BALVU NOVADA ZIŅAS
Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums/ Nr. 261

2022. GADA JŪNIJS
/www.balvi.lv/ www.facebook.com/balvunovadapasvaldiba

un u
s
e
i
at derīg
k
s
e
I
no iju!
i
t
āc
ūs
ieg form
in

Balvu novadā veiksmīgi noslēdz mācību gadu
un ieskandina vasaru

30. maijs Balvu novadā tika aizvadīts svinīgā un radošā gaisotnē. Dienas rīta cēlienā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā, tika apbalvoti Balvu
novada izglītības iestāžu skolēni un pedagogi, taču, turpinot atzīmēt mācību gada noslēgumu, ikviens tika aicināts doties uz “Lāča dārzu”,
lai, apmeklējot tur notiekošo radošo festivālu, kopā ieskandinātu vasaru.
Agrita Luža (informācija un foto)
Nupat
ir
noslēdzies
2021./2022.
mācību
gads.
Izaicinājumi,
pielāgošanās
dažādiem
apstākļiem,
lai
veiksmīgi
varētu
organizēt

mācību
procesu,
neliedza
arī
šogad
Balvu
novada
izglītības iestāžu skolēniem un
pedagogiem uzrādīt gan labus un
teicamus rezultātus mācībās, gan
paspēt sevi pierādīt olimpiādēs,
konkursos
un sabiedriskajās
aktivitātēs.

Šogad mūsu novada skolās
mācījās 1857 izglītojamie, no kuriem
167 skolēni ir 9. klašu absolventi, 139
izglītojamie ir 12.klašu absolventi, bet
9 jaunieši ir profesionālās izglītības
absolventi.
30. maijā Balvu Kultūras un
atpūtas
centrā
vienkopus
tika

aicināti Balvu novada centīgākie,
talantīgākie, aktīvākie skolēni un
pedagogi, kuri savas skolas un Balvu
novada vārdam likuši ieskanēties
skaļāk un tālāk.
Turpinājums 11. lpp.

Šajā numurā:

Veiktas izmaiņas
maršrutā Balvi –Tilža
–Vectilža (6. lpp.)

Noteikts atbalsta
komplektu skaita izdales Muzeju nakts un Baznīcu
nakts aktivitātes Balvu
ierobežojums
novadā (12. lpp.)
(6. lpp.)

Konkursa “Tava
biznesa ideja Balvu
novadā“ rezultāti
(18.lpp.)

110. jubilejā godināts
ievērojamais trimdas kultūras
darbinieks Miķelis Bukšs
(14.lpp.)
Pasākumu plāns vasarai
(20.lpp.)
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Slēgs Stacijas pamatskolas Vīksnas ﬁliāli un Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādes „Pasaciņa” diennakts grupu
Terēzija Babāne
26.maijā
notika
kārtējā
domes sēde, kurā darba kārtībā
deputāti izskatīja 65 jautājumus.

Uzsāks Balvu novada izglītības
attīstības stratēģijas izstrādi
Deputāti nolēma uzsākt Balvu
novada izglītības attīstības stratēģijas
2022.
–
2027.gadam
izstrādi.
Apstiprināja atbildīgo personu- Balvu
novada Izglītības pārvaldes vadītāju
Inesi Circeni un Stratēģijas izstrādes
darba grupu šādā sastāvā: darba
grupas vadītāja: Inese Circene – Balvu
novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
darba grupas locekļi: Inta Kaļva –
Balvu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja vietniece; Valda Vancāne
– Balvu novada administrācijas
teritorijas plānotāja; Aija Mežale
– Balvu novada domes deputāte,
Izglītības,
kultūras
un
sporta
jautājumu komitejas priekšsēdētāja;
Ieva Sīle – Balvu novada Izglītības
pārvaldes ekonomiste; Agnese Puļča
– Balvu novada Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu speciāliste;
Terēza Čudarkina – Balvu novada
Izglītības pārvaldes izglītības darba
speciāliste; Maruta Brokāne – Balvu
novada Izglītības pārvaldes izglītības
darba speciāliste; Lija Bukovska –
Balvu novada Izglītības pārvaldes
pirmsskolas
izglītības
darba
speciāliste; Imants Slišāns – Balvu
novada domes deputāts.
Slēgs Stacijas pamatskolas
struktūrvienību “Stacijas
pamatskolas Vīksnas ﬁliāli”
Nolēma
slēgt
Stacijas
pamatskolas
struktūrvienību
“Stacijas pamatskolas Vīksnas ﬁliāle”
(juridiskā adrese: “Skola”, Vīksna,
Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV4580) ar 2022.gada 31.jūliju.
Slēgs diennakts grupu
pirmsskolas izglītības iestādē
Nolēma
slēgt
Medņevas
pirmsskolas
izglītības
iestādes
„Pasaciņa” diennakts grupu ar 2022.
gada 31.augustu.
Pieņēma saistošos noteikumus
• Nr.19/2022 “Par teritoriju kopšanu,
ēku un būvju uzturēšanu Balvu
novadā”. Saistošie noteikumi noteiks
kārtību, kādā uzturamas ēkas, būves
un to teritorijas Balvu novadā un
kopjamas
īpašumam
piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas,
kā arī atbildību par Noteikumos
minēto prasību neievērošanu.
•
Nr.20/2022
“Par
aizliegumu
ģenētiski
modiﬁcēto
kultūraugu
audzēšanai Balvu novadā”. Saistošie
noteikumi nosaka aizliegumu Balvu
novada teritorijā audzēt ģenētiski
modiﬁcētus kultūraugus. Ģenētiski
modiﬁcēto kultūraugu audzēšana
Balvu novada teritorijā ir aizliegta
līdz 2035. gada 31. decembrim.
• Nr.21/2022 “Par augstas detalizācijas
topogrāﬁskās informācijas aprites
kārtību Balvu novadā”. Saistošie
noteikumi noteiks kārtību, kādā
Balvu novada pašvaldībā notiek
augstas detalizācijas topogrāﬁskās

informācijas
un informācijas par
ielu sarkano līniju aizsargjoslām
izsniegšana, pieņemšana, pārbaude
un
reģistrēšana
topogrāﬁskās
informācijas datubāzē. Šie noteikumi
attiecas arī uz zemes ierīcības
projektu graﬁskajām daļām.
Nodos medību tiesības Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajās
zemes vienībās
Nolēma nodot medību tiesības:
• Mednieku un makšķernieku klubam
„Žīguri” Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajās zemes vienībās Susāju
pagastā 13,5624 ha platībā, Vecumu
pagastā 29,3 ha platībā, Žīguru
pagastā 64,812 ha platībā.
• Biedrībai “Mednieku klubs “Zelta
cauna”” Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajās zemes vienībās Susāju
pagastā 22,2247 ha platībā.
•
Biedrībai
“Mednieku
un
makšķernieku klubs „Bebrītis”” Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajā zemes
vienībā Rugāju pagastā 3,5502 ha
platībā.
• Iecirknim „Saulgrieži” Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajās
zemes
vienībās Balvu pagastā 11,6954 ha
platībā.
Noteica medību tiesību nomas
maksu 0,30 euro gadā par 1 ha, bez
PVN. Medību tiesību nomas līgumu
slēgs uz 10 gadiem.
Izsniegs bieži sastopamo derīgo
izrakteņu smilts-grants, smilts
un mālsmilts ieguves atļauju
Izsniegs
Latvijas
Republikas
Zemkopības
ministrijas
valsts
meža īpašuma pārvaldītājam un
apsaimniekotājam Akciju sabiedrībai
“Latvijas valsts meži” bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju
smilts-grants, smilts un mālsmilts
atradnē “Posolnīca”, kas atrodas Balvu
novada Žīguru pagasta nekustamā
īpašuma “Žīguru masīvs” ar kadastra
numuru 3898 003 0162, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
3898 003 0162 teritorijā.
Nodos atsavināšanai Balvu
novada pašvaldībai piederošo
vieglo automašīnu
Nodos
atsavināšanai
Balvu
novada pašvaldībai piederošo vieglo
automašīnu FORD GALAXY, valsts
reģistrācijas
numurs
FN9605,
izlaiduma gads 1998. Uzdos Mantas
novērtēšanas un izsoļu komisijai
pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas
lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Apstiprināja pagastu pārvalžu
nolikumus
•
•
•
•
•
•

