena - EUR 1739,00. Izsole notiks: 2022.gada 7.septembrī plkst.11.00.
“Tačuki-1”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3844 011 0154, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0154, 3,14 ha platībā. Izsoles sākumcena - EUR 7593,00. Izsole notiks: 2022.gada 7.septembrī
plkst.11.30.
(atkārtotā izsolē) “Augstienes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3844 010 0062, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3844 010 0062, 3,13 ha platībā. Izsoles sākumcena - EUR 4612,00. Izsole notiks: 2022.gada 7.septembrī plkst.10.45.
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA PĀRDOD ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI KUSTAMO MANTU:
cirsmu nekustamajā īpašumā „Stacijas skola”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 006 0460, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3858 006 0461 cirsma 3.kvartāla 3. nogabalā 0,59 ha platībā (kailcirte) un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0460 cirsma 1.kvartāla
2.nogabalā 0,76 ha platībā (sanitārā cirte). Izsoles sākumcena EUR 8939,00. Izsole notiks: 2022.gada 7.septembrī plkst.11.15.
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BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
IZPILDDIREKTORA ZIŅOJUMS

PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU

1. PUSGADĀ

2022.GADA
Daina Tutiņa

Balvu novada domes 2022. gada 28. jūlija sēdē Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa iepazīstināja deputātus ar

Pamatbudžeta
IEŅĒMUMU
izpilde 2022.gada
1.pusgadā

Balvu
novada
pašvaldības
budžeta
ieņēmumu
izpilde
1.pusgadā sastāda 12 787 602
euro jeb 42,04 % no plānotajiem
ieņēmumiem. Likumā “Par valsts
budžetu 2022.gadam” 12.pantā
noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
prognozēto
ieņēmumu
procentuālais
sadalījums
pa
ceturkšņiem tiek noteikts šādā
apmērā: I ceturksnī — 24 procenti,
II ceturksnī — 24 procenti. Salīdzinot

ziņojumu par pašvaldības darbību 2022.gada 1.pusgadā, sniedzot
informāciju par pamatbudžeta izdevumu un ieņēmumu izpildi,
darbībām, kas notiek izpildvaras komptencē, ekonomiskajā darbībā,
vides aizsardzībā, novada teritorijas apsaimniekošanā, veselības
aprūpē, atpūtas, kultūras un reliģijas jomā, izglītībā un sociālajā
aizsardzībā.
ar plānu, 2022.gada 1.pusgadā
izpilde sastāda 50,72%.
Pašvaldību budžetā saņemtā
valsts budžeta dotācija no Pašvaldību
finanšu
izlīdzināšanas
fonda
1.pusgadā sastāda 57,62 % pret
plānu. Ieņēmumu no nekustamā
īpašuma nodokļa 1.pusgadā sastāda
74,98 %.
Mazāka izpilde nekā plānots
no ieņēmumiem, kas nāk no
pašvaldības īpašuma pārdošanas,

Ieņēmumi

tas ir 40,40 %. Izskaidrojams ar to,
ka atsavināšanas procesā pircējs
maksu var sadalīt daļās.
Mazāki
ieņēmumi
nekā
plānots ir maksa par izglītības
pakalpojumiem
saskaņā
ar
izmaiņām vecāku līdzmaksājumu
veikšanā, kad Balvu Sporta skolā
tika atcelti vecāku līdzmaksājumi,
kā arī saistībā ar noteikumiem
- daļēji vai pilnībā piemērojami
atbrīvojumi no līdzmaksājuma.

Apstiprināts plāns
2022.gadā (EUR)

Izpilde 2022.gada
1.pusgadā (EUR)

Izpilde pret plānu
(%)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

8556942

4340492

50,72%

Nekustamā īpašuma nodoklis

1113528

834976

74,98%

45000

21795

48,43%

Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi, t.sk.

443619

219397

49,46%

Procentu maksājumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas

10840

2885

26,61%

Valsts (pašvaldību) nodevas

17236

9048

52,49%

Naudas sodi

2900

2127

73,34%

23781

48253

202,91%

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas

388862

157084

40,40%

No valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti

516677

53492

10,35%

12371712

8861962

71,63%

6063556

4995221

82,38%

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti. t.sk.
Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Ieņēmumi no ES projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF
Pašvaldību budžetu transferti
Budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi, t.sk.
Maksa par izglītības pakalpojumiem

109041

294584

270,16%

6199115

3572157

57,62%

381433

129595

33,98%

4113751

1916292

46,58%

171643

58409

34,03%

870

692

79,54%

459514

193178

42,04%

2972728

1642776

55,26%

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
KOPĀ

Balvu
novada
pašvaldības
iestādes
un
struktūrvienības
izdevumus veic saskaņā
ar apstiprināto budžetu.
Izpildi
atbilstoši
apstiprinātajam budžeta
plānam ietekmē kurināmā,
elektroenerģijas
un
degvielas izmaksas, kā
rezultātā būs nepieciešami
grozījumi budžetā.
Finanšu plānošanas
un
centralizētās
grāmatvedības nodaļa veic apkopojumu pa iestādēm, cik būs
papildus nepieciešami līdzekļi. Konkrēts izdevumu apjoms būs
zināms katras iepirkumu procedūras noslēgumā.
Apkopojot datus uz 30.06.2022., redzams, ka 90 000 euro,
jau nepieciešams papildus finansējums. Budžeta izdevumu
izpildi ietekmē būvniecības cenu pieaugums.

Pamatbudžeta
IZDEVUMU izpilde
2022.gada
1.pusgadā

508996

21237

4,17%

27542662

12787602

46,43%

01.000 Izpildvara
03.000 Sabiedriskā drošība un
kārtība
04.000 Ekonomiskā darbība
05.000 Vides aizsardzība
06.000 Teritoriju
apsaimniekošana
07.000 Veselība
08.000 Atpūta, kultūra,
reliģija
09.000 Izglītība
10.000 Sociālā aizsardzība
KOPĀ
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Apstiprināts
plāns
2022.gadam
(EUR)

Izpilde
2022.gada
1.pusgadā
(EUR)

Izpilde pret
plānu (%)

3275787

1679985

51,28%

319464

156570

49,01%

3262828

929966

28,50%

164026

81306

49,57%

1953327

49,61%

227654

106432

46,75%

2602555

1111249

42,70%

11405084

6459065

56,63%

5510371

2445413

44,38%

30705445

14923313

48,60%

BALVU NOVADA ZIŅAS

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

2022.gada 1.februārī darbu
uzsāka valsts un pašvaldību
vienotais klientu apkalpošanas
centrs Tilžas pagastā, Tilžas
bibliotēkā.
Valsts iestāžu pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai,
2022.gada 24.martā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā (VARAM)
tika iesniegti
5 pieteikumi - Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
centru izveidošanai bibliotēkās Balvu pagastā; Bērzkalnes pagastā;
Šķilbēnu pagasta Rekovā; Žīguru pagastā. VARAM vēl izskata
pieteikumus, atbilde par apstiprinājumu nav saņemta.

WWW.BALVI.LV

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI –
NOSLĒGTIE LĪGUMI PAR NOMAS TIESĪBU
IZSOLI
Nekustamais īpašums “Veldrītes”, Bērzkalnes
pagastā, Balvu novadā kad. Nr. 3848 003
0093 zemes vienības kad. apz. 3848 003
0074 3444.05 m2 platībā – līgums noslēgts
10.12.2021. ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Trusttimber”;
Nekustamais īpašums “Veldrītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā kad.
Nr. 3848 003 0093 zemes vienības kad. apz. 3848 003 0074 0.2240 ha
platībā - līgums noslēgts 20.12.2021. ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Trustimex”.

Balvu novada pašvaldības jaunas mājas lapas internetā
izstrāde (saņemts apstiprinājums no VARAM, ka Balvu novada
pašvaldības mājas lapas izstrāde notiks 1.kārtā un līdz 2022.
gada beigām tiks izstrādāta).

Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļai 1,6007 ha platībā
(kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8004) – līgums noslēgts 12.11.2021.
ar SIA “Green Change”;

Notiek pašvaldības līdzdalības izvērtēšana kapitālsabiedrībās.
Izvērtējams par līdzdalību SIA “ZAAO” iesniegts domei.

Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā zemes vienības daļu 0,3015 ha platībā
(kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. ražošanas ēkas Nr.6 1000m2 platībā). Līgums noslēgts 04.07.2022. ar SIA Devold production
Latvia;

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumu izpilddirektors ir kapitāla daļu turētāja
pārstāvis. 2022.gadā ir notikušas dalībnieku kopsapulces SIA
“ZAAO”, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, SIA “Balvu
autotransports” un SIA “AP Kaudzītes”.
Rugāju
pagasta
pārvaldes
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanas būvdarbi. Noslēgts līgums
ar SIA “LVS
Building” 25.07.2022., 453 777 euro (bez PVN) , izpildes
termiņš 30.06.2023.
Noslēgts līgums ar Latvijas
Investīciju
un
attīstības
aģentūru “Līgums par atbalsta
saņemšanu
pašvaldībām,
ja atbalsta saņemšana paredzēta
par darbībām, kas nav saistītas ar
saimnieciskās darbības īstenošanu”.
Līguma mērķis ir sniegt atbalstu
Atbalsta saņēmējam saskaņā ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu „Latvijas starptautiskās
konkurētspējas veicināšana tūrismā”. Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centram tas dod iespēju piesaistīt finansējumu 24 000 euro
apmērā, un novirzot līdzfinansējumu 6000 euro no kārtējā gadā
piešķirtajiem līdzekļiem, īstenot iestādes funkcijas tūrisma jomā.
2022.gadā paredzētas šādas atbalstāmās darbības, ko centrs
realizēs:
• Mājas lapas izstrāde;
• Balvu novada tūrisma objektu fotogrāfiju galerija un tūrisma
uzņēmumu digitālās vizītkartes (ar subtitriem angļu valodā);
• Balvu novada tūrisma galamērķa vizuālās identitātes izstrāde;
• Tirgus pētījums Balvu novadam nav atsevišķi veikts potenciālā
tūrisma tirgus pētījums
mērķa tirgu noteikšanai. Būtu
nepieciešams, atbilstoši esošās Balvu novada tūrisma situācijas
novērtējumam, veikt stratēģisku pētījumu par potenciālo tūristu
piesaisti reģionam, definēt populārākās tūristu piesaistes vietas
un notikumus, definēt konkrētus uzlabojumus
infrastruktūrā
un trūkstošos tūrisma pakalpojumus ārvalstu tūristiem, nosaukt
Balvu novada tūrisma stiprās puses, kuras ilgtermiņā, sistēmiski
attīstot, piesaistītu vairāk ārvalstu tūristu;
•
Sajūtu video Balvu novada popularizēšanai;
• Balvu novada ikgadējā tūrisma bukleta makets (viens buklets
divās valodās), druka uz pašu rēķina, LIAA apmaksā tikai maketu;
• Jāņa sētas kartes abonēšana 2022.gada otrajai pusei.

VIDES SAKĀRTOŠANA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATTĪSTĪBAI BALVU NOVADĀ
Tika lauzts 15.05.2021. līgums
“Izkraušanas laukuma izbūve
un piebraucamās ielas pārbūve
Balvu novada Kubulu pagastā
realizācija”, jo
SIA “Riviera L”
darbus neatsāka. Līdz 29.07.2022.
veiks izpilddokumentāciju. Jāveic
jauns iepirkums darbu pabeigšanai.

(Šķilbēnu angārs) Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu
novadā ar kadastra numuru 3882 002 0422 sastāvā esošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3882 002 0561, platībā 0,8833 ha, (t.sk. nedzīvojamā
ēka (ar izbūvētu sanitāro telpu), 410,6 m2 platībā, un šķembu seguma laukums,
407,3 m2 platībā) – līgums noslēgts 03.05.2022. ar kooperatīvo sabiedrību “Agro
Green Projects”.
PROCESĀ – GATAVOTA DOKUMENTĀCIJA NOMAS
TIESĪBU IZSOLEI
Pils iela 9, Viļaka, labiekārtotā teritorija – tirgus izpēte “Nomas maksas
noteikšanas pakalpojums Balvu novada pašvaldības īpašumam”. Apbūves
zemes vienības daļa jau novērtēta;
“Rosība” laukums Lazdukalna pagastā – tiks virzīts atkārtotai izsolei.
“Mežaine”, Krišjāņu pag. Balvu nov., (angāra daļas ar pieguļošajām
teritorijām) - pēc nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas par visām
4 daļām tiks slēgti nomas līgumi.
“Sola”, Susāju pag., Balvu nov., Laukums pie Mežvidu skolas – 03.08.2022.
nomas tiesību izsole, neviens pretendents nav izradījis interesi. Papildus
laukumam nomā tiek nodotas Mežvidu skolas pirmā stāva nedzīvojamās
telpas.
Biznesa ideju grantu konkursā “Tava ideju Balvu novada” (budžetā plānotais
finansējums 50 000 euro), tika saņemti 25 pieteikumi, no kuriem komisija ir
atbalstījusi 11 biznesa idejas, piešķirot finansējumu 48463,51 euro:
Finansējuma
saņēmējs

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM
Atklāts konkurss “Partizānu ielas, Balvos ceļa posma pārbūve
no Ķiršu ielas, Balvos līdz Partizānu ielai 66, Balvos, projekta
“Transporta infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības
atbalstam” ietvaros tika pārtraukts, jo piedāvātā līgumcena būtiski
pārsniedza pieejamo projekta finansējumu.

Piešķirtais
pašvaldības
finansējums,
euro

Kristaps Ločmelis

Autoservisa paplašināšana Rekovā

Zanda Arnicāne

Funkcionāla dizaina masīvkoka plauktu
2474,00
ražošanas uzņēmums SIA Lataps izveide

SIA “RSTECH”

SIA “ RSTECH” kapacitātes celšana
un metālapstrādes pakalpojumu
pieejamības uzlabošana Balvu novadā

3917,00

SIA DO 4 FUN

Velosipēdu iegāde, nomas pakalpojuma
nodrošināšana Kubulos

4995,00

SIA “Line R”

Ceļa zīmju vairoga SIA “Line R”
attīstībai

4950,00

SIA” Zelču duorzs”

Saldētavas iegāde upeņu ogu
uzglabāšanai, realizācijai un pārstrādei
SIA “ Zeļču duorzs”

5000,00

Kristaps Babāns

Par sakoptu novadu!

5000,00

Lība Ločmele

Keramikas meistarklašu rīkošanai
nepieciešamā aprīkojuma iegāde

4169,96

Elita Eglīte

Keramikas apdedzināšanas krāsns
iegāde un keramikas studijas izveide

3830,90

Juris Supe

Kupols Stabļovas ķiploks

5000,00

Arturs Kuzmins

Pārvietojamais gateris

5000,00

4126,65

KOPĀ finansējums 48463,51

Balvu ielas posma pārbūves darbu 2.kārta un ārējā
apgaismojuma uzstādīšana Balvu novada Kubulu pagastā precizējot iepirkuma nolikumu, tiks veikta jauna iepirkuma
procedūra.
“Industriālās zonas būvniecība Partizānu ielā 66, Balvos,
projekta “Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu
novadā” īstenošana”, ietvaros. 07.08.2021. līgums ar SIA “LVS
Building”, līguma summa 313 777, 00 euro, izpilde 12 mēneši.

Biznesa ideja

Sabiedrības veselības veicināšanas projektu
īstenošana:
•
•
•
•

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā;
Dzīvo vesels – veselīga dzīvesveida un
profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju
novada iedzīvotājiem;
Dzīvo aktīvs Baltinavā;
Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Viļakā un apkaimē.
Sagatavota peldētapmācības programma 5-7 gadus veciem bērniem un
iesniegta apstiprināšanai domē.
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Baltinavas
parka
teritorijas attīstība un
plāna izstrāde:
•

•

•

Baltinavas pagasta pārvalde
sagatavojusi
Baltinavas
parka
apsaimniekošanas
un attīstības plānu 2022.
– 2026.gadam, kas ietver
uzturēšanas pasākumus un
izdevumus;
Lai varētu veikt parka attīstības plānošanu, ir pieteikums
topogrāfijas darbu veikšanai Baltinavas parka (kadastra
numurs 3844 003 0324 un 3844 003 0652) un robežplāna
sagatavošanai, Baltinavas pagasta pārvaldes budžetā
pieejamais finansējums 2100, 00 euro;
Sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes
studentiem un mācībspēkiem, parka plānojuma izstrādē vai
ārpakalpojuma izmantošana 2023.gadā.

Būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rugāju ciemā –
2.kārta” SIA “ASKELUM” 22.02.2022. Būvprojekta izstrādes
izmaksas sastāda 31 460,00 euro , autoruzraudzības
veikšanas izmaksas sastāda 2 178,00 euro.

Zivju fonda projekta “Balvu novada publisko
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”
ietvaros noslēgts līgums
par sniega
motocikla ar piekabi piegādi Viļakas pilsētas
pārvaldei, līguma summa 17 890,02 euro ar PVN.
Zivju fonda apstiprinātā projekta “Līdaku
pavairošana Viļakas un Svātiunes ezerā”
ietvaros, Viļakas ezerā tika ielaisti 3000
gb. līdaku, Svātiunes ezerā- 3600 gb.
līdaku. Līguma summa 2076,36 euro ar PVN,
23.05.2022. līgums ar SIA “Rūjas zivju audzētava”.
Saskaņā ar pašvaldības iesniegto plānu un Valsts vides dienesta norādēm
par veicamām rīcībām neatbilstību novēršanai Rūpnīcas ielā 16, Kupravā,
02.03.2022. noslēgts līgums “Vēsturiski piesārņotās vietas Kupravas
drenu rūpnīcas teritorijā pirmssanācijas grunts un gruntsūdens naftas produktu
piesārņojuma izpēte” , līguma summa 11 580,18 euro ar PVN.
EK LIFE Vides programmas līdzfinansētā projekta Nr. LIFE18 IPE/LF/000014
“Tehniskā aprīkojuma iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai”
ietvaros 25.07.2022. noslēgts līgums par niedru pļāvēja un ūdensaugu
grābekļu iegāde, līguma summa 7865, 05 euro ar PVN.
Tiek vērtētas pašvaldības zemes teritorijas bioloģiski noārdāmo atkritumu
laukuma izveidei Balvu pilsētas tuvumā.

Tautas ielas posma atjaunošana Balvu pilsētā. Līgums
ar SIA “V.J.M. BŪVE” noslēgts 25.05.2021., vienošanās
par darbu pārtraukšanu 30.06.2021. Darbi tika atsākti
pēc Valsts kases aizņēmuma saņemšanas 2021.gada
septembrī. Darbi pabeigti 22.07.2022. Līguma summa par
būvdarbiem 156 454,16 euro bez PVN.
Realizēti būvdarbi,
05.11.2021. līgums “Par Bērzu
ielas posma pārbūvi un autostāvvietas seguma maiņu
Skolas ielā, Balvu pilsētā”, SIA “Rubate”, līguma summa
339 031,69 euro bez PVN.

Stompaku nacionālo partizānu nometnes
“Saliņu mītnes” atjaunošanas un teritorijas
labiekārtošanas plāna 2022. - 2032. gadam
izstrāde (apstiprināts domē).

Vidzemes ielas posma atjaunošana Balvu pilsētā. Līgums ar
SIA “Riviera L” noslēgts 25.05.2021., vienošanās par darbu
pārtraukšanu 30.06.2021., līdz tiks saņemts Valsts kases
aizdevums. Panākta vienošanās 2021.gada septembrī par
darbu atsākšanu. Pašvaldības par 27.05.2022 paziņojums par
vienpusēju līguma izbeigšanu. 28.07.2022. noslēdzas iepirkums
Vidzemes ielas posma atjaunošanai Balvu pilsētā.

Veikti arheoloģiskie pētījumi divu bunkuru
atjaunošanai Stompaku purva partizānu
mītnē, veica biedrība “Latviešu karavīrs”,
9680 euro ar PVN.

