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PĀRMAIŅAS BIJA UN BŪS
Baltinavas
novads

Balvu
novads

Rugāju
novads

Viļakas
novads

2021. gada 1. jūlijs

2022. gada 1. jūlijs

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ
REFORMA

AIZVADĪTS PIRMAIS GADS
JAUNIZVEIDOTAJĀ BALVU NOVADĀ

Ir pagājis jau viens gads kopš visi dzīvojam jaunizveidotajā Balvu novadā. Kāds ir bijis šis gads, ar kādiem izaicinājumiem ir bijis jāsaskaras,
kas veicies, kas varbūt ne tik, kādi ir ieguvumi un kādi zaudējumi apvienojoties četriem bijušajiem novadiem, atbildes mēģināja rast Balvu
novada domes deputāti – Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Balvu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, Balvu novada domes Sociālās un veselības aprūpes
jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule, Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Aija Mežale, Balvu novada domes Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks un deputāti – Iveta Arelkeviča,
Aldis Bukšs, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Aigars Pušpurs, Jānis Vancāns.

KĀDS ŠIS GADS, JŪSUPRĀT, IR BIJIS BALVU NOVADA DOMES DEPUTĀTIEM? KĀ VĒRTĒJAT DEPUTĀTU
KOMANDAS DARBU AIZVADĪTĀ GADA LAIKĀ?
Iluta Jaunžeikare, Agrita Luža
S.Kapteine
Gribu
pateikties
par deputātu kopīgu darbu gada
garumā. Visumā uzskatu, ka esam
sastrādājušies kā komanda. Diezgan
vienotā nostājā notiek lēmumu
pieņemšana.
Labi,
ka
ievēlēto
deputātu pārklājums ir no visas
mūsu teritorijas. Nedaudz kādreiz
traucē apstāklis, ka deputātiem ir
pamatdarbs, tāpēc gadās situācijas,
ka nav kvorums, lai notiktu komiteju
vai domes sēdes. Gūta jauna
pieredze, kad vajadzēja organizēties
jaunām darba formām - attālinātam
domes darbam pandēmijas laikā.
R.Cibule - Pirmais, ko vēlos pateikt,
ir, ka gan katram no mums individuāli,
gan kā komandai ir jāpilnveido

savas darba prasmes, atbildība un
līdzdalība. Otrais, mani iepriecina
situācija, ka neesam sadalījušies
nemaldīgi
gudrajā
pozīcijā
un
vienmēr aplami domājošajā opozīcijā.
Mēs diskutējam un nenesam līdzi
aizvainojumu par diskusiju garu.
Trešais. Gads ir bijis ļoti saspringts,
ar lielu pieņemamo dokumentu
apjomu. Ir ieviesta nosacīta kārtība
pamatjautājumos,
bet
tie
vēl
prasa dziļāku detalizējumu, kā arī
uzlabojumus, kuri kļūst redzami
darba procesā. Pats būtiskākais
lēmums manā redzējumā ir tas,
ka esam vienojušies par tematiskā
attīstības plāna izstrādi Balvu muižai
un tai pieguļošajām teritorijām. Ir
notikušas sekmīgas diskusijas ar
pedagogu arodbiedrību, veidotas
jaunas
institūcijas
pašvaldības
funkciju veikšanai, kā arī daudzas

no tām reorganizētas. Izveidota
profesionāli strādāt spējīga novada
administrācijas vadība utt.
A.Mežale - Gads bija darbīgs, pēc
ATR reformas tika pārskatīts visu
iestāžu, pagastu pienākumu klāsts. Ir
izveidota pašvaldības administrācija,
apvienotas
pašvaldību
policijas
un citas struktūras. Strādājam
visi 15 deputāti kopā, nākam ar
saviem
priekšlikumiem,
partiju
programmu solījumiem, ko esam
pauduši vēlētājiem. Paralēli arī
uzklausām iedzīvotāju priekšlikumus
un arī izvērtējam, ko varam no
katra apvienoto novadu darbības
stila paņemt un izmantot strādājot
pašreiz.
A.Pušpurs – Deputātu darbu vēlos
sadalīt divos posmos – pusgads

attālināti, pusgads klātienē. Attālināti
deputāti aktīvi piedalījās komiteju un
domes sēdēs, daudz un gari (dažkārt
pat nevajadzīgi ilgi) diskutējot un
virzot dažādus jautājumus. Savukārt,
atsākoties klātienes darbam, bieži ir
kvoruma trūkums. Kvoruma trūkuma
dēļ pat pirmajā gadā nav notikusi
plānota domes sēde. Skumdina tas,
ka svarīgu jautājumu lemšanu, kas
skar mūsu iestādes un iedzīvotājus,
lielākā daļa deputātu nomaina ar citu
pasākumu apmeklēšanu.
J.Vancāns - Intensīva darba laiks.
Sākām veidot jaunizveidoto Balvu
novadupārvaldība,
struktūras.
Deputāti ir pildījuši savu pienākumu.
Vērtējumu lai sniedz vēlētāji.
Turpinājums 2., 3.,4. lpp.

ŠAJĀ NUMURĀ:
Tiks pasniegti Balvu novada
domes atzinības raksti (16.lpp.)

Balvu novada vadības,
pilsētu un pagastu
pārvaldnieku tikšanās
(7.lpp.)

Kāda ir situācija Balvu
pilsētas stadionā?
(8.lpp.)

Balvu novada svētki
13. - 16. jūlijs
(16.lpp.)

Izsludina
uzņēmējdarbības
projektu 11. kārtu
(20.lpp.)

Starptautiskais festivāls
“ĶIRŠU DĀRZS“ (17.lpp.)
Ceļā uz jauno Balvu novada
simboliku (24.lpp.)

BALVU NOVADA ZIŅAS
J.Trupovnieks – Balvu novada
iedzīvotāji, jūs esat tie, kuri gadu
atpakaļ novada vēlēšanās ievēlēja
savus pārstāvjus – deputātus Balvu
novada domē. Katram no jums bija
savi apsvērumi, par kuru cilvēku
un vēlēšanu listi atdot savu balsi.
Katrai partijai bija sava programma
un solījumi. Tagad patiesībā būtu
Jūsu laiks vērtēt novada domes un
deputātu darbu! Kāda ir mana pozīcija
un iespējas ietekmēt procesus?
Visnotaļ līdzīga kā citiem deputātiem.
Rezultātus un pietiekoši straujas
pozitīvas izmaiņas var sasniegt
strādājot vienotā, uz atklātības
principiem balstītā komandā, izvirzot
ambiciozus – termiņā sasniedzamus
mērķus. Pie šīs lietas ir krietni vien
jāpiestrādā katram no deputātiem
un izpildvaras pārstāvjiem, ir jāprot
redzēt un saskatīt plašāk, jāizkāpj
no
savām
ierastajām
kurpēm.

Nekāda mīņāšanās vai
pārkārtošanās vairs
nedrīkst būt.
Cenšamies, lai tā arī notiktu, un esam
ceļā uz pilnību. Tautsaimniecības un
vides komitejā, vietējā laikrakstā
“Vaduguns” esmu paudis viedokļus
par dažādiem jautājumiem saistībā
ar novada pārvaldi, gan saistībā ar

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
Balvu pilsētas pārvaldnieku, gan
p/a “San-Tex” reorganizāciju, vai arī
atbalstu jaunajām biznesa idejām
un bērnu pabalstiem, ielu un ceļu
apsaimniekošanu, dzīvojamā fonda
stāvokli, tarifu politiku. Šī gada
budžetā līdzekļi saimnieciskajām
lietām un iecerētajiem projektiem
bija niecīgi. Piemēram, dikti lēnām
virzāmies,
lai
izbūvētu
jaunas
kanalizācijas
attīrīšanas
iekārtas
Bērzkalnē, risināmo vides jautājumu
ir ļoti daudz. Man vairāk ir pierasta
pozīcija – lai darbi runā par iestādi,
cilvēku, deputātu, novadu. Tā arī
turpināšu strādāt.

Sabiedrība no
pašvaldības sagaida
kvalitatīvu
darbu un redzamus
rezultātus.
balsojums, kur daļa deputātu (t.sk.
Jānis Trupovnieks, Ruta Cibule,
Egons Salmanis, Jānis Vancāns,
Sandra
Kindzule)
neatbalstīja
autoceļa
Briežuciems-Baltinava
pārņemšanu, lai varētu šo autoceļu
sakārtot un veikt tam dubultās
virsmas apstrādi (cietais segums).
Līdz ar to Briežuciema-Baltinava ceļš
tuvākajos gados joprojām būs bēdīgā
stāvoklī. Aizbildinājums bija, ka
vajagot visus novada ceļus skatīties
vienlaikus, lai arī es kopā ar deputātu
Imantu Slišānu jau bijām iepriekš
izskaidrojuši, ka šī ceļa sakārtošana
būtu iespējama par Baltinavas un
Briežuciema
pagasta
līdzekļiem
(uzkrātie līdzekļi ceļu sakārtošanai
plus
papildus
ﬁnansējums
no
Satiksmes ministrijas). Līdz ar
to šis aizbildinājums - kaut kad,
nezin kad, skatīsimies visus ceļus
vienlaikus - liek uzdot jautājumu
vai ﬁnansējumu, kurš ir pieejams
konkrētajiem pagastiem, plānojat
novirzīt kam citam ārpus šiem
pagastiem? Vai tāda ir šo deputātu
pieeja “vienotībai”? Mans aicinājums

I.Arelkeviča
–
Gads
ir
bijis
pietiekami sarežģīts un aizņemts,
ir nācies pieņemt arī smagākus
lēmumus. Visi deputāti ir pratuši
veiksmīgi sadarboties. Lai arī brīžiem
diskusijās
pavadīts
nepamatoti
ilgs laiks, pamatā ir nonākts pie
argumentētiem lēmumiem.
A.Bukšs – Vienmēr var labāk,
taču kopumā vēlētos teikt, ka šī
deputātu komanda ar pietiekamu
vienprātību ir pieņēmusi virkni
svarīgu lēmumu. Mēs apzināmies,
ka pārstāvam vienu un to pašu
vēsturisko novadu un administratīvo
vienību, kurā savulaik izaugām Balvu novadu jeb Ziemeļlatgali.
Diemžēl ir arī negatīvi gadījumi, kā
šis pirms pāris nedēļām notikušais
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būtu izvairīties no dīvainas politiskās
greizsirdības tur, kur tai nevajadzētu
būt un kura ietekmē novada
iedzīvotāju labklājību.
S.Kindzule – Šis ir bijis intensīva
darba gads. Jauns novads, jauna
struktūra, līdz ar to daudz dažādu
dokumentu izstrāde un lēmumu
pieņemšana. Aktīvs darbs iepriekšējā
sasaukumā pie dažādu dokumentu
izstrādes, priekšlikumu sniegšanas
darba procesu uzlabošanā, man
atvieglo
darbu
šobrīd.
Daudzi
dokumenti jaunajā novadā izstrādāti,
balstoties tieši uz iepriekšējā Balvu
novada bāzes un darbības principiem.
Ar mērķi loģiski strukturēt veicamos
darbus, izveidotas jaunas iestādes,
struktūrvienības, nodaļas – Sociālā
pārvalde, Kultūras pārvalde, Balvu
pilsētas pārvalde, Ziemeļlatgales
sporta centrs utt. Ja pirms gada
milzīgu uzticības mandātu mums –
deputātiem iedeva iedzīvotāji – mūsu
vēlētāji, tad šobrīd jāsaka, ka deputāti
ir iedevuši lielu uzticības mandātu
pašvaldībā strādājošajiem un, jo
vairāk dažāda līmeņa vadītājiem.
Tagad tikai atliek atrotīt piedurknes
un čakli pierādīt sevi darbos. Nekāda
mīņāšanās
vai
pārkārtošanās
vairs nedrīkst būt. Sabiedrība no
pašvaldības sagaida kvalitatīvu darbu
un redzamus rezultātus.
Sv.Pavlovska – Apmierinoši.

LIELĀKIE IEGUVUMI UN ZAUDĒJUMI APVIENOJOTIES ČETRIEM NOVADIEM?
S.Kapteine - Salīdzinot bijušās
Baltinavas,
Viļakas,
Rugāju
novadu
teritorijas
ar
tagadējā
Balvu novada izmēriem, kas ir ļoti
lielāks, un vadības procesus, varu
atzīt, ka mazākā novadā viss ir
pārskatāmāks, ātrāk un operatīvāk
varēja nonākt pie sasniedzamā
mērķa un rezultāta. Esmu pētījusi
citu novadu izveidošanas principus
un jāatzīst, ka uzsākot apvienošanās
izstrādi 2020.gadā, varējām veidot
nedaudz
citādāk
strukturētu
modeli, kas būtu mazāk pakļauts
centralizācijai. Plānojot 2022.gada
budžetu, kas nepieciešami ikdienas
iestāžu uzturēšanai, kā arī atbilstoši
domes deputātu un iestāžu vadītāju
iesniegtajiem
pieprasījumiem,
pietrūka aptuveni 1 miljona. Tā kā

Pirmais gads ir
pagājis
apvienojoties,
pielāgojoties, kas ir
normāla parādība
jebkurā
reorganizācijā, taču
nākamajam gadam
jāparāda
vai reorganizācija ir
nesusi augļus.
pēc 24. februāra ekonomiskā situācija
mūsu valstī un pasaulē ir mainījusies,
arī mūsu budžetā nepieciešami
papildus ﬁnanšu resursi, lai segtu
kurināmā,
degvielas,
pārtikas
preču cenu pieaugumu. Pagaidām
grūti prognozēt par tālākajiem
notikumiem saistībā ar budžetu, jo
šobrīd jau esošajiem iesāktajiem
pašvaldības projektiem ir vērojams
sadārdzinājums. Līdz ar to, visdrīzāk
būs nepieciešams veikt korekcijas,
lai nodrošinātu pašvaldības funkciju
izpildi.

R.Cibule - Šis jautājums ir nedaudz
ar emocionālu ievirzi. Es vienmēr
esmu bijusi rajona cilvēks, un man
šī kopā dzīvošana patīk. Ceru, ka
ikdienas cilvēks atšķirību neizjūt,
vismaz tā vajadzētu būt, un uz
to tiecamies. Cita lieta ir darbu
organizēšana jaunā formātā. Tajā
virzienā vēl vismaz gadu būs veicami
precizējumi un uzlabojumi.
A.Mežale - Ieguvumi ir kopējās
teritorijas apvienošanās, un nav vairs
iedzīvotāja dalīšana no kāda blakus
novada viņš ir. Ir maksimāli saglabāti
pakalpojumi tuvāk dzīves vietai, kas
tika teiks un uz doto brīdi darbojas.
Ir vienota pieeja, un gribas, lai tā arī
saglabātos uz priekšdienām, skatot
jebkuru jautājumu, kas skar visa
Balvu novada teritorijas vajadzības.
Zaudējumi varētu būt saistībā ar
lielāku slodzi administrācijas darbam,
jo apjoms, birokrātiskais slogs un
informācija, kas ienāk, un cilvēku
resursi nodaļās nemaz nav tik lieli.
Budžeta sadalījums un tā lietderība,
kā to veicam. Ikdienā var saklausīt
no iedzīvotāju puses bažas, vai tiks
maksimāli ātri veikta svarīgās katras
iestādes, pagasta akūtās vajadzības
un pieprasījuma izpilde.
I.Arelkeviča – Tā kā apvienošanās
Balvu
novadā
nebija
pilnībā
brīvprātīga (Rugāju novads pat
iesniedza pieteikumu Satversmes
tiesā, jo nesaskatīja pietiekami
pamatotus argumentus apvienošanās
nepieciešamībai), ir jāpaiet laikam,
lai visi iedzīvotāji pieņemtu šo
faktu. Lai arī reforma tika traktēta
kā novadu apvienošanās ar jaunā
novada centru Balvos, pastāvēja
bažas, ka pārējie trīs novadi tiks
pievienoti Balvu novadam un tiks
pamesti novārtā.
Lai arī esam
lielākā novadā, kurā būtu jābūt arī
vairāk līdzekļiem, tomēr pašlaik
šķiet, ka mazajā Rugāju novadā ar
tam pieejamajiem resursiem spējām
izdarīt vairāk. Problēma, ko atzīst
gan mūsu novada darbinieki, gan

arī citu Latvijas izglītības iestāžu
vadītāji, ir tā, ka Administratīvi
teritoriālā reforma ir birokratizējusi
sistēmu vienkāršu lietu risināšanai
(piemēram preču iegāde, pabalstu

Ir uzsākts darbs, lai
stiprinātu Balvu pilsētu
kā novada centru,
vienlaicīgi neaizmirstot
par bijušajiem
novadiem.
saņemšana) un nav sniegusi izpratni
par to, ka jautājumi, kas saistīti ar
uzņēmējdarbību un izglītību risināmi
prioritāri. Šobrīd ir uzsākts darbs, lai
stiprinātu Balvu pilsētu kā novada
centru, vienlaicīgi neaizmirstot par
bijušajiem novadiem, tiek kārtota
un
pilnveidota
sistēma
iestāžu
efektīvākam darbam. Daudzi
iedzīvotāji nesaskata lielu atšķirību,
dzīvojot
vienā
no
atsevišķiem
četriem novadiem vai vienā kopējā
novadā, uzsverot, ka ir iestādes,
kuru
pakalpojumus
kvalitatīvāk
varēja izmantot mazā novadā, un
ir iestādes, kuru pakalpojumus
labprātāk izmanto tagad Balvos.
A.Bukšs – Teorētiski lielākajam
ieguvumam
vajadzētu
būt
pieejamajam
administratīvajam
resursam
kvalitatīvu
lēmumu
pieņemšanai
un
izpildei,
taču
vēl grūti spriest, vai un kā tas
izpaudīsies dzīvē. Pirmais gads ir
pagājis apvienojoties, pielāgojoties,
kas ir normāla parādība jebkurā
reorganizācijā,
taču
nākamajam
gadam jāparāda vai reorganizācija
ir nesusi augļus. Tas būs atkarīgs no
vadības.
S.Kindzule – Ja runā par novadu
apvienošanos,
tad
viennozīmīgi
runājam par Administratīvi teritoriālo
reformu, kura, manuprāt, ir totāli
izgāzusies. Man
grūti
atrast
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plusus, bet
es varu uzskaitīt
vairākus
mīnusus: budžets, kurš
apvienots mehāniski, nedod nekādu
pozitīvu
ekonomisko
izaugsmi
novadam
kopumā;
lēmējvara
attālinās no iedzīvotājiem; garš
lēmumu pieņemšanas un darbu
izpildes process; liels un sarežģīts
administratīvais aparāts; neracionāla
pašvaldības
administratīvo
telpu
izmantošana.
Sv.Pavlovska – Liekas, ka ne
ieguvumu, ne zaudējumu īpaši nav.
A.Pušpurs – Cerot, ka lielākie
ieguvumi vēl sekos, jāsecina, ka
pašreiz bijušie novadi ir zaudētāji.
Iestādēm samazināts ﬁnansējums,
bieža kadru mainība, darbinieku
stresa stāvoklis pie apvienošanās
– šīs ir dažas no darbībām, kas
rada kopējo zaudējumu novadam
un negatīvu ārējo tēlu. Īpaši gribu
atzīmēt, ka pašreiz liels zaudētājs ir
pašreizējais novada centrs – Balvi.
Nepļautas, nefrēzētas pludmales
sākoties peldsezonai ir tikai daži no
iedzīvotāju pārmetumiem novada
vadībai un deputātiem. Ņemot vērā,
ka šīs vietas apmeklē daudz novada
ciemiņi, tas parāda nespēju tikt galā
ar šiem jautājumiem.
J.Vancāns - Ieguvumi - tos varētu
redzēt pārredzamā nākotnē. Gads ir
pārāk īss laika sprīdis. Zaudējumilēmējvara attālinās no vēlētājiem.
Bijušo novadu centros var veidoties
nomaļu efekts.

Ikdienā var saklausīt
no iedzīvotāju puses
bažas, vai
tiks maksimāli ātri
veikta svarīgās katras
iestādes, pagasta
akūtās vajadzības un
pieprasījuma izpilde.

BALVU NOVADA ZIŅAS

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

WWW.BALVI.LV

KATRAM NO BIJUŠAJIEM NOVADIEM IR BIJUSI SAVA IDENTITĀTE. KAS, JŪSUPRĀT, IR MAINĪJIES
BIJUŠAJIEM NOVADIEM KĻŪSTOT PAR PAGASTU UN PILSĒTU PĀRVALDĒM?
S.Kapteine - Ir savādāk, kaut vai
šobrīd, kad esam jau deputātu vidū
izdiskutējuši jautājumu, kādā no
diviem variantiem redzam novada
simboliku – jauno Balvu novada
ģerboni.
Deputātu
vidū
dalās
domas, vai pieņemam līdzšinējo
Balvu novada ģerboni, vai nedaudz

Gribētos, lai katrs
novada attīstības centrs
Viļaka, Baltinava un
Rugāji saglabātu savu
raksturu, tradīcijas un
kopības izjūtu.
savādāku. Tāpēc lūgsim iesaistīties
un savu viedokli izteikt arī mūsu
novada iedzīvotājiem.
R.Cibule - Gads ir pārāk īss laika
posms, lai kaut ko secinātu. Gribētos,
lai katrs novada attīstības centrs
Viļaka, Baltinava un Rugāji saglabātu

savu raksturu, tradīcijas un kopības
izjūtu. Savukārt Balviem ļoti jādomā
kā paspilgtināt savu tēlu un vietu, tai
skaitā atkopjot pēdējā gadu desmita
laikā iedragāto kopienas sajūtu.
A.Mežale
Šajā
jautājumā
mēs cenšamies būt toleranti un
saklausām,
respektējam
katra
novada identitāti. Gadās, kad arī ir
pārsteidzīgi lēmumi, bet izsveram
savas kļūdas un maksimāli iesaistām
arī iedzīvotājus dažādu jautājumu
risināšanā, turpinot izkopt vērtības
un tradīcijas. Tika izstrādāta un
pieņemta jaunizveidotā Balvu novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
programma
2021.-2030.
gadam
un Attīstības programma 2021.2027.gadam. Arī es pati piedalījos
šo dokumentu tapšanā, uzklausot
iedzīvotāju redzējumu un vēlmes.
Veidojot šo dokumentu tika pārskatīta
visa Balvu novada teritorija un veikta
detalizēta analīze par darāmajiem
darbiem. Piemēram, uz doto mirkli
notiek jautājuma skatīšana par
Balvu novada ģerboņa izstrādi un

apstiprināšanu, ko
iedzīvotāju aptauju.

arī

dosim

uz

A.Bukšs – Svarīgi ir saprast, ka
šī nebija trīs novadu pievienošana
pie viena, bet gan četru novadu
apvienošanās, par sava novada
nosaukumu
izvēloties
“Balvu
novads”. Kad četri cilvēki, kas
iepriekš ir darbojušies atsevišķi,
uz vienlīdzīgiem noteikumiem tiek
apvienoti vienotā komandā, dzimst
jauna komandas identitāte, kura
ietver visu četru cilvēku rakstura
iezīmes. Un no komandas vadītāja
ir atkarīgs gan kā jūtas ikviens no
komandas spēlētājiem, gan arī tās
kopējais darbs un rezultāts.
S.Kindzule – Novads vai vieta
identitāti nevar zaudēt šo vietu kaut
kā pārsaucot vai pārgrupējot citā
struktūrā. Identitāti veido cilvēki –
viņu darbi, pieredze, kultūra. Taču
nav šaubu, ka mums visiem kopā
šobrīd cītīgi jāstrādā pie “jaunā”,
“lielā” Balvu novada tēla un kopīgās
identitātes veidošanas, lai visur un

visiem ar lepnumu varam teikt - “Es
nāku no Balvu novada”.
Sv.Pavlovska liekas,
nekur
pazaudēta.

Identitāte,
nevienam

man
nav

A.Pušpurs – Katra novada un
pagasta identitāte ir viena no
svarīgākajām
lietām,
kas
skar
katru iedzīvotāju. Noteikti lielākajai
daļai pagastu ikdienā nav mainījies
nekas, ko noteikti nevar teikt par
bijušajiem novadu centriem. Tie ir
zaudētāji! Lai nu kā, bet Baltinava,
Rugāji, Viļaka bija novadu centri, un
tā bija atpazīstamības zīme. Diemžēl
jāsecina, ka arī pašreizējā novada
centra – Balvu – attīstība, gada laikā,
nav gājusi uz priekšu.
J.Vancāns - Teritoriāli pilsētu un
pagastu robežas nav mainījušās.
Mainījies
pārvaldības
saturs,
jautājumi netiek lemti uz vietas.
Balvu pilsētas pārvaldība aktīvi
jāuzlabo.

JA RAUGĀMIES AR KRITISKU ACI, TAD, KAS IR TIE “KLUPŠANAS AKMEŅI”, DISKUTĒJOT UN RISINOT
JAUTĀJUMUS, KAS SAISTĪTI AR NOVADA IESTĀŽU IZVEIDI UN REORGANIZĀCIJU?
S.Kapteine - Varbūt iedzīvotājiem
no malas likās, ka procesi notiek
lēni un smagnēji. Bija komentāri,
ka nevarēja pašvaldībā pagājušā
gadā 1.jūlijā pateikt uz kādu kontu
pārskaitīt maksājumus, taču tas
tiešām tā bija. Iepriekšējo novadu
konti bija noslēgti un jaunie bija
jāreģistrē. Veiksmīgi tikām galā ar
reorganizāciju un iestāžu izveidi,
uzskatu, ka to darījām secīgi, lai
iedzīvotāji pēc iespējas mazāk
izjustu neērtības pie pašvaldības
pakalpojumu saņemšanas.
R.Cibule - Lai gan šajā sasaukumā
nav izteiktas pozīcijas un opozīcijas,
tomēr, katram politiskajam spēkam
ir vēlme kaut ko noliegt vai kaut
ko izcelt. Tai skaitā personāliju
kontekstā. Rezultāts ir tāds, kādu
iedzīvotāji šobrīd redz. Vairākas
institūcijas un to vadītāji vēl nav
sagaidījuši rūpīgu izvērtējumu, taču
tas ir tikai laika jautājums.
A.Mežale - Manā skatījumā process

notiek pareizajā virzienā, galvenais
ir sastrādāties, katram veikt savus
pienākumus, kā ir rakstīts darba
amata aprakstos. Noteikti debatēt
un meklēt racionālākos risinājums,
lai jautājumi un procesi tiktu
novesti līdz rezultātam ar plānotiem
ﬁnansiāliem ieguldījumiem. Skaidrs,
ka daudzas lietas un to virzība ir
atkarīga ne tikai no pašvaldības, bet
arī no valsts darbības un likumiem
kopumā. Ir jābūt kopējai sadarbībai gan izpildvarai ar deputātu korpusu,
gan pagastu un iestāžu vadītājiem.
Tad tās ikdienas lietas un attīstība
virzīsies uz priekšu.
I.Arelkeviča
–
Administratīvi
teritoriālā reforma novados noritēja
dažādi. Tajos, kas skaidri zināja un
gribēja apvienoties, plānošana un
sadarbība notika ļoti laicīgi un līdz
2021. gada 1. jūlijam bija skaidra
novada struktūra un darbība. Darbs
Balvu apvienotajā novadā sākās
samērā smagnēji. Lai arī tika veidotas
dažādas darba grupas kopējā novada

struktūras plānošanai, reāla darbība
sākās pēc vēlēšanām. Samērā īsā
laikā bija jāizveido vai jāreorganizē
iestādes. Šobrīd pamata struktūra
ir skaidra, iestāžu darbiniekiem ir
izprotami pienākumi, tomēr tāpat kā
jebkurā iestādē, arī novada pārvaldē
kvalitātes pilnveide notiek nemitīgi.
Nemitīgi jāplāno, jādara, jāpārbauda
un jārīkojas kvalitātes uzlabošanai.
Darbs pie visa novada iestāžu
struktūras un pie katras iestādes
darbības pilnveides turpinās.
A.Bukšs
–
caurspīdīgums
gadījumos.