Kupravas pagasta pārvaldei;
Medņevas pagasta pārvaldei;
Šķilbēnu pagasta pārvaldei;
Susāju pagasta pārvaldei;
Vecumu pagasta pārvaldei;
Žīguru pagasta pārvaldei.
Atbrīvoja Baltinavas kultūras
nama vadītāju no amata

Deputāti nolēma atbrīvot Intu
Krakopu no Baltinavas kultūras
nama vadītājas amata ar 2022.gada
9.jūniju.
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Izdarīja grozījumus
Balvu novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā
Izdarīja Balvu novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā, kas apstiprināts ar Balvu
novada domes 2021.gada 29.jūlija
lēmumu
(protokols
Nr.6,
6.§)
grozījumus.
Apstiprināja Balvu sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
plānu
Apstiprināja Balvu sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības (STCA)
plānu. Civilās aizsardzības sistēma
ir nacionālās drošības sistēmas
sastāvdaļa, kuru veido valsts un
pašvaldību institūcijas, juridiskās
un ﬁziskās personas, kam ir likumā
noteiktas tiesības, uzdevumi un
atbildība civilās aizsardzības jomā.
Piešķirs naudas balvas
Nolēma piešķirt naudas balvas:
• Balvu Sporta skolas audzēknim
Raitam Markum naudas balvu 150
euro pēc nodokļu nomaksas par
iegūto 1.vietu diska mešanā U-16
vecuma grupā Baltijas U-16 komandu
čempionātā un trenerei Sarmītei
Keiselei naudas balvu 150 euro
apmērā pēc nodokļu nomaksas;
• Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēknim Didzim Aleksānam,
naudas balvu 150 euro apmērā
pēc nodokļu nomaksas par iegūto
1.vietu Baltijas kausa ložu šaušanas
sacensībās un trenerim Ēvaldam
Vancānam, naudas balvu 150 euro
pēc nodokļu nomaksas;
• Rugāju Sporta centra audzēknei
Ditai Stivriņai naudas balvu 150 euro
apmērā pēc nodokļu nomaksas par
iegūto 3.vietu Eiropas kausa izcīņā
svarbumbu celšanā un trenerim
Aināram Dokānam naudas balvu 150
euro apmērā pēc nodokļu nomaksas.
Naudas balvas izmaksās no
Balvu novada Izglītības pārvaldes
pasākumu budžeta.
Noteica vecāku dalības maksu
(līdzﬁnansējumu) Balvu novada
pašvaldības organizētajās
vasaras nometnēs
Balvu sākumskolas nometne
“Raibās dienas”, Darbības laiks
06.06.2022.
-17.06.2022.,
Dalībnieku skaits 25, Dalībnieku
vecums 7-9 gadi, 10 dienas, dalības
maksa vienai personai 30 euro.
Balvu
novada
Bērnu
un
jauniešu centra nometne „Krāsainā
vasara”, Darbības laiks 06.06.2022.
-10.06.2022, Dalībnieku skaits 20,
Dalībnieku vecums 9-11 gadi, 5
dienas, dalības maksa vienai personai
25 euro.
Balvu Sporta skolas nometne
“Dejas
ritmos!”,
darbības
laiks
01.08.2022. -05.08.2022., Dalībnieku
skaits 16, dalībnieku vecums 7-11
gadi, 5 dienas, dalības maksa vienai
personai 22,50 euro.
Bērzpils pamatskolas nometne
“Sporto
vesels”,
darbības
laiks
22.08.2022. -26.08.2022, dalībnieku
skaits 20, dalībnieku vecums 11-16
gadi, 5 dienas, dalības maksa vienai
personai 25 euro.

Apstiprināja Balvu Sporta skolas
pasākumu dalības maksas
Deputāti noteica dalības maksu
Balvu sporta skolas organizētajos
pasākumos:
28.05.2022, Balvu Sporta skolas
peldbaseins, Dārza ielā 2, Balvi, Balvu
Sporta skolas atklātās sacensības
peldēšanā un Latvijas Peldēšanas
federācijas “Latvijas kauss X.posms”,
dalības maksa 5 euro.
03.06.2022, Balvu Sporta skolas
stadions, Sporta ielā 8, Balvi, Balvu
Sporta skolas atklātās sacensības
vieglatlētikā, dalības maksa 3 euro.
Dalības maksa netiek piemērota
dalībniekiem
no
Balvu
novada
administratīvās teritorijas.
Piešķīra ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu Balvu
novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam
Piešķīra
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam
Sergejam
Maksimovam
ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu – divas
kalendāra nedēļas no 2022.gada
6.jūnija līdz 2022.gada 19.jūnijam
(ieskaitot)
par nostrādāto laika
periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz
2022.gada 30.jūnijam.
Iecēla Baltinavas Kultūras nama
vadītāja pienākumu izpildītāju
Iecēla Baltinavas Kultūras nama
amatiermākslas kolektīva vadītāju
Ivetu Gabrāni par Baltinavas Kultūras
nama vadītāja pienākumu izpildītāju
ar 2022.gada 10.jūniju līdz Baltinavas
Kultūras nama vadītāja iecelšanai
amatā.
Iecēla Bērzpils Saieta nama
vadītāja pienākumu izpildītāju
Iecēla Bērzpils Saieta nama
tekstilizstrādājumu dizaina speciālisti
Ilgu Lazdiņu par Bērzpils Saieta
nama vadītāja pienākumu izpildītāju
ar 2022.gada 28.maiju līdz Bērzpils
Saieta nama vadītāja iecelšanai
amatā.
Izveidos sabiedrību ar
ierobežotu atbildību
Uzsāks
veikt
pasākumus,
kas
nepieciešami
sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību,
kuras
darbības mērķis ir ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšana
un daudzdzīvokļu māju kopīpašuma
apsaimniekošana, izveidošanai.
Noteica,
ka
izveidojamo
kapitālsabiedrību
dibinās
reorganizējot
Balvu
novada
pašvaldības aģentūru “SAN-TEX”.

Ar Balvu novada domes sēdes
lēmumiem var iepazīties www.
balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.
Balvu novada Domes sēdes ir
pieejamas arī audio formātā –
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Domes
sēžu audio ieraksti.
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Mūsu novada vislielākā vērtība ir
mūsu iedzīvotāji
Kopumā, manuprāt, veiksmīgi ir
noslēdzies svarīgs reformas
posms, nav bijis daudz
revolucionāro rīcību,
pilnveidojam to, kas nestrādā
un nelaužam
to, kas strādā labi.