Pārskatīta tehniskā specifikācija izmaksu samazināšanai,
26.07.2022. izsludināts iepirkums “Autoceļa Rugāji –
Tikaiņi izbūve”.
Daugavpils ielas posma atjaunošana Balvu pilsētā – netika
gūts apstiprinājums augstas gatavības projektu konkursā.
Notiek projektēšanas darbi ietves izbūvei.
Pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzlabošana,
dubultās virsmas uzklāšana un apgaismojuma ierīkošana
– no mērķdotācijas pašvaldības ielām (ceļiem), saskaņā ar
veiktajiem iepirkumiem.

26.07.2022.
noslēdzies
iepirkums
“Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi divu bunkuru atjaunošanai
Stompaku purva partizānu nometnē”, viens pretendents, piedāvātā cena
131 750 euro, bez PVN.
Sagatavota tehniskā specifikācija iepirkuma veikšanai Baltinavas pagasta
tiesas ēkas Tilžas ielā 5 (vietējās nozīmes kultūras piemineklis Nr.2830)
Baltinavā arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā
izpētei (vietējās nozīmes kultūras piemineklis Nr.2830). Izpētes mērķis: izstrādāt
Baltinavas pagasta tiesas ēkas Tilžas ielā 5, Baltinavā arhitektoniski mākslinieciskā
inventarizāciju (AMI) un kultūrvēsturiskā izpēti (KVI) tādā apjomā un kvalitātē,
lai uz tā pamata turpmāk būtu iespējams izstrādāt tehnisko dokumentāciju.
Paredzēts sniegt pieteikumu Kultūrkapitāla fondam izpētes veikšanai.
Uzsākta projekta “Balvu novada Nemateriālā kultūras mantojuma centra
“Upīte” ēkas pārbūve” realizācija, 08.06.2022. noslēgts līgums ar SIA “ĢL
konsultants”, 572 000 euro bez PVN , izpilde 9 mēneši.

Sadarbības līguma ar AS “Latvijas valsts ceļi” ietvaros
saņemts saskaņošanai “Par gājēju celiņa izbūvi valsts
reģionālā autoceļa P35 Gulbene - Balvi - Viļaka - Krievijas
robeža (Vientuļi) no Balvu ielas Kubulos (pk 294+80) līdz
Robežu ielai Balvos” (pk 324+30) būvprojekta galaziņojums.
Iesniegti ierosinājumi.

Uzsākta
projekta
“Baltinavas
muzeja
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana” realizācija 25.07.2022. noslēgts līgums ar SIA “LVS
Building” 377 700 euro bez PVN izpilde 28.07.2023.

Balvu muižas apbūve un tai
pieguļošās teritorijas attīstība
Projekts “Amatu prasmes tūrisma
telpā” (Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programma
2014-2020 LLI-539 Interreg),
Balvu muižas ēkā (vietējas nozīmes
arhitektūras piemineklis), Brīvības
ielā 47, Balvos (pagrabstāvā)

Noslēgts līgums
07.10.2021. ar
SIA “Ozolmājas, līguma
summa 213 604,63 euro
bez PVN, izpildes termiņš 5
mēneši.

Balvu muižas apbūves kompleksa
pārbūves 1.kārtas vispārējie
celtniecības remontdarbi (cokols un
pamati”

24.11.2021. noslēgts
līgums ar SIA “Ozolmājas”
64 852, 62 euro bez PVN,
izpilde 3 mēneši.

Būvdarbu līgums par Balvu muižas
jumta atjaunošanu

30.11.2021. noslēgts
līgums ar SIA “5V” 171
100,85 euro bez PVN ,
izpilde 3 mēneši.

Būvniecības ieceres dokumentācijas
izstrāde, autoruzraudzība un
būvdarbi Balvu muižas ēkas
vienkāršotai atjaunošanai

Balvu muižas apbūves un tai
pieguļošo teritoriju apstādījumu un
publisko ārtelpu attīstības tematiskā
plānojuma izstrāde

Pirmais iepirkums
pārtraukts, jo būtiski
paredzamo līgumcenu,
viens pretendents SIA “LVS
Building” . Noslēdzies
atkārtotais iepirkums
13.07.2022., viens
pretendents un piedāvātā
cena 1 796 777 euro bez
PVN, pretendents SIA “LVS
Building” .
07.06.2022. noslēgts
līgums ar SIA “Veido
vidi” 26 015 euro ar PVN,
izpildes termiņš 10 mēneši.

WWW.BALVI.LV

Energoefektitātes paaugstināšanas
projekti izglītības iestādēs:
•

•
•
•

2022.gada 26.maijā tika saņemta informācija
no CFLA, ka apstiprināti divi projekti Rekavas
vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana un Balvu mākslas skolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana –
notiek precizējumu iesniegšana un iepirkuma
dokumentācijas būvdarbiem gatavošana.
Projektu realizācija uzsāksies pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
atkārtota izvērtējuma.
Notiek tirgus izpēte “Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes un katlu
mājas tehniskās apsekošanas atzinuma un projektēšanas uzdevuma izstrāde
ēku energoefektivitātes paaugstināšanai”
Veikti darbi projektā “Ventilācijas sistēmas izbūve Rugāju novada vidusskolā”,
kas tika uzsākts 2021.gadā, noslēdzot vienošanos ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru 16.07.2021.
Balvu sākumskolas ēkas pārbūve, 17.03.2022. līgums ar SIA “RG meistars” ,
līguma summa 83 357 euro bez PVN.

19.05.2022. Balvu novada Sociālo un
veselības jautājumu komitejā tika izskatīts
jautājums
“Par
sociālo
pakalpojumu
pieejamības
uzlabošanu
Raiņa
ielā
52,
Balvos”. Izskatot jautājumu un izvērtējot telpu
stāvokli, jāsāk tehniskā projekta sagatavošana
finansējuma piesaistei.
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Tikšanās laikā pārrunā aktuālos Paziņojums
par nodomu noteikt
jautājumus novadā
aizliegumu audzēt
ģenētiski modificētus
kultūraugus
Atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22.panta ceturtajai daļai Balvu novada pašvaldība informē
sabiedrību, ka tā plāno visā Balvu novada administratīvajā
teritorijā noteikt aizliegumu audzēt ģenētiski modificētus
kultūraugus līdz 2035.gada 31.decembrim.
Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus iesniegt
Balvu novada administrācijā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu
nov.; dome@balvi.lv) līdz 2022.gada 13.septembrim.
Lai pārrunātu jautājumus, kas skar ceļu infrastruktūru un to uzturēšanu, ceļu
pārņemšanu no valsts, skolēnu pārvadājumus un skolēnu autobusu tehnisko
stāvokli, kā arī citus aktuālus jautājumus, 26.jūlijā Balvu novada Šķilbēnu pagastā
tikās pagastu un pilsētas pārvaldnieki ar Balvu novada domes un pašvaldības
vadību, kā arī Balvu novada domes Tautsaimniecības un vides komitejas
priekšsēdētāju Jāni Trupovnieku.
Iluta Jaunžeikare
Foto: Valters Kaņepe
Uzsākot
tikšanos,
Šķilbēnu
pagasta pārvaldes vadītājs Andris
Mežals klātesošos prezentācijas veidā
iepazīstināja ar Šķilbēnu pagastu. Pēc
tam pašvaldības domes un pašvaldības
vadība pastāstīja par aktualitātēm
novadā, par iesāktajiem projektiem.
Ir uzsākts darbs pie Rugāju pagasta
pārvaldes ēkas un Baltinavas muzeja ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas, ēkas
ne vien iegūs jaunu izskatu, bet arī veicinās
energoresursu
racionālu
izmantošanu
pašvaldības ēkās un samazinās enerģijas
patēriņu. Šī paša projekta ietvaros tiks
siltināta arī Šķilbēnu pagastā Rekovas
vidusskolas darbnīcu ēka. Pašvaldībai
sadarbojoties ar pagastu un pilsētu
pārvaldniekiem jāsaprot, kuras vēl būtu
tās ēkas, kurām nākotnē redz racionālu
pielietojumu un kuras būtu jāsiltina.
Piemēram, pašlaik ir izsludināta tirgus
izpēte Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestādes
un
katlu
mājas
tehniskās
apsekošanas atzinuma un projektēšanas
uzdevuma izstrādei ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai, lai arī nākotnē varētu
siltināt šo ēku.
Tika
pārrunāts
arī
atkritumu
apsaimniekošanas jautājums novadā, jo
SIA “Pilsētvides serviss” nākamajā gadā
beidzas līgums par bijušā Balvu novada
teritorijas atkritumu apsaimniekošanu, līdz
ar to aktuāls jautājums, vai SIA “ZAAO”
pārņems visu novada teritoriju, vai tiks
sludināts jauns iepirkums.
Tika izdiskutēts arī jautājums par
Padomju un nacistisko režīmu slavinošo
demontējamo
objektu
Balvu
novadā
nojaukšanu, kas pašvaldībai jāīsteno ne
vēlāk kā līdz 2022. gada 15. novembrim
un kas izrādās arī nav tik vienkārši, jo
nepieciešams
pirms
nojaukšanas
šos
objektus
muzejam
dokumentēt,
gan
jāsakārto būvatļaujas, jāsaskaņo ar drošības
policiju un jārisina vēl daudzi citi jautājumi.
Balvu novadā tie ir trīs objekti - piemineklis
Sarkanās armijas partizāniem Balvos,
Sarkanās armijas partizānu nometnes vieta
Baltinavas pagastā un piemineklis Sarkanās
armijas partizāniem Baltinavā.
Tikšanās laikā vairākkārt tika uzsvērta
informācijas
pieejamība
pagastos
un
pilsētās, jo pagasta un pilsētas pārvalžu
vadītājiem jābūt kā uzticības personām
iedzīvotājiem,
jāsniedz
informācija
un jāpalīdz viņiem dažādu jautājumu
risināšanā. Pagasta un pilsētas pārvaldnieki
izteica vēlmi, ka tuvākajā laikā šāda tikšanās
būtu nepieciešama arī ar Sociālās pārvaldes
un Bāriņtiesas pārstāvjiem.
Bet galvenokārt tika pārrunāti jautājumi
par pagastu ceļu uzturēšanu, valsts ceļu
pārņemšanu pašvaldības īpašumā, skolēnu
pārvadājumiem un autobusu tehnisko
stāvokli. Sanāksmes laikā gan no Krišjāņu
pagasta pārvaldes, gan Šķilbēnu pagasta
pārvaldes puses izskanēja gandarījums

par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” īstenotajiem
darbiem uz vietējās un reģionālās nozīmes
valsts ceļiem, veicot dubultās virsmas
apstrādi ceļa posmiem. Diemžēl ceļu
uzturēšanas un būvniecības cenas, kā visās
nozarēs, pieaug, līdz ar to pašvaldībai daži
no plānotajiem darbiem ceļu infrastruktūras
uzlabošanai, ir jāpārskata vai jāpārprojektē,
jo izmaksas daudzkārt pārsniedz plānoto.
Jūlija domes sēdē tiks izskatīti arī jautājumi
par trīs ceļa posmu pārņemšanu no valsts
- vietējā autoceļa V463
“Pāliņi-Gailīši”,
valsts vietējā autoceļa V466 “Balvi-TeteriUpatnieki” un valsts vietējā autoceļa V468
“Briežuciems – Baltinava” pārņemšanu.
Pa šiem ceļiem ir jāpārvietojas arī skolēnu
autobusiem, tie arī savu laiku ir nokalpojuši
un prasa jau samērā lielus ieguldījumus
remontos. Tāpēc pašlaik pašvaldība apkopo
informāciju, jo jāsaprot, kur autobusa
nomaiņa ir primārāka, jo visus autobusus
pašvaldība uzreiz nespēs nomainīt.
Balvu novada administrācijas Tehniskās
nodaļas vadītājs Andris Zelčs klātesošajiem
vēlreiz atgādināja par pašvaldībā izveidoto
transporta sistēmu, kas paredzēta, lai
racionāli izmantotu pašvaldības īpašumā
esošo autoparku, tajā skaitā skolēnu
autobusus. Sistēmā var redzēt, kur kurā laikā
ir kāds no pašvaldības transportlīdzekļiem,
kā arī šajā sistēmā pašvaldības darbinieki
var pieteikt sev nepieciešamo transportu.
Tautsaimniecības un vides komitejas
priekšsēdētājs,
Balvu
novada
domes
deputāts, Jānis Trupovnieks dalījās pārdomās
un izteica ierosinājumus par kurināmā
piegādi un iegādi pagastu pārvaldēm, jo
nav noslēpums, ka ar malkas un kurināmā
iegādes iepirkumiem neveicas tik labi, kā
vēlētos, jo kādā no konkursa kārtām neviens
pretendents nav iesniedzis pieteikumu,
citos pieteikumos piedāvātās cenas ir ļoti
augstas u.tml. Viens no iespējamajiem
risinājumiem pēc J.Trupovnieka domām
varētu būt pašvaldības aizaugušo īpašumu
apsaimniekošana saviem spēkiem, tādā
veidā iegūstot kurināmo.
Tikšanās laikā pagasta pārvaldes
vadītājs A.Mežals izrādīja arī kultūras
centra “Rekova”, bibliotēkas, vidusskolas,
bērnudārza, muzeja telpas, parādīja arī
Šķilbēnu ciemu, Upītes ciemu un tur
esošās pašvaldības iestādes – Upītes
feldšeru
vecmāšu
punktu,
tautas
namu, kur pašlaik tiek īstenots projekts
“Pašvaldības
infrastruktūras
attīstība,
uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes
Kultūrtelpā””,
kā
arī
bijušās
Upītes
pamatskolas telpas, kur uz remonta laiku
ir pārcēlusies Upītes bibliotēka un Ontona
Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs, un
darbojas ierakstu studija, izlaušanās istaba
“Pīci panti”, tetovēšanas salons.
Sanāksmes dalībnieki iepazinās arī
ar mazu daļiņu no Šķilbēnu pagasta
aktīvajiem, darbīgajiem un uzņēmīgajiem
cilvēkiem – uzņēmējiem, apskatot Z/S
“Kotiņi” un “Stabļovas ķiploks”, kā arī
nedaudz pabaudīja Šķilbēnu pagasta dabas
bagātības “Stiglovas grāvās” un dabas
parkā “Balkanu kalni”.
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Par reklāmas
izvietošanu Balvu
novada teritorijā
Juris Annuškāns
Tuvojoties
Saeimas
vēlēšanām,
politiskajām
partijām arvien aktuālāki kļūst sabiedrības informēšanas
jautājumi, kuros tiek stāstīts par paveikto, plānoto, kā
arī par personām, kas gatavi iedzīvināt plānoto. Tieši
reklāma ir viens no informācijas sniegšanas veidiem un
vēlētāja pārliecināšanas pasākumiem.
Kādi noteikumi ir spēkā Balvu novada administratīvajā
teritorijā, un kādus ierobežojumi šajā jomā ir noteikusi
Balvu novada dome?
Personām, kuras vēlas veikt politisko aģitāciju un izvietot
politisko reklāmu, ir jāievēro ierobežojumi un prasības, ko
nosaka Priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Likums attiecas uz
visu Latvijas teritoriju, tai skaitā Balvu novadu. Šobrīd Balvu
novadā nav spēkā saistošu noteikumu, kas noteiktu papildus
ierobežojumus politiskajai aģitācijai un reklāmai pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Tātad, cik lielā mērā minētais likums ierobežo aģitācijas
un reklamēšanas procesu, tik arī ierobežots tas ir. Taču
jāņem vērā, ka Priekšvēlēšanu aģitācijas likums attiecībā uz
reklāmas izvietošanu nosaka, ka politiskās aģitācijas veicējam
ir jāievēro ierobežojumi, ko nosaka Reklāmas likums. Atbilstoši
Reklāmas likumā deleģētajām tiesībām, Balvu novada dome
2009.gada 8.oktobrī ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.9
“Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Balvu novadā”. Tas
nozīmē, ka, papildus Reklāmas likuma ierobežojumiem bijušā
(apvienojamā) Balvu novada teritorijā (Balvu pilsēta, Balvu,
Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Kubulu, Krišjāņu, Lazdulejas,
Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagasti), ir jāņem vērā saistošo
noteikumu noteiktie papildus ierobežojumi. Kādi tie ir?
• Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes,
turklāt aizliegts to izvietot šim nolūkam neparedzētās vietās
(uz sētām, nesakārtotām namu fasādēm, daudzdzīvokļu
māju ārdurvīm, jaunbūvēm, žogiem (tai skaitā celtniecības),
apgaismošanas stabiem, transformatoru būvēm).
• Visa veida reklāmu (piemēram, drukātos plakātus, afišas,
transparentus u.tml.) atļauts izvietot tikai ar Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes rakstisku saskaņojumu.
• Aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu,
kā arī narkotiku, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas
izvietošana.
• Persona, kura vēlas izvietot reklāmu publiskā vietā,
iesniedz Balvu novada pašvaldības Būvvaldē iesniegumu
par reklāmas izvietošanu un tās projektu.
• Tai pašā laikā afišas un sludinājumus pašvaldības teritorijā
atļauts izvietot bez maksas tam paredzētos pašvaldības
informācijas stendos.
Tātad, veicot politisko aģitāciju un izvietojot politisko
reklāmu, ir jāievēro ierobežojumi, ko nosaka Priekšvēlēšanu
aģitācijas likums un Reklāmas likums. Papildus – bijušā Balvu
novada teritorijā jāņem vērā papildus prasības, kas noteiktas
reklāmai atbilstoši minētajiem saistošajiem noteikumiem.
Lai visiem veiksmīgas un likumam atbilstošas aktivitātes!
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Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos
Lazdukalna pagastā

PALDIES!
Sirsnīgu paldies sakām ziedotājiem Irēnai
Svilānei, Dainim Kaņupam, Ādolfam
Losānam, Valentīnai Freimanei, Elīnai
Albrehtei, Sandrai Studerei, Natālijai
Garajai, Veronikai Stepānei un visiem citiem
atbalstītājiem. Mīļu paldies par sadarbību
sakām arī Rugāju pagasta pārvaldes vadītājai
Arnitai Pugačai, Guntim Garbackim,
Aivaram Cibulim, Jānim Zalānam, Rugāju
pasta nodaļai un pastniecei Inetai.
Sociālās aprūpes centrs “Rugāji”

Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus
pilda Arnita Pugača
Iluta Jaunžeikare
Foto: Agrita Luža

No
2.augusta
Lazdukalna
pagasta
pārvaldes vadītājas pienākumus pilda Arnita
Pugača, pamatojoties uz 2022.gada 28. jūlija
Balvu novada domes lēmumu (Nr.15., 78.§)
“Par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu veikšanu”, kurā noteikts uzdot
Rugāju pagasta pārvaldes vadītājai Arnitai
Pugačai veikt Lazdukalna pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus ar 2022.gada 2.augustu

Balvu novada
Vēlēšanu
komisijas
paziņojums
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu
komisijas
2022.gada
5.maija
Pašvaldību
vēlēšanu
iecirkņu
komisiju izveidošanas instrukciju,
noteikt iecirkņa komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanas termiņu: no
2022.gada 2.augusta līdz 2022.gada
18.augustam.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama
CVK mājaslapā www.cvk.lv – tiesību akti
– veidlapas.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu
kandidātu pieteikumus iesniegt:
• Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils
iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV4501, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi
novada pašvaldībai”);
• Viļakas pilsētas pārvaldē (Abrenes
ielā 26, Viļaka, Balvu novads, LV4583);
• Rugāju
pagasta
pārvaldē
(Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju
pagasts, Balvu novads, LV-4570);
• Baltinavas
pagasta
pārvaldē
(Kārsavas ielā 16, Baltinava, Balvu
novads, LV-4594);
• Balvu novada Vēlēšanu komisijā
(Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu
novads, LV-4501, 1.stāvā pastkastītē
“Iesniegumi novada pašvaldībai” vai
Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads,
LV-4501, 1.stāvs pastkastītē “Balvu
novada Vēlēšanu komisijai”).

līdz laikam, kad darbā tiek pieņemts
Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājs, un
noteikt A.Pugačai par Lazdukalna pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu
piemaksu
30%
apmērā
no
noteiktās
mēnešalgas.
Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
9.punktu, kurš paredz, ka tikai dome ieceļ amatā
un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus,
kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos un ņemot vērā,
ka Balvu novada administrācijā 2022.gada 7.jūnijā
ir saņemts Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājas

Vēlēšanu
iecirkņa
numurs

Vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

Marutas Kalnējas iesniegums par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar 2022. gada 1.augustu.
Vēlēšanu iecirkņa adrese

318

Balvu Valsts ģimnāzijas
sporta zāle

Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501

319

Balvu sākumskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501

320

Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

321

Viļakas pilsētas pārvalde

Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

322

Baltinavas pagasta
pārvalde

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads, LV-4594

323

Balvu pagasta sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

325

Bērzpils Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

326

Briežuciema Tautas nams

“Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595

327

Krišjāņu Tautas nams

Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566

329

Kupravas pagasta pārvalde

Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Balvu novads, LV-4582

330

Lazdukalna Saietu nams

Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads, LV-4577

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592

332

Medņevas Tautas nams

Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Balvu novads, LV-4583

333

Rugāju pagasta pārvalde

Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570

334

Susāju pagasta pārvalde

Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

335

Šķilbēnu pagasta kultūras
centrs “Rekova”

Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587

336

Tilžas Kultūras un vēstures
nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

337

Vectilžas Sporta un atpūtas
centrs

Sporta iela 3, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

338

Borisovas Tautas nams

“Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts, Balvu novads, LV-4585

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

340

Žīguru Kultūras nams

Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Balvu novads, LV-4584

Komisijas priekšsēdētājs

Ivars Logins

tel. 29118683 e-pasts: ivars.logins@llkc.lv

Komisijas sekretāre

Ilona Blūma

tel. 26563934 e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv
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Informācija par pabalstu individuālo
mācību līdzekļu iegādei
Balvu novada Sociālā pārvalde informē,
ka pabalstu individuālo mācību līdzekļu
iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā,
izsniedzot izglītības iestādē zinību dienā
dāvanu karti 15,00 euro apmērā.
Pabalstu
individuālo
mācību
līdzekļu
iegādei ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš
savu dzīvesvietu ir deklarējis Balvu novada
administratīvajā teritorijā:
• mācās
Balvu
novada
vispārizglītojošajā
izglītības iestādē;
• līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību
vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada
izglītības iestādē vai cita novada izglītības
iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta
Balvu novada izglītības iestādēs.