Atklātība
un
dažos
atsevišķos

S.Kindzule – Diemžēl jāsecina, ka
arī šī sasaukuma deputāti nav diez
ko drosmīgi izkāpt no savas komforta
zonas, pieņemt “citu” vai “savādāku”
viedokli kā bijis līdz šim. Mēs diez ko
neizceļamies ar progresīvu domāšanu
vai proaktīvu rīcību. Šobrīd darbs
domē atgādina tādu lēnu laivas

slīdēšanu pa rāmu upi. Varbūt tas
nav ne labi, ne slikti, bet mani tas īsti
neapmierina.
A.Pušpurs – Lielākie klupšanas
akmeņi
ir
nevajadzīga
iestāžu
izveide, štatu un vakanču dalīšana
pēc politiskās piederības. Šāda pieeja
traucē ikvienas jomas attīstību un
kopīgu novada virzīšanos uz pilnveidi.
Tas iedzīvotājiem nedod stabilitāti
ilgtermiņā.
J.Vancāns - Pārdomātāk jāveido
izpildinstitūciju
struktūra.
Administrācijas izkliedētība.

Ir jābūt kopējai
sadarbībai - gan
izpildvarai ar deputātu
korpusu, gan pagastu
un iestāžu vadītājiem.

KAS IR TĀS JOMAS, KURĀM JĀPIEVĒRŠ (VAI TIKA PIEVĒRSTA) PASTIPRINĀTA UZMANĪBA,
APVIENOJOT DAŽĀDAS PIEREDZES UN KĀRTĪBAS NO BIJUŠAJIEM NOVADIEM VIENĀ?
S.Kapteine - Gandarījumu sagādā
tas, ka vēl pagājušajā gadā, neilgi
pēc
novada
izveides,
deputāti
vienojāmies, ka spējam sniegt
atbalstu
skolēnu
brīvpusdienu
jautājumā, palielināt jaundzimušo
pabalstu, kas līdz novadu reformai
bija atšķirīgs. Tāpat arī izstrādāta
vienota kārtība un pieeja gan senioru
sveikšanai apaļās un pusapaļās
jubilejās, gan atbalstā politiski
represētājām personām un barikāžu
dalībniekiem.
R.Cibule - Personīgi es darīju visu
iespējamo, lai pirmie tiktu sakārtoti
sociālās jomas jautājumi. Tie skar
ļoti lielu iedzīvotāju daļu. Vecajos
novados bija dažāda pieeja atsevišķu
jautājumu risināšanai. Centāmies no
katra jautājuma risinājuma pārņemt
labāko no mums pieejamajiem
risinājuma veidiem. Daudz uzmanības
veltīts izglītības, tai skaitā izglītības
pārvaldes jautājumiem. Tuvākajā

laikā prognozēju ceļu jautājumu,
skolēnu pārvadājumu un ēdināšanas
izmaksu, padomju iekārtu slavinošo
monumentu noņemšanas un citus
jautājumu aktualizēšanos.
A.Mežale - Noteikti ir jāseko līdzi
ceļu jautājumiem, kas ir viens no
svarīgākajiem. Tie ir valsts un novada
pārvaldības ziņā. Tagad mēs skatām aī
jautājumu par ceļu pārņemšanu, kas
arī nav viennozīmīgs, jo ﬁnansējums,
ko dod līdzi par ceļu pārņemšanu,
tiek piedāvāts mazs, kas atkal būs
liels slogs uz pašvaldības pleciem.
Ja skatās kopumā, tad jebkura sfēra,
kas saistās ar pakalpojuma sniegšanu
- izglītība, sociālā, veselības, kultūra
un sporta joma ir svarīga. Tas viss
ir svarīgs, un lai būtu iedzīvotājam
pieejams
ikdienā.
Ja
rodas
problēmas par kādiem konkrētiem
un
neveiksmīgiem
pakalpojuma
sniegšanas
individuāliem
gadījumiem, tos ir jāskata atsevišķi.
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A.Bukšs –
Nedomāju, ka starp
iepriekšējiem
novadiem
bija
vērojamas īpašas atšķirības. Ja
arī bija, tad tā pamatā ir cilvēki un
viņu darba kvalitāte. Prasmīgam
vadītājam tas ir jāredz un jāstimulē,
lai kvalitatīvākā darba veicējiem
ir iespēja rādīt piemēru visam
kolektīvam.
S.Kindzule – Katrā novadā bijušas
savas labās lietas un pieredze. Man
kā bijušā Balvu novada deputātei
vairāk piesaistīja saimnieciskā darba
organizācija un pieredze Viļakas
novadā, jo novadi lielāki un to centri
– pilsētas. Ļoti daudz esmu lūkojusies
pieredzi, kāda tā bijusi citos novados,
biznesa atbalsta jautājumos. Ar
gandarījumu raugos uz to, ka man
izdevies panākt gan kopējās Grantu
summas
pieaugumu
pašvaldības
budžetā, kas šobrīd ir 50 000 EUR,
gan viena Granta maksimāla apjoma

pieaugumu, kas šobrīd ir 5000 EUR.
Es tomēr vēl neesmu atmetusi cerību
par to, ka mūsu novadā iedzīvotāju
skaits beigsies samazināties, bet
gluži pretēji - pakāpeniski pieaugs.
Visām iespējamajām īstermiņa un
ilgtermiņa rīcībām jābūt vērstām uz
to, lai cilvēki mūsu novadā dibinātu
ģimenītes, dzimtu bērni un jaunieši
nebrauktu prom.
Sv.Pavlovska – Izglītībā, sociāla
joma.
A.Pušpurs – Visās jomās bija daudz
diskusiju un ikviens deputāts centās
lobēt sev pietuvinātās iestādes.
Tāpēc nevar teikt, ka visās jomās tika
izvēlētas novadu labākās pieredzes.
Līdz ar to, cenšoties likt visu vienā
“katlā”, rezultāts ir grūti izprotams
un izpildāms.
J.Vancāns Efektīva
pārvaldība, spēcīgi kadri.

un
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BALVU NOVADA ZIŅAS

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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PIRMS ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLAS REFORMAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKĻI DALĪJĀS - DAĻA BIJA PAR
APVIENOŠANOS, DAĻA PRET. KĀ DEPUTĀTAM/TEI, IKDIENĀ UZKLAUSOT DAŽĀDUS VIEDOKĻUS, KĀDS
IR RADIES SECINĀJUMS PAR IEDZĪVOTĀJU NOSTĀJU PAR ĪSTENOTO REFORMU ŠOBRĪD?
S.Kapteine - No iedzīvotājiem izskan
dažādi viedokļi par reformu - vieni,
kas atzīst, ka vajadzēja, citi par to,
ka bija labāk savā, mazajā novadā.
Jājautā
pašiem
iedzīvotājiem,
sarunās
tomēr
vairāk
dominē
viedoklis, ka labāk bija esot četros
iepriekšējos
novados.
Joprojām
uzskatu, ka VARAM realizētā reforma
bija nepārdomāta.
A.Mežale - Uzklausot iedzīvotājus
par
apvienošanos
labajām
vai
sliktajām pusēm diskusiju nav.
Ir tikai svarīgi tekošie ikdienas
jautājumi un vajadzības, kas ir un
būs ikdienā. Apvienojoties kopā, šajā
laikā periodā ir tik daudz neparedzētu
notikumu,
kā
pandēmija,
karš
Ukrainā, kas ietekmē arī mūs kā valsti

un iedzīvotājus kopumā. Vēl noteikti
nevaram līdz galam apzināties, ka
esam kopā. Tam ir vajadzīgs laiks un
darbs ikdienā.

ceļu uzturēšanas kvalitāti. Visu šo
uzdevumu izpildē ļoti liela loma ir
arī pagastu pārvalžu vadītāju darba
kvalitātei,
kuru
darbu
uzrauga
novada domes priekšsēdētājs un
priekšsēdētāja vietniece.

A.Bukšs – Viedokļi joprojām atšķiras,
taču, manuprāt, tos, kuri atbalsta
apvienošanos ir vairāk nekā to, kuri
ir pret. Lielāka neapmierinātība gan
pie mums, gan citos novados Latvijā
bija tiem, kuri strādāja pašvaldību
administrācijās vai bija tiešā veidā
ar to saistīti. Pārējiem cilvēkiem
svarīgākais
ir
lai
pakalpojumu
kvalitāte
nesamazinātos,
bet
tieši otrādāk - pieaugtu. Un tas ir
galvenais pašvaldības uzdevums nodrošināt pakalpojumu kvalitāti,
sākot no izglītības, veselības un
sociālās aprūpes un beidzot ar

S.Kindzule – Pa lielam iedzīvotājus
neinteresē reformas vai pašvaldības
darba organizācija. Viņus interesē
rezultāts.
Redzams,
taustāms,
sajūtams. Ja man iedzīvotājs saka,
ka nekārtība tur un tur, ka viņu
neapmierina tas un tas, tad es
izdaru secinājumu, ka kaut kas
īsti nav kārtībā. No iedzīvotājiem
neesmu
dzirdējusi
ne
īpašus
sajūsmas saucienus, ne grūtsirdīgas
vaimanāšanas par reformu.

Sv.Pavlovska – Viss jau izdarītsdzīvosim tālāk. Mēs taču dzīvojam
kopā.
A.Pušpurs – Pēc administratīvi
teritoriālās reformas ir jāuzklausa
negatīvas atsauksmes par novadu
apvienošanu. Iemesls tam ir ļoti
vienkāršs – katrs novads līdz reformai
ir strādājis un līdz ar to arī pieradinājis
savus iedzīvotājus pie konkrēta
darbības stila. Tāpat iedzīvotāji gada
laikā neizjūt kaut nelielu virzību uz
turpmāko novada attīstību.
J.Vancāns - Vēlētājiem ir samērā
negatīva attieksme par notikušo
administratīvi teritoriālo reformu.

KAS BŪTU NEPIECIEŠAMS, UZLABOJAMS VAI KĀ CITĀDI MAINĀMS, LAI, NERAUGOTIES UZ
APVIENOŠANĀS PROCESU, IKVIENS JUSTOS PIEDERĪGS BALVU NOVADAM?
S.Kapteine - Jāturās visiem kopā,
nešķelties. Mēs ejam uz kopēju mērķi
- uz novada attīstību. Lai ikviens
justos piederīgs un lepns par mūsu
novadu un vienmēr gribētos šeit
atgriezties.
R.Cibule - Esmu dzirdējusi mūs
dēvējam par lauķiem. Lai tā būtu,
ja kādam tā liekas. Man patīk lauku
cilvēku atbildība un piederības sajūta
savai vietai un notikumiem tajā.
To katram sevī novēlu izkopt arī
tiem, kuri sevi uzskata par dižiem
pilsētniekiem, tad viss būs kārtībā.
A.Mežale
–
Pirmkārt,
vienota
attieksme pret visu Balvu novada
teritoriju, sākot ar pagastu, iestāžu
un pakalpojumu pieejamību uz
vietas. Pēc iespējas un arī kvalitatīvi

Vējā augošam kokam - stipras
saknes. (Reinis Kaudzīte)
Dārgie Balvu novada iedzīvotāji,
dārgie kolēģi, dārgie draugi!
Pirms gada es biju pagodināts, ka
tiku ievēlēts par mūsu Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētaju.
Un kopā mēs izvirzījām svarīgākos
mērķus:
nodrošināt
novada
iedzīvotājiem drošību, mieru un
taisnību; veidot novadā labvēlīgu
vidi uzņēmējdarbībai
un darba
ņēmējiem; nodrošināt efektīvu valsts
pārvaldes pakalpojumus novada
iedzīvotājiem. Kā tuvināt pašvaldību
cilvēkiem
pēc
Administratīvi
teritoriālās reformas? Šie un daudzi
citi uzdevumi mums kopā bija
jārisina šajā gadā.
Pēdējos gados mēs saskarāmies
ar vienu no bezprecedenta un
traģiskākajiem
mirkļiem
mūsu
nesenajā
vēsturē.
Pandēmija
piespieda daudzas valstis slēgt
robežas, iestādes un lielā mērā
ierobežot daudzus pakalpojumus,
kas būtiski bremzēja ekonomiku.
Taču šajos grūtajos laikos tas, ko
mēs redzējām un kas mūs vienoja,
bija mūsu tautas solidaritātes spēks.
Mēs pārvarējām šos izaicinājumus,
neskatoties
uz
daudziem
mēģinājumiem mūs sašķelt, sadalot
mūs vakcinētajos un nevakcinētajos,
pārgalvīgajos
un
nobijušajos.
Pandēmijas
laikā
mēs
vairāk
redzējām viens otra vajadzības
un radām iespējas rūpēties viens
par otru. Mēs redzējām, kā ārsti
un medmāsas varonīgi, riskējot
ar savām dzīvībām, cīnījās ar visu
savu spēku, ārstējot tūkstošiem
pacientu. Milzīga pateicība Balvu
un Gulbenes slimnīcas apvienībai
par Covid 19 nodaļu atvēršanu un
daudzu iedzīvotāju dzīvību glābšanu.
Esam pateicīgi novada uzņēmējiem
par atbildīgu rīcību, rodot iespēju
turpināt strādāt, saglabāt un radīt
jaunas darbavietas.
Šodien mēs saskaramies ar
jaunu izaicinājumu - ar karu pie
mūsu durvīm. Tagad mēs pieredzam

saglabāt izglītības, kultūras un sporta,
sociālo un veselības pakalpojumu
pieejamību pagastos. Ja redzam, ka
tas neizdodas, tad sakārtot transporta
iespējas,
izvērtējot
iedzīvotāju
vajadzības un nepieciešamību. Es
vēlreiz atkārtošos,
komunikācija
ar ministrijām, valsts iestādēm,
novada
pašvaldības
iestādēm,
pareizi plānots ikdienas darbs, nesīs
apmierinātību un sapratni no Balvu
novada iedzīvotāju puses.
A.Bukšs
–
Balvi
ir
novada
administratīvais centrs, taču 2/3 no
novada iedzīvotājiem dzīvo ārpus
Balviem, līdz ar to 3 bijušajos
administratīvajos centros ir jābūt
pieejamiem novada administrācijas
nodrošinātiem
pakalpojumiem
un
regulāriem
pasākumiem.
ar
vienu
no
vissmagākajām
humanitārajām ārkārtas situācijām
Eiropā kopš Otrā pasaules kara.
Un jau no pirmā brīža mēs esam
kopā ar tiem, kas cieš no Ukrainas
kara briesmām. Padies katram par
atbalstu un rūpēm, ko sniedzat
ukraiņu
bēgļiem.
Mēs
kopīgi
izveidojām atbalsta centrus Balvos,
Tilžā, Viļakā, Medņevā un daudz kur
citur, lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem.
Karš būs ilgs, viss notiekošais liecina,

Novada attīstība
būs panākama tikai
ieklausoties un
darbojoties
cilvēku labā.
ka karš varētu ilgt vairāk nekā divus
gadus.
Kara briesmas mūs aicināja
kritiskāk paskatīties uz pašvaldības
infrastruktūru un tās atbilstību
ārkārtas
situācijām.
Daudzviet
bija jāsecina, ka ir nepieciešams
stiprināt objektu drošību. Bija jāveic
pasākumi, lai stiprinātu stratēģisko
objektu drošību krīzes situācijā.
Veicot šīs aktivitātes gan Civilās
aizsardzības komisijas, gan pilsētu
un pagasta pārvalžu ietvaros, viens
no svarīgākajiem uzdevumiem bija
būt gataviem uz sliktāko un cerēt uz
labāko, neradot paniku iedzīvotājos.
Kara
rezultātā
saskaramies
ar milzīgu enerģijas
resursu
– elektrības, degvielas, gāzes,
kurināmā sadārdzinājumu. Mūs gaida
grūta ziema. Esam gandarīti par A/S
“Balvu enerģija” vadības pieliktajām
pūlēm, meklējot risinājumus, kā
iegādāties iespējami lētāku šķeldu
jaunai apkures sezonai. Kopīgiem
spēkiem
meklēsim
risinājumus
visā novada teritorijā, kā iespējami
mazināt komunālo pakalpojumu
cenas, aizsargāt mazāk ekonomiski
aizsargātos iedzīvotājus.
Šīs traģiskās krīzes, kas ir
piedzīvotas mūsu paaudzes laikā,
ir pārbaudījušas mūsu resursu,

Taču piederību novadam noteiks
infrastruktūras
kvalitāte
un
vēlme lepoties ar savu piederību
plaukstošam novadam. Tāpēc es tik
bieži uzsveru ceļu, māju siltināšanas
un Balvu pilsētas labiekārtošanas
jautājumus.
S.Kindzule – Jābeidz grupēties starp
“mūsējie” un “citi”, kā arī dzīvot laika
mērvienībās “toreiz” un “tagad”.
Mums kopīgi jādzīvo, jāstrādā un
svētki jāsvin “šodien”.
Sv.Pavlovska
kopā!

–

Strādāt

visiem

A.Pušpurs – Piederību iedzīvotājs
– vēlētājs izjutīs, ja lēmumi tiks
pieņemti ne tikai vadības gaiteņos,
bet svarīgos jautājumos, lai tiktu
cilvēces un solidaritātes robežas. Bet
pat šajā visbriesmīgākajā situācijā
mēs, sanākot kopā, sadarbojoties ar
valsts pārvaldes iestādēm un Eiropas
Savienību, spēsim atrast kopīgus
risinājumus, nodrošinot stabilitāti un
mieru.
Turpinām
uzsākto
videi
draudzīgo
kursu,
veicam
aktivitātes, lai padarītu mūsu ēkas
energoefektīvas un virzītos uz nulles
piesārņojumu. Ja visas šīs krīzes,
ar kurām mēs saskaramies, mums
kaut ko māca, tad to, cik svarīga
ir demokrātija, un cik tā ir trausla.
Mūsu pienākums ir to aizsargāt,
un mēs nedrīkstam pievērt acis,
neskatoties ne uz kādiem draudiem.
Izmantojot vietējos dialogus,
mēs esam runājuši un turpināsim
uzklausīt novada iedzīvotājus pilsētu
un pagastu zālēs, bibliotēkās, telpās
un uz ielas, katrā novada nostūrī, lai
spējam paust viņu balsis. Ar nožēlu
ir jāsecina, ka ir arī bijuši lēmumi,
ko pieņēma dome vai domes
priekšsēdētajas, tika izdiskutēti par
maz.
Novada attīstība būs panākama
tikai ieklausoties un darbojoties
cilvēku labā. Un mums jāpanāk, lai
varam paļauties uz mums visiem, uz
pašvaldības darbinieku, uzņēmēju un
katru iedzīvotāju. Un šādi mēs kopā
paveiktu lielus darbus! Viss, ko mēs
panācām šajā gadā, bija iespējams,
tikai pateicoties iedzīvotāju un
novada darbinieku kopējam darbam.
Tā bija jūsu apņemšanās un centība,
kā arī kopīga sadarbība. Baltinavai,
Rugājiem kļūstot par pagastu un
Viļakai kļūstot par pilsētas pārvaldi,
svarīgākais ir iespējami saglabāt
iesākto attīstību, kvalitātes latiņu un
ļauties jauniem izaicinājumiem.
Cāļus skaita rudenī! Balvu
pilsētai šobrīd ir īpaša loma.
Jautāsiet - kur redzami rezultāti?
Var gribēt kratīt ābeli ar zaļiem
āboliem un mēģināt sabiedrībai
rādīt īstermiņa rezultātus, bet vai
tas ir risinājums? Vairākkārt esmu
minējis, ka šogad varētu uzsākt
Balvu ezera promenādes projekta
realizāciju, tomēr ieklausījāmies
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uzklausīts un respektēts vēlētāju
viedoklis. Daži lēmumi šī gada laikā
neatbilda šādai pieejai. Kā piemēru
varu minēt novada nosaukuma
nomaiņu divās rakstu valodās.
Diemžēl ir gadījies uzklausīt arī
novada iestāžu vadītājus, kuri savās
iestādēs gada laikā novada vadību
vēl nav sagaidījuši.
J.Vancāns - Ja būtu zināma tā īstā
un pareizā atbilde, tad daudz kas
būtu atrisināts. Piederība novadam
- to nosaka dzīves un darba vieta,
materiālā
labklājība,
iespējas
sasniegt savus lielākus un mazākus
mērķus, emocionālās saites ar
tuvajiem, dzimto vietu. Atsaucoties
uz rakstnieka Zimmela rakstīto,
cilvēks nedrīkst palikt vientuļa sala
novadā, viņiem ir jābūt pamanītiem.
speciālistu ieteikumos un šobrīd
izstrādājam tehnisko dokumentāciju,
lai veidotu vienādu kopējo projektu
tēlu
turpmāk
realizējamajiem
projektiem. Iedzīvotāji pēdējā laikā
ir pieredzējuši pieaugušo populismu
un spēj izdarīt secinājumus tam un
to atšķirt.
Atzinīgi
vērtēju
deputātu
komandas darbu, īpaši par politisko
kultūru, sapratni, ka var pastāvēt
atšķirīgi viedokļi un uzteicama
deputātu
drosme
uz
cieņpilnu
dialogu. Katrs dara savu darbu – vai
strādā vai arī kritizē.
Raugoties ar kritisku aci, kas ir
tie “klupšanas akmeņi”, diskutējot
un risinot jautājumus, kas saistīti
ar novada iestāžu izveidi un
reorganizāciju,
esam
maksimāli
pieturējušies
apvienošanas
projektam. Dažiem var likties, ka
par daudz debatējam, citam, ka nav
pietiekami izrunāts. Šobrīd turpinām
reorganizāciju
un
pilnveidojam
sistēmu, aicinu arī iedzīvotājus
izteikt priekšlikumus, kā varētu
vienkāršot un pilnveidot pašvaldības
pārvaldes darbu.
Ir viena vienkārša misija:
uzklausīt un kalpot cilvēkiem. Tā ir
mūsu valsts pārvaldes un pašvaldības
būtība. Dārgie draugi, šodien mums
jābūt drosmīgiem. Mums ir jāmaina
Latvija, un mums tā ir jāmaina
tagad, lai padarītu Latviju stiprāku,
aktīvāku, efektīvāku, atvērtāku,
pārredzamāku, demokrātiskāku. Mēs
turpināsim iet pa šo ceļu, to ceļu, ko
kopā noteicām. Katram novadam ir
bijusi sava identitāte, šobrīd katram
ciemam, pagastam un pilsētām
ir kopīgiem spēkiem jāspodrina
identitāte, veidojot vienotu kopējo
novada tēlu. Tāpat kā orķestrī, kurā
ir dažādi instrumenti, bet spēlējot
kopā, skan lieliska mūzika. Svarīga
ir iedzīvotāju iniciatīva!

Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs
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Piešķir Atzinības rakstus un apstiprina Balvu novada pašvaldības 2021.
gada publisko pārskatu
Terēzija Babāne
21.jūnijā notika kārtējā Balvu novada
domes sēde, kurā deputāti izskatīja 63 darba
kārtības jautājumus.

• dzīvokļa Nr.25 Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra
Nr. 3858 900 0151 platību no 50,7 m2 uz 50,4 m2;
• dzīvokļa Nr.1 Parka ielā 24, Viļaka, Balvu novads,
kadastra Nr. 3815 900 0445 platību no 27,30 m2
uz 26,70 m2.

Deputāti nolēma piešķirt Balvu novada
domes Atzinības rakstu

Nodos bez atlīdzības valstij nekustamo
īpašumu

Ar Atzinības raksta saņēmējiem var iepazīties
šī izdevuma 17.lpp.

Nolēma
nodot
bez
atlīdzības
valstij,
Zemkopības ministrijas personā, Balvu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu “Ceļš Ezernieki Stradi”, Rugāju pagastā, Balvu novadā, kadastra
numurs 3874 001 0012, kas sastāv no trīs zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 3874 001
0042 – 5,92 ha platībā, 3874 001 0060 – 7,85 ha
platībā, 3874 004 0286 – 7,74 ha platībā, Meža
likumā noteiktās, valstij piekrītošās un piederošās
meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības
nodrošināšanai.