Mūsu novada vislielākā vērtība ir mūsu
novada
iedzīvotāji.
Vēlos
pateikties
ikvienam uzņēmējam un katram Balvu
novada
iedzīvotājam
par
ieguldīto
darbu Balvu novada attīstībā un novada
vārda
popularizēšanā.
Paldies
par
spēju pielāgoties un būt elastīgiem šajā
paredzamo un neparedzamo pārmaiņu
laikā! Tāpēc novērtēsim to, kas mums
ir, sargāsim un rūpēsimies par to! Jo no
ikviena ir atkarīgs, cik sakoptā, patīkamā
un labiekārtotā vidē mēs dzīvojam. Arī
pašvaldība
iespēju
robežās
centīsies
uzlabot un labiekārtot apkārtējo vidi,
piesaistot
projektu
līdzﬁnansējumu,
atbalstot biedrību iniciatīvas, lai ikviens
Balvu novada iedzīvotājs justos labi un
droši!
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
Mīļie Balvu novada iedzīvotāji, mums visiem
vairāki gadi pēc kārtas ir bijuši lielu izaicinājumu
un pārmaiņu gadi. Divus gadus mācījāmies
sadzīvot ar daudziem Covid-19 pandēmijas
ierobežojumiem.
Pašvaldībās
ir
notikusi
gatavošanās Administratīvi teritoriālajai reformai
un tās īstenošanai. Pandēmijas laiks un novadu
apvienošanās iesāktos darbu tempus iespējams
varēja palēnināt, bet nevienā no pašvaldībām
darbība un dzīve nav apstājusies. Būtiskas
izmaiņas domes darba plānošanā ieviesa karš
Ukrainā, kas lielākā vai mazākā mērā ietekmēja
mūs katru.
1.jūlijā tika izveidots jaunais Balvu novads.
Svarīgākais, ko gribētos uzvērt, ka Balvu pilsēta
ir Balvu novada centrs, un tai ir jāpievērš novada
centra cienīga uzmanība, paturot redzeslokā
gan Viļakas pilsētu, gan pagastu pārvaldes.
Pašvaldības gan līdz reformai, gan arī lielu laika
sprīdi pēc Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas
novadu apvienošanas, strādāja lielākoties
attālināti, sniedzot iedzīvotājiem nepieciešamos
pakalpojumus, iesniedza un īstenoja daudzus
Eiropas un vairāku citu struktūrfondu projektus.
Jāatzīst, ka izveidot kopēju komandu ar domes
deputātiem, domes un iestāžu darbiniekiem un
iestāžu dažādu darba pieredzi un ieradumiem,
ir liels izaicinājums. Ir paveikts liels šī darba
posms, nav izpalicis arī bez kļūdām un
pārpratumiem. Kopumā, manuprāt, veiksmīgi
ir noslēdzies svarīgs reformas posms, nav
bijis daudz revolucionāro rīcību, pilnveidojam
to, kas nestrādā un nelaužam to, kas strādā
labi. Izveidotā domes un iestāžu struktūra
ir tālu no ideāla, un laika gaitā tā
tiks
pilnveidota un pielāgota esošai situācijai. Gan
pati apvienošanās, gan jaunveidojamā novada
domes
administrācijas
pārvaldes
modeļa
izveide, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību,
kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu,
kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās
darbības modeļa pilnveidošana daudz kur gājusi
raiti, daudzviet ne tik. Kā katram projektam var
būt savas izmaiņas, tā arī jaunizveidotā Balvu

novada domes deputāti, uzklausot un diskutējot
ar pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
pārstāvjiem, lēma par labāko tā brīža risinājumu.
Jaunajā 2022. gadā – Balvu novadā darbu
uzsāka gandrīz visas pašvaldības iestādes, bet
dažas, kā piemēram pašvaldības aģentūra “SanTex”, vēl ir reformu priekšā.
Šobrīd Balvu novads kā savu prioritāti
izvirzījis uzņēmējdarbību, kas ir pamats
novada pastāvēšanai un darbībai, īstenojot
projektus
uzņēmējdarbības
infrastruktūras
un
vides
sakārtošanai.
Lai
revitalizētu,
reģenerētu
degradētās
teritorijas
bijušo
Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados
atbilstoši pašvaldību attīstības programmām,
nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba
vietu radīšanu, aizvadītajā gadā tika izveidota
industriālā teritoriju ar modernu infrastruktūru
revitalizējamā
īpašumā
“Dižlazdas”
Balvu
pagastā, kas tika nodota izsolē uzņēmējam.
Tika pabeigti darbi arī bijušā gaļas kombināta
teritorijā Balvos, Brīvības ielā 1k, kur tika
izbūvēts
multifunkcionālo ēku komplekss
ar divām ražotnēm un katlu māju. Viena no
ražotnēm jau ir uzsākusi darbu kokmateriālu
pārstrādē, otrā - Norvēgijas uzņēmums plāno
uzsākt šūšanas ražotni, radot no 60 un pat
vairāk nekā 100 darbavietām. Tika pabeigta arī
degradētās teritorijas revitalizācija un angāra
būvniecība Šķilbēnu pagasta Šķilbanos, kur jau
notikusi objekta izsole, un tas ir nodots nomā
uzņēmējam, kurš plāno gan iznomātājā ēkā gan
blakus esošajā teritorijā investēt vairāk nekā 5
miljoni euro, izveidojot zālāju sēklu kaltēšanas,
pārstrādes un ražošanas rūpnīcu.
2022.gadā turpināsies darbi projektos,
kur tiek revitalizētas degradētās teritorijas un
izveidota uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
nepieciešamā infrastruktūra - Kubulu pagastā
tiek izbūvēts izkraušanās laukums un norit Balvu
ielas posma 0,63 km garumā pārbūve ar gājēju
ietves un apgaismojuma izbūvi, Balvu pilsētā,
Partizānu ielā 66, tiek izbūvēta 300 m2 industriālā
ēka un materiālu uzglabāšanas laukums, kā arī
nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde, elektroenerģijas
infrastruktūra).
Lai uzlabotu konkurētspēju un dažādotu
uzņēmējdarbību
Balvu
novadā,
balstoties
uz
komersantu
vajadzībām,
izveidotu
uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamo
infrastruktūru, radītu jaunas darbavietas un
palielinātu
privāto investīciju apjomu, tika
realizēti vairāki projekti, kuru rezultātā tika
pabeigta izbūve un notika izsoles uz komersantiem
iznomājamo
infrastruktūru,
kas
orientēta
uz dažādu pakalpojumu sniegšanu tuvākajā
apkārtnē esošajām zemnieku saimniecībām un
SIA - Bērzkalnes pagasta īpašumā “Veldrītes” un
Krišjāņu pagasta īpašumā “Mežaine”.
Pašvaldība,
attīstot
uzņēmējdarbībai
paredzētās
infrastruktūru
sakārtošanu,
2021.gadā gan bijušajos novados, gan jau
jaunizveidotajā novadā atjaunoja pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
novadgrāvjus Rugāju un Lazdukalna pagastos, kā
arī tika veikti atjaunošanas darbi uz pašvaldības
ceļa Kaši Surikova – Buksti. Esam pārliecināti,
ka izbūvētā infrastruktūra būs ieguvums un
iespējas straujākai uzņēmējdarbības attīstībai
novadā.
Lai veicinātu pašvaldības, tās iedzīvotāju un
uzņēmēju savstarpējo dialogu, uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstību novadā, tika izveidota Balvu
novada Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija
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9 locekļu sastāvā, bet, lai apzinātu un godinātu
uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas
Balvu novadā, sekmējot tā attīstību, radot
jaunas darba vietas un iesaistoties pašvaldības
aktivitātēs, pārskata gadā tika organizēts
pašvaldības konkurss “Balvu novada gada
balva uzņēmējdarbībā”, kur 10 nominācijas tika
godināti 11 uzņēmēji.
2021.gadā
tika
realizēti
arī
vairāki
infrastruktūras, kultūras telpas un kultūras
objektu attīstības projekti. Balvu novada
pašvaldības administrācijas ēka un Balvu
Mūzikas skola ieguva jaunu izskatu, veicot
energoefektivitātes paaugstināšanas darbus,
arī Baltinavas novada muzejā tika atjaunotas
telpas un noslēdzās Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija. Tika uzsākti
darbi Balvu muižas ēkas pagrabstāvā un plānoti
tālākie muižas atjaunošanas darbi.
Situācija ar vīrusa izplatību pasaulē un
Latvijā ietekmēja arī dažādu lielu pasākumu
norisi, arī tūrisma jomai bija jāskaras ar
dažādiem izaicinājumiem, jo nozares darbība
bija ļoti ierobežota. Pielāgojies šai situācijai, tika
īstenots projekts, kura rezultātā tika izveidota
izzinoša mobilā lietotne BALTINAVA ZOOM, kas
piedāvā aktīvā veidā iepazīt Baltinavas pagasta
kultūrvēsturisko mantojumu.
2021.gadā turpinājās darbs pie vairāku
jaunu reģionālas un nacionālas nozīmes tūrisma
produktu veidošanas sadarbībā ar dažādām
iesaistītajām institūcijām – tika marķēts
starptautiskais velotūrisma Euro velo 11.
maršruts Latgalē, kura reģionālais atzars Nr. 11
vedīs ceļotājus cauri Balvu novadam, saslēdzoties
ar jau esošo reģionālo velomaršrutu Nr. 34,
kā arī ar Green way jeb zaļo ceļu – reģionālo
velomaršrutu Nr.15, kas ved pa kādreizējo
dzelzceļa līniju Gulbene-Pitalova. Tāpat 2021.
gadā turpinājās darbs pie garās distances
kājāmgājēju maršruta “Latgales ezeru taka”, kas
vairāk kā 1000 km garumā vedīs kājāmgājējus
cauri visai Latgalei, tajā skaitā arī cauri Balvu
novadam. Tika veikti arī tūrisma infrastruktūras
pilnveidošanas darbi - takas marķējums, tiltiņa
un informatīvo zīmju uzstādīšana Stiglovas
gravā un uzstādīts tūrisma informatīvais stends
Viļakā pie Viļakas ezera.
Jaunizveidotajā Balvu novadā izglītības,
kultūras un sporta jomas apvienošana izraisīja
visvairāk diskusiju, lai nonāktu līdz labākajam
risinājumam, kā rezultātā apvienojot bijušo
novadu iestādes un struktūrvienības tika
izveidots Ziemeļlatgales sporta centrs, Izglītības
pārvalde un Kultūras pārvalde.
Visu apvienojamo novadu pašvaldības
jau iepriekšējos gados bija parūpējušās par
Izglītības iestāžu sakārtošanu un aprīkošanu ar
informāciju tehnoloģijām, lai skolas veiksmīgi
uzsāktu jauno mācību gadu klātienē, tomēr
Covid-19 situācija rudenī lika atkal pielāgoties
attālinātajam mācību procesam.
Balvu novada pašvaldība šajā mācību gadā
ir spējusi, un arī esmu papriecināts, ka turpmāk
spēs nodrošināt bērnu brīvpusdienas visiem
izglītojamajiem Balvu novada skolā.
Pašvaldība,
domājot
par
sociāli
neaizsargātākajiem novada iedzīvotājiem bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un
pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem, realizēja vairākus projektus,
kuru rezultātā tika atvērti un aktīvi darbojas Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Balvos (dienas aprūpes centrs pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem,
grupu māja, specializētās darbnīcas un dienas
aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem), Dienas aprūpes
centrs Benislavā (pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem), Dienas aprūpes
centrs Viļakā (pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem), Grupu māja (dzīvoklis)
Viļakā (pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem) un Sociālās rehabilitācijas centrs
Viļakā (bērniem ar funkcionāliem traucējumiem).
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Balvu novada domes sēdē ieceļ divu iestāžu jaunās vadītājas
Agrita Luža
Foto: Iluta Jaunžeikare