Par sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
saņemšanas
kārtību
Anna Laizāne

Sociālās
integrācijas
valsts
aģentūra (turpmāk-aģentūra) sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumus
no
valsts
budžeta
līdzekļiem
sociālās
rehabilitācijas institūcijā (turpmāk –
sociālā rehabilitācija) piešķir un sniedz
saskaņā ar Ministru kabineta 03.12.2019.
noteikumiem Nr.578 “Noteikumi par
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem
sociālās
rehabilitācijas
institūcijā”
(turpmāk – noteikumi).
Viens no noteikumu mērķiem ir uzlabot
situāciju sociālās rehabilitācijas nodrošināšanā,
sociālās rehabilitācijas institūcijā sniedzot
pēctecīgu un savlaicīgu pakalpojumu personas
darbspēju atjaunošanai pēc valsts apmaksātas
medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas.
Nepieciešamību
saņemt
sociālo
rehabilitāciju personai ar funkcionēšanas
traucējumiem
vērtēs ārstniecības iestāde,
kas sniedz valsts apmaksātu medicīnisko
rehabilitāciju
(turpmāk
–
medicīniskās
rehabilitācijas
iestāde)
(piemēram:
stacionārās ārstniecības iestādes: Nacionālais
rehabilitācijas
centrs
“Vaivari”,
Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīca,
Vidzemes
slimnīca,
Liepājas
reģionālā
slimnīca,
Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca, Rīgas 2. Slimnīca, Jēkabpils reģionālā
slimnīca, Rēzeknes slimnīca; un ārstniecības
iestādes, kurās var saņemt medicīnisko
rehabilitāciju dienas stacionārā ). Medicīniskās
rehabilitācijas
iestāde
izvērtē
personas
funkcionēšanas ierobežojumus un vajadzību
pēc sociālās rehabilitācijas, ņemot vērā
slimības izraisītos funkcionēšanas traucējumus
atbilstoši
Starptautiskajai
funkcionēšanas
nespējas un veselības klasifikācijai (SFK)
aktivitāšu un dalības līmenī (SFK kods: d1,
d2, d3,d4, d5, d6, d7, d8, d9 (noteikumu
1.pielikums)). Persona ar funkcionēšanas
traucējumiem
sociālo
rehabilitāciju
var
saņemt pēc multiprofesionālas medicīniskās
rehabilitācijas (subakūtā etapa) pabeigšanas
medicīniskās
rehabilitācijas
iestādē,
ar
nosacījuma, ka medicīniskās rehabilitācijas
iestāde izrakstā būs rekomendējusi saņemt
sociālo rehabilitāciju.
Persona ar funkcionēšanas traucējumiem
piesakās (iesniedz dokumentus) sociālajai
rehabilitācijai Balvu novada Sociālajā pārvaldē
ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc medicīniskās
rehabilitācijas pabeigšanas.
Balvu novada Sociālā pārvalde lūdz
ievērot noteikumos noteikto pieteikšanās
termiņu uz sociālo rehabilitāciju.

Aicinām bērnu, kurš mācās cita novada
izglītības iestādē (programmā, kura netiek
piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās
mācību iestādēs) likumiskos pārstāvjus
iesniegt
septembrī
Sociālajā
pārvaldē
iesniegumu un izziņu no skolas par pabalsta
piešķiršanu individuālo mācību līdzekļu
iegādei vienu reizi kalendārā gadā.
Minētā pabalsta apmēru un to izmaksas
kārtību nosaka Balvu novada Domes 2021.gada
23.septembra saistošie noteikumi Nr.7/2021 “Par
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā”.
Sociālais dienests informē, ievērojot visus
noteiktos drošības pasākumus, klientu pieņemšana
klātienē notiek pēc iepriekšējā pieraksta. Klienti
bez iepriekšējā pieraksta netiek pieņemti.

Nepieciešamības gadījumā sazināties:
BALVOS: Ināra Skopāne, mob.:27815224,
Sanda Japiņa, mob.:29363012
VIĻAKĀ: Iluta Keiša, mob.:28004485,
Inga Kokoreviča, mob.:27822590

Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu
centrs saņem
dāvinājumu - lapeni
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
Vasaras viducī un ziedu plaukumā Sociālās
pārvaldes struktūrvienība Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs” saņēmuši divas
ļoti lielas un skaistas dāvanas – lapeni, ko
dāvina biedrība ,,Latvijas senioru kopienu
apvienība”, un dārza svētkus, kuri ir sākums
skaistai tradīcijai - ik gadu svinēt dārza
svētkus jūlija mēnesī, kas Daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra iemītnieku ikdienu
padarīs skaistāku un krāsaināku.
Kā tas viss sākās? Tas sākās ar bijušās
novadnieces Liesmas Nepreisas zvanu. Viņa
interesējās
kādus
pakalpojumus
sniedz
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs,
kāda ir saņēmēju mērķgrupa? Un tad viņa ieteica
piezvanīt biedrības ,,Latvijas senioru kopienu
apvienība” pārstāvei Lilitai Kalnājai, varbūt ir iespēja
piepildīt kādu centra izsapņoto sapni, un ar to
aizsākās tālākā sadarbība.
Dārza svētkus, kuri reizē bija arī lapenītes
atklāšana,
atklāja
Daudzfunkcionālā
sociālo
pakalpojumu centra iemītnieki - Kaspars, Rolands,
Vija, Valdis, Dzintars, Karīna, skaitot dzejoļus, bet
tā vadītāja Iluta Bērziša Balvu novada Sociālās
pārvaldes vadītājas vārdā,
centra klientu, viņu
vecāku, aizgādņu un darbinieku vārdā pateicās šiem
skaistajiem mirkļiem un paliekošajiem darbiem,
ko centram dāvināja biedrība ,,Latvijas senioru
kopienu apvienība” un tās valdes priekšsēdētāja
Astrīda Babāne, Lilita Kalnāja, Liesma Nepreisa,
AS „DelfinGroup” pārstāvjiem, “Banknote” Balvu
filiāles darbiniecei Vinonai Sobočevskai, uzņēmējam
Ritvaram Dičevam un pārējiem labajiem cilvēkiem,
kuri bija domās un darbos kopā ar Daudzfunkcionālo
sociālo pakalpojumu centru.
Uzrunājot
klātesošos,
biedrības
“Latvijas
senioru kopienu apvienība” valdes priekšsēdētaja

Joprojām Balvu novada
pašvaldības Sociālās
pārvaldes struktūrvienība
Daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs ir
gatavs uzņemt klientus.
Par pakalpojumu saņemšanu
lūdzam sazināties pa tālruni:
64521189, 26194104.

Astrīda Babāne teica: “Pati daba ir darījusi visu,
lai šie dārza svētki un lapenītes atklāšana būtu
skaista, sirsnīga un jauka mums visiem. Biedrība
“Latvijas senioru kopienu apvienība” pastāv jau
piecus gadus, un šo gadu laikā ir cieša un sirsnīga
sadarbība izveidojusies ar AS „DelfinGroup”, kas ir
biedrības lieldraugs, un, pateicoties šai sadarbībai
un draudzībai, ir iespējams realizēt daudzus
labos darbus praktiski visos Latvijas reģionos, lai
atvieglotu senioru dzīvi un lai senioru dzīve kļūtu
iespējami labāka sociālās aprūpes institūcijās. Šī
lapenīte ir viens no pēdējiem pasākumiem, un
tas ir kas jauns un nebijis, kurā biedrība piedalās,
un tā tapusi pateicoties Sabiedrības integrācijas
fondam, Labklājības ministrijai un AS „DelfinGroup”
finansējumam. Ceru, ka lapenīte šeit stāvēs ilgi
un kalpos par jauku atpūtas un uzturēšanās vietu
centra iemītniekiem!”
“Labais vairo labo! Šajā brīdī un šajā situācijā
mums pēc iespējas vairāk ir jāvairo šis labais. Liels
paldies biedrībai par to, ka padarīja centra iemītnieku
un darbinieku ikdienu labāku, krāšņāku un daudz
sabiedriskāku, jo viņi šeit varēs atpūsties un baudīt
kopības sajūtu!” pateicās Balvu novada Sociālās
pārvaldes vadītāja Viktorija Puka. “Banknote” Balvu
filiāles pārstāve Vinona Sobočevska pastāstīja, ka
viens no AS „DelfinGroup” uzņēmuma galvenajiem
darbības mērķiem un virzieniem ir atbalsts senioriem,
tāpēc arī šogad ir palielināts ziedojums biedrībai
,,Latvijas senioru kopienu apvienība”. Ilggadējās
sadarbības mērķis ir paaugstināt senioru dzīves
kvalitāti, apstākļus, kā arī iespējas ilgtermiņā.
Pasākuma laikā biedrības “Latvijas senioru
kopienu apvienība” valdes priekšsēdētaja A. Babāne
un Sociālās pārvaldes vadītāja V. Puka svinīgi
parakstīja dāvinājuma līgumu. Un turpinājumā
svētku noskaņai par muzikālo normējumu parūpējās
ģitārists Rihards Krilovs, bija iespēja baudīt sarūpēto
cienastu un desmit veidu tējas, kā arī apskatīt klientu
darbu izstādi.
28.jūlijā Balvu
novada domes sēdē
deputāti pieņēma
dāvinājumu no
biedrības “Latvijas
senioru kopienu
apvienība”,
reģistrācijas
Nr.400008264073,
juridiskā adrese
Maiznīcas iela
3-3, Rīga - lapeni,
dāvinājuma
vērtība 2541,00
EUR un nodeva to
Sociālās pārvaldes
struktūrvienībai
“Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu
centrs” sociālā
pakalpojuma
“Grupu dzīvoklis”
Liepu ielā 2,
Balvos.
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Mācības par bioloģiski
vērtīgu zālāju
apsaimniekošanu
SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs
Par bioloģiski vērtīgu zālāju
(BDUZ)
apsaimniekošanu
praktiskas mācības iespējamas
tikai augu aktīvajā veģetācijas
posmā – vasarā. Arī šogad
Balvu
konsultāciju
birojs
piedāvā
iegūt
nepieciešamās
zināšanas. Augustā un septembrī
plānotas trīs apmācību grupas,
kurām var pieteikties, zvanot
uz
kontakttālruni
29471841
vai 29118683. Aicinām visus
saimniekus,
kam
aktuāls
mācību apmeklējums, neatlikt
pieteikšanos uz vēlāku laiku, bet
darīt to tagad, jo vietu skaits ir
ierobežots.
Mācības
ir
obligātas
tiem
lauksaimniekiem, kas iesaistījušies
LAP 2014.-2020. gadam pasākuma
“Agrovide un klimats” aktivitātē
“Bioloģiskās
daudzveidības
uzturēšana zālājos” un, ja ir
uzņemtas saistības par Eiropas
Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju
biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju

ražības klase). Mācību mērķis ir
veicināt izpratni par bioloģiski vērtīgo
zālāju nozīmi ekosistēmā, nodrošinot
tiem atbilstošu apsaimniekošanu
un vērst uzmanību uz īpašo dabas
vērtību saglabāšanu.
Mācību ilgums 2 dienas, kuru
laikā tiks apgūtas gan teorētiskās
zināšanas, gan notiks praktiskās
nodarbības uz lauka. Dalība mācībās
ir bez maksas. Aktuālo mācību
piedāvājumu par zālāju biotopu vai
sugu dzīvotņu apsaimniekošanu,
kas tiek aktualizēts katru dienu, var
atrast LLKC mājas lapā https://ej.uz/
woq9 vai arī sazinoties ar dzīvesvietai
tuvāko LLKC reģionālo biroju: http://
new.llkc.lv/lv/biroji
Uzziņai:
mācības
tiek
nodrošinātas
Lauku
attīstības
programmas
(LAP)
investīciju
pasākuma
2014.-2020.
gadam
“Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi”
apakšpasākuma
“Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi” ietvaros, LAD
Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta
Zemkopības ministrija un Lauku
atbalsta dienests.

Mobilais veselības aprūpes
centrs bērniem pieņēma
mazos pacientus Balvos
Linda Laicāne
2022.gada 29.jūlijā Balvos,
Raiņa iela – 52 (pie Sociālās
pārvaldes)
Bērnu klīniskās
universitātes
slimnīcas
ārsti
–
okulists
un
alergologs
pieņēma mazos pacientus uz
konsultācijām.
RMHC Latvija misija ir sadarbībā
ar Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas ārstiem nokļūt pie ģimenēm
ar bērniem tuvāk viņu mājām un
padarīt pieejamākus medicīniskos
pakalpojumus visā Latvijā, īpaši
tās attālākajos lauku reģionos, kur
medicīnas
speciālistu
trūkuma,
ģimeņu trūcīguma vai citu iemeslu dēļ
bērniem ir apgrūtināta iespēja saņemt
medicīnisko
palīdzību
savlaicīgi.
Konsultācijas
notiek
transporta
līdzeklī, kas ir 12 metrus garš un
speciāli piemērots diagnostisko un
profilaktisko medicīnas pakalpojumu
sniegšanai. Bērnu apskašu rezultāti
un diagnozes tiek reģistrētas datu
bāzē, kas ļauj veikt statistiku par
situāciju bērnu veselības jomā.
Kopēts dublikāts ar ārstu atzinumu
tiek nodots vecākiem, iesniegšanai
savam ģimenes ārstam.
Bērniem
izmeklējumi
tika
sniegti bezmaksas. Viens speciālists
pieņēma 20 bērnus, katram bērnam
veltot 15 – 20 minūtes. Mazie pacienti
kā veicināšanas balvu par ārsta
apmeklējumu saņēma kraukšķīgus,
veselīgus burkānus. Mazo pacientu
noskaņojums bija možs un aktīvs.
Mobilajā busiņā bija iespēja skatīties
multfilmas, pastaigāties pa to,
uzdot jautājumus smaidīgajiem un
atsaucīgajiem ārstiem.
Mobilais busiņš ir noslogots ar
mazo pacientu apskatēm Latvijā,
nākošo reizi Balvos viņam savus
mazos pacientus plānots pieņemt
novembra mēnesī
un saņemt
okulista, otorinolaringologa (LOR)
konsultācijas
un
nepieciešamos
izmeklējumus. Ņemot vērā ārstu
atzinumu, ka daudziem mazajiem
pacientiem ir veselības problēmas,

Balvu novada Sociālā pārvalde
atgādina, ka pabalstu veselības
aprūpes izdevumu apmaksai ir tiesības
saņemt Balvu novada deklarētam un
faktiski dzīvojošam bērnam: redzes
korekcijas briļļu iegādei līdz 25,00
euro kalendāra gadā. Iesniegumam
jāpievieno recepte un izdevumus
attaisnojoši dokumenti; ar invaliditāti
un bērnam, kurš slimo ar celiakiju,
līdz 150,00 euro kalendāra gadā.
Iesniegumam jāpievieno izdevumus
attaisnojoši dokumenti par speciālistu
konsultācijām,
rehabilitācijas,
zobārstniecības
pakalpojumiem,
speciālā uztura, medicīnas preču un
medikamentu iegādes izdevumiem
un citu ar veselības aprūpi saistītu
izdevumu apmaksai, kuri saņemti/
apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā.
Iesniegumu
var
iesniegt:
ievietojot īpaši paredzētā dokumentu
kastē Sociālajā pārvaldē vai pagasta
pārvaldēs pasta kastē; sūtot pa
pastu uz adresi Raiņa iela 52, Balvi,
Balvu novads, LV-4501; nosūtot
uz e-adresi vai e-pasta adresi
socparvalde@balvi.lv vai parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu.
Persona, parakstot iesniegumu, dod
atļauju iegūt, uzkrāt, apstrādāt un
izmantot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamo informāciju, kas
nepieciešama lēmuma pieņemšanai.
Pabalsta izmaksas kārtību nosaka
Balvu novada Domes 2021.gada
23.septembra saistošie noteikumi
Nr.7/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Balvu novadā”
Sociālā
pārvalde
informē,
ievērojot visus noteiktos drošības
pasākumus,
klientu
pieņemšana
klātienē notiek pēc iepriekšējā
pieraksta. Lūdzam, nepieciešamības
gadījumā, iedzīvotājus sazināties
telefoniski
un
pieteikties
uz
pieņemšanu
pie
sociālajiem
darbiniekiem:
Ināra
Skopāne,
mob.:27815224
(Balvi);
Sanda
Japiņa mob.: 29363012 (Balvi); Iluta
Keiša, mob.: 28004485 (Viļaka);
Vita
Ločmele
mob.:
26393109
(Baltinava); Sanita Galkina, mob.:
28721482 (Rugāji).

Biedrība “RITINEITIS”
pievienojas programmai
“Ģimenei draudzīga
darbavieta”
www.vietagimenei.lv

Lai
veicinātu
iekļaujošas
sabiedrības
un
ģimenei
draudzīgas
darba
vides
veidošanu,
2021.
gadā
tika
uzsākta Sabiedrības integrācijas
fonda
(SIF)
īstenotā
valsts
programma “Ģimenei draudzīga
darbavieta”.
Tās
ietvaros
tiek
nodrošināts
konsultatīvs
un informatīvs atbalsts gan
privātā, gan publiskā sektora
organizācijām.
Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga
darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas
darba
vides
kultūras
attīstību
Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga
un saprotoša, vienlaikus piedāvājot
instrumentus gan esošās darba
vides novērtējumam, gan finansiālu

palīdzību dažādu atbalsta pasākumu
ieviešanā
darbiniekiem.
2022.
gada otrajā ceturksnī programmai
pievienojušies vēl 38 uzņēmumi un
organizācijas no visas Latvijas, kas
pārstāv gan privāto, gan publisko
sektoru. Starp statusu ieguvušajiem
darba devējiem- Balvu novada
biedrība
„RITINEITIS”.
Ģimenei
draudzīgas darbavietas statusu šobrīd
ieguvušas jau 150 organizācijas.
Uz statusu “Ģimenei draudzīga
darbavieta” var pretendēt ikviena
organizācija,
kura
nodarbina
vismaz vienu darbinieku, – kā
privātuzņēmumi, tā arī valsts un
pašvaldību iestādes un nevalstiskās
organizācijas.
Pieteikties
šim
novērtējumam iespējams visa gada
garumā. Statuss “Gimenei draudzīga
darbavieta” tiek piešķirts uz diviem
gadiem.