Apstiprina Tilžas pamatskolas nolikumu
Apstiprināja Tilžas pamatskolas nolikumu.
Atzina par spēku zaudējušu Balvu novada
Domes 2016. gada 10.marta lēmumu „Par Tilžas
vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” (prot.
Nr.4, 2.§). Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada
1.augustu.
Pieņēma saistošos noteikumus
1.Nr.22/2022 “Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas
īsteno pirmskolas izglītības programmas”. Saistošie
noteikumi noteiks pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas
izglītības programmas.
2.Nr.23/2022 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem 10. – 12. klašu izglītojamiem”.
Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētajiem vispārējo vidējo izglītības iestāžu
(10. – 12.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt
kompensāciju 100% apmērā par braukšanas
izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ Balvu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli:
• kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu
nozīmes maršrutā;
• kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās
nozīmes maršrutā.
Precizēja saistošos noteikumus
1. Balvu novada domes 2022.gada 26.maija
saistošos noteikumus Nr. 21/2022 “Par augstas
detalizācijas topogrāﬁskās informācijas aprites
kārtību Balvu novadā”.
2.
Balvu novada domes 2022.gada 6.maija
saistošo noteikumu Nr. 17/2022 “Par tirdzniecību
publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā”.
Atceļ Balvu novada domes lēmumus
1.Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra
lēmumu “Par pamatlīdzekļa – Sebežu tilta kadastra
apzīmējumu 3874 004 0283 001, kas atrodas uz
ceļa “Sita-Stradi 3.posms” Rugāju pagastā, Balvu
novadā, vērtības atzīšanu” (protokols Nr. 16.,
38.§).
2.Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra
lēmuma “Par Balvu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Ceļš Ezernieki - Stradi”, “Ceļš Mieriņi”,
“Ceļš Sita - Stradi 3. posms”, Rugāju pagastā,
Balvu novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības
valstij” (protokols nr. 16., 39.§).
Precizēja Balvu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļu
platības
• dzīvokļa Nr.9 Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra
Nr. 3858 900 0150 platību no 67,90 uz 65,60 m2;
• dzīvokļa Nr.12 Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra
Nr. 3858 900 0152 platību no 54,10 m2 uz 54,00
m2;
• dzīvokļa Nr.14 Pansionāta apbraucamā ielā 2,
Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra
Nr. 3858 900 0156 platību no 50,7 m2 uz 50,4 m2;

Nodos nomā Balvu novada pašvaldības
nekustamo īpašumu “Sola”, Susāju pagastā
Deputāti nolēma nodot nomā Balvu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju
pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru
3878 005 0127 sastāvā esošās zemes vienības
(kadastra apzīmējums 3878 005 0127) daļu 4200
m2 platībā un cieta seguma (asfalta) laukumu 4200
m2 platībā, un rīkot minētā objekta nomas tiesību
mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Apstiprināja
nomas maksas nosacīto sākumcenu – 87,50 euro
mēnesī, bez PVN.
Iznomās Balvu novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Mežvidu skola”, Solā,
Susāju pagastā nedzīvojamās telpas
Deputāti nolēma iznomāt 31 nedzīvojamo
telpu un noteica nomas tiesību izsoles veidu –
atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu
soli. Apstiprināja izsoles sākuma nomas maksu –
169,17 euro mēnesī bez PVN un nomas objekta
izsoles noteikumus.
Īstenos projektu
Nolēma īstenot projektu “Tehniskā aprīkojuma
iegāde virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai”
ar kopējo ﬁnansējumu 7865,05 euro. Nodrošinās
projekta realizācijai priekšﬁnansējumu 4 719,03
euro no kopējām projekta izmaksām no Balvu
novada pašvaldības pamatbudžeta.
Apstiprina Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā
1. Par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošajās
vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju tā
prombūtnes laikā - direktora vietnieci izglītības
jomā Intu Vilkasti; direktora vietnieci profesionālās
izglītības darbā Santu Kašu – I.Vilkastes prombūtnes
laikā; direktora vietnieci izglītības jomā Benitu
Urtāni - I.Vilkastes un S.Kašas prombūtnes laikā;
lietvedi Terēziju Ločmeli - I.Vilkastes, S.Kašas un
B.Urtānes prombūtnes laikā.
2. Par Šķilbēnu pagasta kultūras centra „Rekova”
vadītāja pienākumu izpildītāju tā prombūtnes
laikā – apkopēju Simonu Loginu; folkloras kopas
vadītāju Vili Cibuli – S.Loginas prombūtnes laikā;
līnijdeju grupas vadītāju Elitu Siliņu – S.Loginas un
V.Cibuļa prombūtnes laikā.
3. Par Balvu Mākslas skolas direktora pienākumu
izpildītāju tā prombūtnes laikā – direktora vietnieci
izglītības jomā Anitu Kairišu; lietvedi Ivetu Pugeju,
– A.Kairišas prombūtnes laikā; saimniecības
pārzini Valēriju Laicānu - A.Kairišas un I.Pugejas
prombūtnes laikā.
Piešķir ﬁnansējumus
Domes sēdē nolēma piešķirt:
1. Biedrībai „Sudraba pakavi”, „Kapulejas”, Tilžas
pagasts, ﬁnansējumu 550 euro
zirgu pajūgu
braukšanas sacensību organizēšanai Bērzpils
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pagasta zirgu sētā „Jaunbērziņi”.
2. Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba
projektam, projekta Nr. 2022-1-LV02-ESC51VTJ-000068461,
priekšﬁnansējumu
biedrībai
„Kalmārs”, 1, Brīvības iela 48, Balvi, projekta
realizācijai 1876 euro. Projekta kopējās izmaksas
ir 12 165 euro.
Apstiprina publiskos pārskatus
1. Balvu novada pašvaldības 2021.gada publisko
pārskatu. Uzdeva Sabiedrisko attiecību nodaļai
Balvu novada pašvaldības 2021.gada publisko
pārskatu iesniegt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā.
2. Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN –
TEX” 2021.gada publisko pārskatu. Iedzīvotājiem
publiskie
pārskati
pieejami
Balvu
novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Publikācijas un statistika, kā arī Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, vai p/a “SanTex”, Bērzpils ielā 56.
Veic grozījumus lēmumā
Izdarīja grozījumus Balvu novada domes 2022.
gada 24. februāra lēmumā “Par projekta pieteikuma
“Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot
pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā””
iesniegšanu
augstas
gatavības
pašvaldību
investīciju projektiem” lēmuma 2. punktu izsakot
jaunā redakcijā: “Apstiprināt projekta kopējās
izmaksas 711467.90 euro, t.sk. būvdarbi izmaksas
ir 692120.00 euro, būvuzraudzības izmaksas ir
13539.90 euro un autoruzraudzības izmaksas ir
5808.00 euro”.
Izdarīja grozījumus Balvu novada domes 2022.
gada 24. februāra lēmumā “Par projekta pieteikuma
“Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot
pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā””
iesniegšanu
augstas
gatavības
pašvaldību
investīciju projektiem” lēmuma 3. punktu izsakot
jaunā redakcijā: “Segt no pašvaldības budžeta
būvuzraudzības un autoruzraudzības izdevumus
par kopējo summu 19347.90 euro”.
Noteica vaučera vērtību pārtikas iegādei
Ukrainas civiliedzīvotājiem
Deputāti noteica vaučera vērtību - 3,65
euro dienā vienai personai pārtikas produktu
iegādei Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri uzturas
Balvu novada administratīvajā teritorijā (izņemot
Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izmitināti Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.1 noteiktajā
kārtībā).
Apstiprināja ﬁnansējumu reliģiskajām
organizācijām
Deputāti apstiprināja 2022.gada pašvaldības
ﬁnansējuma sadalījumu reliģisko organizāciju
atbalstam:
• Tilžas evaņģēliski luteriskai draudzei 800 euro;
• Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudzei 800
euro;
• Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei 1500
euro;
• Viļakas evaņģēliski luteriskai draudzei 800 euro;
• Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas
pareizticīgo draudzei 2250 euro;
• Kupravas Svētā Ignācija Lojolas Romas katoļu
draudzei 800 euro;
• Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzei 2200
euro;
• Viļakas Vissvētās Dievmātes patvēruma
pareizticīgo draudzei 1300 euro;
• Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās
Sirds Romas katoļu draudzei 1500 euro;
• Balvu evaņģēliski luteriskai draudzei 800 euro;
• Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu
draudzei 2250 euro.
Finansējumu piešķirs no Balvu novada
pašvaldības
2022.gada
pamatbudžetā
paredzētajiem līdzekļiem reliģisko organizāciju
atbalstam.
Turpinājums 4.lpp.
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Apstiprināja Balvu novada pašvaldības kultūras iestāžu telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādi
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)

stunda

4.09

0.86

4.95

1.

Naudaskalna Tautas nams (Saulstari, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561)

2.

Rubeņu Tautas nams

2.1

Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4591

stunda

3.56

0.75

4.31

2.2.

Ūdru 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590

stunda

1.94

0.41

2.35

3.

Bērzpils Saieta nams (Dārza 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576)

stunda

4.27

0.90

5.17

4.

Briežuciema Tautas nams (Gaismas, Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595)

stunda

4.72

0.99

5.71

5.

Kubulu Kultūras nams (Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566)

stunda

7.87

1.65

9.52

6.

Krišjāņu tautas nams (Jaunatnes iela 2, Krišjāņu pag., Balvu nov., Latvija, LV-4574)

stunda

6.81

1.43

1.43

7.

Lazdulejas Saieta nams (Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592)

stunda

1.92

0.40

2.32

8.

Tilžas Kultūras un vēstures nams (Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572)

stunda

8.11

1.70

9.81

9.

Vīksnas Tautas nams (“Mieriņi” Vīksna, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580)

stunda

6.11

1.28

7.39

10.

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs (Sporta iela 3, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov., LV-4571)

stunda

7.77

1.63

9.40

11.

Rugāju Tautas nams (Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570)

stunda

5.58

1.17

6.75

12.

Lazdukalna Saieta nams (Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pag., Balvu nov., LV-4577)

stunda

6.42

1.35

7.77

13.

Viļakas Kultūras nams (Pils iela 13, Viļaka, Balvu novads, LV-4583)

stunda

12.42

2.61

15.03

14.

Medņevas tautas nams (Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Balvu novads, LV 4586)

stunda

8.01

1.68

9.69

15.

Šķilbēnu pagasta kultūras centrs (Rekova) (Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu
novads, LV-4587)

stunda

7.67

1.61

9.28

16.

Žīguru kultūras nams (Viļakas iela 25A, Žīguri, Žīguru pag., Balvu nov., LV-4584)

stunda

7.37

1.55

8.92

17.

Vecumu pagasta Borisovas kultūras centrs (Ābeļziedi, Borisova, Vecumu pag., Balvu nov.,
LV-4585)

stunda

7.58

1.59

9.17

18.

Baltinavas Kultūras nams (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov.,
LV-4594)

stunda

5.40

1.13

6.53

19.

Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte” (Akas laukums 1, Upīte,
Škilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587)

stunda

8.00

1.68

9.68

Noteica Balvu novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas
Vēlēšanu
iecirkņa
numurs

Vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

Vēlēšanu iecirkņa adrese

Informācija par veiktajām
izmaiņām (iecirkņa nosaukums,
atrašanās vieta u.c.)

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

Mainīts vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

322

Baltinavas pagasta pārvalde

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

Mainīts vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

323

Balvu pagasta sporta centrs

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

Mainīts vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

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

Mainīts vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

326

Briežuciema Tautas nams

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

Mainīts vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

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, LV4572

Mainīts vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

337

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs

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

Mainīts vēlēšanu iecirkņa nosaukums
un adrese (pārvietots no Vectilžas
pagasta pārvaldes)

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

Mainīts vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

Sīkāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv
sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Domes sēžu audio ieraksti.
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BALVU NOVADA ZIŅAS

Balvu novada
pašvaldība izsludina
izsoles
NOMAS TIESĪBAS UZ NEDZĪVOJAMĀM TELPĀM
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz
nedzīvojamām telpām “Mežvidu skola”,
Solā, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra
apzīmējums 3878 005 0127 001, platībā 800,40
m2.
Pieteikšanās izsolei: līdz 2022.gada 1.augusta
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 3.augustā plkst.11.30.
KUSTAMO UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLES
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz
nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā,
Balvu novadā, ar kadastra numuru 3878 005
0127 sastāvā esošās zemes vienības (kadastra
apzīmējums 3878 005 0127) daļu 4200 m2 platībā
un cieta asfalta seguma (asfalta) seguma laukumu
4200 m2 platībā.
Pieteikšanās izsolei: līdz 2022.gada 1.augusta
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 3.augustā plkst.11.45.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
“Peldbaseins”, Rūpnīcas iela 3A, Kuprava,
Kupravas pagastā, Balvu novadā.
Pieteikšanās izsolei: līdz 2022.gada 1.augusta
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 3.augustā plkst.10.00.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
“Nazarovi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā.
Pieteikšanās izsolei: līdz 2022.gada 1.augusta
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 3.augustā plkst.10.15.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Daugavpils ielā 1C, Balvos, Balvu novadā.
Pieteikšanās izsolei: 2022.gada 1.augusta
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 3.augustā plkst.10.30.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.17 Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā.
Pieteikšanās izsolei: līdz 2022.gada 1.augusta
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 3.augustā plkst.10.45.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

WWW.BALVI.LV

Ar 1. jūliju Baltinavas
kultūras namu vada
Lidija Ločmele
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
21.jūnija domes sēdē par Baltinavas
kultūras
nama
vadītāju
tika
iecelta
Lidija Ločmele, kura par sevi saka, ka ir
briežciemiete ar piecu gadu pieredzi kultūras
jomā. Ilgus darba gadus veltījusi izglītības
jomai, bet pēdējos gadus strādājusi kā
pedagogu karjeras konsultante.
Lidija atzīst, ka darba pienākumi ir pazīstami
un zināmi, jo, kā visiem zināms, tad Baltinava un
Briežuciems ir kaimiņu pagasti, un to iedzīvotāji,
izvēloties
savām
vēlmēm
un
interesēm
atbilstošo, piedalās
gan viena, gan otra
pagasta kultūras aktivitātēs. Briežciemieši dzied
Baltinavas jauktajā korī, sieviešu ansamblī, dejo
Baltinavas senioru deju kopā “Gaspaža”, spēlē
Baltinavas amatierteātrī “Palādas”. Savukārt
baltinavieši iesaistās Briežuciema dramatiskajā
pulciņā “Sipiņi” un dejo tautas deju kopā
“Pāris”. Lidijasprāt, Baltinavā jau ir labs pamats
veiksmīgas kultūras dzīves organizēšanai, jo tur

ir radoši, darbīgi un profesionāli pašdarbības
kolektīvu vadītāji – Aija Nagle, Irēna Kaša, Iveta
Gabrāne, Antoņina Krakupe, Anita Ločmele. Tie
ir cilvēki, personības, kas ar lielu atdevi veic
savu darbu. Tur ir arī darbīgi, radoši cilvēki (ap
80), kuri vēlas darboties pašdarbībā, kuriem
ikdienā ir vajadzīgs atbalsts, kaut vai labs vārds
un uzmundrinājums. Kā galveno kultūras nama
vadītājas pienākumu Lidija uzskata prasmi
sadarboties, empātiju, tā, lai katrs cilvēks
saprastu, ka viņš ir vērtība un ka viņa viedoklis ir
svarīgs, un ka viņa līdzdarbošanās daudz ko dod
citiem un arī pašam sev. Vēlam Lidijai Ločmelei
daudz radošu panākumu!

Pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji diskutē
par aktuālajiem jautājumiem
Agrita Luža (informācija un foto)
27. jūnijā Balvu novada pilsētu un
pagastu pārvalžu vadītāji, piedaloties Balvu
novada pašvaldības un domes vadībai,
kā arī administrācijas speciālistiem, uz
tikšanos pulcējās Rugāju un Lazdukalna
pagastos.
Tikšanās laikā tika izrunāti aktuālie jautājumi
nekustamo īpašumu, ceļu apsaimniekošanas un
uzturēšanas jomās, kā arī diskutēts par projektu
ﬁnansējumu piesaisti pilsētu un pagastu
vajadzību nodrošināšanai vai uzlabošanai,
drošības jautājumiem un prioritāri veicamajiem
darbiem tuvākajā nākotnē.
Turpinot iepazīt novadā esošos pagastus
un pilsētas, daloties pieredzē par pakalpojumu
sniegšanas kārtību un dažādu jautājumu
risināšanu, pārvaldnieki šajā tikšanās reizē tika
iepazīstināti ar Rugāju pagasta un Lazdukalna
pagasta
infrastruktūru.
Apskatot
Rugāju
vidusskolas telpas, skolas direktore Iveta
Arelkeviča pastāstīja par veiktajiem uzlabošanas
darbiem ēkā. Vidusskolas telpas ir modernas,
ēka ir siltināta, nesen īstenots ventilācijas un
gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas projekts,
drīzumā noslēgsies rotaļu laukuma uzstādīšanas
darbi pie skolas, skolēniem tiek nodrošinātas
pusdienas renovētā ēdamzālē. Rugāju pagasts
lepojas arī ar iespaidīgo sporta infrastruktūru,
kas arī tika prezentēta pārvaldniekiem.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
“Viduči”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā.
Pieteikšanās izsolei: līdz 2022.gada 1.augusta
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 3.augustā plkst.11.00.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
- dzīvokli Nr.1, Parka ielā 24, Viļakā, Balvu
novadā.
Pieteikšanās izsolei: līdz 2022.gada 1.augusta
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 3.augustā plkst.11.15.
IZSOĻU NOTEIKUMI:
WWW.BALVI.LV/IZSOLES
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Tikšanās laikā tika skarts jautājums, kas
attiecas uz uzņēmējdarbības veicināšanu Balvu
novadā. Klātesošie bija vienisprātis par to, ka
gan pilsētās, gan pagastos ir uzņēmēji, kuri
visu izvēlas darīt paši, bet ir uzņēmēji, kuri
labprāt pieņem pašvaldības sniegtos padomus
un atbalstu. Rugāju un Lazdukalna pagastos
galvenā saimniekošanas nozare ir graudkopība
un lopkopība, taču pagastu teritorijās nodarbojas
ar
tūrismu,
mājražošanu,
galdniecību,
metālapstrādi, mežistrādi un attīsta savu
uzņēmējdarbību arī citās nozarēs. Tikšanās laikā
pārvaldnieki apmeklēja uzņēmēju Juri Bleideru,
kurš Rugājos ir izveidojis koka gudrību darbnīcu.
Lazdukalna pagastā pārvalžu vadītāji tika
iepazīstināti ar Eglaines pamatskolu, kurā ir
speciālo bērnu grupas telpas, un 2021. gadā
atklāto Dienas aprūpes centru, kuru apmeklējot,
pārvaldnieki dalījās pārdomās par to, ka
šādas ēkas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu
pakalpojumu
infrastruktūru
personām
ar
garīga rakstura traucējumiem un bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem. Skujetnieku
ciemā tika apskatītas daudzdzīvokļu māja, kurā
atrodas arī pašvaldības sociālie dzīvokļi, kā arī
feldšerpunkts. Pārrunājot aktualitātes Rugāju
un Lazdukalna pagastos, tika secināts, ka, lai
arī katram pagastam ir sava pieredze, vadot
pārvaldes un ikdienā risinot gan plānotos, gan
ārkārtas darbus, tomēr problemātiskie jautājumi
bieži vien ir ļoti līdzīgi un ir vērtīgi dzirdēt citu
vadītāju viedokli problēmsituāciju risināšanā.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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Balvu novada pašvaldība īstenos četrus energoefektivitātes projektus
Daina Tutiņa

Lai veicinātu energoresursu
racionālu
izmantošanu
pašvaldības ēkās un samazinātu
enerģijas patēriņu, Balvu novada
pašvaldība 2021.gada decembrī
iesniedza
četrus
projektu
pieteikumus Centrālās un ﬁnanšu
līgumu
aģentūras
(turpmākCFLA) izsludinātajā konkursā.
CFLA
projekti
tiek
īstenoti
izmantojot
Eiropas
Savienības
(turpmāk – ES) atbalstu - programma,
kas vērsta uz primārās enerģijas
patēriņa samazinājumu, sekmējot
energoefektivitātes paaugstināšanu
un
pašvaldību
izdevumu
samazināšanos par siltumapgādi.
Šajā atlases kārtā, atšķirībā no
iepriekšējām,
CFLA
projektus
pieņēma atklātā projektu iesniegumu
atlasē, projektu iesniedzējiem par
pieejamo ﬁnansējumu konkurējot
konkursa veidā. Prieks, ka atklātajā
konkursā, atbalstu ir guvuši četri
pašvaldības projekti.
Realizējot
projektus,
četras
iestāžu ēkas - Baltinavas muzeja
ēka, Rugāju pagasta pārvaldes ēka,

Balvu mākslas skolas ēka un Rekavas
vidusskolas darbnīcu ēka, ne tikai
iegūs jaunu izskatu, saglabāsies tos
kalpošanas laiks, bet arī samazināsies
budžeta izdevumi šo ēku uzturēšanai
un energoresursu nodrošināšanai.
2022.gada jūnijā jau tika
noslēgta vienošanās par divu
projektu ieviešanu:
1)
Baltinavas
muzeja
ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana,
kopējie izdevumi: 354 796,66 euro;
2)Rugāju pagasta pārvaldes ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana,
kopējie izdevumi: 556 176,75 euro .
2022.gada
26.maijā
tika
saņemta informācija no CFLA, ka
vēl divi projekti ir apstiprināti:
1) Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana;
2) Balvu mākslas skolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana.
Projekta summas tiks precizētas
pēc vienošanās ar CFLA noslēgšanas.
Aicinu arī daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājus vienoties un izmantot
ES
fondu
piedāvātos
resursus
daudzdzīvokļu māju siltināšanai, un
nākotnē būs ieguvums energoresursu
izmaksu samazinājums, kā arī dots
papildus laiks mājas ekspluatācijai.

Tiek uzsākta
infrastruktūras
atjaunošanas
projekta īstenošana
Upītē
Daina Tutiņa
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības aģentūras rīkotajā projektu
konkursā,
Balvu
novada
pašvaldība
iesniedza
divus
augstas
gatavības
investīciju projektus:
1)
Pašvaldības
infrastruktūras
attīstība,
uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes
Kultūrtelpā;
2) Balvu pilsētas Daugavpils ielas posma
atjaunošana.
Atbalstu guva projekts ““Pašvaldības
infrastruktūras
attīstība,
uzlabojot
pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā”.
Investīciju projekta mērķis ir uzlabot kultūras,
kultūrizglītības pakalpojumu kvalitāti un
efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā”, veicot ēkas
(tautas nama, bibliotēkas un muzeja) un
stāvlaukuma rekonstrukciju.
2022.gada 6.jūlijā pirmajā būvsapulcē
tiksies būvnieks, būvuzraugs, autoruzraugs
un pašvaldības pārstāvji, lai vienotos par
darba organizāciju, savstarpēju informācijas
apmaiņu,
lai darbi noritētu atbilstoši
plānotajam laika graﬁkam.
Investīciju
projekta
rezultātā
tiks
nosiltināta ēka, telpas aprīkos ar ekonomisko
LED apgaismojumu, uz ēkas jumta uzstādīs
saules paneļus, muzeja fondu telpām uzstādīs
gaiss - gaiss siltumsūkņus.
Investīciju projekts (tai skaitā būvdarbi,
ja attiecināms) ir pilnībā īstenojams līdz 2023.
gada 31. decembrim. Piešķirtais valsts budžeta
ﬁnansējums investīciju projekta īstenošanai ir
588 302 euro, no tā 2022. gadā piešķirtais
ﬁnansējums ir 446 229 euro un 2023. gadā
piešķirtais ﬁnansējums ir 142 073 euro.
Šis projekts jau tika izstrādāts Viļakas
novada
pašvaldībā,
gūts
apstiprinājums
pārrobežu sadarbības programmā. Saistībā
ar politisko situāciju Baltkrievijā, minētās
programmas realizācija tika apturēta.

Plānots, ka šādi, realizējot projektu, izskatīsies atjaunotā Baltinavas
muzeja ēka.
Ja ir vēlme iesniegt projektu
un ir kādi jautājumi, lūgums
sazināties ar pašvaldību (Pašvaldības

izpilddirektore Daina Tutiņa, tālrunis
27800548).

Par situāciju
Balvu pilsētas
stadionā
Daina Tutiņa

Jau
pagājušā
gada
rudenī, kad darbu uzsāka
apvienotais Balvu novads, no
sporta nozares darbiniekiem
tika
saņemta
informācija
par situāciju Balvu pilsētas
stadionā - sākoties lietavām
nav
iespējams
organizēt
futbola
sacensības,
jo
futbola laukuma segums ir
neatbilstošs, virsējais slānis
ir piesātināts ar ūdeni, neaug
zāle.
Izvērtējot
pieejamo
dokumentāciju,
piesaistot
sertiﬁcētu uzņēmumu un veicot
dažādus urbumus, kā arī veicot

Daina Tutiņa informēja, ka ir uzsākts darbs pie darba
uzdevuma izstrādes iepirkumam, lai konkrēti varētu noteikt
nepieciešamos darba apjomus un nepieciešamo ﬁnansējumu
stadiona sakārtošanai.
testa rakumus šī gada maijā,
rodas secinājums, ka ﬁltrējošais
smilts slānis visdrīzāk neveic
savas funkcijas, kā arī zālāja
augsnē ir daudz akmeņu, tā ir
cieta un krājas ūdens virspusē
un
zālāja sakņu sistēma nav

izveidojusies. Līdz ar to,
gan
pagājušajā gadā, gan šogad
nācās sacensības novirzīt uz
Rugāju stadionu. Bet tas nav
risinājums, ja uzbūvēto stadionu
nevar izmantot treniņiem un
sacensību organizēšanai.

Vidzemes ielas posma atjaunošanai izsludināts
jauns iepirkums
Daina Tutiņa
Ņemot vērā, ka Vidzemes
ielas
posma
atjaunošanas
darbu veicējs
- būvﬁrma
nepildīja saistības, kā arī
ignorēja
gan
būvuzrauga
norādījumus, gan arī noslēgto
vienošanos ar pašvaldību par
darbu pabeigšanu pavasarī,
tika
pārtraukts
būvdarbu
līgums
un
izsludināts
jauns
iepirkums būvdarbu
veikšanai. Iepirkums, kas ir
atklāts konkurss, noslēgsies
2022.gada 28.jūlijā.
Jāatzīmē,
ka
līgums
“Par Vidzemes ielas posma
atjaunošanu Balvu pilsētā” tika
noslēgts 2021. gada 21. maijā
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ar SIA “Riviera L”, paredzot, ka
tiks piesaistīts ﬁnansējums no
valsts budžeta mērķdotācijas. Tā
kā projekts netika apstiprināts,
Balvu
novada
pašvaldība
2021.gada
30.jūnijā,
pirms
apvienotā Balvu novada darbības
uzsākšanas, pārtrauca līguma
izpildi uz laiku, kad tiks sakārtots
jautājums par ﬁnansējumu. Šāda
darbu pārtraukšana
iespējams
nelabvēlīgi
arī
ietekmēja
uzņēmēju,
kas
pārorientējās
uz darbiem citā būvobjektā.
No otras puses, uzņēmējs nav
veicis kvalitatīvu darbu, kā
arī pašvaldībai
ir problēmas
komunikācijā, lai vienotos par
kopēju risinājumu, tajā skaitā
ielas uzturēšanu ziemas periodā.