26. maijā Balvu novada domes sēdē,
uzklausot Kubulu Kultūras nama vadītāja
amata pretendenti un Balvu Bērnu un jauniešu
centra vadītāja amata pretendenti, deputāti
nolēma iecelt jaunos iestāžu vadītājus.
Sākot ar 2022. gada 1. jūniju, Kubulu
Kultūras namu vada Laura Zujāne. Kā pati atzina,
tad kultūra jau kopš bērnības viņai ir bijusi tuva.
“Kubulu Kultūras nams ir manas bērnības sapņu
zeme. Šī celtne man vienmēr ir bijusi mīļa, vienmēr
esmu sekojusi līdzi visam tur notiekošajam. Kā
vadītāja es redzu kultūras namam perspektīvu,
jo kultūra jau neaprobežojas tikai ar vienu
auditoriju vai vienu kultūras žanru. Vēlos piedāvāt
inovācijas, pasākumu daudzveidību, balstoties uz
esošajām tradīcijām un vērtībām, kā arī norisēs
piedaloties mūsu pašdarbības kolektīviem. Mana
prioritāte ir cilvēku līdzdalība, jaunieši, ģimenes ar
bērniem, seniori. Kopā mēs varam paveikt daudz!”
pārliecināta ir L. Zujāne.
Savukārt, sākot ar 2022. gada 27. maiju,
Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja

Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs kopā ar
Kubulu Kultūras nama vadītāju Lauru Zujāni.

Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs kopā
ar Balvu novada Bērnu un jauniešu centra
vadītāju Agnesi Puļču.

amatā iecēla Agnesi Puļču (uz Balvu novada Bērnu
un jauniešu centra vadītājas Madaras Jeromānes
prombūtnes laiku). Agnese Puļča iestādē strādā

jau astoņus ar pusi gadus, pēdējā pusgada laikā
apvienojot Jaunatnes lietu speciālistes pienākumus
ar centra vadītājas pienākumu izpildi.

Stacijas pamatskolas
Balvu novada pašvaldības domes vadība
Vīksnas ﬁliālē noslēdzies pateicas valsts augstāko apbalvojumu
pēdējais mācību gads, jo
saņēmējiem
struktūrvienība tiks slēgta

Agrita Luža
Foto: Iluta Jaunžeikare
Balvu novada domes
sēdē, 26. maijā, deputāti
izskatīja jautājumu par
Stacijas
pamatskolas
Vīksnas ﬁliāles slēgšanu,
nolemjot
slēgt
šo
struktūrvienību ar 2022.
gada 31. jūliju.
Pamats
šādam
lēmumam ir gan izglītojamo
skaita samazināšanās, gan
iestādes
infrastruktūras
uzturēšanas
izdevumu
sadārdzināšanās. Kā atzina
Balvu
novada
Izglītības
pārvaldes vadītāja Inese
Circene,
maija
sākumā
aizvadītajā tikšanās reizē
Vīksnas
pagastā,
tad
situācija,
kāda
ir
šajā
mācību gadā un plānojas
2022./2023. arī mācību gadā,
diemžēl nav iepriecinoša.
Vīksnas ﬁliālē nav 1. un
2. klases, kā arī pārsvarā
ir apvienotās klases. Lai
nodrošinātu mācību satura
apguvi, 6.-9.klašu skolēni 2
reizes nedēļā tiek vesti uz
Stacijas pamatskolu, kur
tiek mācīta vēsture, dizains
un
tehnoloģijas,
vizuālā
māksla. Klases šobrīd tiek