Izveidota Balvu novada
nevalstisko organizāciju
datu bāze
Maruta Castrova
Biedrība
“Ritineitis”
īstenojot
projektu
„Kopā
varam
Ziemeļlatgalē”,
apkopojusi
informāciju
par
Balvu novada nevalstiskajām
organizācijām. Saraksts izvietots
mākoņpakalpojumā un pieejams
elektroniskās tabulas veidā.
Izmantojot automātiskos filtrus,
iespējams
atlasīt
interesējošo
organizāciju datus pēc noteiktiem
parametriem, piemēram, pēc pilsētas,
pagasta, sašķirot alfabētiskā secībā
pēc to nosaukuma, dibināšanas
datuma. Tāpat pieejama standarta
meklēšanas funkcija pēc atslēgvārda,
norādot papildiespējas. Sadaļā “Mērķi
un uzdevumi” pieejams organizācijas
darbības jomas apraksts. Datu bāzē
atrodamā
informācija
atvieglos
sadarbības partneru meklēšanu un
saziņu ar izraudzīto organizāciju.
Datu bāze publicēta Balvu
novada pašvaldības tīmekļa vietā
www.balvi.lv un biedrības „Ritineitis”
mājas lapā www.ritineitis.lv.
Par
projektu:
no
2022.
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gada līdz 3.janvāra līdz 2022.gada
31.oktobrim
biedrība
„Ritineitis”
īsteno
projektu
„Kopā
varam
Ziemeļlatgalē”, ko finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no
Kultūras ministrijas piešķirtajiem
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta mērķis: popularizēt
nevalstisko
organizāciju
darbu
sabiedrībā,
veicināt
iedzīvotāju
iesaistīšanos
nevalstiskajās
organizācijās
un
kļūšanu
par
brīvprātīgajiem,
veidojot
atpazīstamību
un
savstarpējos
kontaktus
starp
nevalstiskajām
organizācijām Ziemeļlatgalē.
Projekta
aktivitātes
un
uzdevumi: brīvprātīgo un nevalstisko
organizāciju vadītāju interviju cikls
Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”,
teritorijas sakopšanas talkas, akcijas
“Brīvprātīgais kultūras pasākumā”
un “Mednieku brīvprātīgais stāsts”,
projekta
atklāšanas
pasākums,
vasaras vakaru tikšanās ar NVO
dalībniekiem,
dalība
amatnieku
tirdziņā
prezentējot
NVO,
Ziemeļlatgales datu bāzes izveide,
Balvu novada NVO un brīvprātīgo
vasaras plenērs „Atelpa”.
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Pirmā būvsapulce
būvobjektā Upītē
Vineta Zeltkalne (informācija un foto)
6.jūlijā
Nemateriālās
kultūras
mantojuma
centrā
“Upīte” notika pirmā būvsapulce,
kurā piedalījās Balvu novada
pašvaldības vadība: Balvu novada
domes priekšsēdētāja vietniece
Sandra Kapteine, Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektore
Daina Tutiņa, Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektores
vietnieks Jānis Bubnovs, Balvu
novada pašvaldības Attīstības
plānošanas
nodaļas
vadītājs
Aleksandrs
Sņegovs,
kā
arī
būvnieka,
būvuzrauga
un
autoruzrauga pārstāvji.
Ideja par Nemateriālās kultūras
mantojuma centra “Upīte” pārbūvi
tiek sapņota jau kopš 2015. gada,
kad, Saeimas deputāti pamanīja
un novērtēja centra vadītāja Andra
Slišāna un folkloras kopas “Upīte”
aktīvo darbību nemateriālās kultūras
mantojuma saglabāšanā, latgalisko
tradīciju prezentēšanā, pārmantošanā
un mācīšanu interesentiem un
jaunākām paaudzēm. Lai Upīte varētu
uzsākt sava sapņa piepildīšanu,
tika saņemta no valsts dotācija
tehniskās dokumentācijas izstrādei.
Nepieciešamā dokumentācija 2016.
gadā bija izstrādāta. Tolaik vēl Viļakas
novada dome centās startēt dažādos
projektu konkursos un saņēma arī
atbalstu
pārrobežas
sadarbības
programmā ar Lietuvu un Baltkrieviju,
bet līgums par projekta īstenošanu
tā arī netika noslēgts, jo Eiropas
Savienība politisku, ekonomisku un

drošības apsvērumu dēļ pārtrauca
sadarbību ar Baltkrieviju. Andris
Slišāns ļoti cerēja, ka šo sapni tomēr
kādā dienā izdosies īstenot.
2022. gada sākumā pēc 7
cerību gadiem projekta pieteikumu
sagatavoja
valsts
investīciju
programmai.
Vairākus
mēnešus
pašvaldības gaidīja Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
vērtējumu par iesniegtajiem valsts
investīciju projektiem un šoreiz
iecerētajam tika saņemts atbalsts.
2022.gada
22.jūnijā
Balvu
novada
pašvaldība
noslēdza
līgumu ar Valsts reģiona attīstības
aģentūru par projekta “Pašvaldības
infrastruktūras attīstība, uzlabojot
pakalpojumu
efektivitāti
“Upītes
Kultūrtelpā”” realizēšanu. Lai noslēgtu
līgumu
pašvaldībai
bija
jāveic
mājasdarbs – jānoorganizē publiskā
iepirkuma procedūra būvdarbiem,
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.
Iepirkuma
procedūrā
noskaidroja, ka būvdarbus objektā
veiks SIA “ĢL Konsultants” par
kopējo summu 692120.00 Eur (t.sk.
PVN); būvuzraudzību nodrošinās SIA
“BaltLine Globe par summu 13539.90
Eur (t.sk. PVN) un autoruzraudzības
pakalpojumu sniegs SIA “VARIRAD”
par summu 5808.00 Eur (t.sk. PVN).
Valsts atbalsts ir paredzēts tikai
būvdarbiem jeb 588 302.00 Eur
apmērā,
pašvaldība
nodrošina
līdzfinansējumu
būvdarbiem
103818.00 Eur un sedz valsts
programmā
neattiecināmos
izdevumus:
būvuzraudzību
un
autoruzraudzību. Projekta ilgtspējā
būs uzlabota vide, kur turpināt

Rugāju pagasta pārvaldē
un Baltinavas muzejā
realizēs projektus ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai
Madara Siliņa (informācija un foto)

Pirmdien, 25. jūlijā, Balvu novadā notika Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Sandras Kapteines,
izpilddirektores
Dainas
Tutiņas,
izpilddirektora
vietnieka
attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Jāņa
Bubnova un projektu vadītājas Irēnas Začevas tikšanās ar SIA
“LVS Building”, būvprojektu autoru SIA “VEK” un būvuzraugiem
SIA “SISTĒMEKSPERTS” par Balvu novada projektu realizāciju Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; Rugāju
pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Tikšanās laikā atbildīgās firmas novērtēja Rugāju pagasta pārvaldes
ēkas un Baltinavas muzeja ēkas esošo stāvokli un nepieciešamos darbus
energoefektivitātes paaugstināšanai, tāpat arī pārrunāja projektu realizāciju
ar pagastu pārstāvjiem. Realizējot projektus, Baltinavas muzeja ēka un
Rugāju pagasta pārvaldes ēka ne tikai iegūs jaunu izskatu, saglabāsies to
kalpošanas laiks, bet arī samazināsies budžeta izdevumi šo ēku uzturēšanai
un energoresursu nodrošināšanai.

Plānotie būvdarbi: piebūve aizskatuvei ar sanitāro mezglu (iespēja
cienīgi uzņemt māksliniekus un māksliniekus, kuriem ir prasības
kādām jābūt mākslinieku ģērbtuvēm, kuru līdz šim centram
“Upīte” nebija), nosiltinās visu ēku (piebūvi un esošo ēku), 2.stāvā
pastiprinās pārsegumus un izbūvēs izstāžu/nodarbību zāli un
paplašinās muzeja fonda telpas, modernizēs elektrības sistēmu,
ierīkos zibensaizsardzību, sakārtos ēkai ūdenssaimniecības sistēmu,
labiekārtos teritoriju izbūvējot stāvlaukumu pie ēkas.

cilvēkiem
saglabāt
nemateriālo
kultūras mantojumu un nodot to
jaunākajām paaudzēm.
Projektam būs pozitīva ietekme
uz klimata pārmaiņu mazināšanu,
jo
tiks
ēka
tiks
nosiltināta,
samazināsies kurināšanas apjoms un

to izmeši atmosfērā; telpas aprīkos
ar ekonomisko LED apgaismojumu;
uz ēkas jumta tiks uzstādīti saules
paneļi, kas ražos zaļo elektroenerģiju;
muzeja fondu telpām tiks uzstādīti
gaiss - gaiss siltumsūkņi, kas uzturēs
telpās mikrokllimatu.

Pavairoti līdaku mazuļi
divos Balvu novada ezeros
Santa Šmite
Foto: Projekta arhīvs

4.jūlijā divos Balvu novada ezeros tika pavairoti vienvasaras
līdaku mazuļi: Svātiunes ezerā 3600 gab. un Viļakas ezerā 3000 gab.
ar vidējo viena mazuļa svaru 7,5 grami. Vienvasaras līdaku mazuļus
piegādāja firma SIA “Rūjas zivju audzētava” par kopējo attiecināmo
summu 2076,36 euro projektā Nr. 22-00-S0ZF02-000048 “Līdaku
pavairošana Viļakas un Svātiunes ezerā”.
Pavairošanas procesā piedalījās projektu un pagastu pārvaldes vadītāji,
Pārtikas Veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes valsts veterinārā
inspektore un Valsts Vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes
kontroles daļas vecākais inspektors, lai vienvasaras līdaku pavairošana ezeros
būtu veiksmīga un atbilstu pavairošanas nosacījumiem.

Līdaku pavairošana Viļakas ezerā
(04.07.2022.).
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Līdaku pavairošana Svātiunes
ezerā (04.07.2022.).
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Projektā
aktīvi
sportojam
Lonija Melnace
Eiropas
Sociālā
fonda
projektā
“Dzīvo
vesels!”
–
veselīga
dzīvesveida
un
profilakses
veicināšanas
pasākumi Rugāju un Lazdukalna
pagastu
iedzīvotājiem”,
Nr.9.2.4.2/13/I/072, no 2021.
līdz 2023. gadam piedāvāja
iedzīvotāju
grupām
izmantot
dažādas aktivitātes.
Projektā
notika
vingrošanas
grupu bērniem Rugāju vidusskolā
un Eglaines pamatskolā nodarbību
organizēšana.
No
2022.gada
janvāra līdz jūnijam
notika 74
nodarbības, t.sk. Rugāju vidusskolā
36 vingrošanas nodarbības, bet
Eglaines pamatskolā 38 vingrošanas
nodarbības.
Regulāras
fiziskās

aktivitātes ir sevišķi nozīmīgas
bērnu un pusaudžu vecumā, jo
regulē ķermeņa masu un kaulu
mineralizācijas
procesu.
Ja
ir
pietiekoša fiziskā aktivitāte bērnībā
un tālāk pusaudža gados, tad vēlāk
jau pieaugušo vecumā tā ir garantija
veselībai, palīdzot izsargāties no
tādām problēmām, kā aptaukošanās,
osteoporoze, sirds asinsvadu slimības,
diabēts u.c. Projekta laikā nodarbībās
piedalīsies divas vingrošanas grupas
pa vienai katrā skolā, kur kopā notiks
300 nodarbības.
Veselības grupas pieaugušajiem
fizioterapeita vadībā organizēšana
notika Rugāju sporta centrā un
Lazdukalna saietu namā. No 2022.
gada janvāra līdz martam notika 20
nodarbības, pa 10 nodarbībām katrā
vietā. Nodarbību laikā dalībnieki
izpildīja
fizioterapeita
norādītos
vingrinājumus
ārstnieciskā
vingrošana
dziļās
muguras
muskulatūras nostiprināšanai, plecu
un gurnu muskulatūras attīstīšanai,
kāju
un
roku
muskulatūras
attīstīšanai, balansa vingrojumi pēdu,
ceļu un iegurņa nostiprināšanai,
elpošanas tehnika slodzes laikā,
plaukstu, elkoņu un plecu daļas
spēka
treniņš
un
stiepšanās
tehnikas, individuālas konsultācijas
un vingrojumu komplekss ikdienas
rīta rosmei.
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Vienas
no
pieprasītākajām
nodarbībām bija TRX vingrošanas
(intensīvās) nodarbības. No 2022.
gada marta līdz jūnijam kopā
tika organizētas 24 nodarbības,
katrā pagastā pa 12 nodarbībām.
Vingrošanas mērķis bija virspusējās
un dziļās muskulatūras trenēšana,
līdzsvara nostiprināšana, intensīva,
ritmiska
vingrošana,
izmantojot
TRX piekares sistēmu. Nodarbības
ietvēra vēdera, kāju, roku un
muguras muskulatūras attīstošos
vingrinājumus,
izmantojot
TRX
siksnas. Vingrinājumi trenē sirds
un asinsvadu sistēmu, pilnvērtīgi
noslogoto visas muskuļu grupas,
pilnveido locītavu stabilitāti, kā arī
būtiski uzlabojas muskuļu izturību un
spēku.
Ierasta tradīcija jau vairākus
gadus
veidojas
skolās
rīkot
ģimeņu sporta un veselības dienu
organizēšanu.
Pasākumi
notika
ģimenēm ar bērniem piedaloties
jautrās sportiskās atrakcijās, stafetēs
svaigā gaisā, ģimenēm kopā atbalstot
bērnus.

Rugāju vidusskolas un Eglaines
pamatskolas 5. klases – 12.klases
skolēniem maija mēnesī bija iespēja
piedalīties
izglītojošās
lekcijās
par dažādiem atkarību veidiem.
Nodarbībās tika apskatītas tēmas par
atkarību no alkohola, smēķēšanas,
narkotikām. Lekciju mērķis bija
mazināt atkarības raisošu vielu
lietošanu jauniešu vidū. Ar to tiek
veidota izpratne par psihoaktīvo
vielu lietošanu, uzvedības izmaiņām
atkarībā no vielu lietošanas cēloņiem
un ar to saistītajiem dažādiem
riskiem.
2022.gada maija mēnesī notika
nūjošanas grupu nodarbības Rugāju
pagastā un Lazdukalna pagastā.
Kopumā tika noorganizētas un
apmeklētas 14 nūjošanas nodarbības,
katrā pagastā pa 7 nodarbībām.
Nūjošana veicina veselīgu sirds un
asinsrites sistēmas darbību, samazina
ķermeņa svaru, lielisks līdzeklis
pret stresu, uzlabo veselību, īpaši
piemērota sēdoša darba darītājiem,
jo plašie roku vēzieni izkustina
saspringušus plecus un sprandu.

Uzsāk projekta īstenošanu starptautiskās konkurētspējas
veicināšanā tūrisma jomā
Mārīte Orniņa

Balvu novada pašvaldība 2022.gada
12.maijā ir noslēgusi līgumu Nr SKVTL-2022/12
ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu

pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas
veicināša” , ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds.
Projektā Balvu novada pašvaldības iestāde
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” īstenos
aktivitātes, kas veicinās Balvu novada tūrisma
starptautisko
atpazīstamību
t.sk.
izveidojot

jaunu tūrisma mājaslapu un veicot dažādas
tūrisma mārketinga aktivitātes Balvu novada tēla
popularizēšanai un tūristu piesaistei no tuvējām
kaimiņvalstīm.

Aizvadīta nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām
Paula Lukste
Foto: Dzintars Putniņš
Pateicoties Balvu novada pašvaldības
atbalstam un Balvu Teritoriālās invalīdu
biedrības aktivitātei, no 18. līdz 24.jūlijam
notika bērnu vasaras dienas nometne
jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Esi vasals
Latgolā!”.
Prieka pilnas septiņas dienas tika pavadītas
gan Balvos, gan Kubulos, gan Preiļos. Nometnes
pamatvieta
bija
Balvu
profesionālā
un
vispārizglītojošā vidusskola. Tur ar dažādiem
speciālistiem jaunieši apguva jaunas prasmes,
analizēja savu raksturu un stiprināja sevi
fiziski. Pateicoties piesaistītajiem speciālistiem
– fizioterapeitam, psihologam, deju un kustību
pedagogam - jauniešiem bija iespēja lietderīgi
pavadīt dienas Balvos. Fizioterapeits sniedza
vērtīgus ieteikumus nometnes dalībniekiem un
viņu vecākiem par pareizas fiziskās attīstības
priekšnoteikumiem, kas ģimenēm bija ļoti vērtīgi.
Arī psihologs sniedza savu skatījumu bērniem
par viņu emocijām, reakciju un psihoemocionālo
stāvokli dažādās dzīves situācijās.
Nometnes
laikā
notika
ekskursija
uz
Viļāniem, Gaigalavu, Preiļiem. Apskatījām Gunāra
Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu muzeju,
kur iepazinām dažādus mūzikas instrumentus,
redzējām arī jaunus instrumentus, ko iepriekš
nebijām zinājuši. Bija iespēja dažus no tiem
izmēģināt paspēlēt un iejusties mākslinieku lomās.
Klausījāmies stāstus par instrumentu vēsturi un
muzeja tapšanu. Devāmies arī uz Viļānu Svētā
Erceņģeļa Mihaēla Romas katoļu baznīcu, kura
ir atjaunota gan no iekšpuses, gan no ārpuses.
Apskatījām Rožukroņa dārzu.
Preiļu pusē
apskatījām Preiļu muižas kompleksu un parku. Ļoti
patika gides stāstījums par pilsētu un pils parku,
kapelu. Leļļu karaļvalstī noklausījāmies stāstu
par mākslinieces Vladlenas galeriju. Katrai lellei
ir savs stāsts un tapšanas vēsture. Izmantojām
arī iespēju iejusties prinču un princešu tēlos,
pārģērbjoties mākslinieces darinātos tērpos.
Kādā no nometnes dienām devāmies uz
Lāzertagu Kubulos, kur jauniešiem instruktori
palīdzēja sagatavoties spēlei, lai būtu jautrība un

lieliska atpūtas sajūta. 22.jūlijā devāmies
iepazīt savu pilsētu Balvus. Jauniešiem tika dota
iespēja sacensties komandās foto orientēšanās
sacensībās, apskatot Balvu pilsētas parka, Lāča
dārza skaistākās un ievērojamākās vietas.
23. jūlijā apciemojām bērnu atrakciju parku
“KIDS CLUB” Balvos, kur notika gaisa hokeja
čempionāts
starp
nometnes
dalībniekiem.
Uzvarētājs saņēma foršu balvu! Kā arī gatavojām
mākslas lietas, ko vēlāk bērni varēja paņemt sev
par piemiņu uz mājām.
Nometnes noslēgumā ģimenēm bija iespēja
atpūtai uz piepūšamās atrakcijas, kā arī noslēguma
brauciens pa Balvu ezeru ar plostu “Vilnītis”. Kopā
atcerējāmies visu nometnes dienu notikumus un
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secinājām, ka nometne ir pilnībā izdevusies, tā
bija lieliska un jautra!
Pasākums
tika
īstenots
projektā
Nr.
9.2.4.2./16/I/050 “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”.