Saņemot
Valsts
kases
aizņēmumu, SIA “Riviera L” 2021.
gada septembrī tika aicināta
atsākt darbus, taču uzņēmuma
darba organizācija gan rudenī, gan
arī šogad pavasarī, neliecināja,
ka darbi tiks atsākti.
Tāpēc
pašvaldībā tika pieņemts lēmums
pārtraukt esošo būvdarbu līgumu
un izsludināt iepirkumu darbu
veicēja izvēlei.
Jāatvainojas
iedzīvotājiem
par
sagādātajām
neērtībām,
cerams
iepirkumā
pieteiksies
būvuzņēmējs un kvalitatīvi veiks
darbus jau šoruden.
Līdzīga situācija, ar šo pašu
būvuzņēmēju SIA “Riviera L” ir
izveidojusies arī objektā- Balvu
ielā, Kubulu pagastā, kur arī tiks
pārtraukts līgums.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

BALVU NOVADA ZIŅAS

WWW.BALVI.LV

Ar 1. jūliju Balvos būs iespēja nodot
tekstila atkritumus
SIA “Pilsētvides serviss”

Latvijā
gada
laikā
tiek
izmesti vairāk nekā 26 tūkstoši
tonnu tekstila. Lai mazinātu
radīto atkritumu apjomu, kas
nonāk poligonos, sākot ar 2022.
gada 1.jūliju SIA “Pilsētvides
serviss”
uzsāk
dalīti
vākta
tekstila atkritumu pieņemšanu
uzņēmuma
SIA
“Pilsētvides
Serviss” Eko laukumā, Ezera ielā
3, Balvos.
!!! Eko laukuma apmeklējumu,
tāpat
kā
līdz
šim,
lūgums
iepriekš pieteikt zvanot uz tālruni
nr.22003930. Laukuma darbinieks
sniegs sīkāku informāciju par tekstila
nodošanas iespējām un izskaidros,
ko drīkst ievietot tekstila konteinerā.
Tekstila izstrādājumu šķirošanas
konteineros
DRĪKST
ievietot
nevajadzīgos apģērbus, apavus un
mājas tekstilu (piemēram, aizkarus,
gultasveļu u.tml.). Tie var būt gan
vēl valkājami, gan arī no modes
izgājuši, gan tādi, ko pats vairs
nevalkātu, kāda neliela defekta maza traipa vai neliela caurumiņa –
dēļ. Tomēr tekstilam vēl joprojām ir
jābūt tādam, kam ir iespēja nonākt
pārstrādē vai atkārtotā lietošanā,
piešķirot tam “otro dzīvi”.
Nododamie
tekstiliztrādājumi
var būt ražoti, kā no dabīgām
izejvielām (vilna, kokvilna, zīds,
lins u.c.), tā arī no sintētiskām
izejvielām (poliestera, poliamīda,
akrila, elastāna u.c.). Lielākoties
pārstrādi
iespējams
nodrošināt

dabīgo materiālu audumiem, no
kā iespējams ražot, piemēram,
industriālās lupatiņas u.c. produktus.
Savukārt
sintētiskām
auduma
šķiedrām pārstrāde ir ierobežota,
tādēļ tās var tikt izmantotas arī kā
izejvielas mīksto mēbeļu, matraču,
autosēdekļu spilvenu u.c. produktu
pildīšanai. Tādēļ svarīgi, lai tekstils
būtu relatīvi tīrs un noteikti sauss.
Tekstila atkritumus Eko laukumā
jānodod sapakotus maisos. Tomēr uz
vietas kopā ar laukuma darbinieku šie
tekstila izstrādājumi tiks pārskatīti,
lai atbilstu nosacījumiem.
Konteineros NEDRĪKST izmest
audumu
atgriezumus,
netīrus,
slapjus, pelējušus, sadriskātus, ar
ķīmijām, motoreļļām un citām vielām
piesūkušos tekstila izstrādājumus
(piemēram, tīrīšanai, autoservisu
darbos,
būvniecībā
izmantotus).
Tādam tekstilam iespējas iekļūt
atpakaļ aprites ekonomikas sastāvā
ir beigušās, jo auduma šķiedras ir
bojātas un to nav iespējams realizēt.
Atkārtotai apritei nederīgus (netīrus,
sapelējušus, sadriskātus) tekstila
izstrādājumus,
jāizmet
sadzīves
atkritumiem paredzētos konteineros.
Tāpat
tekstila
šķirošanas
konteineros AIZLIEGTS ievietot citus
atkritumus, lai nesabojātu pārstrādei
vai atkārtotai izmantošanai derīgos
apģērbus.
Savāktais tekstils tiek nogādāts
šķirošanas centrā Tukumā, kur tas
tiek sašķirots vismaz 30 frakcijās
- atbilstoši veidam, materiālam,
kvalitātei un citiem faktoriem. Pēc
tam tiek meklētas iespējas tiem

Nodod nevajadzīgo elektrotehniku
un laimē noderīgas balvas!

SIA “Eco Baltia vide”
Latvijas Zaļais punkts un vides
apsaimniekošanas
uzņēmums

SIA “Eco Baltia vide”, sadarbībā
ar “Tet”, “Maxima Latvija” un
SIA “Pilsētvides serviss” no šā
gada maija visā Latvijā īsteno
kampaņu
“Elektrotehnikas

nonākt atkārtotā apritē, lai novērstu
to nonākšanu poligonā.
Kvalitatīvais apģērbs, apavi un
mājas tekstils tiek novirzīts atkārtotai
lietošanai
pasaules
attīstības
valstīs vai labdarības biedrībā tepat
Latvijā, kur labākais apģērbs pēc
pieprasījuma tiek nodots tālāk.
Pārējiem tekstilizstrādājumiem pēc
iespējas tiek meklētas pārstrādes
iespējas. Šobrīd tās visā pasaulē ir
visai mazattīstītas un pieejamas vien
dažiem materiālu veidiem. Labākās
iespējas pārstrādi nodrošināt ir
dabīgām šķiedrām, sarežģītāk tas ir
tekstilam ar sintētiskajām šķiedrām,
jo tās ir pārāk dažādas.
!!! Atgādinām, ka Eko laukumā
nodot šķirotos atkritumus (tekstilu,
plastmasas,
skārda,
metāla,
stikla iepakojumus, logu stiklus,

dažāda veida papīru un kartonu,
riepas,
lielgabarīta
atkritumus,
elektroiekārtas,
spuldzes
un
baterijas) var tikai ﬁziskas personas,
kurām ir spēkā esošs sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas līgums
ar SIA “Pilsētvides serviss”.

šķirošanās
tūre”.
Kampaņas
ietvaros aicina Balvu iedzīvotājus
piedalīties nolietotās un vairs
nevajadzīgās
elektrotehnikas
šķirošanas
kampaņas
otrajā
posmā, kas no 1. līdz 31. jūlijam
notiks
atkritumu
šķirošanas
laukumā Balvos, Ezera ielā 3a.
Ikviens kampaņas dalībnieks,
kurš nodos kādu iekārtu, varēs
piedalīties izlozē par vērtīgām balvām
– jaunu telefonu, grīdas tīrīšanas
robotu, TV vai veikalu Maxima dāvanu
karti 100 eiro vērtībā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot
gan lielo sadzīves tehniku, tostarp
ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis,
trauku mazgājamās mašīnas u.c.,
gan arī mazo tehniku, piemēram,
mikroviļņu
krāsnis,
blenderus,
elektriskos svarus, fēnus, virtuves
kombainus un citas ierīces, kā arī
papildu var kopā ar elektroniku nodot
uzkrātās baterijas un akumulatorus.
Katrs dalībnieks, kurš šķirošanas
laukumā nodos vismaz vienu iekārtu,

varēs reģistrēties izlozei par sevis
izvēlētu balvu – jaunu telefonu,
grīdas tīrīšanas robotu, TV vai
veikalu Maxima dāvanu karti 100
eiro vērtībā.* Izloze, atbilstoši balvu
kategorijām, notiks un rezultāti tiks
paziņoti 18.augustā, tos publicējot
Latvijas Zaļā punkta mājas lapā
www.zalais.lv sadaļā “Aktuāli”, kā
arī ar laimētājiem kampaņas rīkotāji
sazināsies individuāli.
Kampaņa
“Elektrotehnikas
šķirošanās tūre” Latvijas reģionos
notiek no 19.maija un turpināsies
līdz 31.jūlijam. Tās pirmajā posmā
nevajadzīgo tehniku iedzīvotāji bija
aicināti nodot speciālos pieņemšanas
punktos pie veikaliem “Maxima”
vairāk nekā 20 pilsētās. Līdz šim
lielāko daudzumu veco elektroiekārtu
kampaņas laikā pārstrādei nodeva
Saldus iedzīvotāji – vairāk nekā
14 tonnas. Plašāka informācija par
kampaņu “Elektrotehnikas šķirošanās
tūre” pieejama www.ecobaltiavide.lv
sadaļā “Jaunumi”.

SIA “Pilsētvides Serviss” Eko
laukuma, Ezera ielā 3, Balvos
DARBA LAIKS:
Pirmdien: Brīvs
Otrdien: 15.00 - 19.00
Trešdien: 9.00 – 13.00
Ceturtdien: 9.00 – 13.00
Piektdien: 9.00 – 13.00
Sestdien: 10.00 – 14.00
Svētdien: Brīvs

ZAAO klienti atkritumu maisus var saņemt arī ar Omnivu
SIA “ZAAO”
Pašvaldību
atkritumu
apsaimniekotājs SIA “ZAAO” uzsāk
sadarbību ar uzņēmumu “Omniva”, lai
nodrošinātu atkritumu maisu piegādi uz
pakomātiem.
Turpmāk klients sev ērtā laikā un
tuvākajā pakomātā varēs saņemt sadzīves
atkritumu savākšanai paredzētos dzeltenos
maisus un konteineros ieklājamos melnos
maisus. Sūtījuma piegādi ZAAO nodrošinās
bez maksas. Par maisiem norēķini iespējami

ar bankas pārskaitījumu.
Klients maisu piegādi var pieteikt
zvanot pa tālr. 26515556 vai rakstot uz
e-pastu: zaao@zaao.lv (e-pastā lūgums
norādīt līguma numuru, nepieciešamo maisu
skaitu, Omniva pakomāta adresi sūtījuma
saņemšanai).
Balvu novadā Omniva pakomāti
atrodas:
• Balvos, Partizānu ielā 8, pie veikala
“Top”;
• Balvos, Tautas ielā 1, pie veikala “RD
Electronics”;
• Viļakā, Balvu ielā 5, pie veikala “Maks”.
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Par koku
ciršanu ārpus
meža Balvu
novadā
Gunta Raibekaze
Kārtība, kādā saskaņojama
koku
ciršana
ārpus
meža
pašvaldības teritorijā:
1. Attiecīgās zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota
persona (turpmāk – “iesniedzējs”),
kurš vēlas veikt koka ciršanu
ārpus meža pašvaldības teritorijā,
iesniedz rakstveida iesniegumu un
nepieciešamos dokumentus Balvu
novada pašvaldībai. Iesniegumā
norāda koka ciršanas iemeslu, koka
sugu un pievieno zemes gabala
robežplāna kopiju ar iezīmētiem
cērtamiem kokiem. Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
iesniegumam
papildus
pievieno
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma
kopija par koka ciršanu. Ja koka
bīstamību ir novērtējis sertiﬁcēts
eksperts, iesniegumam pievieno arī
eksperta slēdzienu.
2. Iesniegumu par koka ciršanu
ārpus meža pašvaldības teritorijā
izskata
un
lēmumu
pieņem
pašvaldības domes izveidota Zemes
lietu un vides jautājumu komisija
(turpmāk - “komisija”).
3. Pirms lēmuma par koka ciršanu
pieņemšanas, komisija:
3.4. izvērtē īpašuma piederību
apliecinošos dokumentus;
3.5. veic koka apsekošanu dabā,
uzmērīšanu, izvērtē iesnieguma
pamatotību
un
koka
ciršanas
atbilstību normatīvajiem aktiem,
noformē apsekošanas aktu;
3.6. izvērtē nepieciešamību rīkot
publisko apspriešanu;
3.7. nosaka zaudējumu atlīdzības par
dabas daudzveidības samazināšanu
saistībā ar koku ciršanu pilsētas
un ciema teritorijā (turpmāk –
“zaudējumu atlīdzība”) apmēru.
4. Komisija lēmumu par atļaujas
izsniegšanu koka ciršanai ārpus
meža pašvaldības teritorijā vai par
atteikumu izsniegt atļauju paziņo
iesniedzējam Paziņošanas likumā
noteiktajā kārtībā.
5. Komisija aprēķina un nosūta
iesniedzējam
maksāšanas
paziņojumu
par
zaudējumu
atlīdzību.
6. Komisija atļauju koku ciršanai
ārpus meža pašvaldības teritorijā
izsniedz pēc zaudējumu atlīdzības
samaksas.
7. Komisijas lēmums par atļaujas
izsniegšanu koku ciršanai (izņemot,
ja koku ciršana tiek veikta saistībā
ar būvniecību) ir derīgs divus gadus
no tā pieņemšanas dienas. Ja
koku ciršana saistīta ar būvniecību
un komisijas lēmuma derīguma
termiņa
laikā
būvniecībai
ir
izsniegta būvatļauja vai akceptēts
paskaidrojuma
raksts,
vai
apliecinājuma karte, tad komisijas
lēmums par atļaujas izsniegšanu
ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša
būvatļauja, paskaidrojuma raksts
vai apliecinājuma karte.
Koku ciršanas ārpus meža
pašvaldības teritorijā publiskās
apspriešanas procedūras
kārtība
13. Publisko apspriešanu par koku
ciršanu ārpus meža pašvaldības

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
teritorijā rīko šādos sabiedrībai
nozīmīgos gadījumos:
13.1.
pilsētu
teritorijā,
kurā
atrodas kultūras pieminekļi, un tās
aizsargjoslā;
13.2. parkā un alejā (arī tad, ja
tā atrodas ielu zemes nodalījuma
joslā);
13.3.
atbilstoši
Pašvaldības
teritorijas plānojumam teritorijā,
kur ir jāizstrādā detālplānojums;
13.4.
teritorijā, kurā paredzēta
ēkas (būves) vai tās ieceres publiskā
apspriešana.
14. Publisko apspriešanu nerīko,
ja pašvaldības teritorijā paredzēts
nocirst koku, kura augtspēja ir
pilnīgi vai daļēji zudusi. Kokus,
kuru augtspēja ir pilnīgi vai daļēji
zudusi, nosaka atbilstoši meža
apsaimniekošanu
regulējošiem
normatīviem aktiem.

WWW.BALVI.LV

16. jūlijā Lauku labumu tirdziņš
16. jūlijā no plkst. 9:00 Balvu pilsētas parkā norisināsies lauku labumu
jeb zaļais tirdziņš, līdz ar to tirdziņš otrajā mēneša sestdienā šoreiz
nenotiks.

Zaudējumu atlīdzības
aprēķināšanas kārtība
Personai jāatlīdzina zaudējumi
par
dabas
daudzveidības
samazināšanu saistībā ar koku
ciršanu pašvaldības pilsētu un
ciemu teritorijā saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr. 309 III daļu
Š.g. 23.aprīlī stājās spēkā
Balvu novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.8./2022 “Par koku
ciršanu ārpus meža Balvu novadā”,
kas nosaka
kārtību, kādā ar
Balvu novada pašvaldību (turpmāk
–”pašvaldība”) saskaņojama koku
ciršana ārpus meža pašvaldības
teritorijā, koku ciršanas ārpus meža
pašvaldības
teritorijā
publiskās
apspriešanas procedūras kārtību
un gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu, kā arī zaudējumu
atlīdzības aprēķināšanas kārtību par
dabas daudzveidības samazināšanu
ārpus meža pilsētas un ciema
teritorijā.
Šie
noteikumi
ir
saistoši
visām
ﬁziskām
un
juridiskām
personām, kuras veic koku ciršanu
ārpus meža pašvaldības teritorijā.
Zemes īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam
nepieciešama
pašvaldības atļauja koku ciršanai
ārpus meža, ja kokus cērt pilsētas un
ciema teritorijā, parkā, kapsētā, gar
valsts un pašvaldību ceļiem, alejā,
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā,
teritorijā, kurā atrodas kultūras
pieminekļi, un tās aizsargjoslā,
virszemes
ūdensobjektu
aizsargjoslā.
Bez
pašvaldības
atļaujas atļauts cirst augļu kokus,
kokus, kuru celma caurmērs ir
mazāks par 20 centimetriem,
kokus, kuri apdraud infrastruktūras
darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai
īpašumu, ja pirms darbu veikšanas
ir notikusi situācijas fotoﬁksācija
no trīs dažādiem skatupunktiem un
informēta pašvaldība.
Zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs kokus ārpus meža savā
īpašumā vai valdījumā esošajā
teritorijā cērt, ievērojot Ministru
kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumus Nr. 309 “Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” un
pašvaldības noteikumus
Sīkāka
informācija
pa
tel.26161103 vai 26169594 vai
e-pastu
gunta.raibekaze@balvi.
lv, vai Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie
akti
un
attīstības plānošanas dokumenti/
Saistošie noteikumi/Infrastruktūra.
Iesniegums koku ciršanai ārpus
meža Balvu novadā atrodams arī
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Iesniegumu veidlapas.

Mobilie veselības aprūpes
pakalpojumi Balvos jūlijā

Mobilais
veselības
aprūpes centrs
bērniem būs
Balvos
Evita Teice
2022.gada 29.jūlijā no plkst.
9.00 Balvos Raiņa iela – 52 (pie
Sociālās pārvaldes)
pieņems
Bērnu
klīniskās
universitātes
slimnīcas ārsti – okulists un
alergologs.
“RMHC Latvija” misija sadarbībā
ar Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas ārstiem ir 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.
Mobilais
veselības
aprūpes
centrs nodrošina bērnu oftalmologa,
otolaringologa,
pulmonologa,
neirologa, endokrinologa, kardiologa,
gastroenterologa, mikrologopēda un
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pediatra konsultācijas.
Bērnu apskašu rezultāti un
diagnozes tiek reģistrētas datu bāzē,
kas ļauj veikt statistiku par situāciju
bērnu veselības jomā.
Konsultācijas notiek transporta
līdzeklī, kas ir 12 metrus garš un
speciāli piemērots diagnostisko un
proﬁlaktisko medicīnas pakalpojumu
sniegšanai. Tajā ir uzgaidāmā telpa
un divi ārstu kabineti, viens no
kuriem īpaši piemērots oftamaloga
konsultācijām
ar
visām
tam
nepieciešamajām
diagnostikas
iekārtām.
Bērniem līdz 18 gadiem par
izmeklējumiem nav jāmaksā un
nav nepieciešams ģimenes ārsta
nosūtījums. Tomēr būtu vērtīgi,
ja kāda informācija par bērna
veselības
stāvokli
tomēr
būtu
pieejama. Tas atvieglotu speciālistu
darbu diagnostikā, kā arī ietaupītu
izmeklējumu laiku.
Darba diena sākas no 9.00 un
viens speciālists var pieņemt 20
bērnus, katram bērnam veltot 15 –
20 minūtes. Svarīgi, lai katrs bērns
saņemtu pilnvērtīgu un kvalitatīvu
medicīnas aprūpi, tāpēc ir ļoti svarīgi
atcerēties, ka ārsti pieņem pēc
iepriekšēja pieraksta.
Pierakstu veic Balvu novada
Sociālās
pārvaldes
Sabiedrības
veselības speciāliste Evita Teice pa
telefonu 28674458 (darba dienās no
8.30 līdz 17.00).
Dodoties uz ārstu vizīti lūdzu
paņemt bērna personas apliecinošu
dokumentu!
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Dronu pilotu mācības GreenPalette projektā
Santa Šmite (informācija un foto)
Šķilbēnu pagasts var lepoties ar diviem
jauniem bezpilota gaisa kuģa (turpmāk droni) pilotiem, kas veiksmīgi ir apguvuši
teorētiskās un praktiskās mācības un
nokārtojuši eksāmenu, iegūstot tālvadības
pilota sertiﬁkātu projektā “GreenPalette”
jeb Zaļā palete.
Šī aktivitāte ir daļa no pasākumiem, kas ir
veikti projektā, lai uzlabotu prasmes un spējas
reaģēt ugunsnelaimju gadījumā. Lai nodrošinātu
Šķilbēnu pagasta un blakus teritoriju drošību,
ir veikti pirmie soļi brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības (turpmāk- BUB) izveidošanai pagastā
-novadītas meistarklases un semināri par
ugunsdrošību, BUB darbību un nepieciešamību,
izstrādātas brošūras ar svarīgāko informāciju,
iegādāti pamatlīdzekļi ugunsdzēsības veikšanai,
kā arī drons, tādējādi veicot situācijas apsekošanu
no putna lidojuma.

Kā atzīst Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Mežals: “Šāds projekts ir bijis ļoti vērtīgs,
esam guvuši svarīgas zināšanas un prasmes,
kas noderēs ne tikai pagasta iedzīvotājiem,
drošības jautājumos, bet arī blakus ciemiem un
pagastiem, lai kopīgi rūpētos par mūsu drošību
un spētu reaģēt nelaimēs, atbalstot viens otru un
sniedzot savlaicīgu palīdzību. Ar drona palīdzību
spēsim novērtēt situāciju no putna skatupunkta,
gan lielākos, gan mazākos riska apstākļos.
Varbūt kādam pazudīs teliņš, un mēs varēsim
ātri vien atgriezt to mājās, varbūt plūdi radīs
riska situācijas, kur būs svarīgi spēt novērtēt
situāciju pirms rīkoties, vai ugunsgrēks pļavā,
kas jāapstādina, pirms ir izpleties plašumos.”
Aldis Šlišāns Šķilbēnu pagastā ir viena no tām
personām, kura kopā ar pagasta pārvaldes
vadītāju A.Mežalu turpina veidot BUB. Jautājumu
vai
palīdzības
nepieciešamības
gadījumos,
aicinām sazināties ar A. Slišānu (26121872) vai
A. Mežalu (26470877).

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. Programmu 2014.-2020.gadam līdzﬁnansē Eiropas Savienība un Latvijas
Republika.

Apmācību semināri projektā “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”
Vineta Zeltkalne (informācija un foto)
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.
Projekta partneri, uzņēmēji un interesanti
14. jūnijā Ķeipenē un 15. jūnijā Gulbenē
apmeklēja apmācību seminārus, kas ir
projekta “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” aktivitāte.
Apmācības vadīja Eiropas zaļo ceļu asociācijas
direktore Mercedesa Munoz Zamora, eksperte
Agita Līviņa, Vidzemes tūrisma asociācijas valdes
priekšsēdētājs Raitis Sijāts, Valmieras tūrisma
informācijas centra vadītājs Toms Treimanis,
Limbažu novada aģentūras „Lauta” direktore Ilze
Millere. Savu uzņēmējdarbība stāstu atklāja Z/S
Mini ZOO Priedītes vadītāja Zane Magone, topošā
atpūtas un izklaides parka “Škladi” bijušajā Balvu
stacijas teritorijā mārketinga speciāliste Inta
Rozīte, SIA “Alirem” iepazīstināja, kā viņiem veicās
ar velosipēdu īri un pārvadājumiem, Jānis Rudzītis
pastāstīja savu pieredzi par alus darītavas tapšanu.
Ķeipenē aktīva diskusija norisinājās par bijušo
dzelzceļa staciju uzturēšanu, attīstību un savas
vietas atrašanu tūrisma piedāvājumā. Liene
Ķemzāne iepazīstināja ar Suntažu stacijas sapņiem,
Andris Pētersons pastāstīja par paveikto Taurupes

stacijā. Pirmās dienas noslēguma iepazināmies ar
Māra Oltes ēdināšanas uzņēmumu, kas izveidots
bijušajā Ērgļu dzelzceļa stacijā. Otrās dienas
noslēgumā iepazināmies SIA “Gulbenes - Alūksnes
bānītis” piedāvājumu Gulbenē tūristiem, viesiem
un ikvienam interesentam. Pašiem uzņēmuma
vadītājiem neticējās, ka varēs tik ātri Gulbenes
depo telpās izveidot arī naktsmītnes, bet,
pateicoties pandēmijas pauzei, bija laiks apstāties
un padomāt, kā arī vairāk veikt saimnieciskos
darbus.
Apmācību semināra dalībnieki apmeklēja arī
par projekta ﬁnansējuma izveidoto infrastruktūru
Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā, iepazinās ar atpūtas
vietu pie Pededzes tilta un apskatījās marķējumu
bijušās dzelzceļa līnijas posmā pie Pededzes tilta.
No apmācībām atcerēsimies Mercedesas Munoz
Zamoras padomus, ka svarīga ir sadarbība un
komunikācija un izpratnes radīšanā, kas ir zaļais
ceļš vietējiem iedzīvotājiem. Ja sākumā šķiet, ka
grūtākais ir infrastruktūras izveide vai mārketinga
aktivitātes, tad visgrūtākais esot komunikācija ar
iedzīvotājiem. Spānija katru gadu iegulda miljonus,
lai uzturētu izveidotos zaļos ceļus, izveidotu jaunus
savienojušos posmus. Limbažu pusē zaļos ceļus
apļauj 3 reizes gadā, vienreiz iepirkumā uzvarējusī
ﬁrma, divas reizes pati pašvaldība. Valmieras
pusē turpina attīstīt zaļo ceļu ideju, atjaunojot
veco ūdenstorni Zilajā kalnā, domāja, ka tas būs
galvenais tūrisma piesaistītājs, bet izveidojot
iespēju izbraukt ar velo rikšu, cilvēkiem vislielākā
interese ir braukt pa sliedēm ar velo. Eksperte
Agita Līviņa aicināja maršrutos uzstādīt skaitītājus,
jo tie parāda reālo kustību trasē, kā arī izgatavot
maršrutu kartes velobraucējiem, lai maršruts

Apmācību semināra dalībnieki iepazinās ar
atpūtas vietu pie Pededzes tilta.
vienmēr būtu līdzi braucējam, jo var nebūt
interneta, var izlādēties telefons, karte palīdzēs
orientēties. Raitis Sijāts uzsvēra, ka nākotnē ir
jādomā par zaļo ceļu attīstību un infrastruktūras
uzlabošanu jau nomarķētajos posmos Vidzemē un
Latgalē. Projekts “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” ir tikai
sākums, lai attīstītu zaļo ceļu ideju arī Latgalē.