apvienotas, taču nākošajā
gadā, līdz ar izmaiņām
normatīvajos
aktos,
to
nevarēs izdarīt. Līdz ar to
būs nepieciešams papildus
ﬁnansējums no pašvaldības
budžeta pedagogu darba
samaksai - ap 27 000
euro,
papildus
iestādes
uzturēšanas un tehniskā
personāla
atalgojumam
nepieciešami – 78 000
euro gadā. Pašreiz Stacijas
pamatskolā mācības apgūst
60 skolēni, taču Stacijas
pamatskolas Vīksnas ﬁliālē
tikai 26 skolēni.
Slēdzot
Stacijas
pamatskolas Vīksnas ﬁliāli,
tiek domāts un risināts
jautājums,
kas
saistīts
ar skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanu,
pielāgojot
tos ar iespējām skolēniem
iesaistīties interešu izglītības
pulciņos.
Tāpat
informējam,
ka
katras
skolas
un
struktūrvienības
lēmums
ir smags, tas tiek rūpīgi
pārdomāts,
veiktas
pārrunas un dažādi aprēķini,
lai
veiksmīgi
īstenotu
novada izglītības iestāžu
sakārtošanu,
sekmējot
visa veida resursu efektīvu
izmantošanu.

“Jūs esat veikuši nozīmīgu ceļa posmu, ieguldījuši ļoti daudz darba, lai nonāktu līdz
šim apbalvojumam. Jūsu ieguldījums, veicot savu darbu ikdienā, ir prasījis daudz
drosmes, pacietības un es ar lepnumu varu teikt, ka mums ir kam līdzināties. Jūs
esat piemērs mūsu jauniešiem, ikvienam līdzcilvēkam!” uzrunājot klātesošos, teica
S. Maksimovs.
Agrita Luža
Foto: Iluta Jaunžeikare
Šī gada 3. maijā Latvijas valsts
prezidents pasniedza augstākos valsts
apbalvojumus cilvēkiem, kuri ar savu
darbu, aktīvo pilsonisko stāju un uzticīgu
kalpošanu Latvijai godam pelnījuši
augstāko valsts atzinību. Apbalvojumus
saņēma arī četri Balvu novada iedzīvotāji,
kurus
26. maijā, Balvu novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs aicināja uz svinīgu
tikšanos, lai pateiktos apbalvojumu
saņēmējiem arī domes un pašvaldības
vārdā.
Par
nesavtīgo
ieguldījumu
lauksaimniecības attīstībā un lauku vides
kopšanā, par Atzinības krusta komandieri
tika iecelts Guntars Bartkevičs, Baltinavas
pagasta lauksaimnieks, zemnieku saimniecību
“Amatnieki” un “Riekstiņi” vadītājs. Atzīstot,
ka lauksaimnieks – tā nav profesija, bet dzīves
veids, G. Bartkevičs pateicās par saņemto
atzinību: ”Liels paldies par šo novērtējumu
gan valstiskā, gan pašvaldības līmenī. Kad
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uzzināju, ka saņemšu šo apbalvojumu, uzreiz
tajā neiedziļinājos, taču, tuvojoties šim
notikumam, sapratu, cik patiesībā tas ir liels
gods un atbildība. Saņemt šo apbalvojumu ir
prieks un pārsteigums reizē.”
Par Atzinības krusta kavalieri iecelts arī
Ulriks Pozņaks, Balvu novada sporta skolu
skolotājs un sporta treneris. “Esmu pateicīgs
gan Balvu novada pašvaldībai, gan Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai par
atsauksmēm un mana darba raksturojumu,
kas tika sniegts Ordeņu kapitulam, jo tās
lasot sajutu neizmērojamu novērtējumu!”
vēlot visiem labu veselību, veiksmi darbos un
spēju saglabāt latgalisko labestību, teica U.
Pozņaks.
Par Atzinības krusta komandieri tika
iecelta arī ģimenes ārste, Balvu pilsētas
“Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakses”
vadītāja, Latvijas Lauku ģimenes ārstu
asociācijas
prezidente
Līga
Kozlovska,
savukārt par Atzinības krusta virsnieku
iecelta Balvu slimnīcas Covid-19 nodaļas
ārste, pneimonoloģe, alergoloģe, kardioloģe
Sarmīte Pužule.
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Balvu novada vadības, pagastu un
pilsētu pārvalžu vadītāju sanāksme
Baltinavā
Madara Siliņa (informācija un foto)
16. maijā Baltinavas Kultūras
namā tikās Balvu novada vadība,
pagastu un pilsētu pārvalžu
vadītāji, lai pārrunātu aktuālos
jautājumus pilsētās un pagastos.
Ar skanīgiem priekšnesumiem
ciemiņus
sveica
Baltinavas
vidusskolas ansamblis “Vērmelīte”
(vadītāja Aija Nagle). Pēc nelielas
Baltinavas pagasta prezentācijas,
Balvu
novada
domes
vadība
aicināja
pilsētu
un
pagastu
pārvalžu
vadītājus
aprunāties
par aktuālajiem jautājumiem teritoriju sakopšanu, pakalpojumu
līgumu slēgšanu, skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumiem, kapsētu
apsaimniekošanu un ar to saistītajiem

jautājumiem.
Tikšanās dalībnieki viesojās arī
Baltinavas vidusskolā, kur apskatīja
pirmsskolas telpas, sporta halli un
klases. Muzikālu sveicienu viesiem
sagādāja Baltinavas vidusskolas 2.-3.
klašu vokālā ansambļa (vadītāja Aija
Nagle) dalībnieki. Par aktualitātēm
vidusskolā
informēja
Baltinavas
vidusskolas direktors Imants Slišāns.
Sanāksmes
dalībnieki
apmeklēja zemnieku saimniecības
“Amatnieki”, “Riekstiņi” un SIA
“Grano E”. Saimniecību īpašnieks
Guntars Bartkevičs un agronoms
Elvis
Bartkevičs,
ekskursijā
pa
saimniecību
ēkām,
iepazīstināja
ar
lauksaimniecisko
ražošanu.
Kā informēja Guntars Bartkevičs,
tad
saimniecības
savu
darbību
uzsāka vien ar piecu hektāru

apsaimniekošanu, taču 30 gadus pēc
saimnieciskās darbības uzsākšanas,
nu jau tiek apsaimniekoti gandrīz
4300 ha.
Baltinavas
muzejā
tikšanās
dalībniekus
uzņēma
muzeja
darbinieces, kuras iepazīstināja ar

apskatāmajām izstādēm - Valda
Orlava sprēslīcu kolekciju, Tilžas
pagasta rokdarbnieku darbu izstādi,
“Masļenku
traģēdija
Latvijas
traģēdija, 1940. gada 15. jūnijs”, kā
arī ar izstādi - “Baltinaviešu tautas
tērps cauri laiku lokiem”.

Balvu novada Pašvaldības Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles
KUSTAMO UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLES
policijas ziņas

Kustamo mantu – elektrisko vārkatlu. Kustamās mantas sākumcena – EUR 47,00. Izsole
notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.11.00.