BALVU NOVADA ZIŅAS

PROJEKTI/IZGLĪTĪBA

WWW.BALVI.LV

Zaļo ceļu izveide - ieguldījums
vietējā ekonomikā

Noslēdzies projekts „Būt
un darīt”

Vineta Zeltkalne (informācija un foto)

Madara Jeromāne
Foto: no projekta arhīva

Šī
Publikācija
ir
sagatavota
ar
programmas
2014.-2020.gadam
finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā
atbild Balvu novada pašvaldība, tā var
neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas
Savienības viedokli. Projekts “GreenWays
Riga – Viļaka” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”)
tiek
īstenots
pārrobežu
sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam ietvaros
un to līdzfinansē Eiropas Savienība.
4. un 5.augusts bija projekta
“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” pasākumu
dienas.
4.augusta
projekta
veicināšanas pasākumā partneru,
Vidzemes un Latgales tūrisma un
uzņēmējdarbības speciālistiem bija
iespēja iepazīt zaļo ceļu piedāvājumu
tūristiem un visiem interesentiem
Viļakā un Viļakas apkaimē, bet
5.augustā projekta partneri, Balvu
novada pašvaldības pārvalžu vadītāji
un citi interesenti pulcējās uz
noslēguma semināru Balvos.
4.augusta programma bija veidota
tā, lai nākotnē tūrisma speciālisti no
Vidzemes un Latgales varētu šeit vest
grupas, ieteikt ceļotājiem, ko darīt Viļakas
pusē. Dienas gaitā visiem interesentiem
bija iespējams iepazīties par projekta
līdzekļiem
izveidoto
infrastruktūru:
atjaunoto ēku - velo informācijas punktu,
marķēto velo ceļu pa valsts autoceļu
līdz Solai, kā izvietots marķējums zaļās
trases sākumā un kāda ir Žīguru stacijas
vēsture un izvietotā lapene un marķējums
Žīguros. Tika pievērsta uzmanība, ka
tūrisma
speciāliste
Inese
Matisāne
bija izdomājusi vēsturisko informāciju
maršrutā no Kupravas līdz Solai uzlikt uz
gulšņiem, kuri izvietoti trasē, tā sniedzot
apmeklētājiem
informāciju
konkrētā
apskates objektā, piemēram, par Žīguru
MRS – mežrūpniecības saimniecības
darbību, par Mežvidu skolu un citiem
dabas objektiem, bet neveidojot lielus
informatīvos stendus, tā ekonomiskāk
izmantojot projekta līdzekļus. Lai zaļo
ceļu trase būtu saistoša tūristiem ar
marķēto zaļo ceļu pa bijušo dzelzceļa
līniju vien nepietiks, svarīgi, lai būtu
papildus apskates objekti. Vidzemes
un Latgales tūrisma speciālisti dienas
noslēgumā atzina, ka Viļakas puses
svarīgākie objekti ir Viļakas Romas katoļu
baznīca un Viļakas ezers. Svarīgi, ka
Viļakas ezerā var gan peldēties, gan, ejot
pa pontona tiltu, apmeklēt Viļakas ezera

salu, kā arī iespējams nomāt supus,
laivas, pat plostus. Vēl Viļakas pusē ir
jādomā par kvalitatīvām nakšņošanas
iespējām (komfortabliem vienvietīgiem,
divvietīgiem viesnīcas numuriņiem) lielām
tūristu grupām, jo šobrīd nakšņošanas
pakalpojums ir pieejams ģimenēm un
nelielām ceļotāju grupām.
5.augusta
noslēguma
pasākuma
dalībniekiem bija ekskluzīva iespēja
apmeklēt pasākumu, kuru vada Balvu
novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs. Jāatzīst, ka priekšsēdētājam
tas izdevās lieliski, jo projektā “Zaļie ceļi
Rīga – Viļaka” ir iesaistījies no idejas
līdz realizācijai. Šī ir viena no tūrisma
aktivitātēm lielajā tūrisma piedāvājuma
okeānā. Idejas autori zaļajiem ceļiem
Latvijā ir Latvijas Zaļo ceļu asociācijas
prezidents Jānis Bordāns un Vidzemes
tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs
Raitis Sijāts.
Latvijas Republikas
Satiksmes ministrijas parlamentārais
sekretārs Jānis Butāns pastāstīja kādi
ir kritēriji, lai VSIA Latvijas Valsts ceļi
plānotu velo ceļiņu. Galvenie kritēriji:
pilsētai ar tuvējām apdzīvotām vietām
ir attālums līdz 10 km, sasaiste ar citu
infrastruktūru, piemēram, marķēto zaļo
ceļu maršrutu un iedzīvotāju skaitu, kur
lielāks iedzīvotāju skaits, tur velo celiņus
izbūvēs ātrāk. Posms Balvi – Kubuli atbilst
diviem Satiksmes ministrijas noteiktajiem
kritērijiem: atrodas 5 km attālumā un
sasniedz marķēto zaļo ceļu Rīga – Viļaka.
Latvijas investīciju attīstības aģentūras
tūrisma departamenta direktore Inese
Šīrava uzsvēra, ka ārvalstu ceļotājiem
svarīgi būs starptautiskie maršruti un
maršrutu tīkli. Izveidotais vietējais velo
maršruts neuzrunās tūristus Vācijā,
Spānijā, bet ja maršruts ir starptautisks,
iekļaujas kopējā tīklā, tad kļūst interesants
ārzemju ceļotājiem. Inese Šīrava aicināja
atcerēties, ka aktīvais dabas tūrists
apmeklē vietas, ko parasti neapmeklē
lielākās tūristu plūsmas; dodas ārpus
galvenajiem tūrisma centriem, uzturas
ilgāk, maksātspējīgi, ir ciešākā un tiešā
kontaktā ar vietējiem iedzīvotājiem,
pozitīvi virzīts, vērsts uz izziņu, izpēti,
iesaisti un iegādājas vietējo ražotāju
produktus un preces, iegriežas mazos
tūrisma objektos. Projekta vadītāja Vineta
Zeltkalne un projekta partneris Raitis
Sijāts iepazīstināja ar projekta rezultātā
izveidoto infrastruktūru un realizētajām
aktivitātēm.
Paldies Balvu novada pašvaldības
policijai, kura rūpējās par velobraucēju
drošu braucienu no Balviem līdz zaļo ceļu
trasei Kubulos. Projekta rezultātā lielākie
projekta skeptiķi ir kļuvuši par projekta
atbalstītājiem. Nākotnē vēl liels darbs
ir jāiegulda, lai izglītotu tieši vietējos
iedzīvotājos, radot izpratni par marķētā
posma ieguldījumu novada ekonomikā.
Aicinu ikvienu ieklausīties Viļakas
Romas katoļu draudzes prāvesta Guntara
Skutela padomā, lai arī, ko tu darītu, dari
to no SIRDS, tad labie darbi un nodomi
izdosies, jo Dievs palīdzēs.
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Biedrība
„Skolēnu
vecāku biedrība” īstenojusi
projektu ”Būt un darīt”,
kas
tapis
sadarbībā
ar
Viļakas Valsts ģimnāzijas
skolēnu
parlamentu.
Projekta
mērķis
bija
iesaistīt skolas audzēkņus
jauniešu
neformālās
izglītības aktivitātēs un to
organizēšanā, kas vērstas
uz savstarpējas sadarbības
un saliedētības veicināšanu,
skolēnu
līdzdalību,
organizatorisko
prasmju
pilnveidi
un
piederības
sajūtas veidošanu. Projektā
īstenotas dažādas neformālās
izglītības aktivitātes, kuras
iniciējuši paši jaunieši un tās
vērstas uz viņu vajadzībām.
Skolēni iepriekšējo projektu
laikā debatējuši ar skolas vadību
kā rezultātā tika piešķirta lieliska
skolēnu parlamenta telpa, ko šajā
projektā bija iespēja labiekārtot
un padarīt sev tīkamu, kas
kļuva par vienu no svarīgākajām
un skolēniem nozīmīgākajām
projekta
aktivitātēm,
tāpat
tika
organizēts
karjeras
izaugsmes pasākums, skolēnu
forums,
sporta
aktivitātes,
konkurss, kurā skolēni mācījās
palīdzēt viens otram uzlabot
savas sekmes un zināšanas,
Ziemassvētkos
iepriecināti
vietējo sociālo centru iemītnieki
un dažādas citas aktivitātes

Skolēnu parlamenta
labiekārtotās telpas
rezultāts.
par ko iepriekš tikām ziņojuši.
Skolēni atzīst, ka, darbojoties
neformālā vidē, ir vienkāršāka
gan savstarpēja komunikācija,
gan komunikācija ar skolas
vadību un citiem pieaugušajiem.
Projekta aktivitātes veicinājušas
saliedētību un piederības sajūtu
savai skolai un kopienai, kas
rosina būt aktīviem un iesaistīties
savas vides un atmosfēras
veidošanā arī turpmāk.

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

Īstenots projekts
Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolā
Marija Bukša (informācija un
foto)
Baltinavas Mūzikas un
mākslas skola sadarbībā ar
Balvu
novada
pašvaldību
ir
īstenojusi
Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
projektu “Baltinavas Mūzikas
un mākslas skolas materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana”
Nr. 2022-1VIZ-M04023.
Projekta īstermiņa mērķis
- iegādāties Baltinavas Mūzikas
un
mākslas
skolai
digitālo
kameru ar mikrofonu. Projekta
ilgtermiņa
mērķisatbilstoši
Izglītības un Zinātnes ministrijas
izstrādātajiem
normatīviem
un akreditētām programmām,
pilnveidot
mākslas
izglītību,
nodrošinot mācību iestādi ar
nepieciešamo materiāli tehnisko
bāzi un aprīkojumu.
Projekta
uzdevumi:
iegādāties digitālo kameru ar
mikrofonu PIIP “Vizuāli plastiskā
māksla īstenošanai”; sekmēt
skolas audzēkņu interesi par
mākslu, pilnveidot un attīstīt
audzēkņu
radošās
spējas;
popularizēt mācību priekšmetus,
piedaloties dažādos konkursos,
skatēs novadā, valstī; nodrošināt
kvalitatīvu un konkurētspējīgu
profesionālās ievirzes izglītību
mākslā.

Skolai tika nopirkta digitālā
kamera Fujifilm X-T30 II un
mikrofons Rode VideoMic PRO
Rycote VMPR. Pamatojoties uz
tirgus izpēti, preču piegādi veica
SIA “Master Foto”.
Projekta kopējās izmaksas
1118,34 euro, kas sastāv no
Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
finansējuma
1100,00
euro
un Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma 18,34 euro.

PROJEKTI/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

BALVU NOVADA ZIŅAS

WWW.BALVI.LV

Viļakas Valsts ģimnāzija Izskanējuši Pilngadības svētki
īsteno Erasmus +
Balvu novadā
projektu “Play, Learn,
Act, Ensure Sustainable
Development goals”
Terēzija Babāne
Foto: no personīgā arhīva

Vasaras plaukumā, kad pļavas
krāsojas dažādās varavīksņes krāsās
un liepu ziedu smarža ieplūst katrā
no mums, pagastos un Viļakas pilsētā
šajā vasarā svinēja pilngadības
svētkus.
Par pilngadības svētkiem Vectilžas
sporta un atpūtas centrā stāsta tās
vadītāja Maruta Arule: “Četri jaunieši
Baiba Ziediņa, Karīna Baburina, Anda
Priedīte, Raimonds Ozoliņš saņēma
draugu, vecāku, pagasta pārvaldes
vadītājas apsveikumus un laba vēlējumus.
Dziesmas par bērnību, jaunību, vecākiem
visiem dāvāja Māra Tihomirova. Vecāku
vārdā jauniešus sveica Priedīšu ģimene,
kuri novēlēja viņiem nekad neaizmirst
dzimtās mājas, lai arī cik tālu jauniešus
aizvedīs dzīves taka. Katrs jaunietis
tika aicināts parakstīties goda grāmatā.
Gaviļnieku vecākiem tika dota iespēja
paturēt klēpī savus nu jau pieaugušos
jauniešus, pirms tie dodas plašajā pasaulē.
Mirklis, kurš aizkustināja gan pašus, gan
visus klātesošos, bija Margrietiņu valsis.
Viļakas brīvdabas estrādē svētkus
svinēja, caur baltu, ziediem rotātu arku

Santa Bondare (informācija un
foto)

Jūlija sākumā Viļakas
Valsts
ģimnāzijas
angļu
valodas
skolotājas
Līga
Leitena un Santa Bondare
devās uz Villacanas, Spānijā,
piedaloties
Erasmus
+
projekta
“Play,
Learn,
Act,
Ensure
Sustainable
Development goals” pirmajā
starptautiskajā vizītē. Vizītes
laikā projekta partneri no
Spānijas, Itālijas, Grieķijas
un Latvijas iepazinās savā

starpā,
plānoja
projekta
ieviešanas aktivitātes un
vienojās par individuālajiem
uzdevumiem
sekmīgai
projekta realizācijai.
Erasmus+ Ka2 projekta
“PLAE”
mērķis
ir
radīt
izglītojošus,
iekļaujošus
un
inovatīvus rīkus skolotājiem, lai
aizraujošā un izklaidējošā veidā
mācītu Ilgtspējīgas attīstības
mērķus (SDG) sākumskolas
skolēniem, izmantojot spēlēs
balstītu mācīšanos.
Nākamā mācību gada laikā
plānots doties uz Grieķiju un
Itāliju, lai turpinātu projekta
ieviešanas aktivitātes.

ienākušie, Medņevas, Susāju, Vecumu,
Žīguru pagastu un Viļakas pilsētas
smaidošie, dzīvespriecīgie 18 gadnieki.
“Svētki šoreiz notika TV šova “Izklausies
redzēts” noskaņās. Jauniešiem bija
iespēja tikties ar pasaules mēroga
slavenībām - Džozefu Linnu no grupas
ELO, BONY M, Buranovas vecmāmiņām un
Little Big. Retro noskaņai gan pasākuma
vadītāji Inese Lāce un Zintis Dvinskis,
gan svētku viesis - grupas “Apvedceļš”
līderis Jānis Krūmiņš - ieradās ar svētkiem
sapostu žigulīti. Mūziķa populāro dziesmu
“Zemenes” dziedāja visi, arī jaunieši, bet
sadarbībā ar grupu “Bermudu divstūris”
radīto dziesmu “Brāl’ ar dzīvi nekaulē”
pavadīja atraktīva deja,” par aktivitātēm
pasākumā pastāstīja Viļakas kultūras
nama pasākumu organizatore Silvija
Kupriša.
Kubulu
pagasta
gaviļniekus
pasākumā „Notver savu gaišo sapni!”
sveica raidījuma „X-Faktors” fināliste
Diona Liepiņa. Klātesošie varēja baudīt
muzikālu koncertu Dionas Liepiņas
izpildījumā.
Pilngadnieku sumināšana neizpalika
arī Rugāju un Lazdukalna pagasta
jauniešiem,
toties
augusta
mēnesī
Baltinavas pagasta jauniešiem būs savi
pārsteigumi.

Par
tradīciju
Šķilbēnu pagastā svinēt
Pilngadības
svētkus,
stāsta Šķilbēnu pagasta
kultūras centra “Rekova”
vadītāja Kristīna Lapsa:
“Tradīcijas slēpjas dziļi
pagātnē, kad no vēl vecās
Rekovas katoļu baznīcas
zirgu pajūgos jauniešus
veda uz Šķilbēnu muižas
parku, lai katru jaunieti
sveiktu šajos jaunības
skaistākajos
svētkos,
kad tieši gada griezumā
jaunietim aprit pilni 18
gadi. Arī šogad Svētā
Mise, nu jau jaunuzceltajā
Rekovas
baznīcā,
ar
svētību no Pr. Filipa un
rotātiem zirgiem (tikai
no dzelzs un ar motoru)
noslēdzās ar svinīgu sveikšanu Kultūras centra zālē. Jauniešiem par godu,
klātesošos uzrunāja pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals un muzikālus
priekšnesumus sniedza grupas Baritoni solists Mārtiņš Strods”.

Nometnes “Izzini vērtības” dienasgrāmata
Pr. Guntars Skutels
Foto: nometnes arhīvs
28.06. Sākām vasaras
nometni “Izzini vērtības”
Viļakā ar 30 bērniem no
dažādām
vietām
plašajā
Balvu novadā.
“Vērtības
ir
emocionāli
iekrāsota
attieksme
pret
lietām
un
parādībām.
Vērtībās
izpaužas cilvēku un tautas
mentalitāte, gars, dvēsele.
Stratēģiskās vērtības tiek
izteiktas principos, baušļos,
vīzijās. Apgūtās, īstenotās
vērtības kļūst par personību
un tautu rakstura, tikumu
iezīmēm.” A.Milts.
Pirmā nometnes diena
paskrēja ātri. Bērni uzzināja
Viļakas vēsturi un apskatīja
ievērojamākās vietas. Turklāt
tika trenēti samīļot tēti un
par tētiem arī iedegties!
Tāpat darbīgā un taustāmā
veidā tika izrādīta mīlestība
pret mammu. Beigās bija
jautras spēles un aktivitātes.
Gaidām rītdienu.
29.06. Lai gan pa dienu
laikapstākļi
nelutina,
bet
dedzīgām sirdij tas nekad nav

par šķērsli. Kopā sanākuši, 2.
nometnes dienā darbojamies
ar mālu, papīru un vilnu.
Slapji filcējam, ātri lokam
papīru un stipri mīcam mālu.
30.06.
Nometnes
trešajā dienā miesai un
garam devām tik daudz
ko - darinājām skaistas
rotaslietas un mācījāmies
būt paši skaisti. Pēc tam
devāmies iepazīt garīgās
vērtības un vēsturi Viļakas
luterāņu un katoļu baznīcās.
Īpaši iespaidīgi bija redzēt
Viļakas pilsētu no augšas.
Dažiem tas jau bija piekto
reizi, bet gandrīz pusei pirmo reizi!
01.07.
Kā
jau
iepriekšpēdējā
nometnes
dienā, jautrība mijās ar
nelielu sarūgtinājumu. Toties
iespaidu un atmiņu daudz gan kā tika gatavotas gardas
receptes un pēc tam kārtīgi
sportots!
02.07. “Visi Tavi sapņi
kādreiz piepildīsies, ja tikai
tev būs drosme uz tiem
tiekties. Visas tavas darbības
nesīs augļus, ja tev būs
degsmes pilna sirds!” pr.
Guntars Skutels.

Nometne ar aukstiem
un
gardiem
kokteiļiem,
saliedēšanās
spēlēm
un
apbalvošanu ir noslēgusies!
Mums ir uz ko tiekties,
mums ir ko paņemt līdz un
ir bezgala daudz ko dot!
Lai pasaulē valdītu miers
un prieks caur vērtībām,
kas ne par kādu naudu nav
nopērkamas!
Vairāki bērni atzina, ka
viņiem visvairāk patikušas
dažādas radošās darbnīcas,
citi apgalvoja, ka vislabākā
esot
bijusi
sportošanas
diena, citi, ka visvairāk
paticis uzkāpt tornī.Paldies
Balvu novada pašvaldībai,
“Ziemeļlatgales
Lūgšanu
brokastu” komandai.
No sirds pateicamies
visiem labajiem palīgiem brīvprātīgajiem, kas deva
artavu
dažādos
darbosAnnijai, Raivitai, Agnesei
un Madarai! Un protams
nometnes vadītājai - Ilzei
ar lielisko komandu: Initu,
Elitu, Inesi, Ritu un Vinetu.
Paldies daudziem sponsoriem
un meistarklašu vadītājiem!
Paldies Viļakas kultūras nama
vadītājai Inesei ar komandu.
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Paldies bērniem un viņu
vecākiem! Gaidām nākošo

skaisto un vērtīgo pasākumu,
nu jau nākošgad!
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Aizvadīti pirmie jaunizveidotā Balvu
novada svētki
Iluta Jaunžeikare
Foto: Iluta Jaunžeikare, Valters Kaņepe
Jūlija pašā vidū tika nosvinēti pirmie jaunizveidotā Balvu
novada svētki. Vairāku dienu garumā iedzīvotājiem un viesiem tika
piedāvātas dažnedažādas aktivitātes un pasākumi, katrs varēja
atrast sev saistošāko notikumu vai nodarbi.
Veicinot Balvu novada iedzīvotāju kopības sajūtu, Balvu novada
svētki tika atklāti sportiskā gaisotnē, kad 13. jūlijā Balvu Valsts
ģimnāzijas sporta laukumos sporta spēlēs tikās Balvu novada
pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju komandas, lai cīnītos par
ceļojošo kausu, kuru ieguva Krišjāņu pagasta komanda, un tas nozīmē,
ka nākošgad, Balvu novada svētkos, Balvu novada pašvaldības
darbinieku un iedzīvotāju sporta spēles notiks Krišjāņu pagastā.