Apmācību kurss par digitālo pilsonību jaunatnes darbiniekiem – Balvos
Sergejs Andrejevs (informācija un foto)
10.-16.jūnijam Balvos norisinājās
apmācību kurss, kura tēma bija
digitālā pilsonība. Tajā piedalījās
jaunatnes darbinieki un jauniešu
līderi no dažādām valstīm – Latvijas,
Polijas, Turcijas, Itālijas, Beļģijas un
Vācijas. Apmācību laikā, izmantojot
neformālās izglītības metodes, tika
izzinātas tādas tēmas kā jauni sociālo
mēdiju trendi, analizētas dažādu
mēdiju ziņas un reklāmas, analizēti
propagandas materiālus, diskutēts
par internetā esošo materiālu godīgu
izmantošanu, kā arī dalījāmies ar
labās prakses piemēriem no dažādām
valstīm un apspriestas citas tēmas,
kas apvij digitālo pilsonību.
Dalībnieka vārdiem runājot – “Digitālā
pasaule ir liela daļa no mūsu ikdienas,

un es vēlējos apgūt jaunas metodes,
kuras es varētu izmantot ikdienas darbā
ar jauniešiem, kā arī es vēlējos sastapt
nepazīstamus cilvēkus un iepazīties ar
viņiem, un arī uzzināt, kas ir biedrība
„Raibais kaķis”. Atrast jaunus draugus
un sadarbības partnerus. Pieredze bija
lieliska, es iemācījos daudz ko. Es esmu
ļoti laimīga, ka man bija šāda iespēja būt
dalībniekam, iepazīt jaukus cilvēkus un
apmainīties ar idejām un pieredzi. Paldies
viesiem par šo pieredzi. Es uzzināju daudz
jaunas metodes, un es esmu arī laimīga,
ka iepazinu Balvus!”
Projekts „Digitcitizen” tika ﬁnansēts
ar
Eiropas
Komisijas
programmas
ERASMUS+ atbalstu. Šī publikācija
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkādu iespējamo
izlietojumu.
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Lāča dārzā izskanējis vides
pasākums “aTELPA”
Santa Šmite (informācija un foto)
Balvos, Lāča dārzā, šī gada
17.jūnijā
norisinājās
vides
pasākums “aTELPA” ar mērķi
aktualizēt
vides
jautājumus,
popularizējot “zaļo dzīvesveidu”
un dabas izziņu caur dažādām
meistarklasēm, semināriem un
informatīvo kampaņu.
Dienas pirmā daļa bija paredzēta,
lai projekta “GreenPalette” jeb Zaļā
palete partneri tiktos un iepazītos ar
to, kas pa šiem trīs projekta gadiem
ir paveikts Balvu novadā, kā arī
iepazītos ar aktuālo informāciju par
projekta norisi. Partnerus sveica
domes
priekšsēdētāja
vietniece
Sandra
Kapteine
un
aicināja
klātesošos turpināt attīstīt radošus,
mūsdienīgus un vidi saudzējošus
projektus, turpinot risināt dažādas
problēmas,
kā
ugunsdrošība,

apsaimniekošanas
jautājumi
un
plūdu risku mazināšana. Tāpat
arī sekoja meistarklase, lai gūtu
praktisku pieredzi papīra veidošanā,
no makulatūras, kas ievākta gan
darbā, gan mājās. Veidojot papīra
masu, tā tika papildināta ar dažādām
sēklām, lai tad, kad papīrs nonāks
kompostā, noslēgtos pilnais aprites
cikls, un izaugtu kāds skaists augs.
Dienas otrajā daļā ik vienam
interesentam no Balvu novada un
tālākām vietām, piemēram, Gruzijas
un Kanādas, bija iespēja gūt jaunas
zināšanas semināros, kuros tika
diskutēts par to, kā varam kļūt tīrāki
un brīvāki savā ikdienā, piekopjot
minimālismu,
kā
arī
smelties
iedvesmu par dzīvi teltī Spānijā,
astoņu mēnešu garumā, ieviešot
minimālisma
kultūru
ikdienas
gaitās.
Meistarklašu
laikā
bija
iespēja pašiem izgatavot alternatīvu
plastmasas iepakojumiem, kokvilnas

vaska drāniņas ēdienu uzglabāšanai,
iepazīties ar cietajiem šampūniem un
higiēnas precēm, ko mājas apstākļos
izgatavot
–
vannas
bumbas,
zobu pasta, dezodoranti. Dienas
noslēgumā tika atklāts kopienas
dārzs ar aicinājumu ik vienam par
to rūpēties, baudīt un atjaunināt,

iestādot kādu garšu vai smaržu augu!
Paldies ik vienam, kurš atnāca
uz pasākumu, atbalstīja, dalījās
savās prasmēs un idejās, kā arī
spēra pirmo soli zaļākai ikdienai!
Turpināsim ik dienu spert solīšus,
ko kopīgi izzinājām “aTELPĀ” un
ziedēsim kopā!

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. Programmu 2014.-2020.gadam līdzﬁnansē Eiropas Savienība un Latvijas
Republika.

Atbalstīts bibliotēkas projekts
Ināra Bobrova
Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
projektu konkursā ir atbalstīts Balvu
Centrālās bibliotēkas projekts “Latvijas
Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību
nesēji Balvu reģiona Kultūrvēstures datu
bāzē”.
Šobrīd datu bāzē jau ir ievietota
informācija par Latvijas NKM vērtību
sarakstā iekļauto vērtību nesējiem – psalmu
dziedātājiem un dziedātājām “ar pusbalsu”.
Šogad, turpinot iesākto darbu, tiks veikti lauka
pētījumi, dokumentējot dziedātājus pie ciemu
krustiem Ziemeļlatgalē, jo 2020.gada nogalē
Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma
vērtību sarakstā tika apstiprināts Viļakas
novada pašvaldības sagatavotais pieteikums
– “Maija dziedājumi pie ciemu krustiem

Ziemeļlatgalē”. No 209 pieteikuma sarakstā
minētajiem meistariem šobrīd “Kultūrvēstures
datu bāzē” jau ielikta informācija par 70
dziedātājām (tās pārsvarā ir arī etnogrāﬁsko
ansambļu dalībnieces vai garīgo dziesmu
dziedātājas). Tagad, izvērtējot visu sarakstu,
sagatavosim informāciju un fotogrāﬁjas par
25 vecāka gadagājuma dziedātājām, kuras
regulāri dzied pie ciemu krustiem. Informācija
tiks gatavota par dziedātājiem no Baltinavas,
Briežuciema, Bērzpils, Bērzkalnes, Kupravas,
Susājiem, Medņevas, Tilžas, Krišjāņiem.

Erasmus+ projekta mobilitāte Turcijā
Inese Circene
No
2022.gada
22.maija
līdz
28.maijam trīs Balvu profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas
– Inese Circene, Marina Ločmele un Anita
Balantajeva kopā ar astoņiem skolēniem
– Megiju Aleksejevu, Danu Kuropatkinu,
Lindu Supi, Kristeru Melnaču, Beāti
Kaņepi,
Ievu
Krevicu,
Markusu
Medinieku un Jāni Ugaru piedalījās
Erasmus+ projekta “Word Articulation
Project” (projekta nr. 2020-1-UK01KA201-078833)
mobilitātē
Turcijas
pilsētā Izmirā.
Līdz šim projekta ietvaros, Covid radīto
ierobežojumu dēļ, tika īstenotas virtuālās
mobilitātes, tāpēc šoreiz bija liels prieks tikties
klātienē projekta dalībniekiem no Latvijas,
Itālijas, Bulgārijas, Turcijas un Apvienotās
Karalistes.
Ceļš uz Turciju sākās svētdien un
daudziem jauniešiem šī bija pirmā reize, kad
lidoja ar lidmašīnu un ceļoja tik tālu projām
no mājām. Turcija raisīja sajūsmu jau pirms
lidmašīnas nolaišanās - miljoniem gaismiņu
naksnīgajā Izmirā- trešajā lielākajā Turcijas
pilsētā ar aptuveni 5 miljoniem iedzīvotāju.
Jau pirmdien nācās pierast pie karstiem
laikapstākļiem, jo temperatūra bija virs
+30 grādiem, un katru dienu kļuva arvien

karstāks. Nedēļas laikā projekta dalībnieki
pilnveidoja savas angļu valodas zināšanas un
prasmes, aktīvi piedaloties projekta skolotāju
sagatavotajās angļu valodas mācību stundās
un aktivitātēs, strādājot grupās, komunicējot
ar ārzemju skolēniem un skolotājiem. Īpaši
liels prieks bija par mūsu skolas jauniešiem,
kuri prezentēja savu mājasdarbu – ﬁlmas
treileri, un ieguva pirmo vietu. Turcijas
uzņemošā skola bija noorganizējusi arī
ekskursijas, lai projekta dalībnieki iepazītu
Izmiras pilsētu un tās apkārtnē esošās
skaistākās vietas, piemēram, seno Ephesus
pilsētu, augstu kalnos esošo Sirinces ciematu
un Jaunavas Marijas māju, kas, lai gan
atrodas Turcijā, ir Vatikāna pārvaldībā.
Nedēļa paskrēja nemanot- tika iepazīta
turku
kultūra,
nogaršoti
tradicionālie
ēdieni, jaunieši, komunicējot angļu valodā,
sadraudzējās ar dalībniekiem no citām
valstīm, un atvadīšanās pirms došanās mājup
bija ļoti emocionāla. Visi projekta dalībnieki
atzina, ka projekta brauciens padarījis
viņus drošākus komunicēt angļu valodā, un
braucienā gūtie iespaidi un emocijas paliks
atmiņā uz ilgu laiku.
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Sestais starptautiskais
glezniecības plenērs
Vineta Zeltkalne
No 2022.gada 11. līdz 22.jūlijam Viļakā, Balvu
novadā, notiks “6. Starptautiskais glezniecības plenērs
“Valdis Bušs 2022””.
6. starptautiskajam glezniecības plenēram žūrija ir
izvēlējusies 6 dalībniekus un dalību plenērā ir apstiprinājušas
mākslinieces: Agra Ritiņa (Latvija), Emilie Kanervo (Somija),
Jena Jang (Dienvidkoreja), Solveiga Gutaute (Lietuva),
Madara Tropa (Latvija, dzīvo ASV) un Nimet Keser (Turcija).
Plenēra īstenošanu ir atbalstījusi Latgales kultūras
programma piešķirot 4000,00 euro. Līdzﬁnansējumu
nodrošina Balvu novada pašvaldība. Sadarbības partneris
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs organizēja plenēra
dalībnieku atlasi. Plenēra kuratori būs Māris Čačka un
Elita Teilāne. Plenēra laikā tapušo darbu izstādi atklās
21.jūlijā plkst. 16.00, Viļakas novada muzeja izstāžu zālē,
Klostera ielā 1, Viļakā. Plenēra noorganizēšana un izstādes
izveidošana ir mūsu apzināšanās, ka Valda Buša atstātais
mantojums ir nozīmīgs Latvijas un pasaules mērogā. Mēs
vēlamies to saglabāt, darīt pieejamu un lepoties ar to.
Mēs apzināmies savu atbildību mantojuma saglabāšanā un
nodošanā nākamajām paaudzēm, ieinteresējam vietējos
iedzīvotājus novērtēt novada unikalitātes. Jo tieši šajā pusē
- Balvu novada Susāju pagasta Pokševas ciemā ir uzsācies
izcilā latviešu ainavu meistara Valda Buša dzīves ceļš.
Valdis Bušs uz Balviem vēstulēs ir rakstījis: “Man vēl
ir palikusi mana glezniecība. Tā dod man mierinājumu un
spēku dzīvot. Kā parasti daudz strādāju. 14.12.1999. Es kā
vienmēr daudz gleznoju. Gribās ticēt, ka ir nelieli panākumi.
Piedalos izstādēs kā Latvijā, tā arī ārzemēs. Paredzēta mana
personālizstāde Frankfurtē 2008.gadā. Var jau gadīties, ka
uzrodas vēl kādas iespējas. Es esmu laimīgs, ka vēl varu
radoši strādāt un šo apstākli es cenšos maksimāli izmantot.
29.12.2006.”. Mums – Valda Buša dzimtās puses kultūras
darbiniekiem ir jāturpina strādāt:
1) lai veicinātu kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades
procesus, vietējā sabiedrībā ienesot pasaules mākslu,
iepazīstinot vietējo sabiedrību ar mūsdienu māksliniekiem;
2) lai veicinātu starptautisku sakaru attīstību un iepazīstinātu
Latviju kā lielisku rezidenču vietu;
3) izveidot starptautiskā glezniecības plenēra laikā tapušo
darbu ceļojošo izstādi, tā dodot iespēju sabiedrībai Latvijā
iepazīties ar mūsdienās radītiem mākslas darbiem.
Projekta rezultātā tiek celta godā gleznotāja Valda Buša
piemiņa un popularizēta glezniecība Latgalē un Latvijā.
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Erasmus + projekta
mobilitāte Spānijā

WWW.BALVI.LV

Erasmus+ projekta aktivitātes par
tematu “Bērnu tiesības”

Lolita Kokoreviča
Foto: no projekta arhīva

Benita Urtāne
Foto: Krista Bukovska

No 25. līdz 31.maijam Bērzpils pamatskolas Erasmus
+ projekta “Art and nature through plastic and performing
arts” (projekta nr. EC 2020- 1 – ES01- KA229 082580-1)
koordinatori tikās Spānijas pilsētā Granādā.
Līdz šim projekta ietvaros Covid radīto ierobežojumu
dēļ tika īstenotas virtuālās mobilitātes, tāpēc šoreiz bija
patiess prieks tikties klātienē. Bērzpils pamatskolas projekta
koordinatores Irīda Maderniece un Lolita Kokoreviča kopā ar
kolēģiem no Spānijas, Austrijas, Vācijas un Itālijas izvērtēja
jau paveikto projektā, kā arī plānoja turpmākās mobilitātes.
Koordinatori apmeklēja IES AL- FAKAR skolu, kura atrodas
netālu no Granādas un kura ir viena no projekta dalībniecēm.
26.maijā koordinatori tikās ar IES AL- FAKAR skolas vadību,
devās ekskursijā pa skolu, kā arī novērtēja skolēnu paveikto
projektā “How to dramatize a painting” un noskatījās izrādi
“Soraya Tarzi, the ﬁrst afgan queen”. Arī 27.maijā koordinatori
devās uz Alfacar, kur vecāko klašu skolēni iejutās gidu lomā un
izrādīja koordinatoriem pilsētas ievērojamākās vietas. Projekta
dalībnieki apmeklēja olīveļļas un saldējuma fabriku, maiznīcu,
katedrāli. Noslēgumā dalībnieki viesojās rātsnamā, kur tikās ar
Alfacar pilsētas mēru. 28. un 29. maijā koordinatori iepazinās
ar Granādas vēsturi, apmeklēja Alhambra, Sacromonte un citas
pilsētas vēsturiskās vietas. 30. maijā koordinatori atkal devās
uz IES AL- FAKAR skolu, kur spāņu kolēģi stāstīja par divu
gadu laikā projektā paveikto, kā arī visi kopā plānoja nākamās
mobilitātes.

No 24.-27.maijam
Balvu profesionālajā
un vispārizglītojošajā
vidusskolā
(BPVV)
notika
Erasmus+
projekta “Be Child
– For an Inclusive
School”
(līguma
numurs 2020-1-IT02KA229
-079175_3)
aktivitātes.
Skolā
ieradās
dalībnieki
no partnervalstīm –
Portugāles, Itālijas un
Maķedonijas.
Projekta
pirmajā
dienā dalībniekus uzrunāja BPVV direktore
Biruta Vizule un Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
kam sekoja neliels koncerts – tautu deju
kolektīva “Kastanis” priekšnesumi un
modes skate. Projekta dalībnieki iepazinās
savā starpā, iesaistoties “Ledus laušanas”
aktivitātēs, un devās ekskursijā pa skolu.
Dalībnieki iepazina Balvu Novada muzeju,
Balvu novada Bērnu un jauniešu centru,
kurā notika dažas aktivitātes, un devās
ekskursijā uz Balvu Kultūras un atpūtas
centru, apmeklēja z/s “Kotiņi”, kur guva
priekšstatu par ražošanu un baudīja
pusdienas, izgaršojot latviešu tradicionālos
ēdienus.
Mobilitātes laikā partnervalstu
dalībnieki
iepazina
Alūksnes
pilsētu,
apmeklējot Vides Labirintu Dabas muzejā,
Alūksnes jauno pili,
dodoties nelielā
ceļojumā pa pilsētu ar vilcienu “Severīns”
ar audiogidu angļu valodā,
uzklausot
teiksmaino mūzikas un gaismu vēstījumu
par Alūksnes viduslaiku pili “Marienburgas
Astotais brālis” un uzkāpjot skatu tornī.
Projekta dalībnieki ar interesi un aizrautību
iesaistījās Erasmus+ projekta aktivitātēs

Neaizmirstami desmit
mēneši Latvijā
Aleksandre Menabde (tulkoja: Santa Šmite)

Ir pagājuši 10 mēneši, kopš Aleksandrs
ieradās Latvijā no Gruzijas, lai darbotos kā
brīvprātīgais Eiropas Solidaritātes korpusa
projektā nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365
“Catch the opportunity” un, pirms sākt jaunu
posmu savā dzīvē, Aleksandrs dalās savās
sajūtās par pieredzēto projektā:
“Mana pieredze Latvijā sākās ar pagājušā
gada vasaru. Tieši pirms gada draugs piedāvāja
piedalīties
Eiropas
Solidaritātes
korpusa
programmā, un pēc maģistra grāda iegūšanas,
nolēmu pieteikties. Jāatzīst, tā bija viena no
negaidītākajām pieredzēm manā dzīvē. Tikai pēc
vienas intervijas augustā, es tiku izvēlēts par
brīvprātīgo Latvijā, un jau pēc trīs nedēļām bija
jādodas ceļā. Visu gaidīšanas laiku likās, ka esmu
sapnī, jo jau pavisam drīz man bija jāsāk jauna
nodaļa savā dzīvē. Neskatoties uz to, es biju
sajūsmā par iespēju, protams, jutos nedaudz arī
satraukts.Septembra pirmajās dienās, kad beidzot
lidmašīna nolaidās Rīgā, pirmā pieredze šajā
valstī diemžēl nebija tā patīkamākā, jo uz robežas
ilgstoši tiku pārbaudīts, iztaujājot, kāpēc ierodos
Latvijā, kāpēc pārzinu valodas un kāda ir adrese,
kurā dzīvošu. Kaut kādā mirklī šķita, ka nevarēšu
šķērsot robežu, taču pēc pusstundas varēju
doties tālāk un sākt savu lielo Latvijas pieredzi.
No tā mirkļa, likās, ka dzīvoju sapnī. Satiku savu
koordinatoru un viņas vīru, kuri drīz vien kļuva
par maniem tuvākajiem draugiem šajā valstī,
cilvēki, par kuriem biju drošs, jo zināju, ka viņi ir
man blakus un varēju jautāt jebko. Pēc lidostas,
devāmies garā braucienā uz Balviem, kur satiku

organizācijas vadītāju, kura izrādījās arī ir mans
kaimiņš. Kopumā mana dzīve Balvos sākās lieliski.
Pirms Latvijas man bija pieredze patstāvīgai dzīvei
ārzemēs, un, balstoties uz šo pieredzi, varu teikt,
ka, neskatoties uz skaistajām ēkām, torņiem,
dabu un citām privilēģijām, kas ir Latvijai, nekas
nepielīdzinās tās cilvēkiem. No visām mazajām
ekspektācijām, kas man bija, es tiešām izbaudīju
dzīvi Latvijā, jo šī nācija sagaidīja mani ar atplestām
rokām un siltu sveicienu. Vienalga, kur es devos,
uz veikalu, vai vienkārši pastaigā pa ielām, latvieši
vienmēr smaidīja, bija cieņpilni, laipni un silti. Mani
patīkami pārsteidza tas, ka man nebija valodas
barjeru, jo cilvēkiem nesagādāja grūtības ar
mani komunicēt angliski vai krieviski. Ja runājam
par darbu, šī programma pārsniedza manas
ekpsektācijas, jo katru dienu devos uz dažādām
Balvu novada pilsētām un pagastiem, lai strādātu
ar bērniem, jauniešiem un sabiedrību kopumā.
Jebkur, kur devos strādāt, jutos ļoti labi, likās, ka
esmu gaidīts un respektēts, ko mūsdienu pasaulē
ir grūti atrast. Mans darbs variēja no dalības
mācību stundās līdz pat dažādu neformālo spēļu
spēlēšanai, un šīs dienas nekad nebija garlaicīgas,
jo saņēmu arvien vairāk enerģijas no latviešiem,
kas veidoja fantastisku atmosfēru visapkārt. Jā,
darbs patiesi bija dažāds, sākot no valodu mācības
stundām: angļu, krievu, franču, līdz pat spēļu
spēlēšanai un šaha mācīšanai.
Diemžēl pēc diviem mēnešiem, sākās Covid-19
pandēmijas ierobežojumi, kas padarīja ikdienu
lēnāku, kaut kādā ziņā arī nedaudz garlaicīgāku,
salīdzinājumā ar lielo prieku, ko projekts nesa
pirmajos mēnešos. Ņemot vērā to, ka Balvi ir
pārāk tālu no Rīgas, ierobežojumu laikā nebija
nekādu uzmanības novērsēju, līdz ar to varēju lasīt
dažādas grāmatas, apmeklēt sporta zāli, attīstīt
valodas prasmes un studēt politiku. Neskatoties
uz šo izaicinājumu, mēs spējām noorganizēt
arī dažādas aktivitātes jauniešu centrā. Šajā
laikā izmantoju arī brīvdienas, lai dotos trīs
reizes uz Slovākiju, kā arī apskatītu Rīgu. Varu
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par tematu “Bērnu tiesības”, veidojot
kolāžas un saskaņojot bērnu tiesību
nosaukumus ar aprakstiem. Iespaidīga un
atmiņās paliekoša būs ekskursija kājām
pa mūsu valsts galvaspilsētu, iepazīstot
nozīmīgākās un skaistākās vietas Vecrīgā
un Rīgā. Noslēguma pasākumā dalībnieki
saņēma sertiﬁkātus, dalījās iespaidos ar
pieredzēto Latvijā, aktīvi iesaistījās latviešu
tautu dejās Upītes fokloras kopas pavadībā,
dziedāja savas nacionālās dziesmas un
priecājās tā, ka negribēja doties projām.
Ar mobilitāti Latvijā projekts noslēdzās.
Tā dalībnieki guva spilgtas emocijas gan
iepazīstot mūsu valsti, mūsu ēdienus, gan
iesaistoties aktivitātēs par tematu “Bērnu
tiesības”. Ciemiņi devās mājās iedvesmoti,
ar pozitīvām emocijām, un visi bija sajūsmā
par Latvijas valsti, tās skaistumu, sakoptību,
par mūsu skolu un brīnišķīgi pavadīto
laiku Latvijā, par veiksmīgi izvēlētajām un
īstenotajām aktivitātēm nedēļas laikā.

teikt, es iemīlējos Latvijas galvaspilsētā, jo tā
ir patiesi kļuvusi par manu mīļāko pilsētu, kuru
esmu apmeklējis. Plānoju nākotnē atgriezties uz
Rīgu vasaras brīvlaikā, lai varētu vienkārši tur
padzīvoties un pastaigāties pa pilsētas ielām. Pēc
Ziemassvētku brīvdienām jauniešu centrs, kas bija
mana pamatdarbavieta, kļuva arvien aktīvāks.
Mums bija iknedēļas pasākumi, kuros satiku
lieliskus bērnus un jauniešus, kas ātri vien kļuva
par maniem draugiem. Organizēju arī pasākumus,
kas vairāk bija saistīti ar ģeopolitikas lauciņu,
to jomu, ko pārzinu vislabāk, un, laikapstākļiem
kļūstot ar vien labākiem, jauniešu centrs atkal
kļuva populārs apmeklētājiem. Man ļoti patika
spēlēt basketbolu ar jauniešiem, jo kādreiz viņu
vecumā spēlēju to profesionāli, līdz ar to varējām
apmainīties ar prasmēm. Kopsavilkumā, mana
pieredze Latvijā ir neaizmirstama, ar dažādiem
izaicinājumiem, ko pārvarēju, un turpināju doties uz
priekšu. Tas patiesi bija vienreizējs piedzīvojums,
neaizmirstams ceļš, kas ir sniedzis daudzas jaunas
iespējas un izgaismojis manu nākotni! Paldies!