Linda Lapse
Pašvaldības policijā maijā reģistrēti 66 notikumi, no
kuriem:
• 21 notikumi par acīmredzamas alkohola reibumā esošas
personas vai alkohola reibumā esošas guļošas personas
atrašanos publiskā vietā, kas traucē sabiedrisko kārtību;
• 12 reizes sniegts atbalsts Valsts policijai, Bāriņtiesai
u.c. iestādēm;
• 9 nekustamo īpašumu apsekošana par teritorijas
uzturēšanu un sakopšanu atbilstoši saistošo noteikumu
prasībām;
• 8 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un ﬁksēti ceļu
satiksmes negadījumi;
• 4 ziņojumi par klaiņojošiem suņiem: vienā no
gadījumiem atrasts saimnieks, pārējos gadījumos
dzīvnieki nodoti dzīvnieku patversmē;
• 5 ziņojumi par īpašuma nekopšanu;
• 3 ģimenes konﬂikti.
Balvu novada Pašvaldības policijas amatpersonas
uzsāka 13 administratīvā pārkāpuma procesus, no tiem:
• 12 par atrašanos tādā reibuma stāvoklī, kas traucē
sabiedrisko kārtību;
• 2 par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpšanu;
• 1 par nepilngadīgas personas atrašanos alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Atskurbtuvē
maijā
ievietotas
36
personas.
Laikapstākļiem kļūstot vasarīgākiem, alkohola reibumā
lielākoties aizturētas guļošas personas, kuras atpūtas
vietu izvēlās soliņus autobusu pieturās un publiskās
atpūtas vietās, kā arī vietējos grāvjus vai kādā tuvējā
zālājā.
Straujiem soļiem tuvojas Vasaras saulgrieži! Šobrīd
Balvu pilsētā un pārējā novadā ir ievēroti un ﬁksēti
īpašumi, kuru izskats nav ne pievilcīgs, ne patīkams
apkārtējiem. Lai svētkus sagaidītu patīkamā un sakoptā
vidē, kā katru gadu, tā arī šogad, atgādinām par
īpašumu sakārtošanu. Ne tikai pirms svētkiem, tāpat arī
turpmāk regulāri apsekosim un pievērsīsim uzmanību
novada teritorijā esošo īpašumu, to pieguļošo teritoriju
sakopšanai un uzturēšanai atbilstoši 23.09.2010.
Balvu novada saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par
Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju
uzturēšanu”, kā arī kompetences ietvaros sekosim līdzi
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanai,
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu.
Atgādinu, ka par teritorijas regulāru nekopšanu
un tās neuzturēšanu atbilstoši augstākminēto saistošo
noteikumu prasībām un atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu
pārkāpšanu,
paredzēta
administratīvā
atbildība. Cienīsim sevi un apkārtesošos iedzīvotājus,
radīsim sev sakārtotu un acīm tīkamu apkārtni! Lai
mums visiem jauki un atbildīgi svētki!

Kustamo mantu –nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un
maliņu. Kustamās mantas sākumcena – EUR 399,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos,
3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.11.15.
Kustamo mantu – nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un
maliņu. Kustamās mantas sākumcena – EUR 399,00 Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos,
3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.11.30.
Kustamo mantu – gaisa nosūcēju ar motoru GIGA. Kustamās mantas sākumcena – EUR 117,00.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.11.45
Kustamo mantu – maizes griešanas mašīnu LOZAMET. Kustamās mantas sākumcena –
EUR 70,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā
plkst.12.00.
Kustamo mantu– trauku mazgāšanas mašīnu GIGA. Kustamās mantas sākumcena – EUR
246,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā
plkst.12.15.
Kustamo mantu – gaisa nosūcēju ar motoru GIGA. Kustamās mantas sākumcena – EUR 199,00.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.12.30.
Kustamo mantu – boileri. Kustamās mantas sākumcena – EUR 23,00. Izsole notiks: Bērzpils
ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.12.45.
Kustamo mantu –boileri. Kustamās mantas sākumcena – EUR 23,00. Izsole notiks: Bērzpils
ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.13.00.
Kustamo mantu – caurplūdes ūdens sildītāju. Kustamās mantas sākumcena – EUR 23,00.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.13.15.
Kustamo mantu – kondicionieri. Kustamās mantas sākumcena – EUR 270,00. Izsole notiks:
Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 21.jūnijā plkst.13.30.
Nekustamo īpašumu - “Bezdelīgas”, Rugāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3874
012 0471. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 13.jūlijā
plkst.10.00.
Nekustamo īpašumu - “Dīķi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 2858 006 0510.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 13.jūlijā plkst.10.15.
Nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā. Izsole
notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 13.jūlijā plkst.10.30.
Kustamo mantu – vieglo automašīnu VOLVO V70, valsts reģistrācijas Nr.HP1869,
Izlaiduma gads: 1999. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada
13.jūlijā plkst.10.45.

ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES
Nomas tiesības uz zemes vienību Balvos, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu 3801 001
0199 daļu, platībā 0,05 ha. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.
gada 21.jūnijā plkst.10.00.
Nomas tiesības uz zemes vienību Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu
3882 003 0101 daļu, platībā 4,0 ha. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2022.gada 21.jūnijā plkst.10.15.
Nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu
3864 002 0285, platībā 2,5 ha. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2022.gada 21.jūnijā plkst.10.30.
Nomas tiesības uz zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējumu
3864 002 0164, platībā 14,65 ha. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2022.gada 21.jūnijā plkst.10.45.
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Latvijas Pasts atgādina
par iespēju pieteikt
pasta pakalpojumus savā
dzīvesvietā

Veiktas izmaiņas maršrutā Balvi –Tilža –
Vectilža
VSIA Autotransporta direkcija
Atsaucoties SIA “BalviFlora”
lūgumam nodrošināt iespēju
iedzīvotājiem nokļūt darbavietā
Balvos un pēc tam tikt atpakaļ
mājās, no 2022. gada 6. jūnija
tika veiktas izmaiņas maršrutā Nr.6488 Balvi–Tilža–Vectilža.
Turpmāk maršruta Nr.6488 Balvi–Tilža–Vectilža autobuss darba dienās un svētdienās
no pieturas Tilža izbrauks agrāk – plkst.6.35 (līdz šim izbrauca plkst.7.20), bet no
Balvu autoostas šajās pašās dienās tas izbrauks vēlāk – plkst.17.10 (līdz šim no
pirmdienas līdz ceturtdienai izbrauca plkst.16.30).

VAS “Latvijas Pasts”
Latvijas Pasts informē, ka vairākās lauku teritorijās,
kur pasta pakalpojumi tiek nodrošināti klientu dzīvesvietā,
demontēja vēstuļu kastes. Šajās teritorijās dzīvojošie
iedzīvotāji vēstuļu korespondenci var nodot Latvijas Pasta
pastniekam, iepriekš piesakot šī pakalpojuma saņemšanu
savā dzīvesvietā.
Šis pakalpojums tiek nodrošināts arī citās dienās, ne tikai
pensijas izmaksas dienā. Pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot
pa tālruni 67008001 vai 27008001.
Latvijas Pasts nepārtraukti veic uzlabošanas pasākumus.
Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties
ar Latvijas Pasta Kvalitātes vadības daļu, zvanot pa tālruni
25702016 vai rakstot uz e-pasta adresi: kvdinfo@pasts.lv

Balvu novada iedzīvotāji tiek
aicināti atbalstīt vēlētāju
iniciatīvas
Biedrība “Vecāku Alianse”
Šobrīd demokrātiskajai līdzdalībai ir
vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu:

atvērtas

WWW.BALVI.LV
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1.
Likumprojekts
“Grozījums
Latvijas
Republikas
Satversmē” (30/07/2021).
Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu
Satversmē. Ierosinātājs:
“Latvijas vīru biedrība”;
2. Likums par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi
likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu (25/09/2021).
Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma
”Grozījumi likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu. Ierosinātājs: “Atvērtās
pārvaldības partnerība Latvijā”;
3.
Likumprojektu
“Grozījumi
Latvijas
Republikas
Satversmē” (25/01/2022).
Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu
likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī
mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā.
Ierosinātājs: “Brīvību tautai”.
Pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par atbalstu
iniciatīvām.
Darbinieku saraksts, pie kuriem Balvu novada
pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par atbalstu
iniciatīvām, ir pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas
mājas lapā www.cvk.lv sadaļā Parakstīšanās par vēlētāju
iniciatīvām.
Parakstus var apliecināt (PVS sistēmas lietotāja tiesības
piešķirtas):
1. Pagastu pārvalžu vadītājiem;
2. Pagastu pārvalžu un Valsts un pašvaldību vienotā klientu
apkalpošanas centra (VPVKAC) darbiniekiem, kuri veic
dzīvesvietas deklarēšanu;
3. Balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas
priekšsēdētaja vietniekam un locekļiem;
4. Notāram.