Koncertā Lāča dārzā uzstājās šī gada jubilāri - Bērzpils folkloras
kopa “Saivenis” (vadītāja Daiga Griestiņa) (foto), kuri šogad svin
25 gadu jubileju, un Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, kurš
šogad nosvinējis 35 gadu jubileju (vadītāja Skaidrīte Šaicāne),
kā arī Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis/Jauniešu folkloras
kopa “Soldanī”
(vadītājas-Anita Pakalnīte un Maruta Daukste),
etnogrāfiskais ansamblis Atzele un Atzeles lauku kapela (vadītājas
- Anna Annuškāne un Ilona Bukša), Viļakas etnogrāfiskais ansamblis
„Abrenīte” (vadītāja Silvija Kupriša), Žīguru “Mežābele” (vadītāja
Skaidrīte Šaicāne), Medņevas folkloras kopa “Egle” (vadītāja Ināra
Sokirka), Lazdukalna pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Benislava”
(vadītāja Regīna Čudarāne), Tilžas etnogrāfiskais ansamblis “Sagša”
(vadītāja Daiga Jēkabsone), Rekavas folkloras kopa “Rekavas
dzintars” (vadītājs Vilis Cibulis), Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
(vadītāja Antoņina Krakope), Vectilžas folkloras kopa “Saime”
(vadītāja Solveta Logina) un Upītes Folkloras kopa (vadītājs Andris
Slišāns).

14 Balvu novada pilsētu un pagastu pārvalžu komandas sacentās
5 darbinieku nominācijās, un Krišjāņu pagasta pārvaldes komanda
(foto) bija pirmajā vietā pārvalžu vadītāju un lietvežu/sekretāru
uzdevumos.

14. jūlijā Lāča dārzu Balvos pieskandināja Balvu novada folkloras
kopas, etnogrāfiskie ansambļi un lauku kapelas, sniedzot koncertu
“Festivāla Baltica 2022 atskaņas” un aicinot izkustēties latvisko
danču vakarā, kuros aicināja pievienoties folkloras kopa “Upīte”,
kura šogad nosvinējusi 20 gadu jubileju. Dančus spēlēja arī folkloras
kopa no Rēzeknes ”Vīteri” un folkloras kopas “Atzele” lauku kapela.

No 2022. gada 6. līdz 10. jūlijam Latvijā norisinājās Starptautiskais
folkloras festivāls “Baltica”, kurā no Balvu novada piedalījās 16
kolektīvi ar 155 dalībniekiem, tajā skaitā arī Lazdukalna pagasta
etnogrāfiskais ansamblis “Beņislava” (foto), kurš šogad svin 35 gadu
jubileju un kuru visus gadus uzticīgi vada Regīna Čudarāne, un kurš
novada svētku laikā pieskandināja arī Lāča dārzu.

15. jūlijs Balvu novadā tika
atzīmēts kā Balvu novada svētku
diena jauniešiem. Šajā dienā
Lāča dārzā novada jaunieši un citi
interesenti apmeklēja pasākumu
“ZVAIGZNĀJA
KUBS”,
kurā
Balvu novada jaunieši piedalījās
dziesmu
rakstīšanā,
grupas
“Triānas Parks” mūziķu Agneses
Rakovskas un Edgara Viļuma
pavadībā, ka arī izmēģināja
dažādus
instrumentus
un
ielūkojās
mūzikas
ierakstu
studijā.

Balvu novada svētku darbīgākajā
dienā, 16.jūlijā, ikviens tika
aicināts tikties ar amatniekiem,
kuri demonstrēja savas prasmes
radošajās
darbnīcās,
kā
arī
apmeklēt lauku labumu tirdziņu
un palutināt sevi ar ko garšīgu
un atspirdzinošu kādā no ielu
kafejnīcām.

Tiem, kuriem interesēja, kas notiek bijušā gaļas kombināta teritorijā,
Balvu novada svētku laikā bija iespēja ieskatīties uzņēmumā SIA
“Balvi Wood”, kurš savu darbību ir uzsācis pašvaldības realizētā
projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumu
Balvu novadā” vienā (lielākajā) no atjaunotās degradētās teritorijas
multifunkcionālo ēku kompleksiem.
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Interesenti un atbalstītāji tika gaidīti
Balvu
novada
atklātajā
čempionātā
pludmales volejbolā.
Lai novada svētku diena būtu izdevusies arī mazajiem
iedzīvotājiem un ciemiņiem, Balvu pilsētas estrādē
notika pasākums, kurā uzstājās, iespējams, šobrīd
populārākais lācis ar koncertuzvedumu “Ričijs Rū
rīko koncertu”.

Balvu novada svētku dienā, Balvu
evaņģēliski
luteriskajā
baznīcā,
norisinājās Sestie vēsturisko ērģeļu
svētki - “Latvija ērģeļu zeme”, kur varēja Uz svētku koncertu Balvu pilsētas estrādē
baudīt koncertu Viktorijas Pakalnieces apmeklētājus gaidīja pūtēju orķestris “Balvi”.
(soprāns),
Ievas
Šablovskas
(arfa)
un novadnieces Diānas Jaunzemas Portnajas (ērģeles) (foto) izpildījumā.

Balvu
novada
domes
Atzinības
raksts
tika
pasniegts
Bērzpils
pagasta iedzīvotājai ANNAI GUSTEI
par ieguldījumu Bērzpils pagasta
sakrālā
mantojuma
saglabāšanā
un uzturēšanā. Anna no 2016.
gada strādā par kapsētas pārzini
Saksmales kapsētā, kurā var redzēt
lietu kārtību un gandrīz vienmēr
var sastapt pašu Annu, kura ik reizi
atrod, kur pielikt roku. Anna
arī
aktīvi piedalās pagasta pārvaldes
organizētajos pasākumos, rīkotajās
talkās, ir izzinoša, piedalās pieredzes
apmaiņas braucienos.

Sveicot
Balvu
novada
iedzīvotājus
svētkos, Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs teica:
“Šodien īpašs ir tas, ka mēs pēc daudziem
gadiem atkal esam kopā Balvu rajonā, ko
šobrīd saucam par Balvu novadu. Un vēlos
teikt paldies katram nodokļu maksātājam,
katram uzņēmējam, ka mēs varam svinēt
šos svētkus! Šodien, manuprāt, ir divi
svarīgi jautājumi, uz kuriem būtu jāatbild
– kas es esmu un kas man ir jādara?
Kas es esmu? Vai es esmu bijušā Balvu
novada vai Viļakas, Baltinavas vai Rugāju
iedzīvotājs? Mīļie, aizmirsīsim pagātni un
skatīsimies nākotnē! Mēs esam vienoti!
Mēs esam stipri tikai tad, kad esam vienoti!
Ko mēs varam darīt, lai stiprinātu Balvu
novadu, lai stiprinātu mūsu tautu, mūsu
nāciju? Un tur katram ir sava atbilde.
Varbūt jau šodien ir tā diena, kad to
mazumiņu, to mazo solīti paiet, lai mana
tauta būtu stiprāka, lai mana ģimene būtu
stiprāka. Varbūt šodien ir tā diena, kad es
piezvanīšu saviem vecākiem un teikšu:
“Sveiks, kā tev iet?” Vai arī satikšu savus
bērnus, vai pateikšu sievai vai vīram
paldies par ikdienišķiem darbiem!”

Balvu
novada
domes
Atzinības
raksts tika pasniegts SIA “Senda DZ”
pārdevējai ĻENAI KLIMOVIČAI par
profesionālu, atbildīgu un godprātīgu
darbu uzņēmumā “Senda DZ”. Ļena
ir dzimusi, augusi un dzīvo Balvu
novada Bērzkalnes pagastā. Strādā
Sendā par pārdevēju jau 15 gadus.
Savu darbu dara ar prieku, mīlestību
un godprātību. Pret pircējiem vienmēr
ir pozitīva, laipna un atsaucīga.
Ļena nekad nav vienaldzīga pret
uzņēmuma saimnieciskām lietām,
rūp uzņēmuma reputācija, ko pauž
savā kolektīvā.
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Kad balsis un deju soļi jau bija iemēģināti,
tad droši varēja doties uz īpaši bērniem
veidotu skatuvi, lai izrādītu savus talantus
“brīvajā mikrofonā”, dziedot, dejojot un
radoši izpaužoties.
Pirms
vairākiem
gadiem
televīzijas šovā
“Dziedošās
ģimenes”
piedalījās
Sprukuļu
un Laicānu
ģimenes
(foto) no
Balvu novada.
Arī novada
svētku laikā
viņi priecēja
ar skanīgām
dziesmām
kopā ar pūtēju
orķestri
“Balvi”.

Individuālā darba veicēja
DACE ŠULTA Atzinības
rakstu
saņēma
par
pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti un novada vārda
popularizēšanu.
Dace
- uzņēmīga, drosmīga,
atbildīga, neatlaidīga un
dedzīga. Kā individuālā
darba veicēja – adītāja
pazīstama
ne
tikai
novadā, bet arī ārpus
tā.
Vairākus
viņas
gatavotos izstrādājumus,
piemēram,
Latvijas
100gadei veltītās šalles,
cimdus,
zeķes,
kā
suvenīrus
izmantojusi
gan pašvaldība, uzņemot
tālākus
viesus,
gan
iedzīvotāji un tūristi. Dace ar lielu entuziasmu un atbildības
sajūtu uzņēmās iniciatīvu sniegt palīdzību Ukrainas kara
briesmās nonākušajiem. Ar viņas iniciatīvu tika uzsākta
aizsargtīklu pīšana. Dace ne tikai pati iesaistījās Latvijas
“Elīzu” kustībā, bet noorganizēja veselu atbalsta kustību
Balvu novadā - atsaucās ne tikai viņas ģimenes locekļi
un draugi, bet arī daudzas iestādes, privātpersonas,
organizācijas, atbalstītāji. Kopā nopīti simtiem m2 tīklu.
Pēc tam – uzsākta arī sanitāro nestuvju izgatavošana
ievainoto pārvietošanai.
Krišjāņu
Tautas
nama
vadītāja INESE KALNIŅA
Atzinības rakstu saņēma
par profesionālu, radošu
un apzinīgu darbu un
nozīmīgu
ieguldījumu
kultūrvides
attīstībā
Krišjāņu pagastā. Šogad
Krišjāņu Tautas namam
aprit 70 gadi, Inese tajā
nostrādājusi 37 gadus,
no kuriem 31 bijusi tā
vadītāja.
Daudzveidīgi
pasākumi valsts svētkos,
gadskārtās, izklaidējošas
un
kopā
būšanu
veicinošas
aktivitātes
katru
mēnesi.
Izcilas
prasme iesaistīt pagasta
iedzīvotājus pašdarbības
kolektīvos (šobrīd ir 4
kolektīvi).
Dramatiskā
kolektīva
dibinātāja
1988.gadā un vadītāja
arī šobrīd. Sadarbojas ar
Balvu novada pagastu pašdarbības kolektīviem, Ludzas
un Rēzeknes novada pagastu pašdarbniekiem. Piedalās
pagasta tēla un vides objektu veidošanā, tūrisma attīstībā.
Inese pati saka tā: ”Kultūra šobrīd ir prece, bet galvenokārt
tā ir vērtība! Tā ļauj mums apzināties pašiem sevi un
apjaust, cik skaistas un lielas lietas esam spējīgi “uzbūvēt”,
ja idejai klāt nāk pārliecība, dedzības dzirksts un kopējs
darbs!”
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Par pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti
un
novada
vārda
popularizēšanu Atzinības raksts
tika
pasniegts
rokdarbniecei,
biedrības
“Mežģis”
dalībniecei
MARIJAI
BLEIVEI,
kura
ir
ilggadēja pedagoģe, audzinātāja
Balvu Valsts ģimnāzijā, meistarīga
rokdarbniece, biedrības “Mežģis”
dalībniece, darbojas arī deju
kolektīvā
“Atvasara”.
Lai
arī
būdama
pelnītā
atpūtā,
viņa
joprojām ir aktīva darbos –
rokdarbi,
maskēšanās
tīklu
gatavošana, atbalsts un palīdzība
bērniem un mazbērniem, kristīgo
vērtību saglabāšana. Viņa ir Balvu
Romas katoļu draudzes locekle.
Iesaistījusies maskēšanās tīklu
gatavošanai Ukrainas aizstāvībai.
Marija ir noadījusi arī desmitiem
zeķu pāru, kas nosūtīti Ukrainas
iedzīvotājiem.

Par
ilggadēju
un
nozīmīgu
ieguldījumu kultūras mantojuma
saglabāšanā, popularizēšanā un
nodošanā jaunajām Balvu novada
paaudzēm Atzinības rakstu saņēma
Lazdukalna pagasta Beņislavas
etnogrāfiskā ansambļa vadītājai
REGĪNA
ČUDARĀNE.
Regīna
ir
spilgta
personība
kultūras
nozarē. 1987.gadā Balvu rajona
Lazdukalna pagastā nodibināja
un
joprojām vada Beņislavas
etnogrāfisko ansambli. Bijušajā
Balvu rajonā strādājusi vairākās
skolās, kur mācījusi dziedāšanu,
vadījusi korus un ansambļus,
kā arī vadījusi Tilžas pagasta
kori. Regīnas vadītie kolektīvi ar
panākumiem piedalījušies skatēs,
konkursos,
Skolu
Jaunatnes
un Vispārējos Dziesmu un deju
svētkos. Regīna sava mūža lielāko
daļu veltījusi mūzikai un dažādu
paaudžu iesaistīšanai kultūras
jomas aktivitātēs. Savu muzikālo
talantu Regīna ir pratusi nodot
savai meitai un mazmeitām.

KULTŪRA

Balvu novada domes Atzinības
raksts
tika
pasniegts
SIA
“BalviFlora”
darbiniecei
EDĪTEI ĻVOVAI par ilggadēju,
profesionālu,
apzinīgu
darbu
uzņēmumā
SIA
“BalviFlora”
un
savu
zināšanu
un
prasmju
nodošanu
jaunajiem
darbiniekiem. Edīte savas darba
gaitas
Naudaskalna
purvā
uzsāka vien dažus mēnešus pēc
tā dibināšanas. Jau 19 gadus
viņa strādā par kūdras ieguves
strādnieci.
Vienmēr
pozitīvā,
smaidīgā, čaklā, punktuālā Edīte
ir uzņēmuma “odziņa”. Viņa ar
augstu atbildības sajūtu veic
visus
uzticētos
pienākumus,
neslinko jeb – “nestiepj gumiju”
un neļauj to darīt arī citiem
darbiniekiem. Iemantojusi cieņu
kolēģu un darba devēja vidū.
Edītē ieklausās. Viņu respektē.
Liels ieguvums uzņēmumam ir
Edītes darba pieredze, prasme
ar to dalīties. Savus padomus
un darba pieredzi viņa nodod
skolu jauniešiem, kuri vasarās
dodas strādāt kūdras ieguves un
pārstrādes uzņēmumā.

Balvu Mūzikas skolas direktora
vietniece
RITA
KOČEROVA
Atzinības rakstu saņēma par
profesionālu
un
kvalitatīvu
mācību procesa organizēšanu un
ieguldījumu bērnu muzikālajā
izglītošanā. Ritas sirdslieta un
neatņemama dzīves sastāvdaļa
ir jaunās paaudzes izglītošana
mūzikā. Rita ir ļoti profesionāla
un ar augstu atbildības sajūtu,
un ir neatsverams palīgs Balvu
Mūzikas
skolas
direktoram
ikdienas darbā, kā arī ir klātesoša
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
dalībai dažādos konkursos un
skatēs gan kā koncertmeistare,
gan kā pedagogs, kur audzēkņi ir
guvuši augstus sasniegumus.

Par
brīvprātīgu pilsonisko
aktivitāti, veicot nopietnus un
sistemātiskus arhīva pētījumus
par Šķilbēnu ciemu un tam
pieguļošo teritoriju Atzinības
rakstu
saņēma
Šķilbēnu
pagasta iedzīvotāja MĀRĪTE
ŠAKINA. Ilggadēja pedagoģe,
kurai novadpētniecība ir kļuvusi
par hobiju un sirdslietu. Viņas
mērķis ir izzināt lokālo vēsturi,
izmantojot Latvijas un Krievijas
arhīvu materiālus, zinātnisko
literatūru latviešu un krievu
valodā, 19.gs. poļu muižnieku
rakstus par Latgali un vietējo
iedzīvotāju atmiņu stāstus. Lai
šo darbu varētu pilnvērtīgi veikt,
sākusi pašmācības ceļā apgūt
poļu valodu. Savos atradumos
aizrautīgi un iedvesmojoši dalās
ar sabiedrību gan komunicējot
sociālajos tīklos, gan piedaloties
dažāda veida konferencēs.

Balvu novada domes Atzinības
raksts
tika
pasniegts
AS
“Balvu Enerģija” darbiniekam
SERGEJAM
ĻEBEDEVAM
par
ilggadēju un profesionālu darbu
AS “Balvu enerģija” un aktīvu
līdzdalību novada sabiedriskajā
dzīvē. Sergejs uzņēmumā strādā
kopš 2004.gada. Viņa pārziņā
ir visas Balvu pilsētas mājas
un iestādes, kas
pieslēgtas
AS “Balvu Enerģija” apkures
sistēmai.
Zinošs,
vienmēr
uzklausa ikviena interesenta
jautājumus, kas saistīti ar māju
inženierkomunikācijām un to
darbību.
Darbavietā
kolēģi
Sergeju vērtē kā komunikablu,
atsaucīgu cilvēku, kurš ar lielu
atbildības sajūtu veic savus
darba pienākumus. Sergejs ir
aktīvs arī sabiedriskajā dzīvē,
ilggadējs Balvu Pareizticīgās
draudzes
loceklis.
Ilgus
gadus veicis arī māju vecākā
pienākumus.

Balvu novada pagastu svētki 2022
RUGĀJU PAGASTA SVĒTKI
„RUGĀJU PAGASTAM 100 ”
Atzīmējot Rugāju pagasta
simtgadi, pagasta
iedzīvotāji un ciemiņi
tika aicināti piedalīties
aktivitātēs Rugāju parkā
divu dienu garumā, no 22.
līdz 23. jūlijam.
Bērni īpaši priecājās par
piepūšamajām un cita
veida atrakcijām, savukārt,
pieaugušie ar prieku
iepirkās mājražotāju
tirdziņā, piedalījas
sportiskajās aktivitātēs.
Svētku laikā pasākumu
apmeklētāji vēroja V
starptautisko deju festivālu
„Lustīgs šur, lustīgs tur”,
ka arī izdejojās zaļumballē
kopā ar grupu “Galaktika”.
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Par profesionālu radošo darbu un
nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada
kultūrvides veidošanā Atzinības
rakstu saņēma Balvu Mūzikas
skolas
vijoļspēles
skolotāja,
vokālā
ansambļa
“Razdoļje”
vadītāja ZOJA ZAHAROVA. Zoja ir
patiesa novada un Balvu patriote.
Viņa veiksmīgi sagatavo bērnus
mūzikas konkursiem gan skolas,
gan novada, gan valsts līmenī, un
viņas audzēkņi gūst godalgotas
vietas. Skolotāja nodarbojas ar
nacionālās dziedāšanas tradīciju
saglabāšanu ansamblī “Razdoļje”,
kas regulāri piedalās dažādos
novada pasākumos – koncertos,
konkursos, skatēs, kā arī valsts
mēroga senioru dziesmu svētkos
Višķos un Cēsīs. Zoju mēs varam
ieraudzīt arī starp kora “Mirklis”
dalībniekiem.