BALVU NOVADA ZIŅAS

PROJEKTI/IZGLĪTĪBA

WWW.BALVI.LV

Erasmus+ akreditētais projekts Rugāju vidusskolā
Iveta Arelkeviča, Ilze Dobrovoļska
Foto: no projekta arhīva
Rugāju vidusskola ir viena no
nedaudzajām izglītības iestādēm,
kura
ieguvusi
Erasmus+
akreditētas izglītības iestādes
statusu. Tā dod iespēju izglītības
iestādei
saņemt
ﬁnansējumu
Erasmus plāna realizēšanai.
2021./2022.
m.g.
Rugāju
vidusskola saņēmusi ﬁnansējumu
akreditētam projektam: 2021-1-LV01KA121-SCH-000006935
saskaņā
ar programmas “Erasmus+” 1.
pamatdarbību “Personu mobilitāte
mācību nolūkos”, kurā paredzētas
3 personāla mobilitātes un novitāte
– eksperta uzaicināšana izglītības
iestādē.
Aprīlī
Rugāju
vidusskolas
skolotāja Iveta Arelkeviča apmeklēja
kursus Spānijā Santa Krusā “ICT
Tools for a Creative and Collaborative
Classroom”. Kursu laikā tika apskatītas
vairākas digitālās aplikācijas, ar kuru
palīdzību veidot mācību stundas
interaktīvas. Akcentēta tika arī
“digitālā stāsta” nozīme – svarīgi
izmantot tehnoloģijas jēgpilni, lai tās
skatītājiem sniedz noteiktu saturu un
stāstu.
Maijā
skolotāja
Ilze
Dobrovoļska
pilnveidoja
stresa
vadīšanas prasmes Horvātijā Splitā
profesionālās
pilnveides
kursos
“Stress Management and Burnout

Prevention”. Ilze stāsta: “Mūsdienu
aizņemtajā pasaulē izvairīties no
stresa var būt grūts uzdevums. Mūs
regulāri ieskauj stresa faktori darbā,
skolā, pat mājās. Kad stress kļūst
milzīgs, tas var izraisīt nopietnas
ﬁziskas un garīgas problēmas. Gadiem
ilgi strādājot vienā organizācijā,
var rasties izdegšana un vilšanās
sajūta karjerā. Par laimi, situācija
nav bezcerīga, ir daudzas lietas, ko
var darīt, lai labāk pārvarētu stresu
un izvairītos no izdegšanas. Tieši
to šajos kursos centās iemācīt un
parādīt brīnišķīgie pasniedzēji Dario
Čaljkušić, Nikola Drviš, Ana Mladina
Puljak, Tatjana K. Janković, Gordana
Milovac. Nodarbību laikā, iepazīstot
sevi, izzinājām, kas var izraisīt
stresu, un uzzinājām, kā stress
ietekmē mācīšanos un mācīšanās
spējas. Mācījāmies tikt galā ar
stresa situācijām un izvairīties no
izdegšanas. Iepazinām arī meditācijas
paņēmienus – apzinātību un stresa
pārvaldības
rīkus.
Pasniedzēji
palīdzēja apgūt zināšanas, kā palīdzēt
skolēniem tikt galā ar stresu, kā arī
apguvām
vērtīgus un noderīgus
jogas vingrinājumus.”
Jūnijā Rugāju vidusskolā viesojās
un skolotājiem trīs dienas nodarbības
vadīja Europass Teacher Academy
pasniedzēja Susan Gagliano no
Itālijas. Viņa ir dzimusi Ņūdžersijā,
ASV, ieguvusi grādu angļu literatūrā
Bostonas koledžā (Masačūsetsa),
strādājusi par angļu valodas skolotāju,

Jūnijā Rugāju vidusskolā viesojās un skolotājiem trīs dienas
nodarbības vadīja Europass Teacher Academy pasniedzēja Susan
Gagliano no Itālijas.
šobrīd izstrādā un vada profesionālās
pilnveides kursus skolotājiem, kā arī
sniedz psihoterapijas konsultācijas.
Interesanti ir tas, ka Suzana ir arī
samērā populāra dziedātāja.
Rugāju vidusskolas skolotāji
3
dienās
apguva
paņēmienus
pozitīvās
izglītības
motivācijas
veidošanai, konﬂiktu risināšanai,
kā arī katram skolotājam svarīgu
lietu, kā parūpēties par sevi un
novērst profesionālo izdegšanu. Lai
arī skolotāji pirms nodarbībām bija

nobažījušies par to, ka tās notiks
angļu valodā, nodarbību laikā ikviens
pārliecinājās, ka komunikācijā ir
svarīga ne tikai valoda, bet arī balss
tembrs, mīmika, kustības. Skolotāju
sejas nodarbību noslēgumā liecināja,
ka bija interesanti, ka ikviens ir
guvis rīkus un pozitīvisma lādiņu
turpmākajam darbam.

Rugājieši mācās matemātiku Polijā Balvu novada skolu absolventi
saņem Latgales plānošanas
reģiona pateicības rakstus
Kristīne Zelča, Iveta Arelkeviča
Foto: no projekta arhīva

No 13. - 17. jūnijam Polijā,
Koszalin, norisinājās Erasmus+
programmas
projekta,
“The
Journey of Learning from Data
to Knowledge with Maths and
Technologies” (Projekta Nr. Nr.
2019-1-TR01-KA229-074388_5)
mobilitāte,
kurā
piedalījās
jaunieši un skolotājas no Rugāju
vidusskolas.

jautrām kustībām un sasveicināšanās
frāzēm. Pēc šīs aktivitātes sekoja
divu
dienu
mācīšanās.
Sākām
mācības par algoritmiem, kuras
mums labi iemācīja un paskaidroja
(ar dažādiem piemēriem) jaunieši
no Turcijas. Tika rādīti videoklipi par
Manhatann un Euclidean distanci, un
tam tika pievienotas darba lapas ar
piereģistrētiem datiem, kuros bija
jāatrod gala koordinātas. Turcijas
jauniešiem bija izgatavojuši galda
spēles, kura apvienotas algoritmu
tēmas. Jaunieši piedalījās arī nelielā

Oskars Zuģickis
Balvu
novada
skolās
noslēdzies izlaidumu laiks, laiks,
kad absolventi saņēma ziedus,
atestātus, uzslavas vārdus, kā arī
pateicības un atzinības rakstus.
Latgales plānošanas reģiona
(LPR) pateicības rakstu pasniegšana
sekmīgākajiem,
aktīvākajiem
Latgales vidusskolu absolventiem nu
jau ir tradīcija. Arī šogad, sadarbībā
ar
Latgales
pašvaldībām,
LPR
pateicības raksti tika pasniegti 40
Latgales vidusskolu absolventiem,
starp tiem arī astoņiem Balvu novada
jauniešiem: Viļakas Valsts ģimnāzijas
absolventei
Egijai
Kokorevičai;
Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventei
Katrīnai Ostrovskai; Balvu Valsts

ģimnāzijas
absolventei
Ancei
Salmanei;
Rugāju
vidusskolas
absolventei Laumai Seņkai; Rugāju
vidusskolas
absolventei
Ditai
Stivriņai;
Baltinavas
vidusskolas
absolventei Renātei Ločmelei; Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
absolventei
Ievai
Amandai Mednei; Balvu profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
absolventei Līvai Circenei.
Kā atzīst Latgales plānošanas
reģiona
Attīstības
padomes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs:
“Esam lepni par ikkatru Latgales
jaunieti, taču īpaši vēlamies uzslavēt
tos jauniešus, kas ar savu degsmi,
centību, augsto pienākuma apziņu un
mērķtiecību ir spodrinājuši ne tikai
savu un savas skolas vārdu, bet arī
Latgales kopumā.“

Izveido „Sajūtu taku”
Gunta Rižā

Projektu iesākot ar nelielu
dienas
izbraucienu
kopā
ar
Ziemeļmaķedonijas,
Bulgārijas,
Polijas
un
Turcijas
jauniešiem,
devāmies uz trīs piejūras pilsētām –
Gdiņu, Sopotu un Gdaņsku. Pilsētās
iepazināmies ar to nozīmīgākajiem
objektiem un arhitektūru. Brauciens
satuvināja un tuvāk iepazīstināja
visus
projekta
dalībniekus,
lai
nākamajās dienās, jauktajās grupās
pilnvērtīgi
varētu
norisināties
kopīgais grupu darbs par K – Means
algoritmiem.
Tikšanās sākumā Rugāju jaunieši
vadīja Ice – Breaking aktivitātes, kuru
pamatā bija atrast kopīgas intereses
grupā un izkustināt klātesošos ar

galda spēļu čempionātā.
Visas nedēļas garumā jaunieši
iepazinās
ar
poļu
tradicionālo
kultūru - nogaršoja dažādus poļu
tradicionālos ēdienus – biezzupas,
otros ēdienus un desertus, vēroja
tautas deju kolektīvu “Baltica”, kas
nodejoja divas tradicionālās dejas.
Projekta rezultātā tika ne tikai
pilnveidotas iemaņas matemātikā un
angļu valodā, un iegūti sertiﬁkāti, bet
arī radītas spožas atmiņas un iegūti
jauni draugi.

17.maijā Tilžas vidusskolas
kolektīvs,
projekta
Pumpurs
8.3.4 “Es videi vide man”
ietvaros, skolas rotaļu laukumā,
izveidoja „Sajūtu taku”. Pirms
takas izveidošanas, čakli strādāja
7.klases kolektīvs sadarbībā ar
dizaina un tehnoloģiju skolotāju
Ēriku
Mičuli,
kurš
veidoja
sajūtu takas ierobežojumus un
rūpējās par zemes rakšanu un
vietas
iekārtošanu.
Projekta
koordinatori - skolotāja Aija
Bērziņa, dizaina un tehnoloģiju
skolotājs Ēriks Mičulis un skolas
direktore Gunta Rižā rūpējas par
pasākuma izdošanos.
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Nedēļu pirms „Sajūtu takas”
atklāšanas viss Tilžas vidusskolas
kolektīvs
lozēja,
kādus
dabas
materiālus sarūpēs takas atklāšanai.
Kolektīviem bija jāatnes dabas
materiāli, kā arī jāizdomā aktivitāte,
ko veiks pasākuma dienā, izmantojot
izlozētos
materiālus.
1.klase
skaidas, 2.klase - kūdra, 3.klasesmiltis, 4.klase - koka mizas, 5.klasepriežu čiekuri, 6.klase - sūnas, 7.kase
- egļu čiekuri, 8.klase - koka ripas,
9.klase - akmeņi, 12.klase - meldi vai
zariņi, skolas darbinieki - vilna.
Neskatoties uz ļoti nelabvēlīgiem
laika apstākļiem, jo lija lietus,
pasākums bija jautrs un skolēniem
ļoti patika. Katrs klases kolektīvs
piepildīja
savu
„Sajūtu
takas”
laukumu un vadīja jautras aktivitātes.

PROJEKTI/IZGLĪTĪBA

BALVU NOVADA ZIŅAS

Nometne “Krāsainā vasara”

Ģimeņu sporta
spēles

Agnese Puļča (informācija un foto)
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
no 6.-10.jūnijam norisinājās dienas
nometne “Krāsainā vasara”, kurā
piedalījās bērni no 9-11 gadu
vecumam. Nometnes programma
bija veidota balstoties trīs sfēru
stiprināšanas pieejā – emocionālās,
sociālās un personības. Nometnes
mērķis bija, gūstot pieredzi dažādu
radošu un praktisku izaicinājumu
formā,
stiprināt
bērnu
ticību
saviem spēkiem, vēlmi izzināt
un motivāciju, pilnveidot bērnu
prasmes, dažādot brīvo laiku un
veicināt piederības sajūtu.
Nometnes katrai dienai bija sava
tēma. Pirmā diena bija nometnes STARTS,
kurā bija iepazīšanās un saliedēšanās
aktivitātes, tika izstrādāti nometnes
noteikumi, veidots krāsains nometnes
karogs, spēlētas spēles un notika
foto ierentēšanās pa Lāču dārzu. Otrā
diena “Mana pilsēta BALVI” bija veltīta
Balviem, tajā bija spēle “Kahoot” par
Balviem, foto orientēšanās pa Balviem,
radošās darbnīcas un noslēgumā Balvu
ezers un tā apkārtne no peldošās pirts.
Trešā diena “Es vESels” bija vērsta uz
veselīga dzīvesveida popularizēšanu,
tāpēc sākumā bija radošās darbnīcas,
bet pēc tam riteņbraukšana uz rančo
“Ozolmājām”, kurā kopā tika nobraukti
aptuveni 15 km, kas priekš šāda vecuma
bērniem ir sasniegums. Ceturtdiena
“Dari PATS” bija mierīgāka, vairāk ar

Ilze Brokāne
Foto: personīgais arhīvs

radošajām un aktīvajām darbnīcām,
kuras vērstas uz saskarsmes un
sadarbības prasmju veicināšanu. Vēlāk
devāmies uz Balvu peldbaseinu, kur
attīstījām peldēšanas prasmes un labi
pavadījām laiku. Nometne noslēdzās
ar braucienu uz Viļakas pusi, kur gan
izlauzāmies no izlaušanās istabas “Pīci
panti”, gan apskatījām Viļakas ezera
salu un apguvām supošanas prasmi
“Ezertūrē”. Paldies nometnes skolotājām
Gunitai Mincānei, Alīnai Loginai, Ditai
Niperei, Līgai Bulei, Inesei Hmarai, Intai
Ozolai par interesantajām, aktīvajām un
saturīgajām nodarbībām.

Sporta svētki pirmsskolas bērniem

2022.gada
10.jūnijā
Medņevas
pagasta
Semenovas ciemā
projekta
Nr.
9.2.4.2/16/I/073
“Veselības veicināšanas un
slimību proﬁlakses pasākumi
Viļakas pilsētā un apkaimē”
realizācijas ietvaros, notika
ģimeņu
sporta
spēles
pirmsskolas vecuma bērniem,
vecākiem un vecvecākiem.
Rīta pusē uz kopīgu rīta
vingrošanu dalībniekus aicināja
Viļakas pilsētas Ezis, Vāvere,
Lapsa, Bizmārīte un Rūķis. Pēc
aktīvas vingrošanas un dejošanas
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dalībnieki dalījās komandās. Kopā
ar Lapsu un Bizmārīti 1-3 gadus
veci bērni un vecāki, devās uz
Lapsas pieturu, kur visi kopā veica
dažādas sportiskas aktivitātes,
zīmēja un aktīvi darbojās.
Savukārt, 4-7 gadus veci
bērniem
kopā
ar
vecākiem,
lielajiem brāļiem un māsām,
kā arī pasaku varoņiem, dalījās
komandās.
Dalībnieki
veica
dažādus uzdevumus
– prāta
asināšanai,
roku
veiklībai,
atjautības
uzdevumus
un
stafetes.
Pasākumā
piedalījās
un visu darbību vēroja galvenais
tiesnesis- treneris Ervīns Veļķeris.
Uzvarēja draudzība un pozitīvas
emocijas. Par dalību pasākumā
bērni
saņēma
medaļas
un
veselīgās augļu sulas, bet vecāki
un vecvecāki - diplomus. Pēc
aktivitātēm sekoja cienāšanās ar
augļiem un ogām. Vēlāk dalībnieki
baudīja
prieku
piepūšamajās
atrakcijās un burbuļu spēlēs.

Kvaliﬁcējās Eiropas U18 grupas
čempionātam
Ludmila Beļikova
Foto: no personīgā arhīva
Vieglatlētikas sacensībās
,,Murjāņi 2022” Balvu Sporta
skolas vieglatlētikas nodaļas
treneres Sarmītes Keiseles
audzēknis Raits Markus, raidot
1,5kg smago disku 53,93 m
tālu, kvaliﬁcējās Eiropas U18
grupas čempionātam.
Šobrīd, no 4.-7.jūlijam, Raits
piedalās Eiropas U18 čempionātā,
kurš
norisināsies
Jeruzālemē,
Izraēlā. Lai veiksme pavada Raitu
arī Jeruzālemē. Lielisks panākums Raitam, un prieks, ka ir iespēja
nodarboties ar vieglatlētiku Balvos un turpināt savu izaugsmi Murjāņu
sporta ģimnāzijā. Apsveicam treneri, Raitu, viņa vecākus un visus
Balvu novada vieglatlētikas fanus!

Veterānu veiksmīgie starti
Jānis Strapcāns
(informācija un foto)
Lija Bukovska
Foto: Inga Eisaka
15.jūnija rīts Balvus piepildīja
ar bērnu prieku, smaidiem un čalām!
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
laukumā pulcējās Balvu novada
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
4-7 gadus veci bērni, lai aktīvi un
sportiski aizvadītu šo dienu.
Svētku
organizatori
Balvu
novada Izglītības pārvalde projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros ar
Ziemeļlatgales sporta centra atbalstu,
sarūpēja ﬁziski aktīvu, jautru un
pārsteigumiem piepildītu dienu bērniem.
Sporta svētki sākās ar iesildīšanos
un rīta rosmi Ilutas Balules vadībā.
Ziemeļlatgales sporta centra vadītājs
Arnis Voika uzrunāja mazos sportistus un
informēja par sportiskajām aktivitātēm.
Visu pasākuma laiku bērnus priecēja
jautrā Vārna un veiklais Zaķis, kas
labprāt ar bērniem sportoja, jokojās
un fotografējās. Tikpat lielu prieku
bērniem sagādāja skanīgas dziesmas,
ziepju burbuļi un piepūšamā atrakcija.

Pasākuma ietvaros Izglītības pārvalde
pateicās pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājiem par ieguldījumu pirmsskolas
vecuma bērnu personību veidošanā
2021./2022.mācību gadā.
Svētku noslēgumā visas izglītības
iestādes saņēma pateicības par dalību
svētkos, bumbas un konfekšu pilnas
saujas. Liels un ļoti skaļš PALDIES
tika veltīts sporta organizētājiem
no mazajiem sportistiem. Izglītības
pārvalde pateicas visiem Sporta svētku
dalībniekiem – Balvu PII “Pīlādzītis”,
Balvu PII “Sienāzītis”, Kubulu PII
“Ieviņa”, Viļakas PII “Namiņš”, Rugāju
vidusskolas pirmsskolas grupai, Tilžas
vidusskolas
pirmsskolas
grupai,
Ziemeļlatgales sporta centra vadītājam
Arnim Voikam un viņa komandai,
Edgaram Kaļvam, Ligitai Zakarītei,
Irēnai Začevai, Ivetai Ivanovskai, Balvu
Valsts ģimnāzijai un Balvu Kultūras un
atpūtas centram.
Sporta svētki ﬁnansiāli atbalstīti
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros un
no Balvu novada Izglītības pārvaldes
budžeta.
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18. – 19. jūnijā
Bauskā
norisinājās
Latvijas
pašvaldību
sporta
veterānu
–
senioru
savienības
59.
sporta
spēļu
ﬁnālsacensības. Balvu
novada
komanda,
septiņu
sportistu
sastāvā,
startēja
vieglatlētikā,
izcīnot
kopsummā
11
medaļas.
Labākais sniegums Balvu komandai padevās vecuma grupā 40+,
kurā Egons Lācis kļuva par 59.sporta spēļu trīskārtējo čempionu, izcīnot
uzvaru lodes grūšanā ar rezultātu 13,04 m, šķēpa mešanā 40,90 m un
palika nepārspēts arī diska mešanā. Šajā pašā vecuma grupā Andrim
Strapcānam bronzas medaļa lodes grūšanā un diska mešanā. Dacei
Spridzānei (vecuma grupā 55+) 2.vieta augstlēkšanā un 3.vieta 3 km
soļošanā, bet lodes grūšanā šoreiz pirmajā trijniekā neizdevās iekļūt.
Vecuma grupā 60+ lielisks starts padevās Jānim Circanam, kurš
1.vietu izcīnīja 800 m un 1500 m skriešanā, bet 5 km skrējienā ﬁnišēja
otrais. Andris Spridzāns diska mešanā sasniedza ļoti labu rezultātu
38,46 m, izcīnot 1.vietu un paliekot ceturtais gan lodes grūšanā, gan
šķēpa mešanā. Vecuma grupā 65+ Ērikam Apšeniekam tikai mazliet
pietrūka līdz medaļām, izcīnot ceturtās vietas 400 m, 800 m un 1500
m skriešanā. Vecuma grupā 70+ Jānis Sttrapcāns lodes grūšanā
ar rezultātu 11,38 m izcīnīja 1.vietu, bet diska mešanā, sasniedzot
rezultātu 31,24 m, šoreiz 3.vieta.

KULTŪRA

BALVU NOVADA ZIŅAS

Agrita Luža
Balvu novada svētku programmā šogad
paredzētas dažādas aktivitātes, lai ikviens
novada iedzīvotājs un viesis, apmeklējot
svētku pasākumus, atrastu sev saistošāko
notikumu vai nodarbi.
Jau 13. jūlijā, Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
laukumos, norisināsies pilsētu un pagastu sporta
spēles. Savukārt 14. jūlijā Lāča dārzu pieskandinās
novada folkloras kopas, sniedzot koncertu un
aicinot pievienoties latvisko danču vakarā.
15. jūlijā jauniešus sagaida īpašs notikums
- “Zvaigznāja festivāls” kopā ar dziedātāju
Agnesi Rakovsku (“Triānas parks”), bet sportisko
aktivitāšu cienītāji aicināti pievienoties “Atzeles
līgas 3X3 basketbola” posma sacensībās.
16. jūlijā, Balvu novada svētku darbīgākajā
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dienā, aicinām tikties ar amatniekiem, kuri
demonstrēs savas prasmes radošajās darbnīcās.
Noteikti iesakām apmeklēt arī lauku labumu
tirdziņu un palutināt sevi ar ko garšīgu un
atspirdzinošu kādā no ielu kafejnīcām. Tāpat
interesenti un atbalstītāji tiek gaidīti Balvu novada
atklātajā čempionātā pludmales volejbolā.
Lai novada svētku diena būtu izdevusies
arī mazajiem iedzīvotājiem un ciemiņiem,
Balvu pilsētas estrādē notiks pasākums, kurā
uzstāsies, iespējams, šobrīd populārākais lācis ar
koncertuzvedumu “Ričijs Rū rīko koncertu”. Kad
balsis un deju soļi jau būs iemēģināti, tad droši
varēs doties uz īpaši bērniem veidotu skatuvi,
lai izrādītu savus talantus “brīvajā mikrofonā”,
dziedot, dejojot, runājot dzejoļus un radoši
izpaužoties. Balvu novada svētku dienā, Balvu
evaņģēliski
luteriskajā
baznīcā,
norisināsies

13.jūlijs

sestie vēsturisko ērģeļu svētki -“Latvija ērģeļu
zeme”. Aicinām izmantot iespēju baudīt koncertu
Viktorijas Pakalnieces (soprāns), Ievas Šablovskas
(arfa) un Diānas Jaunzemas - Portnajas (ērģeles)
izpildījumā.
Savukārt uz svētku koncertu Balvu pilsētas
estrādē apmeklētājus gaidīs pūtēju orķestris “Balvi”.
Koncerta laikā tiks pasniegti Balvu novada domes
Atzinības raksti. Taču koncertā “Par vasaru puķēm
un mīlestību” dziedās Dainis Skutelis, Mārtiņš
Ruskis, Ieva Sutugova, Kristīna Zaharova, Olga
Stupiņa, Anita Levša. Instrumentālo pavadījumu
nodrošinās muzikālā apvienība - Mārcis Auziņš,
Juris Kristons, Mārtiņš Burkevics, Ainis Zavadskis.
Vadītājs Valdis Pavlovskis. Svētki noslēgsies ar
balli Balvu pilsētas estrādē, kurā spēlēs grupa
“Vēja runa”. Tiksimies Balvu novada svētkos
no 13. līdz 16. jūlijam!
16.jūlijs

Plkst. 16.00
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumi

No plkst. 9.00 Parkā gar Brīvības ielu

Novada pilsētu un pagastu SPORTA SPĒLES,
ceļojošā kausa izcīņa

(Pieteikšanās (līdz 04.07.), papildus informācija 28301540, e-pasts kultparvalde@balvi.lv)

Piedalīties var ikviens Balvu novada iedzīvotājs, kā arī
citi interesenti, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu, veidojot komandu
vismaz 5 dalībnieku sastāvā un piesakot to līdz 11.jūlijam pa tel.
29432008 (Arnis Voika). Sporta spēļu nolikums pieejams
www.balvi.lv.

Lauku labumu TIRDZIŅŠ

No plkst. 9.00 Brīvības iela
Ielas KAFEJNĪCAS

(Pieteikšanās (līdz 04.07.), papildus informācija 28301540, e-pasts kultparvalde@balvi.lv)

No plkst. 11.00 Volejbola laukumi pie Bolupes tilta

14.jūlijs

Novada atklātais pludmales VOLEJBOLA ČEMPIONĀTS

Plkst. 18.00-23.00 Lāča dārzs
Novada folkloras kopu, etnogrāﬁsko ansambļu
SADZIEDĀŠANĀS, LATVIEŠU ROTAĻU un DANČU VAKARS

Plkst. 11.00 Balvu pilsētas estrāde
Koncertuzvedums visai ģimenei “RIČIJS RŪ RĪKO KONCERTU”

Pēc Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” pasākumiem novada
folkloristi koncertēs Balvos. Aicinām klausīties un pēc tam lustīgi sadejot
folkloras kopu “Upīte” un “Vīteri” pavadībā.

UZMANĪBU!!!!!!
Sakarā ar lielo interesi uzvedums pārcelts uz estrādi.

Plkst. 13.00 - 14.30 Parkā

15.jūlijs

Skatuve bērniem “BRĪVAIS MIKROFONS”

Plkst. 10.00-16.30 Lāča dārzs

(Vēlama iepriekšēja pieteikšanās: 27882927; dagmaaralaicaane@gmail.com)

“Zvaigznāja festivāls” - DIENAS NOTIKUMS JAUNIEŠIEM
kopā ar Agnesi Rakovsku
(“Triānas parks”)

Plkst. 16.00 Balvu evaņģēliski luteriskā baznīca

Mūziķe Agnese Rozniece, kuri daudzi pazīst kā Agnesi Rakovsku šovasar
sākusi ar mūziku saistītu aktivitātēm jauniešiem – “Zvaigznāja kubs”,
kurā var piedalīties bez maksas.
Projekta nolūks ir izglītot un parādīt, cik dažāda var būt mūzika.

Plkst. 12.00
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumi

Sestie vēsturisko ērģeļu svētki-“Latvija ērģeļu zeme” koncerts AICINĀJUMS
Viktorija Pakalniece (soprāns), Ieva Šablovska (arfa, Diāna Jaunzema- Portnaja (ērģeles).
Ērģelniece ir mūsu novadniece, mācījusies Balvu 1. vidusskolā, beigusi Balvu Mūzikas skolas
klavieru klasi.

Plkst. 18.00 Balvu pilsētas estrāde
Pūtēju orķestra “BALVI ” KONCERTS, novada Domes
ATZINĪBAS RAKSTU pasniegšana

Koncertu vadīs Daugavpils teātra aktieri, mūsu novadniece, Agnese Laicāne un Māris Korsiets.