Atbalsta komplektu skaita izdales
ierobežojums vienā mēnesī
Astrīda Jakovļeva
Ņemot
vērā
būtisko
Eiropas
Atbalsta
fonda
vistrūcīgākajām
personām komplektu pieprasījuma
pieaugumu, lai nodrošinātu atbalsta
komplektu pieejamību pēc iespējas
visiem atbalsta saņēmējiem, atbalsta
komplektu izdalē ar 2022.gada maiju
tiek noteikts atbalsta komplektu
skaita izdales ierobežojums vienā
mēnesī.
Nemainot
kopējo
izsniedzamo
komplektu skaitu izziņas periodā, mēnesī

katrai izziņā norādītajai personai tiek
nodrošināts:
• viens pārtikas preču komplekts;
• viens higiēnas preču komplekts;
• viens bērnu pārtikas preču komplekts
atbilstoši bērna vecumam;
• viens bērnu higiēnas preču komplekts
atbilstoši bērna vecumam.
Lai saņemtu pārējos izziņas periodā
mājsaimniecībai
pienākošos
atbalsta
komplektus, uz izdales vietu jāierodas vēl
citā mēnesī/-šos. Kopējais izziņas periodā
izsniedzamo komplektu skaits paliek
nemainīgs.

23. jūlijā Tilžas Kultūras un vēstures
nams organizē ekskursiju
23.jūlijā Tilžas Kultūras un vēstures nams organizē ekskursiju uz CESVAINI
(pils, ziedu salons “Divi torņi”, rīta kaﬁja); Bērzauni (“Kalnozoli” - daiļdārzs, ainava)
un MADONU (pilsēta, pusdienas, keramiķa J.Seiksta dārzs un darbība, izstāde
Madonas vēstures un mākslas muzejā, Riekstiņu ģimenes vīna degustācija un dārzs).
Ja grupā 30 personas, tad maksa par autobusu 10,00 euro.Pārējās izmaksas
mainīgas, atkarībā no katra vēlmēm, bet nebūs vairāk par 20-25 euro.
Vīna, keramikas iegāde un citi tēriņi katram pēc brīvas izvēles.
Braukt gribētāji, plānojiet savu laiku un piesakaties ekskursijai
pa tālruni 27870251.
10,00 euro jāsamaksā savlaicīgi, līdz 1.jūlijam.

Balvu Sporta skolas peldbaseins
vasaras sezonā būs slēgts

Parakstu apliecināšana pie notāra un bāriņtiesā ir maksas
pakalpojums, bet pagastu pārvaldēs un VPVKAC bez maksas, jo
pašvaldība maksu nav noteikusi.
Par izsludinātajām iniciatīvam un pilsoniskās līdzdalības
iespējām vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.”
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Par projekta „Degradēto teritoriju
revitalizācija Austrumu pierobežā”
īstenošanu
Irēna Začeva
Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar
Viļakas novada domi 2021.gadā uzsāka
Latgales programmas projekta „Degradēto
teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā”,
Nr.5.6.2.0/20/017 īstenošanu.
Projekta mērķis ir revitalizēt degradētās
teritorijas un izveidot uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai nepieciešamo infrastruktūru.
Projekta kopējās izmaksas 584 672,70

euro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda
ﬁnansējums 454 388,77 euro.
Projektā:
• Tiek veikta degradētās teritorijas revitalizācija
Kubulu pagastā, izkraušanās laukuma izbūve,
Balvu ielas posma 0,63 km garumā pārbūvi,
gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi.
• Pabeigta degradētās teritorijas revitalizāciju un
angāra būvniecība Šķilbēnu pagasta Šķilbanos.
Kubulu pagasta Balvu ielas pārbūvē un
izkraušanās
laukuma
būvniecībā
iesaistītās

Apstiprināti divi Valsts zivju fonda
projekti

Inese Maslovska
nespēj veikt dabīgu zivju atražošanu.
Ezeri ir pielāgoti līdaku sugai, līdz ar
to pavairotās zivis turpinās attīstīties
un augt.
Projektā
nr.
22-00-S0ZF03000016 “Balvu novada publisko
ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība”
paredzēts iegādāties sniega motociklu
ar piekabi, lai novada teritorijā varētu
veikt kvalitatīvu un ātru zivju resursu
aizsardzību publiskajās ūdenstilpnēs
ziemas periodā, mazinot maluzvejas
nodarīto kaitējumu.

Informējam, ka projektā
“Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/050
ir
izmantoti
visi
ieplānotie
5185 bezmaksas Balvu sporta
skolas peldbaseina apmeklējumi
Balvu
novadā
deklarētajiem
iedzīvotājiem (54+ gadi).
Projekta aktivitātes īstenošana
tika uzsākta 2020.gada decembrī
– 253 peldbaseina apmeklējumi,
bet tika pārtraukta sakarā ar
valstī
noteiktajiem
Covid-19
ierobežojumiem.
2021.gada

Mūzikas Skolai – baritona
saksofons
Sabīne Pugača
Foto: Lauris Ikstens
Balvu
Mūzikas
skola
sadarbībā
ar
Balvu
novada
pašvaldību ir īstenojusi Valsts
Kultūrkapitāla fonda projektu
“Baritona
saksofona
iegāde
Balvu
Mūzika
skolai”,
Nr.
2022-1-MDM-M02032.
Projekta mērķis:
• rast
iespēju
Ziemeļlatgales
bērniem un jauniešiem kvalitatīvi
apgūt baritona saksofona spēles
programmu, nodrošināt mūzikas
izglītības izcilību un starptautisku
konkurētspēju,
iegādājoties
baritona saksofonu, tādējādi,
papildinot Balvu Mūzikas skolas
materiāli tehnisko bāzi;
• rast
iespēju
pilnvērtīgāk
nokomplektēt pūtēju orķestra
saksofonu grupu, uzlabot to
skanējumu, tādējādi piesaistot
jauniešus
muzicēšanai
un
ieguldot būtisku artavu vietējā
kultūrvidē.
Projekta īstenošanas rezultātā
Mūzikas skolai tika nopirkts Yamaha
YBS-480 baritona saksofons. Saskaņā
ar tirgus izpēti preču piegādi veica
SIA “Diogens audio”.
Projekta kopējās izmaksas
5868,50 euro, kas sastāv no Valsts

Balvu
novada
pašvaldība
atvainojas
iedzīvotājiem par radītajām neērtībām ziemas
periodā un būvdarbu veikšanas laikā.