Žīguru Kultūras nama direktore,
Medņevas dramatiskā kolektīva
vadītāja
VALENTĪNA
KAĻĀNE
saņēma Atzinības rakstu par
ilggadēju, aktīvu un radošu darbu
kultūras nozares norisēs, kultūras
vērtību un prasmju saglabāšanu un
nodošanu nākamajām paaudzēm.
Valentīna ir ilggadēja kultūras
darba vadītāja, kura spilgti un
radoši sevi pierādījusi kultūras
darba vadībā, teātra mākslā, kā arī
pozitīvas kultūrvides veidošanā.
Organizē, koordinē un vada valsts,
kultūrvēsturisko un tradicionālo
svētku norises, informatīvus un
izglītojošus pasākumus, koncertus,
izrādes
un
izstādes,
veicina
kultūras vērtību saglabāšanu un
pieejamību pašvaldības un novada
iedzīvotājiem.
Popularizē un
atbalsta amatiermākslas kolektīvu
darbību, iesaista tos vietējās,
novada, reģionālajās un valsts
kultūras dzīves norisēs. Sekmē
netradicionālo pulciņu darbību
un darbojas biedrībā “Žīguru
vecmāmiņu klubs „Omītes”.

KULTŪRA

BALVU NOVADA ZIŅAS

KUBULU PAGASTA SVĒTKI
22. jūlijā pagasta svētkus
svinēja Kubulos. Svētku laikā
notika „Kubulu sporta spēles”
dažādās disciplīnās: „Šautriņas”,
„Slēpojums”, „Ūdens nesējs” un
„Disku mešana”. Ikvienam bija
iespēja pierādīt savu sacensību
garu un iegūt gan godalgotas
balvas, gan simpātiju balvas.
Sumināti tika arī pagasta
pilngadību sasniegušie jaunieši.
Pasākuma noslēgumā gaviļniekus
sveica un muzikālu koncertu
sniedza raidījuma „X-Faktors”
fināliste Diona Liepiņa.

WWW.BALVI.LV
INFORMĒJAM, KA AUGUSTĀ TIKS SVINĒTI
KRIŠJĀNU PAGASTA SVĒTKI “VISI KOPĀ KĀ
BITES STROPĀ”, VECTILŽAS PAGASTA SVĒTKI,
BRIEŽUCIEMA PAGASTA SVĒTKI ‘’PIEPOGĀ SEVI
BRIEŽUCIEMAM”, UPĪTES CIEMA SVĒTKI
“SVĀTKI UPĪTIE ”.

30. jūlijā Borisovas vecdārza pulcējās Vecumu, Susāju
un Kupravas pagasta dienas apmeklētāji - gan vietējie
iedzīvotāji, gan ciemiņi no citiem pagastiem, pašvaldībām.
Iedzīvotāji un pagasta viesi piedalījās svētku koncertā,
cienājās ar pašceptu baltmaizi un kopīgo zupu. Svētku
izskaņā- izdejojās diskoballē Borisovas estrādē.

TILŽAS PAGASTA SVĒTKI
Divu
dienu garumā ar daudzveidīgu
pasākumu programmu noritēja Tilžas pagasta
svētki “Satiekamies Tilžā!”. Interesenti
iepirkās mājražotāju tirdziņā un piedalījās
amatierteātra
“Spogulis”
aktivitātēs.
Svētkus baudīja gan mazi, gan lieli. Svētku
ietvaros apmeklētāji piedalījās arī dažādos
kultūras pasākumos - pilngadību sasniegušo
jauniešu godināšanā, noskatījās Standup komēdiju, klausījas Elīnas Krastiņas un
Kristapa Krievkalna koncertu, kā arī izdejojās
zaļumballē.

Aizvadīts pirmais tautas
muzikantu saiets
Krišjāņos

BALVU PAGASTA SVĒTKI
Balvu pagasta iedzīvotāji un ciemiņi 23. jūlijā piedalījās
Balvu pagasta svētku “Naudaskalna dārgumus meklējot”
aktivitātēs. Svētki iesākās ar sportiskām aktivitātēm,
skrējienu ap Naudaskalna ezeru. Valsts robežsardzes
Viļakas pārvaldes kinologu dienesta suņi skatītājiem
sniedza ieskatu paraugdemonstrējumos. Svētku izskaņā
apmeklētāji klausījās Evelīnas Kramas koncertu.

Skanīgās “Ermoņiku skaņas”

Skaidrīte Šaicāne (informācija un foto)

Inese Kalniņa
Foto: Sanita Korkla
Uzāvuši kājās baltu pīpeņu
kurpes, ap kaklu apmetuši
margrietiņu šalli, paņēmuši
pie rokas dziesmu, esam
jautri un vērienīgi nosvinējuši
pirmo
tautas
muzikantu
saietu “Re kur muzikanti
spēlē”.
23.
jūlija
vakarā
Krišjāņos bija ļoti “karsts” gan
tiešā, gan pārnestā nozīmē.
“Karsts” jo mazais tautas
nams bija dziedāt, muzicēt
un dejot gribētāju pārpildīts
un “karsts” no muzikantu
dzirkstošajām
taktīm
un
jautrajām dziesmām.
Sirsnīgs paldies atsaucīgajiem
tautas
muzikantiemPēterim
Laganovskim, Venāram Dūrem,
Vitālijam
Plešam,
Mārtiņam
Jurciņam,
Guntim
Sprinģim,

Eventijam Zelčam, Līvijai un
Jurim Medņiem. Paldies Krišjāņu
tautas nama sieviešu vokālajam
ansamblim
“Elija”,
vadītāja
Sintija Pujāte, dāmu deju grupai
“Dzirksteles” vadītāja Valentīna
Kirsanova,
Bērzpils
folkloras
kopai “Saivenis” (vadītāja Daiga
Griestiņa)
par
skanīgajiem
un
ritmiskajiem
sveicieniem.
Pateicoties
nenogurdināmajai
Briežuciema
kapelai
“AMMA”,
Salnavas kapelai “Sveicinojam
vielejam” (vadītāja Aija Zeiļuka)
un Laimas lauku kapelai (vadītāja
Ingūna Žogota) izdejojāmies pēc
sirds patikas!
Pasākumā
kopā
tika
pārstāvēti
Krišjāņu,
Bērzpils,
Baltinavas, Rugāju, Vectilžas,
Salnavas, Lendžu, Briežuciema
pagasti
un
Balvu
pilsēta.
Pasākuma noslēgumā izveidojās
jauns kolektīvs, apvienojoties
Salnavas un Laimas kapelai.

Skanīgi un skaisti 16.jūlijā
aizvadi sešpadsmitie
Ermoņiku
skaņu svētki Medņevā. Kā katru
gadu, arī šogad visi
muzikanti
un kolektīvi no Tautas nama gāja
gājienā uz laukumu pie pagasta,
kur ar skaļām ovācijām muzikantus
un dejotājus
sagaidīja daudzie
pasākuma apmeklētāji.
Gājienu kuplināja „Retro Gaz51”saimnieks Imants Erciks, kurš
īpaši šiem svētkiem savu „kumeliņu”
bija uzfrišinājis ļoti skaistu, no kura
skatītāji un interesenti neatkāpās visu
pasākuma laiku, izskatot un aplūkojot
katru nospodrināto skrūvīti. „Gazikā”
muzicēja: Kociņu kapela
no Cēsīm
(vadītājs Imants Ozoliņš), Kaunatas
muzikants Antons Savickis, tik pat
skaisti un skanīgi gājienā devās tautas
deju kolektīva „Oglīte” vidējās paaudzes
un senioru deju kolektīvi, kurus
daudzus gadus vada Jānis Marcinkevičs,
Briežuciema Dāmu kapela „AMMA”
(vadītāja Maruta Daukste), Vīksnas
folkloras kopa „Olūts” (vadītājs Aldis
Laicāns),
Medņevas
Etnogrāfiskais
ansamblis ar muzikantu Alfrēdu Circeni,
muzikanti - Kristiāns Šaicāns, Elīza
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Pužule, Dainis Ločmelis, Māris Sprinģis,
Vitālijs Logins, Iveta un Maija Arenas no
Raunas, Salnavas kapela „Sveicinojam
vielejam” (vadītāja Aija Zeiļuka). Visi
muzikanti no sirds izspēlēja savas
dziesmas, kurās apmeklētāji dejoja no
sirds līdz rīta gaismai. „Oglītes” dejotāji
prom braucot atzina, ka mums šeit ir
tik skaisti un vienreizēji, un svētīgi.
Šis brauciens ilgi palikšot atmiņā
un piebilda, ka gribētos atgriezties
nākamajos
pasākumos
Medņevas
pagastā.
Viļakas
Romas
katoļu
priesteris Guntars Skutels deva svētību
dalībniekiem un apmeklētājiem.
Paldies
manai
darba
grupaiLigitai Brokānei, Jāzepam Zarembam,
Imantam Ercikam, Sarmītei un Oskaram
Roņiem, Reinim Motresku, Aldai un
Mārim Sprinģiem un visiem, kuri
rūpējās, lai šis pasākums būtu skaists
un sirdī paliekošs.

KULTŪRA

BALVU NOVADA ZIŅAS

WWW.BALVI.LV

Marijas Leinas gleznu izstāde “Krāsu prieks. Satikšanās”
Sarmīte Vorza, Džūlija Apine
Līdz
19.
augustam
Balvu
Centrālajā bibliotēkā būs skatāma
Marijas Leinas izstāde “Krāsu prieks.
Satikšanās”. Latvijā dzimusī, bet
Parīzē dzīvojošā 24 gadus vecā
māksliniece Marija Leina ir meitene ar
īpašām vajadzībām, ar pārsteidzošu
krāsu prieku un brīvības izjūtu savos
darbos.
Par aizraušanos ar gleznošanu un
saviem darbiem viņa stāsta: “Es neprotu
zīmēt, es spēlējos ar krāsām. Uz audekla
ir manas sajūtas”. Marija glezno intuitīvi,
ļaujoties tā brīža emocijām un noskaņai.
Darbi sanāk abstrakti, daudzslāņaini,
enerģētiski, krāsaini, priecīgi. Gleznu
nosaukumi top sarunās ar mammu.
Meitene ne tikai glezno, bet arī apmeklē
vokālās nodarbības, nereti dzied arī savu
izstāžu atklāšanas reizēs.
Viņa ir piedalījusies vairākos jauno
talantu konkursos Parīzē, darbi eksponēti
dažādās izstādēs. Marija izstādēs piedalās
kopš 2013.gada. Viņas kolekcijā ir ap 40

gleznām, no kurām vairākas rotā grāmatu
vākus: glezna “Maska” ir uz lugu krājuma
“Cilvēkzvērs” (2020) vāka, glezna “Putnu
pasaule” ir uz grāmatas “Cilvēktīkls”
(2021) vāka, bet “Deja” ir uz mammas
Birutas grāmatas “Mana aritmētikas
grāmatiņa” (2021) vāka.
2020. gada janvārī gleznas bija
aplūkojamas personālizstādē Parīzē, Centre
Paris Anim’ René Goscinny.
Savukārt,
pagājušā gada augustā darbi bija skatāmi
Rīgā, Raiņa un Aspazijas mājā. Bet rudenī
apdzīvoja vidi Ed. Smiļģa ielas 44 numura,
pagājušā gadsimta “Staļina ampīra” stilā
būvēto trepju rūmē (telpās saimnieko
“Tautas palīdzības fonds” un darbojas
Vides aizsardzības un Zaļās atmodas
muzeja birojs). Gleznas izstādītas Rēzeknē
un nu mammas Birutas Zujānes dzimtajā
pusē Balvos – Balvu Centrālajā bibliotēkā.
Izstādē skatāmi pēdējo četru gadu darbi.
Mākslinieci
iedvesmo
cilvēku
novērtējums un atbalsts, izteiktie labie
vārdi. Mamma un meita priecāsies jūs
redzēt, apmeklējot izstādi. “Visi, kas
atnāks uz izstādi, būs mūsu draugi!
Atbalsts un vienotība.”

Lūgšana
Debesīm

Adīšanas seminārā
iepazīst Balvu novada
adītāju cimdu rakstus

Vineta Zeltkalne (informācija un foto)
6.augusta
pēcpusdienā
uz
Viļakas Romas katoļu baznīcu
teciņiem, skriešus, cenšoties zem
lietussargiem un lietusmēteļiem
paslēpties
no
spēcīgajām
lietusgāzēm,
steidzās
cilvēki.
Lietus
neaizbaidīja
koncerta
apmeklētājus, jo baznīca bija tik
piepildīta. Kas zina - varbūt lietus
pat palīdzēja sapulcināt cilvēkus,
jo tik pielijušos dārzos nevarēja
rušināties pat čaklākie darba rūķi.
Pirmo reizi Viļakas katoļu baznīcā
koncertā uzstājās ērģelniece Edīte
Alpe un soprāns Inga Šļubovska. Šis
bija ļoti neparasts koncerts, jo Edītes
Alpes vīrs bija Tālivaldis Deksnis, kurš
izstrādāja Viļakas ērģeļu restaurācijas
programmu un uzsāka restaurāciju.
Edītei bija sapnis kādreiz uzspēlēt uz
vīra restaurētām ērģelēm. “Šogad
festivāla sesto vēsturisko ērģeļu svētki
“Latvija-ērģeļu
zeme”
noslēguma
koncerts notiek tieši Viļakā. Mēs
ļoti gaidījām Edītes koncertu. Tieši
pirms 6 gadiem, sākot kalpojumu
Viļakā, atbrauca Edītes vīrs Tālivaldis
Deksnis ar palīgu Arnoldu Dimantu, lai
turpinātu uzsākto ērģeļu restaurāciju.
Tas bija viens no pirmajiem darbiem,
ko man vajadzēja uzņemties organizēt
Viļakā. Tad pēkšņi mūžībā aizgāja
Tālivaldis un vēl pēc kāda laika
arī Arnolds. Viļakas draudzē bija
izmisums, jo kas gan turpinās iesāktos
restaurācijas darbus. Paldies Dievam,
palīgā pieteicās ērģeļu meistars Jānis
Pelše. Šobrīd ērģeļu restaurācija
ir noslēgusies, bet vēl nedaudz
ir jāsaskaņo ērģeļu restaurācijas
posmi, jo katram restauratoram ir
savs rokraksts. Šovakar lūgsimies
par Tālivaldi Deksni un lūgsimies arī
savās vajadzībās. Ja lūgšana nemaina
tevi, tad jāmaina lūgšana. Dažreiz
jāpaklusē, dažreiz jārunā, jālūdzas no
sirds ar saviem vārdiem. Lūgsimies, jo
ir lietas, kur var palīdzēt tikai Dievs,”
aicināja Viļakas Romas katoļu baznīcas
prāvests Guntars Skutels.
Ilonas
Birģeles
organizētajos
ērģeļmūzikas
festivāla
koncertos
unikalitāte ir video projekcija, lai
koncerta apmeklētāji redzētu kā tur
augšā pie ērģelēm spēlē ērģelnieks.
Video iespēju koncertam nodrošināja
Sergejs Čakāns. Ērģelniece Edīte
Alpe koncertā parādīja Viļakas ērģeļu
daudzveidību un iespējas, tāpēc šoreiz
viņai palīdzēja, pat divas asistentes
Ilona Birģele un Inita Raginska, kuras
pārslēdza nepieciešamos reģistrus
un atvēra pareizas nošu lappuses.

Marijas
gleznu
izstādes
noslēguma
koncertu
varēs baudīt 19. augustā
plkst.15.30 Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
Marija
dzīvo
Francijā,
bet
katru
vasaru
ir
mammas dzimtajās mājās
Naudaskalnā. Balvos viņa ir
satikusi brīnišķīgu pedagogu
un koncertmeistaru Viktoru
Bormani, ar kura dalību
arī sagatavo koncertiņus
savējiem. Mūzikas spēks liek
Marijai aizmirst muskuļu
vājumu un problēmas ar
artikulāciju. Pie klavierēm
Marija tika piesēdināta četru
gadu vecumā nevis tāpēc,
lai kļūtu par pianisti, bet lai
attīstītos un sāktu runāt.
Pirms sešiem gadiem Marija
sāka vokālās nodarbības,
jo ļoti gribēja dziedāt. Lai apliecinātu vecākiem, ka tā nav
tikai kaprīze, patstāvīgi iemācījās (klausoties tikai ierakstu)
divas dziesmas no mīļākās filmas “Mūzikas skaņas”. Marijas
sapnis ir dziedāt publikai.

Madara Siliņa (informācija un foto)

Apbrīnojama bija ērģelnieces mierīgā
un nosvērtā darbība, spēlējot pat ļoti
sarežģītus skaņdarbus, un koncertā
dzirkstīja
pat
dzīvespriecīgais
Vinčenco Petrali skaņdarbs “Versetto
per il Gloria”, skanēja tautā iemīļoto
komponistu
Volfganga
Amadeja
Mocarta un Riharda Vāgnera skaņdarbi.
Vispriecīgākie koncerta apmeklētāji
bija itāļi, jo daudzas dziesmas dziedāja
tieši itāļu valodā, tāpēc ka operas žanrs
ir radies Itālijā un visvairāk klasisko
operu ir uzrakstījuši itāļu komponisti.
Edīte un Inga no sirds pateicās
atsaucīgajai Viļakas publikai un vēlēja
Dieva svētību ikvienam. “Šodien
dziedāju “Ave Marija”, un sapratu, ka
katoļu baznīcā “Ave Marija” skan ne
tikai baznīcas velvēs, bet arī Jūsu sirdīs,
to es saklausīju arī Jūsu aplausos, mīļā
publika,” pateicās Latvijas nacionālās
operas soliste Inga Šļubovska.
“Ir pavisam savādāk klausīties
koncertu baznīcā un pavisam citas
emocijas tur augšā pie ērģelēm. Tās
sajūtas ir tik neparastas, šķiet, ka
skaņdarbs tika izpildīts vienā elpas
vilcienā. Sapratu, ka ērģelniekiem un
solistiem ir jābūt ļoti izturīgiem, lai
nospēlētu šādu profesionālu koncertu.
Apbrīnoju Svētā Gara dāvāto mieru, kas
valda katrā skaņā, katrā pieskārienā.
Paldies Jums par mieru, krāsainību
un eņģeļu pieskārienu,” teica Viļakas
draudzes vecākā Inita Raginska.
Paldies
ikvienam
koncerta
apmeklētājam par atvērtajām sirdīm,
ziedojumie un saņemto mīlestību.
Paldies Valsts kultūrkapitāla fondam,
Balvu novada domei un Viļakas Romas
katoļu draudzei par finansiālo atbalstu,
lai profesionālās mūzikas koncerti
skanētu arī reģionos.
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No 1. līdz
5. augustam
Latgalē
notika
Tautas
tērpu centra “Senās klēts”
starptautiskais
adīšanas
seminārs,
kas
iesākās
ar
viesošanos Līvānos un Rēzeknē.
Semināra 3. dienā, 3. augustā,
dalībnieces
viesojās
Balvu
novadā- Baltinavā un Balvu
pilsētā.
Baltinavā semināra dalībnieces
uzņēma Baltinavas audēju pulciņa
vadītāja Iveta Gabrāne un pagasta
aktīvās adītājas- Anita Kaša un
Aelita Mežale. Ar Baltinavas tautas
muzikanta
Andreja
Rancāna
polkām
akordeona
izpildījumā
viesus Baltinavā sveica Aija Keiša.
Semināra dalībnieces piedalījās
adīšanas
darbnīcā
“Baltinavas
muzeja
cimdu
rakstu
izpēte”
Baltinavas
vidusskolā.
Iveta
Gabrāne adītājas iepazīstināja ar
Baltinavas sievu adītajiem cimdu
rakstiem, kā arī pastāstīja par
to izcelsmi. Darbnīcā adītājas
apskatīja Virginijas Bankovas cimdu
rakstus, kā arī mūžībā aizgājušās
Lucijas Loginas cimdu rakstus.
Lucija
iepriekšējos
semināros
vienmēr bija atsaucīga un labprāt
dalījās ar savam prasmēm un
zināšanām adīšanā. Savus cimdus
semināra dalībniecēm rādīja Anita
Kaša un Aelita Mežale. Adītājas
apskatīja arī Marijas Kaņepes cimdu
pūru, kā arī Briežuciema pagasta
Silvijas Apares cimdu kolekciju.
Silvijas cimdu pūrā saglabāti Rozas