Atzeles līgas 3X3 BASKETBOLA POSMS - Balvi, Madona,
Gulbene, Alūksne
16.jūlijs
No plkst. 9.00 Parkā pie Vēja zvaniem

Plkst. 19.30 -21.00 Balvu pilsētas estrāde
VAKARA KONCERTS “Par vasaru puķēm un mīlestību”

Dainis Skutelis, Mārtiņš Ruskis, Ieva Sutugova, Kristīna Zaharova, Olga Stupiņa, Anita Levša.
Instrumentālo pavadījumu nodrošinās muzikālā apvienība - Mārcis Auziņš, Juris Kristons, Mārtiņš
Burkevics, Ainis Zavadskis

AMATNIEKU tikšanās, prasmju demonstrējumi,
radošās darbnīcas

Plkst. 22.00 - 03.00 Estrāde
BALLE ar grupu “Vēja runa”

(Pieteikšanās, informācija: biedrība “Azote” 29445914)
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BALVU NOVADA ZIŅAS

Balvu novada svētku laikā tiks
godināti Balvu novada iedzīvotāji,
pasniedzot Balvu novada domes

KULTŪRA

VI Starptautiskais klasiskās
dramaturģijas amatierteātru festivāls

“ĶIRŠU DĀRZS 2022”

ATZINĪBAS RAKSTUS:

•
Bērzpils pagasta iedzīvotājai ANNAI GUSTEI
par ieguldījumu Bērzpils pagasta sakrālā mantojuma
saglabāšanā un uzturēšanā;
•
Individuālā darba veicējai DACEI ŠULTAI par
pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un novada vārda
popularizēšanu;
•
Rokdarbniecei, biedrības “Mežģis” dalībniecei
MARIJAI BLEIVEI par pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti un novada vārda popularizēšanu;
•
SIA “BalviFlora” darbiniecei EDĪTEI ĻVOVAI
par
ilggadēju,
profesionālu,
apzinīgu
darbu
uzņēmumā SIA “BalviFlora” un savu zināšanu un
prasmju nodošanu jaunajiem darbiniekiem;
•
Krišjāņu Tautas nama vadītājai INESEI
KALNIŅAI par profesionālu, radošu un apzinīgu
darbu un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā
Krišjāņu pagastā;
•
Šķilbēnu
pagasta
iedzīvotājai
MĀRĪTEI
ŠAKINAI par brīvprātīgu pilsonisko aktivitāti, veicot
nopietnus un sistemātiskus arhīva pētījumus par
Šķilbēnu ciemu un tam pieguļošo teritoriju;
•
Balvu Mūzikas skolas profesionālās un
interešu izglītības skolotājai LINDAI VĪTOLAI par
profesionālo darbību, pozitīvu novada tēla veidošanu
un novada vārda popularizēšanu, un audzēkņu
augstiem sasniegumiem konkursos;
•
Balvu Mūzikas skolas direktora vietniecei
RITAI KOČEROVAI par profesionālu un kvalitatīvu
mācību procesa organizēšanu un ieguldījumu bērnu
muzikālajā izglītošanā;
•
SIA “Senda DZ” pārdevējai ĻENAI KLIMOVIČAI
par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu
uzņēmumā “Senda DZ”;
•
Lazdukalna pagasta Beņislavas etnogrāﬁskā
ansambļa vadītājai REGĪNAI ČUDARĀNEI par
ilggadēju
un
nozīmīgu
ieguldījumu
kultūras
mantojuma
saglabāšanā,
popularizēšanā
un
nodošanā jaunajām Balvu novada paaudzēm;
•
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājai un
bibliotekārei VINETAI MUZAĻEVSKAI par radošu,
profesionālu, rezultatīvu pedagoģisko darbu un
ieguldījumu jauniešu uzņēmējdarbības prasmju
nostiprināšanā;
•
Balvu Mūzikas skolas vijoļspēles skolotājai,
vokālā
ansambļa
“Razdoļje”
vadītājai
ZOJAI
ZAHAROVAI par profesionālu radošo darbu un
nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides
veidošanā.
•
Žīguru Kultūras nama direktorei, Medņevas
dramatiskā kolektīva vadītājai VALENTĪNAI KAĻĀNEI
par ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras
nozares norisēs, kultūras vērtību un prasmju
saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

WWW.BALVI.LV

Balvos 28.07.-31.07.
28.07. (CETURTDIENA)

LAIKS

TEĀTRIS

17.00
19.00 –
20.00

IZRĀDE

Festivāla atklāšana
SVĒTĀ MISE
Nora Vētra-Muižniece
“MĀSAS”

Naudaskalna Tautas
nama dramatiskais
kolektīvs

VIETA

IEEJAS
MAKSA

Balvu Romas
katoļu baznīca
KAC lielā zāle

5.00 EUR

29.07. (PIEKTDIENA)
18.00 19.50

Salaspils teātris

Antons Čehovs
“KAIJA”

KAC lielā zāle

5.00 EUR

20.00 21.00

Ausekļa Limbažu
teātris

“NAUDA” pēc
Rūdolfa Blaumaņa
lugas “Ļaunais gars”
motīviem

KAC mazā zāle

5.00 EUR

21.30 22.40

Unes Babickaites
Kupišķu kultūras
centra teātris
(Lietuva)

“SĀGA PAR JUZU” pēc
Joza Baltuša stāsta
motīviem

KAC lielā zāle

5.00 EUR

30.07. (SESTDIENA)
10.00 –
10.50

Valkas Pilsētas
teātris

Antons Čehovs
“LĀCIS”

KAC mazā zāle

5.00 EUR

11.00 –
11.55

Rīgas Tehniskās
universitātes
studentu teātris
“Kamertonis”

“DZIRNAVNIECES
NOSLĒPUMS”
pēc Kārļa Skalbes
pasakas “Kaķīša
dzirnavas” motīviem

KAC lielā zāle

5.00 EUR

12.10 –
12.55

Gulbenes Tautas
teātris

Mihails Haifecs
“ROKENROLS UZ
SOLIŅA”

KAC mazā zāle

5.00 EUR

13.1514.30

Valkas Pilsētas
teātris

Nikolajs Gogolis
“VECLAIKU
MUIŽNIEKI”

KAC lielā zāle

5.00 EUR

16.15 –
18.15

Jēkabpils Tautas
teātris

Mitčels Aivons
“RUDENĪGAIS BLŪZS”

KAC lielā zāle

5.00 EUR

19.00

Salaspils teātris

Ādolfs Alunāns “
ŠNEIDERIENES”

Balvu pilsētas estrāde
5.00 EUR
(iegādājoties biļeti
iepriekšpārdošanā kopā ar
zaļumballi ieejas maksa
7.00 EUR)

20.00

Festivāla “ĶIRŠU DĀRZS 2022” noslēguma
pasākums

22.00

Zaļumballe kopā ar brāļiem PUNCUĻIEM

12.15 –
13.45

Rēzeknes Tautas
teātris

Anna Rancāne
“MEKLĒJIET
SIEVIETI”

Balvu Sakrālās
kultūras centrs

Bezmaksas
ieejas karte

14.00 –
16.30

Ogres Pilsētas teātris

Antons Čehovs
“IVANOVS”

KAC lielā zāle

5.00 EUR

5.00 EUR
(abonements nav
attiecināms)

31.07. (SVĒTDIENA)

INFORMĀCIJA PAR BIĻETĒM:
Ieejas maksa 5 EUR uz katru izrādi vai abonements 30 EUR uz visām
četru dienu izrādēm Balvos.
Biļešu iepriekšpārdošana - “BIĻEŠU PARADĪZES” kasēs
(Balvos, Brīvības iela 61) vai www.bilesuparadize.lv un pasākuma
dienā uz vietas.

Tā kā pagājušā gada valsts svētku sarīkojumā
Atzinības rakstu saņēmēji nevarēja piedalīties, tad
Balvu novada domes Atzinības raksts tiks pasniegts
arī SERGEJAM ĻEBEDEVAM par ilggadēju un
profesionālu darbu SIA “Balvu enerģija” un aktīvu
līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, un JURIJAM
ČEREVINAM par ilggadēju un profesionālu darbu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un
pašaizliedzīgo un nesavtīgo ikdienas darbu vīrusa
COVID-19 uzliesmojuma laikā.

BEZMAKSAS IEEJAS KARTES varēs izņemt Balvu Kultūras un atpūtas
centra kasē no šī gada 12. jūlija vai izrādes dienā uz vietas
(vietu skaits ierobežots).
FESTIVĀLA PROGRAMMĀ IESPĒJAMAS IZMAIŅAS.

•
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Seko līdzi informācijai:
• www.balvi.lv
https://www.facebook.com/BalvuKAC

BALVU NOVADA ZIŅAS

KULTŪRA

WWW.BALVI.LV

No 28. līdz 31. jūlijam Balvos notiks VI Starptautiskais klasiskās dramaturģijas amatierteātru festivāls “Ķiršu dārzs 2022”, kurā pulcēsies
10 amatierteātru kolektīvi no Latvijas un Balvu sadraudzības pilsētas Kupišķi - Lietuvā. Festivāla ietvaros būs iespēja noskatīties 12 izrādes,
kuras tiks spēlētas – Balvu Kultūras un atpūtas centra lielajā un mazajā zālēs, Balvu Sakrālās kultūras centrā un pilsētas estrādē.

INFORMĀCIJA PAR AMATIERTEĀTRU KOLEKTĪVIEM UN IZRĀDĒM
AUSEKĻA LIMBAŽU TEĀTRIS
Izrāde “NAUDA” pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas
“Ļaunais gars” motīviem
(Režisore Inta Kalniņa)
Iestudējuma pamatā ir latviešu dramaturģijas klasiķa
Rūdolfa Blaumaņa luga “Ļaunais gars”. Režisore Inta
Kalniņa no plašā materiāla izvēlējusies uzsvērt vienu
tēmu – naudas varu pār cilvēkiem. Tā ir šī laika lielākā
bēda, jo naudas dēļ cilvēks kļūst traks. Kad tās ir
daudz, cilvēks nevar vien izdomāt, ko ar to iesākt,
kā nosargāt. Izrādes pievilcību vairo Tautas lietišķās
mākslas studijas “Dzilna” vadītājas Baibas Vaivares
radītie tērpi. Kostīmi ne vien labi izskatās, bet arī palīdz
aktieriem iejusties tēlos. Uzliec galvā augsto cepuri –
mugura iztaisnojas un nav grūti sajusties lepnākai.
UNES BABICKAITES KUPIŠĶU KULTŪRAS
CENTRA TEĀTRIS (LIETUVA)
Izrāde “SĀGA PAR JUZU” pēc Joza Baltuša stāsta motīviem
(Režisors Jonas Buziliauskas)
Izrāde “Sāga par Juzu” (pēc Juoza Baltušisa stāsta
motīviem) stāsta par vientuļnieku Juzu, kurš slēpdamies
no nelaimīgas mīlestības, brīvprātīgi apmetās purvā,
taču drīz vien saprot, ka no globālām kataklizmām
(piemēram, genocīda, kara, deportācijām) izbēgt
nevar. Taču svarīgi ir tas, kā cilvēks uzvedas kataklizmu
priekšā, cik daudz cilvēcības viņā palicis. Kādus
lēmumus viņš pieņem? Stundas laikā izrādes veidotāji
cenšas parādīt visu Juzas dzīvi. Izrāde lietuviešu
valodā.

NAUDASKALNA TAUTAS NAMA
DRAMATISKAIS KOLEKTĪVS
Nora Vētra - Muižniece ,,MĀSAS”
(Režisore Vaira Resne)
Pirmskara Latvijā skaista ezera krastā darbojas
lielas dzirnavas, kam ir kultūrvēsturiska nozīme.
Tās apsaimnieko bagāta, laimīga ģimene. Paiet 50
gadi... Mēs uzzinām kā veidojusies lugas varoņu
dzīve. Izrāde iestudēta Latvijas simtgadei, jo tas ir
viens no mūsu tautas likteņstāstiem. LNKC skatē
„Gada izrāde 2017“ iegūts II pakāpes diploms.

SALASPILS TEĀTRIS
Ādolfs Alunāns “ŠNEIDERIENES”
(Režisore Edīte Neimane, komponists Valdis Zilveris)

GULBENES TAUTAS TEĀTRIS

Ādolfs Alunāns tiek saukts par latviešu teātra tēvu, un
Salaspils teātris cienot un mīlot iestudējis viņa 1889.
gadā uzrakstīto lugu “Šneiderienes”.
Skatītājam
atklāsies Luīzes, Minnas un Kalniņu Jāņa mīlas
trīsstūris, pa vidu jauksies atraktīvās lauku kukažas
un izmanīgās pilsētas jumpravas, bet visu kopā turēs
neticami iznesīgie, dziedošie un dejojošie Ādolfs un
Alunāns. Jautras melodijas, azartiska aktierspēle,
pozitīvas emocijas!

Mihails Haifecs “ROKENROLS UZ SOLIŅA”
(Režisore Ineta Krastiņa)
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Monoizrāde. Vientuļa sieviete, cerot sastapt savu
otro pusīti, atnāk uz “aklo” randiņu parkā, tomēr
viņas mēģinājums iepazīties ir neveiksmīgs. Tajā
pašā laikā kāds cits vīrietis, ar kuru viņa iepazinās
rokenrola deju nodarbībās, cenšas iekarot
sievietes uzmanību.

KULTŪRA
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SALASPILS TEĀTRIS

RĒZEKNES TAUTAS TEĀTRIS

OGRES PILSĒTAS TEĀTRIS

Antons Čehovs “KAIJA”
(Režisore Edīte Neimane)

Anna Rancāne “MEKLĒJIET SIEVIETI”
(Režisore Māra Zaļaiskalns)

Antons Čehovs “IVANOVS”
(Režisors Jānis Kaijaks)

Antona Čehova luga “Kaija” pieder pie pasaules
dramaturģijas klasikas zelta fonda. Tā uzrakstīta
1856. gadā un iestudēta visā pasaulē. Autors
lugu nosaucis par komēdiju, bet Salaspils teātra
izrāde ir skumja komēdija. Izrāde ir par dzīves
jēgas meklējumiem, mīlestību, par personīgo
likteņu nesakārtotību. Jauna meitene, kas
uzaugusi pie ezera, un aizrautīgais, taču
pārmēru jūtīgais topošais rakstnieks cenšas
iekļūt mākslas pasaulē, tomēr šī pasaule nav
patvērums, kurā var aizbēgt no dzīves. Izrādē
kopā savijas skumjais un smieklīgais, rupjais
un svētais, satikšanās un šķiršanās, strīdi un
grēksūdzes. Gandrīz visas izrādē darbojošās
personas ir nelaimīgas gan savā personīgajā
dzīvē, gan darbā un jaunradē. Katrs tiecas pēc
laimes, grib izrauties no bezjēdzīgās dzīves,
pacelties spārnos un aizlidot līdzīgi kaijai…

Annas Rancānes luga “Meklējiet sievieti” ir
grotesks vēstījums par cilvēku attiecībām, par
vientulību un mākslinieka talanta spēku, par
uzdrīkstēšanos un ticību brīnumam, kas var
mainīt pasauli. Galvenais varonis ir parasts
ikdienas cilvēks, kāda mākslas muzeja Apsargs
provinces pilsētiņā. Muzejā vīrietis satiek
neparastu Sievieti, kura liek viņam palūkoties
uz savu dzīvi no pavisam cita skatu punkta
– sievietes dēļ viņš pat nokļūst neikdienišķā
situācijā – policijas izolatorā, kur sastopas ar
citiem bēdubrāļiem. Šī Sieviete var kardināli
pārveidot Apsarga dzīvi un darīt to laimīgu,
bet vai viņš spēj noticēt šai iespējai un ļauties
brīnumam? Izrādes sižetā ir uzsvērts komiskais
un
traģikomiskais,
izmantots
kontrasts
starp fantastisko un reālo, izceļot esamības
pretrunas.

“Ivanovs” ir pirmā lielā Antona Čehova luga,
un vienīgā kuru viņš nosaucis par drāmu. Ogres
teātra iestudējums ir mēģinājums klasiskajā
lugā saskatīt šodienai aktuālas tēmas. Kas
ir Ivanova problēma 21. gadsimtā? Izmisīga
vēlme būt īpašam – sasniegt kaut ko vairāk,
iet pret sabiedrības normām, pārveidot pasauli,
uzņemties riskus – būt “modernam” jauno
laiku cilvēkam. Kas ir cilvēks, kas dzīvo pēc
citu radītiem standartiem? Vai cilvēks ir viņš
pats vai sabiedrības radīts? Izrāde saņēmusi
Latvijas Nacionālā kultūras centra skates Gada
izrāde 2018 augstākos apbalvojumus: Gada
izrāde, Gada režisors (Jānis Kaijaks), Gada
aktieris (Andris Krauja – Ivanovs), Gada aktrise
(Margarita Lutere – Anna Petrovna), Gada otrā
plāna aktieris (Andris Peismalietis – Ļebedevs).

VALKAS PILSĒTAS TEĀTRIS
RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES
STUDENTU TEĀTRIS “KAMERTONIS”

Antons Čehovs “LĀCIS”
(Režisors un scenogrāfs Aivars Ikšelis)

Izrāde “DZIRNAVNIECES NOSLĒPUMS”
pēc Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša
dzirnavas’’ motīviem
(Režisore Ludmila Stančika)

A. Čehova “Lācis” ir stāsts par sievieti, kura
pēc vīra nāves nolēmusi sevi aprakt četrās
sienās, lai pierādītu savu uzticību un mīlestību,
tomēr kādā dienā atraitnes vientulību iztraucē
kāds bezkaunīgs svešinieks. Vai vin�a saglabās
savu uzticību,vai tomēr pakļausies kaislībai?
Iestudējuma pamatā ir stāsts par mīlas romānu,
kas izceļas starp diviem svešiniekiem. Galvenie
varoņi viens pret otru izrāda naidu, pēc tam
mīlestību, un spēles noteikumi šajā lugā ir
zināmi tikai viņiem. Tā nemanot veidojas stāsts
par bezgalīgo nekonsekvenci. Kad viņa saka
‘’nē’’, tas nenozīmē - nē. Kad vin�š saka “jā”,
tas nenozīmē - jā. Izrāde latviešu un krievu
valodās.

Skaista teika pēc Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša
dzirnavas” motīviem. Viss, kas sastopams uz
pasaules, slēpj kādu noslēpumu. Lielākais no
tiem – piedošana. Pa kādu ceļu izvēlēties iet –
baltu, pelēku vai melnu? Kopā ar skatītājiem
iejutīsimies interesantā dzīves izmēģinājumu
stāstā un uzzināsim noslēpumu, kurš palīdz
izdzīvot pašos grūtākajos apstākļos un mainīt
šo nepilnīgo pasauli uz labāko pusi. Izrāde
krievu valodā.

JĒKABPILS TAUTAS TEĀTRIS
Aivons Menčels “RUDENĪGAIS BLŪZS”
(Režisore Inta Ūbele)
Traģikomēdija 2 daļās.
Kā dzīvot tālāk, kad labākā dzīves daļa ir jau aiz
muguras, vīri aizsaulē, bet dzīve ar to nebeidzas?
Kā sadzīvot ar melanholiju un skumjām?
Šajos jautājumu labirintos Aivona Menčela
traģikomēdijā “Rudenīgais blūzs”
atbildes
meklē arī trīs atraitnes, kas ir nodibinājušas
pat tādu kā kapu klubiņu. Bet negaidīti satikts
vīrietis trīs dāmu ierasto kārtību izjauc! Par ko
ir izrāde? Varbūt par to, ka mīlestībai, ilgām un
skaistumam nav gadu cenzs. Rudens ir laiks,
kad esam ļoti norūdījušies, un dzīves rudens ir
īstais laiks uzsākt ko jaunu! Samērā asprātīgā
veidā to dara arī izrādes varoņi.
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VALKAS PILSĒTAS TEĀTRIS
Nikolaja Gogoļa pasaka pieaugušajiem
“VECLAIKU MUIŽNIEKI”
(Režisors un scenogrāfs Aivars Ikšelis)
Iestudējums veidots pēc stāsta “Veclaiku
muižnieki”
motīviem,
kur
divu
laulāto
dzīvesbiedru kopdzīve viņu ģimenes muižu
pārvērtusi par veselu Visumu, kas pārpildīts ar
mīlestību un rūpēm vienam par otru. Šajā muižā
klētis vienmēr pārpildītas ar dabas veltēm,
fajansa baltās krūzītes gaida ierodamies jaunus
un jaunus viesus. Izrādes varoņi it kā lidinās
savos sapņos, joko viens par otru, apspriež
ģimenes sadzīvi. Viss uz skatuves norimst un
zaudē savu apbrīnojamību, kad laiks, kas itin kā
bija apstājies šajā idillē, sāk savu neapturamo
skrējienu. Izrāde latviešu un krievu valodās.

“Skatītājiem tiks piedāvāti
klasikas iestudējumi un
mūsdienīgāks repertuārs.
Gaidīsim Jūs, mīļie
skatītāji, festivāla “Ķiršu
dārzs” svētkos!”
Balvu Tautas teātra
mākslinieciskā vadītāja
Vaira Resne
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Lai mums nevienam nevajadzētu
piedzīvot savu Sibīrijas stāstu
Agrita Luža (informācija un foto)

Arī pirms 81 gada, 1941.
gada 14. jūnijā, vasara bija savā
pilnbriedā. Arī tad cilvēki devās
savās ikdienas gaitās, ģimenēs
auga
bērni,
cilvēki
dzīvoja,
plānoja, nenojaušot, ka 14. jūnijs
būs diena, kad ļaunums, kuram
vienmēr ir augsta cena, nāks un
atņems visu. Patiesi – ļaunumam
vienmēr ir augsta cena, tas
neredzams klejo ielās un laukos,
te uzglūn laimei, te blakus tai iet.
Tas sameklē mirkli, kad sasiet
cilvēkam rokas un nodarīt pāri.
14.jūnijā, kad visā Latvijā
notiek Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas pasākumi, spēcīgi līst lietus.
Represētie, kuri ir ieradušies pie
pieminekļiem, zina sacīt, ka debesis
raud, izlejot asaras par pagātnes un
šodienas netaisnībām.
Piemiņas pasākumi norisinājās
arī
Balvu
novadā.
Uzrunājot
klātesošos piemiņas brīdī Balvos,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja
vietniece
Sandra
Kapteine, atzina, ka šis ir sarežģīts
laiks, kas pārdomās liek atkal un
atkal atgriezties pie notikumiem,
kas risinājušies mūsu valsts vēsturē
pirms 81 gada. “Šī ir viena no
drūmākajām dienām mūsu valsts
vēsturē, kad padomju okupanti,
nešķirojot – zīdainis vai vecs cilvēks,
zemnieks vai uzņēmējs, ielauzās
5000 ģimenēs un salauza vairāk nekā
14 000 cilvēku dzīves. Tajā dienā tik
daudziem sākās moku ceļš uz Sibīriju,
kas diemžēl lielai daļai represēto bija

arī pēdējais dzīves ceļš. Iespējams,
ka mums līdz šī gada 24. februārim
bija grūti iedomāties, kā tas var
būt, ka vienā mirklī tiek atņemts
viss. Taču nu jau trešo mēnesi mēs
redzam tās ciešanas, pazemojumus
un zaudējumus, kādus piedzīvo
Ukrainas tauta un saprotam, ka tās ir
sāpes, kuras no sirds nekad nevarēs
izdzēst,” teica S. Kapteine.
Pie
Kubulu
pagasta
Balvu
stacijas piemiņas akmens klātesošos
uzrunāja Kubulu pagasta pārvaldes
vadītājs Artūrs Luksts: “Pasaulē
šobrīd ir nemiers, jo tepat netālu
notiek karš. Tāpēc, neskatoties uz to,
vai līst lietus vai spīd saule, mums ir
jābūt šodien šeit un jāpiemin to, kas
ir noticis, lai nekad, nevienā valstī
uz pasaules vairs šī baisā vēsture
neatkārtotos,” aicinot klātesošos uz
klusuma brīdi, teica A. Luksts.
Arī
Balvu
katoļu
draudzes
prāvests
Mārtiņs
Klušs
pauda
pārdomas par to, ko mums katram
nes šis laiks. “Pārlapojot šī rīta
laikrakstus, atmiņā palika kādas
meitenes rakstītais par 1941. gada
14. jūniju. Viņa rakstījusi: “Šķiet, ka
Latvijā ir maz tādu ģimeņu, kuras
nav skārušas deportāciju šausmas.
24. februāris manas ģimenes un
klases atmiņā paliks kā baiļu un
neziņas
datums.
Nepiedodams
krievu iebrukums ukraiņu zemē. Vai
atkal būs iebrukums arī Latvijā un
pēc tam Sibīrija? Vai atkal nāves
un sakropļoti likteņi? Vai atkal
tautas dvēseles saglabāšanās tikai
teātrī, mūzikā un dzejā, un klusos
sapņos? Reiz brīnījos, uzzinājusi,
ka kādam manam radiniekam skapī
stāv Sibīrijas maiss. Pavisam parasts

Arī Rugāju skvērā uz piemiņas brīdi pulcējās cilvēki, piekrītot, ka šī
diena ir ar drūmu noskaņu. “1941. gadā liela daļa Latvijas iedzīvotāju
piedzīvoja gan lielas bēdas, gan sāpēs par zaudētājām mājām,
izjauktajām ģimenēm un zudušo dzimteni. Mūsu katra pienākums
ir neaizmirst šos traģiskos notikumus un atcerēties šos skaudros
likteņus,” teica Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja Arnita Pugača.
maiss ar zābaku pāri, zeķēm, veļu,
siltu kamzoli, sērkociņiem un vēl šo
un to. Viņš to nevienam neļāva aiztikt
vai, nedod, Dievs, pavasara tīrīšanas
laikā izmest. Un šogad arī es,
noskatījusies aizsardzības ministra
instrukciju, sakrāmēju savu „Sibīrijas
maisu”. Ceru, ka to nekad nevajadzēs
izmantot. Un viskarstāk vēlos, lai
turpmākos tūkstoš gadus un vēl ilgāk
nevienam bērnam nevajadzētu stāstīt
savu Sibīrijas stāstu.” Šīs pārdomas
ir ļoti vērtīgas ikvienam no mums,
tāpat kā apziņa, ka patriotisms, tēvu
zemes mīlestība ir pats svarīgākais
šeit dzīvojot, strādājot un veidojot
vidi sev apkārt,” pārliecināts M. Klušs.
Domājot par vārdu “genocīds”
un tā nozīmi, asociācijas ir nežēlīgas
– iznīcināt pilnībā vai daļēji, pēc
tautības vai rases, pēc reliģiskās

piederības, izšķirt ģimenes, nošķirt
bērnus no vecākiem. “Velns jau neko
jaunu nevar izdomāt, viss ļaunums,
kas ir šajā pasaulē, tikai atdarina
to, kas jau ir bijis. Jā, Dievs sargā,
Dievs žēlo, bet ļaunumam pasaulē
sava pēdējā žults ir jāizspļauj. Kad
tu saproti, ka ļaunums var skart arī
mani, manu ģimeni - ko tad, lai es
daru? Pieminēsim tos, kas netaisni
cietuši, stāvēsim pretī ļaunumam, lai,
cik grūti tas būtu. Jo katrs mēs ieroci
rokās nepaņemsim, bet pretoties
ļaunumam mēs varam tad, kad mēs
pastāvam par taisnību,” aicināja
Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas
prāvests Mārtiņš Vaickovskis.
Ziedu un svecīšu nolikšana
notika arī pie bijušajām dzelzceļa
stacijām Žīguros, Borisovā, Vecumos
un pie Viļakas Jauniešu centra.