Daukstes, Jevģēnijas Ločmeles,
Līvijas Apares, Helēnas Kamzolas,
Janīnas Daukstes adītie cimdi. Ar
savām zināšanām adīšanā dalījās
Tilžas vidusskolas skolotāja Ilga
Medne, kas rādīja Tilžas Kultūras un
vēstures namā saglabātos cimdus.
Semināra dalībnieces iegūto
informāciju pielietoja arī praktiskiizvēlējās kādu no piedāvātajiem
cimdu rakstu paraugiem, ko apguva
klātienē, Anitas Kašas un Aelitas
Mežales vadībā. Radoši darbojušās,
semināra
dalībnieces
ieturēja
pusdienas
Šķilbēnu
pagasta
Rekovas dzirnavās.
Viesošanās
Balvu
novadā
turpinājās ar tikšanos Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Rokdarbnieču
pulciņa
«Mežģis»
dalībnieces
iepazīstināja ar novada adītāju
darinātajiem cimdiem, kas nākuši
gan no vecmāmiņu pūra lādēm, gan
no Balvu Novada muzeja krājuma.
Pasākumu
papildināja
Rugāju
vidusskolas
skolotājas
Lolitas
Krēbses atvestie sieviešu biedrības
“Ūdensroze”
cimdi.
Lazdukalna
Saieta nama vadītaja Antra Leone
semināra dalībnieces iepriecināja
ar nu jau mūžībā aizgājušā Andreja
Alfrēda Čakāna adītajiem cimdiem.
Andrejs Alfrēds Čakāns dzimis
Rugāju ciemā un tiek devēts par
vienu no labākajiem adītājiem
Latvijā.
Paldies Balvu novada adītājām
par atsaucību semināra norisē.
Paldies Baltinavas muzejam un
Baltinavas vidusskolas direktoram
Imantam Slišānam par ilggadējo
sadarbību pasākumos.
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23.BALVU KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS
2022. gada 27.-28.augusts
Balvu Muižas koncertzāle

27.augusts pulksten 16.00 “SKAISTĀ ITĀLIJA”
Duets DUO COLORE: Ilze Urbāne (flauta), Diāna Zandberga (klavieres).
Programmā:
Gaetāno Doniceti, Alfredo Kazella, Mario Pilati, Nikolo Paganīni, Leonardo di Lorenco, Imants Zemzaris, Ferencs
Lists, Lučāno Berio.
„Skaistā Itālija”
“Duo Colore” – flautiste Ilze Urbāne un pianiste Diāna Zandberga piedāvā izsmalcinātu Itālijas kultūras
iedvesmotu kamermūzikas programmu „Skaistā Itālija”. Izvēlētā mūzika parāda itāļu saulainā temperamenta
muzikālo izpausmju daudzveidību, jo koncertprogrammā iekļauta itāļu opermākslas ģēnija Gaetāno Doniceti
„Sonāte”, vijoļmūzikas virtuoza Nikolo Paganīni „Raganu deja”, romantiskais Leonardo di Lorenco „Koncertallegro”,
kā arī impresionistiski krāsainā Alfredo Kazellas „Siciliāna un burleska” un vērienīgā Mario Pilati „Sonāte”.
Itālijas folklora iedvesmojusi gan poētisko Imanta Zemzara „Tarantellu flautai un klavierēm”, gan Ferenca Lista
„Tarantellu klavierēm” solo, turklāt pārsteidzoši krāšņi izskanēs arī virtuoza mūzika flautai solo – gan sapņainais
Leonardo di Lorenco „Apollons”, gan reibinoši sarežģītā Lučāno Berio „Sekvence”.

27.augusts pulksten 19.00 “MOCARTA IEDVESMOTIE”
Trio SOL: Paula Šūmane (vijole), Guna Šnē (čells), Agnese Egliņa (klavieres).
Programmā:
Volfgangs Amadejs Mocarts, Ludvigs van Bēthovens, Valentins Silvestrovs, Arvo Pērts.
„Mocarta iedvesmotie”
Trio, Mocarta iedvesmoti, savu jaunāko programmu velta dižajam meistaram. Dzirdēsim, kā Mocarts atstājis
pēdas savu laikabiedru mūzikā un cik paliekošs un spožs ir viņa atspulgs mūsdienu komponistu iztēlē. Bēthovens
radījis dažus no izcilākajiem žanra paraugiem, vērpjot variācijas par Mocarta operu tēmām. Klavieres pārmaiņus
ar čellu un vijoli te uzbur tēlu plejādi – Pamina un Papageno apdzied mīlestību, Figaro plāno atspēlēties grāfam,
un Bēthovena izdomas lidojums atrauj pēdas no zemes arī klausītājam. Ukraiņu komponists Valentīns Silvestrovs
mocartiskus impulsus ietinis dūmakainā miglā, domājot par robežām, kas šķir šo un citas pasaules. Bet igaunis
Arvo Perts liek citādi saklausīt Mocarta Otrās klaviersonātes lēno daļu. Tik smalku dialogu starp 18. un 20.
gadsimtu spēj darināt vien Perts ar sev raksturīgo zvaniņu tehniku. Koncertu vainagos Mocarta komponētais, kā
porcelānā eleganti izlietais pēdējais klaviertio.

28.augusts pulksten 16.00 ČETRI VĒJI
Liepājas mežragu kvartets: Ingus Novicāns, Mārcis Auziņš, Edgars Kalniņš,
Aivars Vadonis.
Programmā:
Kārlis Marija Vēbers, Volfgangs Amadejs Mocarts, Džezupe Verdi, Rihards
Vāgners, Johanness Brāmss, Emīls Dārziņš, Jānis Mediņš, Ennio Marikoner,
latviešu tautas dziesmas, džeza standarti, fragmenti no operām, kino mūzikas.
„Četri vēji”
Šobrīd vienīgais regulāri koncertējošais mežragu kvartets Latvijā, izvirza mērķi
iepazīstināt klausītājus no reģioniem, kas atrodas ārpus lielajām Latvijas
pilsētām. Mērķauditorija ir mazo pilsētu un ciemu iedzīvotāji, kuriem nav iespēja
apmeklēt koncertus lielajās koncertzālēs. Klausītājiem būs iespēja iepazīties ar
dažādu žanru un gadsimtu mūziku „Liepājas Mežragu kvarteta” izpildījumā. Lai
mūzika varētu tikt labāk uztverta, pirms skaņdarbiem klausītāji tiks iepazīstināti
ar visaptverošu gadsimta vai žanra raksturojumu.

28.AUGUSTS PULKSTEN 19.00 SENĀS MŪZIKAS PROGRAMMA „ANGĻU
MADRIGĀLI”
Aija Veismane (soprāns), Nora Kalniņa (soprāns), Jēkabs Bernāts (tenors, kontrtenors), Ansis
Bētiņš (tenors), Emīls Gilučs (bass), Veronika Rinkule (klavesīns).
Programmā:
Viljams, Bērds, Tomass Morlijs, Džons Vilbijs, Tomass Vīlkss, Orlando Gibonss.
„Angļu madrigāli”
Karalienes Elizabetes valdīšanas laiks tiek dēvēts par Zelta laikmetu Anglijā. Tā ir 16./17.
gadsimtu mija - starp vēlīnu renesansi un agrīnu baroku. Gadsimtu pārmaiņu ietekme manāma
arī komponistu daiļradē - polifonija eksistē vairs tikai sakrālajā mūzikā un dzimst jauns žanrs
- opera. Tā kā paralēli operas attīstībai joprojām aktuāla ir konsortu muzicēšana, tad šo stilu
mijiedarbe ir acīmredzama -arī nelielie madrigāli ir smalkas teātra ainiņas. Un daži no stāstiem
atlasīti jaunajai ansambļa programmai. Līdzās dzejas meistaram Šekspīram dzīvo angļu madrigālu
komponisti - angļu madrigāla pamatlicējs Viljams Bērds, Tomas Morlijs, Tomas Vīlks. Viņu darbos
spilgti iezīmējas itāļu madrigāla stila hromatismi. Renesanses laikā viens no slavenākajiem
madrigālu komponistiem Džons Vilbijs. Kā arī pēdējais no polifonijas meistariem Anglijā – Orlando Gibons. „Angļu Madrigāli” programmu kopumā raksturo
Viljama Bērda cikla nosaukums – Songs of Sundry Natures - dažādu dabu/noskaņu dziesmas. Vienā brīdī mēs atrodamies pļavā un apdziedam putnus, ziedus
un visu dzīvo, bet nākamajā momentā sēžam pie dzīru galda vai vientuļi izraudam salauztu sirdi.

IEEJAS MAKSA UZ KATRU KONCERTU 5,00 EUR
Festivālu organizē un atbalsta: Latvijas Kultūras Ministrija, Balvu novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, VSIA Latvijas Koncerti,
Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Balvu Muiža.
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27. un 28. augustā Balvu novadā norisināsies

“Mājas kafejnīcu dienas”
Ineta Bordāne
Aicinām uz breineigu garšu un sajūtu
piedzīvojumu Ziemeļlatgalē “Mājas
kafejnīcu dienām 2022” Balvu novadā! 27.
un 28. augustā Balvu novada 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.
Ēdieni, našķi un dzērieni tapuši gan
pēc pašu saimnieku radītajām īpašajām
receptēm, gan arī izmantojot senas un
pārbaudītas ēdienu gatavošanas receptes.
Produkciju varēs iegādāties gan baudīšanai
uz vietas, gan arī līdzņemšanai.

BALVU NOVADĀ VIESUS GAIDĪS 12 MĀJAS KAFEJNĪCAS:
“Azote” Balvos
Rančo “Ozolmājas” Balvu pagasta Kārkliniekos
Garšu pietura “Paradīzēs” Bēzkalnes pagasta Brūklājos

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 dienas organizē LLTA
“Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru (LIAA) un novadu pašvaldībām reģionālajiem koordinatoriem visā Latvijā no jūlija līdz
oktobrim.

Briežuciema seno amatu meistaru tematiskā ciema mājas
kafejnīca “Cārmyukša” Briežuciemā
“Zeļčusola” Šķilbēnu pagasta Zeļčos
“Stabļovas ķiploks un medus” Šķilbēnu pagasta Stabļovā
“Dīķmalas” Baltinavā
“Pie Ičas” Bērzpilī, ainaviski tematiskajā parkā aicina Bērzpils
pagasta viesmīlīgie ļaudis
“Škladi” Kubulos
“Rekovas Dzirnavas” Šķilbēnu pagasta Rekovā
“Spāģi” Rugāju pagastā
Garšu sarunas “Ezertūrē” pie Viļakas ezera Viļakā

Par “Mājas kafejnīcu
dienas 2022 Balvu
novadā” aktualitātēm
līdz informācijai
Facebook pasākuma lapā
un mājas lapās
www.majaskafejnicas.lv,
www.balvi.lv .

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:
Plānojot maršrutu, pārliecinies par mājas kafejnīcas
darba laiku un vai ir nepieciešama iepriekšēja
rezervācija! Laicīgi sazinies ar konkrētās vietas
saimniekiem un rezervē savu laiku apmeklējumam,
jo vietu skaits lielākajā dālā mājas kafejnīcu ir
ierobežots! Kafejnīcas darba laiks ir tāds, kā norādīts
katra konkrētā dalībnieka piedāvājumā.
“Mājas kafejnīcās” norēķini iespējami tikai skaidrā
naudā, izņemot mājas kafejnīcu “Škladi”!

!

Dodies garšu piedzīvojumā un pie reizes noskaidro Balvu novada tūrisma
informācijas centrā par apskates objektiem, kurus vari apmeklēt pa
ceļam!
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AR “MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 2022 BALVU NOVADĀ” DALĪBNIEKU
SAGATAVOTAJĀM ĒDIENKARTĒM UN PIEDĀVĀTAJĀM AKTIVITĀTĒM
VAR IEPAZĪTIES MĀJAS LAPĀ WWW.BALVI.LV.

“AZOTE” Balvos
Ēdienu cenas: 1,00 - 2,50 EUR
Darba laiks: 27. augustā plkst. 11.00 – 18.00 un 28. augustā plkst. 11.00 – 18.00
Adrese, kontakti: Brīvības iela 59, Balvi, tel. 29445914,
azote@azote.lv.
RANČO “OZOLMĀJAS” Balvu pagasta Kārkliniekos
Ēdienu cenas: no 4,00 līdz 8,00 EUR.
Darba laiks: 28. augustā plkst. 11.00-20.00
Adrese, kontakti: Rančo “Ozolmājas”, Kārklinieki, Balvu pag., Balvu nov.,tel.
22314805, 26160423.
GARŠU PIETURA “PARADĪZĒS” Bēzkalnes pagasta Brūklājos
Ēdienu cenas: no 3,00 līdz 6,00 EUR
Darba laiks: 27. augustā plkst. 11.00 – 18.00 un 28. augustā plkst. 11.00 – 16.00.
Iepriekšēja rezervācija obligāta.
Adrese, kontakti: “Paradīzes”, Brūklāji, Bērzkalnes pag., Balvu novads, tel.
29423688.

Briežuciema seno amatu meistaru tematiskā ciema MĀJAS KAFEJNĪCA
“CĀRMYUKŠA” Briežuciemā
Ēdienu cenas: 1,00 -1,50 EUR
Darba laiks: 27. augustā plkst. 11.00 – 14.00
Adrese, kontakti: “Gaismas” - Tautas nama pagalms, Briežuciems, Briežuciema
pag., Balvu nov., tel. 25444621.
“ZEĻČUSOLA” Šķilbēnu pagasta Zeļčos
Cena par visu piedāvājumu: 15,00 EUR/pers.
Darba laiks: 27. augustā plkst. 11.00 – 18.00 un 28. augustā plkst. 11.00 – 18.00.
Iepriekšēja rezervācija obligāta.
Adrese, kontakti: Janki, Zeļči, Šķilbēnu pag., Balvu nov., tel. 29754060
“STABĻOVAS ĶIPLOKS UN MEDUS” Šķilbēnu pagasta Stabļovā
Cena par visu piedāvājumu: 7,00 EUR/pers.
Darba laiks: 27. augustā plkst. 11.00 – 16.00 un 28. augustā plkst. 11.00 – 16.00.
Iepriekšēja rezervācija obligāta.
Adrese, kontakti: “Apses”, Stabļova, Šķilbēnu pagasts, Balvu nov., tel. 29326534.

“REKOVAS DZIRNAVAS” Šķilbēnu pagasta Rekovā
Piedāvājuma cena: 12 EUR/pers.
Darba laiks: 27.augustā plkst. 11.00-17.00 un 28. augustā plkst. 11.00 – 17.00.
Iepriekšēja rezervācija obligāta.
Adrese, kontakti: Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., tel. 29132664.

“SPĀĢI” Rugāju pagastā
Ēdienu cenas: 1,00 - 4,00 EUR.
Darba laiks: 27.augustā 11.00-19.00 un 28.augustā 11.00-16.00. Iepriekšēja
rezervācija obligāta.
Adrese, kontakti: “Spāģi”, Rugāju pag., Balvu nov., tel. 26582144.

GARŠU SARUNAS “EZERTŪRĒ” pie Viļakas ezera Viļakā
Komplekta cena: 8,00 EUR/pers.
Darba laiks: tikai iepriekš piesakoties: 27.augustā plkst. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00. Pikniks uz SUP dēļa: 19.15; 20.15 un 28.augustā rezervācijas uz plkst. 11.00
un 13.00.
Adrese, kontakti: Sporta iela 20, Viļaka, Balvu nov., tel. 26292288.

“PIE IČAS” BĒRZPILĪ - ainaviski tematiskajā parkā
Ēdienu cenas: 3,50 - 5,00 EUR.
Darba laiks: 27.augustā plkst. 11.00-17.00. Iepriekšēja rezervācija obligāta.
Adrese, kontakti: Bērzpils pagasta tematiski ainaviskais parks, Bērzpils, Bērzpils
pagasts, Balvu nov., tel. 29482775, 28373477.
“DĪĶMALAS” Baltinavā
Ēdienu cenas: 2,00 – 7,00 EUR.
Darba laiks: 27. augustā plkst. 11.00 – 17.00 un 28. augustā plkst. 13.00.
Apmeklējums tikai ar iepriekšēju rezervāciju!
Adrese, kontakti: Skolas iela 9 “Dīķmalas”, Baltinava,, Balvu nov., tel. 29471150.
“ŠKLADI” Kubulos
Ēdienu cenas: 2,50 – 6,95 EUR.
Darba laiks: 27. augustā plkst. 11.00 – 18.00 un 28. augustā plkst. 11.00 – 18.00.
Adrese, kontakti: Kalna iela 19 D, Kubuli, Balvu novads, info@skladigo.lv , skladigo.
lv, tel. 20031204.
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Aicinām uz NVO plenēru
un koncertu „Mūzika
saulrietam”

BALVU NOVADA ZIŅAS

PASĀKUMI UN NOTIKUMI BALVU NOVADĀ
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Latgales dabas iedvesmotie
Noslēdzies sestais glezniecības
plenērs “Valdis Bušs 2022”
Vineta Zeltkalne
Foto: Iluta Jaunžeikare, Vineta Zeltkalne, plenēra arhīvs

Plenērs ir noslēdzies, bet ir sācies jauns sākums – plenēra darbu
izstāde, kura būs apskatāma Viļakas muzeja izstāžu zālē līdz 2022.
gada 16. oktobrim.
Viļakas ezera zilganzaļo ūdeņu, Latvijas zilo nokrāsu piepildītās
debesis, dzeltenās un sarkanās saules pielietie saulrieti, zaļie meži
un pakalni, violetie pļavu ziedi veidoja 6. starptautiskā glezniecības
plenēra “Valdis Bušs 2022” dalībnieču mākslas darbu tēmas. Pirmo
reizi skatoties izstādi pat šķiet, ka gleznas iespējams ir gleznojis
viens mākslinieks. Bet dziļāk ielūkojoties gleznās var ieraudzīt katras
mākslinieces īpašo personību. Foto: plenēra dalībnieces.

Glezniecības plenēra dalībnieki iepazinās ar Balvu un Viļakas
skaistākajām un ainaviskajām vietām. Foto: skatoties brīnišķīgu
saulrietu Viļakas ezera promenādē.

“Cilvēks, kurš strādā ar rokām, prātu un sirdi ir mākslinieks. Paldies
par Jūsu no sirds gleznotajiem darbiem. Lai Dievs svētī šo plenēru!
Nebaidieties, tikai ticiet!” svētīja prāvests Guntars Skutels (foto no
kreisās).

Iepazīstot Balvu novadu, mākslinieki apskatīja purva taku Stompakos.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk: 1 reizi mēnesī
Izdevējs: Balvu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009115622
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.

“Veidojot šo projektu, mēs veiksmīgi esam izveidojuši sadarbību ar
Daugavpils Marka Rotko centru, paldies Mārim Čačkam par veiksmīgo
sadarbību. Arī Balvu novada pašvaldībā deputātus pārliecinājām, ka
gleznas ir vērtība. Piecos gados kolekcijā esošo gleznu vērtība ir 86
700,00 euro, šogad sasniegsim simts tūkstoš vērtības summu. Valda
Buša ģimene ir uzņēmusies grūtāko lomu, jo viņiem ne tikai jāsaglabā
gleznotāja Valda Buša atstātais mantojums, bet jāprot to parādīt un
dalīties ar citiem. Buša ģimenei tas lieliski izdodas, jo Valda Buša
glezna ir skatāma arī šodien ienākot izstāžu zālē. Mēs varam uzcelt
māju, bet mums tā ir jāpiepilda ar saturu un jāatrod vadītājs. Paldies
Edgaram Bondaram, kurš ir idejas autors un pašvaldību iepazīstināja
ar Daugavpils Marka Rotko centru. Paldies ikvienam no Jums, kuri
apmeklē plenēru, kuri mīl mākslu un paldies organizatoriem Mārim,
Elitai un Vinetai. Uz tikšanos nākamgad,” pateicās Balvu novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

E-pasts: zinas@balvi.lv
Tālrunis: 64522830.
Informatīvais izdevums ir BEZMAKSAS
Tirāža: 10 000 eksemplāri
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Izdevumu sagatavoja:
Terēzija Babāne, Agrita Luža
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti
atbild raksta autors.