Piemin Masļenku traģēdijā kritušos robežsargus
Sarmīte Tabore
Foto: Dace Zariņa, Laima Timmermane
Pagājuši 82 gadi kopš 1940.
gada 15.jūnija Masļenku tragēdijas,
kad
NKVD
karavīri
šķērsoja
Latvijas robežu un uzbruka Latvijas
robežsargu
postenim
Masļenku
ciemā.
2016. gada 15. jūnijā
Baltinavas novadā Baltinavā atklāja
Masļenku traģēdijas piemiņas zīmi
“1940 gada 15.jūnija Masļenku
traģēdija”, katru gadu, atceroties
šo traģēdiju un godinot Latvijas
Valsts robežsardzi, Baltinavā notiek
atceres pasākums.
Arī
šogad,
15.jūnijā,
kritušo
robežsargu piemiņu godināja Latvijas
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes
amatpersonas,
Valsts
robežsardzes
koledžas
pārstāve,
Balvu
novada
pašvaldības Baltinavas iestāžu darbinieki,
Baltinavas katoļu draudzes prāvests,
kuri pie piemiņas zīmes nolika ziedus uz
aizdedza svecītes.
Mūsu Baltinava
atrodas pašā
pierobežā, mēs, baltinavieši, apzināmies,
ka mūsu Baltinava atrodas pierobežā, ka
šī ir īpaša vieta. Šī vieta ir mūsu lepnums,
šī vieta ir mūsu pienākums un atbildība
pret savu Dzimteni! Šodienas globālo
notikumu kontekstā 1940.gada 15.jūnija
Latvijas robežsargu varoņdarbs ir zīmīgs
vēstījums mums, tas ir apliecinājums
tēvzemes
mīlestības
mūžīgai
pastāvēšanai. Vislielākie pateicības vārdi
mūsu aizstāvjiem, kuri šodien sargā
Latvijas robežas un vislielākie pateicības
vārdi mūsu aizstāvjiem, kuri atdeva
savas dzīvības!

No kreisās puses - VRS Viļakas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta galvenā
inspektore kapteine Laima Timmermane, Baltinavas katoļu draudzes prāvests Filips Davidovičs, Baltinavas
pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore, Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures
izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Zariņa, VRS Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības
nodaļas inspektors (kinologs) Egīls Ločmelis(goda sardze), VRS Viļakas pārvaldes Robežkontroles
un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks majors Raimonds Romanovskis, VRS Viļakas pārvaldes
Punduru robežapsardzības nodaļas inspektors virsniekvietnieks Edgars Vizulis(goda sardze). No labās
puses: Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Marija Bukša, Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas darbiniece Aira Sekace, Baltinavas bibioltēkas darbiniece Ināra Bubnova, Baltinavas muzeja
vadītāja Antra Keiša, Baltinavas kultūras nama vadītājas p.i. Iveta Gabrāne, Baltinavas vidusskolas
vēstures skolotāja Inta Ludborža, Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns, VRS Viļakas
pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas priekšnieks majors Mārtiņš Kalnejs.
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Atzīmēti Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētki Augustovas baznīcā
Agrita Luža (informācija un foto)
Augustovas
svētās
Elizabetes
Romas
katoļu
baznīca ir ievērojama ar to, ka
tajā atrodas viena no retajām
altāra svētgleznām, kas ir tikai
divās baznīcās Latvijā (otra
šī svētglezna atrodas svētā
Franciska baznīcā) - Nemitīgās
Palīdzības Dievmātes glezna. Kā
vēsta tradīcija - tai ir dziedinošs
spēks, lai arī tā ir kopija no
oriģinālās gleznas, kas atrodas
Romā svētā Alfonsa Liguri
baznīcā. Nemitīgās Palīdzības
Dievmātes
svētkus
baznīca
atzīmē ik gadu 27. jūnijā.
Jau vairāk kā 10 gadus, prāvesta
Oļģerta Misjūna kalpošanas laikā, pēc
draudzes vadītājas Guntas Grigānes
ieteikuma, tieši šajā dienā Augustovas
baznīcā tiek godināta Nemitīgās
Palīdzības Dievmāte. Tā ir īpaša
draudzes svētku diena, kad baznīcā
pulcējas ievērojams skaits cilvēku no
dažādām vietām. Svētki tika svinēti
arī šogad, un skaisto notikumu
vēl īpašāku padarīja restaurētās
Nemitīgās
Palīdzības
Dievmātes
svētbildes atvēršana un iesvētīšana
pirms Mises, kā arī jauno liturģisko
piederumu - biķeres, ciborija un
ampulu iesvētīšana. “Vēlos informēt,
ka
šiem
priekšmetiem,
pirms
došanās mūžībā, savu ziedojumu
novēlēja Zinaida Seikstule,” pirms to
iesvētīšanas teica draudzes prāvests
O.Misjūns.
Svētā Mise notika ar vairāku
priesteru piedalīšanos, to cancelebrēja
prāvesti - Oļģerts Misjūns, Māris
Laureckis, Guntars Skutels, vikārs
Fēlikss Šneveļš. Uz procesijas laiku ar
savu klātbūtni iepriecināja prāvests
Staņislavs Prikulis.
Svēto Misi celebrēja Renārs
Birkovs,
savā
uzrunā
aicinot

atcerēties par to, ka šie
svētki
mums atgādina, ka baznīca nav
tikai bīskapi un priesteri, tas ir
mūsu visu kopīgais ceļš, tā ir arī
visa ticīgā tauta. “Šodien, iesvētot
restaurēto
Nemitīgās
Palīdzības
Dievmātes svētgleznu, atgādinu, ka
Dievmāte nemitīgi ir kopā ar mums
un aizlūdz par mums. Dievmāte ir
labākais uzticības un ticības piemērs.
Arī mums Svētā Marija māca būt
uzticīgiem Dievam, uzticīgiem savai
ticībai, savai baznīcai. Šķiet, ka tās
ir pašsaprotams lietas, bet ikdienā
ikviens no mums sastopas ar
dažādiem pārbaudījumiem, grūtībām
un reizēm šķiet, ka ir ļoti grūti lūgties,
ļoti grūti ticēt Dievam, kad redzam
to ļaunumu, kāds ir pasaulē. Taču
tieši Svētā Marija mums atgādina, ka
ir vērts ticēt, ir vērts lūgties, ja arī
citreiz ticība mēdz zust. Es domāju,
ka katrs no mums var atcerēties kādu
gadījumu dzīvē, kad esam lūgušies.
Vienreiz, otrreiz, mēnešiem, gadiem
lūgušies, bet bez rezultāta. Šķiet, ka
nekas nenotiek, bet vienā brīdī atnāk
atrisinājums, un tas ir pat labāks
nekā cilvēks ir varējis iedomāties,
lūk, tas ir uzticības rezultāts,” teica
R. Birkovs.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
pateicoties par uzaicinājumu un
vedot sveicienu no Balvu novada
pašvaldības, atgādināja, ka katram
cilvēkam ir daudz par ko lūgties,
svarīgākais ir to darīt. “Būtiski ir tas,
kādi mēs kļūstam lūgšanu laikā, kā
mēs maināmies. Nemitīgās Palīdzības
Dievmātes svētbilde, kas ir Romā,
šajā baznīcā vai pie katra mājās,
ziniet, tās visas strādā vienādi – tās
darbojas, un mūsu lūgšanas arī,”
sveicot klātesošos svētkos, teica S.
Maksimovs.
Pēc svētās Mises notika skaista
procesija ap baznīcu, kurā piedalījās

44 dalībnieki. Vairākas ģimenes,
bērni un jaunieši, prāvesti un Misē
klātesošie cilvēki, tādejādi apliecinot
savu prieku un pateicību Dievmātei.
Kā jau svētkos pieklājas, tie noslēdzās
ar kopīgu vakariņu Agapi baznīcas
dārzā, kad cilvēki varēja parunāties
viens ar otru, priesteriem un Balvu
novada vadību.
Savukārt
baznīcas
valdes
priekšsēdētāja
Gunta
Grigāne
pateicās ikvienam ziedotājam, kurš
devis savu artavu, lai izdotos svētki
un daudzie paveiktie darbi baznīcas
uzturēšanā. „Neskatoties uz karsto
laiku, kas mums bija kā pārbaudījums,
svētki aizritēja jaukā un dvēseliskā
atmosfērā. Paldies ik vienam, kas
tajos piedalījās un pagodināja mūsu
Dievmāti. Paldies priesteriem un
Balvu novada vadībai. Nākošajā gadā
mūsu baznīcai svinēsim 195 gadus.
Gatavojoties šiem svētkiem, daudz ir
paveikts baznīcas un tās apkārtnes

uzturēšanā un labiekārtošanā. Liels
paldies cilvēkiem par ziedojumiem,
ieguldīto darbu un laiku. Kopīgiem
spēkiem un ziedojumiem līdz nākošā
gada svētkiem mums būtu jāatjauno
sliktā stāvoklī esošais žogs apkārt
baznīcas dārzam. Paldies visiem, kuri
jau ir ziedojuši šim mērķim. Aicinu
atbalstīt ar ziedojumiem šī mērķa
sasniegšanai. Kopā mēs esam spēks
un varam panākt daudz!”, tā pēc
svētkiem saka Gunta Grigāne.
Paldies vārdi tika teikti katram
procesijas dalībniekam. Taču par
ievērojami lielo ziedojumu, kas
deva iespēju restaurēt Nemitīgās
Palīdzības Dievmāte svētbildi, īpašu
draudzes pateicību saņēma Ineta
Logina no Rīgas. Paldies vārdi
izskanēja gleznas restauratorei Līgai
Šļakotai. Par kopīgu sadarbību Agapes
sagatavošanā un pasniegšanā paldies
vārdus izteica „Senda Dz” kolektīvam
un tā vadītājai Dz.Sprudzānei.

Izsludina uzņēmējdarbības projektu 11. kārtu Izveidoti audiogidi
pa Balviem, Viļaku un
Baltinavu
Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu
pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”.
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības
uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un lauksaimniecības produktu pārstrādē; jaunu (neesošu)
produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu un to realizēšanu
tirgū. Rīcībā paredzēta arī citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram,
interneta veikala ierīkošana).
Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā
“Ziemeļlatgales partnerība” birojā: Brīvības ielā 46a, Balvos, Balvu novadā: Stratēģijas
administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, tālr. +371 29134410 ; e-pasts: info@zlp.lv.
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Inese Matisāne, Ineta Bordāne
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
izveidojis trīs audiogidu maršrutus Balvu novadā,
aicinot doties un iepazīt Balvu un Viļakas pilsētas
un Baltinavas ciemu.
Audiogidus bez maksas var noklausīties vietnē/
aplikācijā izi.TRAVEL latviešu valodā - nepieciešams tikai
lejuplādēt mobilo lietotni izi.TRAVEL, atrast Latviju un
dodoties uz Balvu novadu, un izvēlēties tuvumā esošos
audio gidus “Balvi”, “Viļaka - senā Marienhauzena” un
“Baltinava laiku griežos”.
Ziemeļlatgales apceļotājus aicinām izstaigāt visus
trīs maršrutus, klausoties interesantos stāstos un uzzinot
mazāk zināmus faktus par nozīmīgākajiem apskates
objektiem katrā no pilsētām un Baltinavā, un atklāt
Balvu novada bagāto kultūrvēsturisko mantojumu.
Audio gida maršrutos iekļauti teksti, vēsturiskās
un mūsdienu fotogrāﬁjas, kā arī audio ieraksti par
nozīmīgākajiem apskates objektiem - kultūrvēsturiskām
ēkām, pieminekļiem, vides un dabas objektiem.
Audio gidu maršruti ir veidoti sadarbībā ar Balvu
Novada muzeju, Viļakas muzeju un Baltinavas muzeju,
kuri palīdzēja ar vēsturiskās informācijas apkopošanu
un vēsturisko faktu precizēšanu. Savukārt audio faili
ierunāti un sagatavoti “BIGMAAR’S RECORDS” ierakstu
studijā pašā pierobežas sirdī - Upītes ciemā.
Lietot šo audio gidu ir ērti un viegli, bet, ja tomēr
rodas jautājumi, aicinām sazināties ar Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centru (29272948, turisms@balvi.
lv). Izvērtējot lietotāju interesi, nākotnē tiks domāts arī
par citiem audio gida maršrutiem Balvu novadā.
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Aktualitātes Balvu pilsētā
Iluta Jaunžeikare
Foto: Balvu novada pašvaldības
arhīvs
1.jūlijā Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja Maruta Castrova uz
tikšanos aicināja valsts iestāžu

vadītājus un pārstāvjus, kā arī
pašvaldības iestāžu vadītājus,
kuriem ir visciešākā sadarbība
ar šīm iestādēm, kā arī domes
deputātus, lai pārrunātu aktualitātes katrā no iestādēm, kā
arī padiskutētu kā mēs redzam,

dzīvojam un strādājam Balvos, kā
redzam Balvus pēc 5, 10 gadiem.
Mērķis ir veidot Balvus kā
draudzīgu kopienu, kurā līdzcilvēki
sadarbojas, prot veidot vidi sev
apkārt. Sarunas iesākumā Maruta
Castrova pastāstīja nedaudz par pašu

pilsētu, kā arī par apzinātajām vietām,
kuras prasa meklēt risinājumus.
Šajā laikā ir apzināti ceļi, ielas,
nobrauktuves, grāvji, pilsētas kapu
teritorijas, vidi degradējoši objekti,
no pilsētas nesakoptajām izvestas 7
tonnas atkritumu.

Paveiktais šajā laikā
Kā nesen paveiktos darbus
ielu
infrastruktūrā
var
minēt Jaunatnes ielu, Lauku
ielas posmu, Bērzu ielas
posmu un stāvlaukumu, kā
arī stāvlaukumu pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
Turpinās
darbi
Tautas
ielā, bet Vidzemes ielai ir
izsludināts jauns iepirkums
par šīs ielas sakārtošanu, jo
pašvaldība ir lauzusi līgumu
ar līdzšinējo uzņēmēju par
termiņu kavēšanu un darbu
neveikšanu.
Šopavasar
noslēdzās darbi Bērzu ielā,
kur tika sakārtots viens ielas
posms un stāvlaukums (foto).
Joprojām ikviens Balvu novada iedzīvotājs
tiek aicināts izmantot iespējas bezmaksas
uzlabot veselību, piedaloties pasākumos
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā, kā joga, vingrošana, sup
dēļi, trenažieri, peldbaseins, sāls istaba,
ﬁzioterapeita
nodarbības
pirmskolas
vecuma bērniem, nūjošana un daudzi citi
pasākumi veselības veicināšanai. Runājot
par tuvākajiem nākotnes darbiem un
iecerēm, tad tā ir atjaunota Balvu muiža.
Šobrīd tiek īstenots projekts LLI-539
“Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de
Crafts), kura ietvaros tiek īstenota Balvu
muižas ēkas pagrabstāva vienkāršota
atjaunošana.
Ir
notikusi
arī
pirmā
sanāksme par Balvu muižas apbūves
tematisko plānojumu, kas ietver gan pašu
muižas kompleksu, gan Balvu ezerus, gan
Jaunatnes parku. Šobrīd Balvu muižā norit
ēkas pagrabstāva vienkāršota atjaunošana
(foto).

Balvu pilsētā, Lāča dārzā, ir izveidots pirmais
kopienas dārzs, kur pašlaik rūpi par to
tur kafejnīcas “Velves” un Balvu muižas
darbinieces.

Sadarbībā ar Pašvaldības policiju atjaunota
atpūtas vieta pie BMX trases.

Atsaucoties Tautas, Partizānu un Teātra
ielas iedzīvotāju iniciatīvai, no pašvaldības
puses nodrošinot tikai krāsu, pašu spēkiem
izkrāsots un atjaunots bērnu rotaļu
laukums. Piemēram, arī Valdis Berķis ir
nācis ar savu iniciatīvu, kuru pašvaldībai
būtu jāatbalsta, lai ezerā būtu vēl kāds
skaists objekts.

Balvu pilsētā ir īstenoti vairāki projekti.
Paaugstināta
energoefektivitāte
jeb
tautas valodā runājot, nosiltinātas divas
pašvaldības iestādes - Balvu Mūzikas skola
un Balvu novada pašvaldības administrācijas
ēka. Uzņēmējdarbības jomā bijušajā gaļas
kombināta teritorijā, Brīvības ielā 1K, jau
darbu uzsācis viens no uzņēmējiem, kur
pašvaldība projektā Industriālās teritorijas
attīstība,
revitalizējot
īpašumus
Balvu
novadā, izveidojusi infrastruktūru. Pašlaik
norit darbi Partizānu ielā 66 (foto), kur
arī tiek sakārtota vide uzņēmējdarbības
attīstībai. Partizānu ielā 66 tiek izbūvēta
industriālā
ēka,
pārvietošanās
un
materiālu uzglabāšanas laukums, kā arī
nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde, elektroenerģijas
infrastruktūra).
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Atjaunotas kāpnes Rozu kapos (foto) un pareizticīgo kapos.
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Ceļā uz jauno Balvu novada simboliku
PIEDALIES APTAUJĀ UN IZSAKI SAVU VIEDOKLI!
Balvu novada iedzīvotāj! Pašvaldība ceļā uz Balvu novada ģerboņa izstrādi ir izgājusi vienu posmu, kura rezultātā, konsultējoties ar Valsts heraldikas
komisiju, ir piedāvāti divi varianti – vai nu atstājam bijušā Balvu novada ģerboni kā vēsturisku liecību, vai, atsaucoties uz Administratīvi teritoriālo reformu
un četru bijušo novadu vienojošu risinājumu – mainām krāsas bijušā Balvu novada ģerbonī – uz zila lauka sudraba krāsas vilka galvu. Tāpēc pašvaldībai ir
svarīgs iedzīvotāju viedoklis. Lūdzu, novērtē, kurš ģerboņa variants vairāk simbolizē jaunizveidoto Balvu novadu!
Izgriez aptaujas anketu un iemet Balvu novada administrācijas ēkas, Viļakas pilsētas un pagastu pārvalžu “Iesniegumu kastītēs” līdz
15.jūlijam ieskaitot. Nobalsot vari arī elektroniski www.balvi.lv vai https://www.facebook.com/balvunovadapasvaldiba!

Ar “X“ atzīmē ģerboņa variantu, kurš, tavuprāt, vairāk simbolizē jaunizveidoto Balvu novadu!
Balvu novada ģerbonis –
SUDRABA VILKA GALVA UN AUSTOŠA
ZELTA SAULE TUMŠI ZILĀ FONĀ.

Balvu novada ģerbonis –
MELNA VILKA GALVA UN AUSTOŠA SUDRABA
SAULE PURPURA SARKANĀ FONĀ.

Sudraba vilka galva
simbolizē Balvus kā
novada centru, šis ir
pilsētas simbols jau no
1938.gada, tāpēc tas
rotā arī Balvu novada
ģerboni.
Sudrabs
simbolizē gara gaismu,
tīrību un kārtību. Taču
sudrabs sūbē, tādēļ
simbolizē arī cilvēka
vajadzību pielikt pūles,
lai to spodrinātu, un
nemitīgas rūpes par
izaugsmi un neatlaidīgu
garu.
Tumši
zilā
krāsa ir seno latgaļu
arheoloģiskā
krāsa,
kas
uzsver
novada
piederību
reģionam.
Uzlecošās zelta saules
stari uzsver, ka Balvu
novads ir Latvijas un
Eiropas
Savienības
austrumu vārti.

Iluta Jaunžeikare
Balvu novada dome 2021.
gada
26.augustā
pieņēma
lēmumu “Par Balvu novada
ģerboņa izstrādi”, kas noteica,
ka Balvu novadā iekļauto Balvu,
Baltinavas, Viļakas un Rugāju
novada ģerboņus atzīt par spēku
zaudējušiem.
Lai
izraudzītu
idejas
jaunizveidotā Balvu novada ģerboņa
izveidei un noskaidrotu iedzīvotāju
domas, ko viņi ģerbonī vēlētos
redzēt,
2021.gada
15.septembrī
tika izsludināts Ideju konkurss “Par
Balvu novada ģerboņa izveidi”,
kur līdz 1.oktobrim ikviens varēja
iesniegt savu piedāvājumu. Konkurss
tika pagarināts līdz 18.oktobrim un
saņemtas 23 dažādas idejas gan
no ﬁziskām personām, gan personu
grupām.
No 19.oktobra līdz 1.novembrim
notika iedzīvotāju balsošana. Paldies
ikvienam,
kurš
iesniedza
savu
ideju vai idejas par to, kāds varētu
izskatīties Balvu novada ģerbonis,
kā arī ikvienam, kurš piedalījās
balsošanā.
Iedzīvotāju balsojumā 1.-5.vietā
tika iebalsoti piedāvājumi, kuros bija
redzams vilka tēls, arī kopumā no
23 iesūtītajiem konkursa darbiem
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Vilka galva ir bijis Balvu
pilsētas simbols jau no
1938.gada, tāpēc tas rotā
arī Balvu novada ģerboni.
Kādēļ tieši vilks? Izrādās,
ka vilks ir ne tikai dzīvnieks,
pret kuru jāizturas uzmanīgi,
bet arī spēka un neatlaidības
simbols, jo medījumam tas
seko ilgi un pacietīgi. Melnā
krāsa simbolizē gudrību.
Vilka galvu papildina lecoša
sudraba
saule,
kas
ir
gaismas, siltuma un dzīvības
avots.
Tā
dod
gaismu
visiem vienādi – taisnības
princips.
Sudraba
saule
kā bagātības un auglības
simbols. Taču sudrabs sūbē,
tādēļ simbolizē arī cilvēka
vajadzību pielikt pūles, lai
to spodrinātu, un nemitīgas
rūpes par izaugsmi un
neatlaidīgu garu.

- 16 bija ar vilku. Līdz ar to ideja,
ka vilka tēlam jaunizveidotā Balvu
novada ģerbonī jāpaliek, tika virzīta
tālāk sarunās ar Valsts heraldikas
komisijas māksliniekiem, uzrunājot
šajās sarunās piedalīties bijušā Balvu
novada ģerboņa autori Astru Tjunīti.
Jāatzīst, ka Valsts heraldikas komisijas
pirmais jautājums bija, kāpēc vispār
vēlamies ko mainīt, jo nav vēlams pie
katrām izmaiņām mainīt arī ģerboni.
Tas mazinot ģerboņa vēsturisko
nozīmi un norādot uz provinciālismu
un heraldikas komisijas noteikumu
nezināšanu.
Bijušā Balvu novada ģerbonī nav
nekādu pretrunu saistībā ar Balvu
novadu. Tas pats par sevi ir ļoti labs
un vērtīgs gan vizuāli, gan simboliski.
Vilks kā ģerboņa vēsturiskā vērtība,
jo tas ir simbols kopš Balvu pilsētas
kā novada centra pirmsākumiem
(1938.gads). Vilka galvu papildina
lecoša sudraba saule ar 10 stariem,
kuri simbolizē pagastu skaitu Balvu
novadā pirms teritoriālās reformas.
Šobrīd tiek jautāts, kāpēc nevarētu
papildināt saules staru skaitu līdz
esošo pagastu skaitam, kuri šobrīd
ir 19 un Viļakas un Balvu pilsētas.
Atbilde seko, ka ģerbonī nedrīkst
būt daudz sasmalcinātu līniju. Bet,
lai veidotu sauli bez stariem, tā
izskatīsies kā mēness. Bez saules
simbola, kurš ir kā gaismas, siltuma

un dzīvības avots, būtu tukši gan
vizuāli, gan emocionāli. Tā dod
gaismu visiem vienādi – taisnības
princips. Sudraba saule kā bagātības
un auglības simbols. Vēstures liecībās
tā ir minēta arī kā viena no Latgales
partizānu simboliem. Un galu galā,
arī Brīvības piemineklī ir tikai trīs
zvaigznes, bet vajadzētu būt četrām,
jo simbolizē Latvijas novadus.
Arī Latvijas karmīnsarkanā krāsa
ģerboņa fonā ir iemesls lepoties, jo
tā raisa patriotisma un piederības
sajūtu tēvzemei. Heraldikā ir tikai
stingri noteiktas krāsas un to nav
daudz. Pārsvarā Latvijas ģerboņos
dominē zaļa, zila un sarkanā krāsa,
bet karmīnsarkana ir salīdzinoši
nedaudzos. Arī tas izceļ Balvu
novada ģerboni uz citu fona.Tomēr
Administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā,
apvienojoties
četriem
novadiem, izveidots jauns novads,
tāpēc bijušā Balvu novada ģerboņa
apstiprināšana par jaunā novada
ģerboni neatbilst pašam novada
veidošanas
principam.
Reformas
rezultātā četri novadi ir apvienojušies,
nevis trīs novadi pievienoti Balvu
novadam. Visu četru bijušo novadu
ģerboņu
elementu
izmantošana
(Balvu vilks, Rugāju novada vārpas
un rieksti, Baltinavas novada pakavi,
Viļakas novada zelta bultu krusts
ar šķērskrustu, mūris, linu ziedi)
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Tālrunis: 64522830.
Informatīvais izdevums ir BEZMAKSAS
Tirāža: 10 000 eksemplāri
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jaunā novada ģerbonī nebūtu vizuāli
veiksmīgs
risinājums.
Vajadzīgs
četrus bijušos novadus vienojošs
risinājums. Tas ir Heraldikas komisijas
ieteiktajā variantā- uz zila (tumši
zila) lauka sudraba krāsas vilka galva
un vairoga apakšdaļā zelta krāsas
uzlecošas saules lauzti stari.
Vilks simbolizē Balvus kā novada
centru, bet tumši zilā krāsa ir
vienojošs elements četriem bijušajiem
Ziemeļlatgales novadiem. Tumši zilā
krāsa ir seno latgaļu arheoloģiskā
krāsa, kas uzsver novada piederību
Ziemeļlatgalei, pie tam zilā krāsa
bija arī bijušā Viļakas, Rugāju un
Baltinavas novada ģerboņu fona jeb
lauka krāsa. Uzlecošās saules stari
uzsver, ka Balvu novads ir Latvijas un
Eiropas Savienības austrumu vārti.
Tāpēc ar mākslinieces Sintijas
Ģērmanes palīdzību tika mēģināts
veikt izmaiņas esošajā ģerbonī, kuru
skices tika nodotas vērtēšanai Balvu
novada domes deputātiem un tagad
arī Jums, iedzīvotāji! Sintija Ģērmane
atbilstoši heraldikas nosacījumiem
izstrādāja
arī
ideju
konkursā
uzvarējušās idejas vizualizāciju, bet
atzina, ka tas nav mākslinieciski
veiksmīgs risinājums.
Balvu novada ģerbonim būs
reprezentatīva un piederības sajūtu
novadam veicinoša funkcija. Tas
reprezentēs pašvaldību un novadu.

Izdevumu sagatavoja:
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Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti
atbild raksta autors.