Noslēgusies projekta aktivitāte
“Bezmaksas peldbaseina
apmeklējums Balvu novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem (54+
gadi)”

Santa Šmite
Šogad,
Balvu
novada
pašvaldība,
īstenos
divus
Valsts zivju fonda projektus, lai
pavairotu līdakas divos ezeros
un spētu kvalitatīvi veikt zivju
resursu
aizsardzību
ziemas
periodā.
Projektā
nr.
22-00-S0ZF02000048 “Līdaku pavairošana Viļakas
un Svātiunes ezerā”, paredzēts veikt
vienvasaras līdaku pavairošanu divos
ezeros: Viļakas ezerā, pavairojot
3000 vienvasaras līdaku mazuļus
un Svātiunes ezerā 3600 gb. . Abos
ezeros ir nepieciešama mākslīga
līdaku
mazuļu
pavairošana,
jo
intensīvas makšķerēšanas rezultātā,
līdaku skaits ir viegli ietekmējams un
tas noved pie tā, ka ezera resurss

personas:
• Būvdarbus veiks SIA „Riviera L”;
• Būvuzraudzību – SIA „R4F”,
• Autoruzraudzību – SIA „RK Projekts”, kas arī
izstrādāja būvprojektu.
Būvdarbi tiks atsākti tuvākajā laikā, šobrīd
notiek
materiālu
un
mehānismu
izmaksu
sadārdzinājuma saskaņošana.

augustā, septembrī un oktobrī tika
izmantoti vēl 49 kuponi bezmaksas
peldbaseina apmeklējumam.
No
2021.gada
1.decembra
projekta aktivitāte atsākās un
tika izsniegtas 507 bezmaksas
peldbaseina apmeklējumu kartes
Balvu
novadā
deklarētajiem
iedzīvotājiem, kuriem ir pilni 54
gadi.
Bezmaksas
peldbaseina
apmeklējumu
skaits
2021.gada
decembrī – 618 apmeklējumi, 2022.
gadā: janvārī – 1040 apmeklējumi,
februārī – 1096 apmeklējumi,
martā – 977 apmeklējumi, aprīlī
– 867 apmeklējumi, maijā – 285
apmeklējumi.

Turpinās projekta aktivitātes –
vingrošanas nodarbības uz SUP
dēļiem
Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/050 ietvaros šovasar turpināsies
aktivitāte – Vingrošanas nodarbības uz SUP dēļiem.
Dalībnieku skaits vienā nodarbībā 5 cilvēki! Iepriekšēja
pieteikšanās pie treneres Ingas Bleideres, tālr. 26351072 .

NODARBĪBU DATUMI JŪNIJA MĒNESĪ:
Sestdien, 11.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Svētdien, 12.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Pirmdien, 13.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Trešdien, 15.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Piektdien 17.jūnijā plkst.16.20 līdz 17.20
Svētdien, 19.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Pirmdien, 20.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Trešdien, 22.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Svētdien, 26.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Pirmdien, 27.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Trešdien, 29.jūnijā plkst.20.00 līdz 21.00
Kultūrkapitāla fonda ﬁnansējuma
4800,00 euro un Balvu novada
pašvaldības līdzﬁnansējuma 1068,50
euro.
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Pedagogu apmācības Kiprā
Laura Zujāne
Foto: no personīgā arhīva
No 2. maija līdz 6. maijam Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas (turpmāk BPVV) skolotājas
L. Berne un I. Šuļja piedalījās
pedagogu apmācībās “IT skolotājiem
- uzlabo savas prasmes!” Erasmus+
programmas 1.pamatdarbības skolu
sektora projektā “Atgriezt pozitīvas
mācīšanās spēku” (Nr.2020-1-LV01KA101-077319) Kiprā, Limassol pilsētā.
Notika sadarbība ar pedagogiem no
Polijas, Vācijas un Ungārijas, iepazītas
un apgūtas jaunas mācību metodes
kombinētajā jeb “blending” apmācībā.
“DOREA” izglītības institūtā uzsvars tiek

likts uz efektīvu tradicionālo un IKT balstītu
mācību procesu - virtuālajām laboratorijām,
grupu darbiem, ZOOM un TEEM platformām,
testiem, viktorīnām, staciju un telpu rotāciju,
individuālo rotāciju un apvērstajām klasēm.
Pedagogiem bija iespēja iepazīties ar labās
prakses piemēriem.
Šādi
kursi
ir
lieliska
iespēja
profesionālās pilnveides paaugstināšanai
un jaunu kontaktu nodibināšanai, kā arī
sava redzesloka paplašināšanai. Iegūtās
zināšanas un praktiskā darbošanās sniedz
iespēju dažādot un pilnveidot mācību saturu
skolā. Projekta organizatori piedāvāja
izbraukuma ekskursiju uz “Kourion” kalnu
un “Omodos” ciemu. Skolotāju L. Bernes
un I. Šuļjas skatījumā šīs bija aktīvas,
piesātinātas un iespaidiem bagātas piecas
dienas Kiprā.

Tikšanās ar psiholoģi
Rekavas vidusskolas un
Viļakas Valsts ģimnāzijas
audzēkņiem
Vineta Zeltkalne
(informācija un foto)
Šī
gada
22.aprīlī
un 13.maijā psiholoģe
Inese
Lietaviete
atbrauca
no
Rīgas,
lai tiktos ar
Rekavas
vidusskolas un Viļakas
Valsts
ģimnāzijas
audzēkņiem.
Tikšanās
ar psiholoģi ir projekta
Nr.
9.2.4.2/16/I/073
“Veselības veicināšanas
un slimību proﬁlakses
pasākumi Viļakas pilsētā
un apkaimē” aktivitāte.
Pirmās tikšanās reizes
tēma bija Atkarību izplatības
mazināšana un Atkarība un
līdzatkarība: problēmas un
to risinājumi. Otrās tikšanās
reizes tēma bija “Psihiskā
veselība (somatika) un kā
veidot jaunus paradumus.
Tikšanos ar psiholoģi Inesi
Lietavieti
organizēs
arī
Rekavas vidusskolas un
Viļakas Valsts ģimnāzijas
audzēkņu
vecākiem
un
skolotājiem, bet sākumā

bija svarīgi saprast jauniešu
domas,
problēmas
un
jautājumus.
Psiholoģe
Inese
Lietaviete
atzina,
ka
bija ļoti patīkami satikt
jauniešus lauku reģionā,
jo
lauku
jaunieši
ir
ļoti atšķirīgi no Rīgas
jauniešiem. Lauku reģionos
jauniešiem ir arī mazāk
negatīvu
kārdinājumu
nekā Rīgas jauniešiem.
Inese Lietaviete pateicās
jauniešiem
par
dzīvo
interesi un cer, ka ikvienu
dalībnieku uzrunāja kāds
viņas teiktais padoms vai
domu grauds. Psiholoģe vēl
visiem jauniešiem noteikt
mērķi vasaras brīvlaikam
un piepildīt to, lai rudenī
skolā atgrieztos motivēti,
piepildījušies ar pozitīvām
emocijām un veidot savu
identitāti, atklājot savas
stiprās un vājas puses,
attīstot
savas
dzīves
mērķus, veidojot jēgpilnas
attiecības un izvairoties no
neveselīgām un riskantām
uzvedībām.

Radošais konkurss 7.-12. klašu skolēniem
“Izveido mēmi par aktuālu tēmu!”
Lidija Ločmele (informācija un foto)
No 13.aprīļa līdz 6.maijam projekta
“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
norisinājās radošais konkurss 7.-12.klašu
skolēniem “Izveido mēmi par aktuālu
tēmu!” Konkurss noritēja divos posmos - I.
posms 13.04.-22.04.2022., II. posms 28.04.06.05.2022.
Konkursa mērķis, uzdevumi: Ieinteresēt
jauniešus sekot līdzi aktualitātēm valstī un
pasaulē. Iegūt informāciju par jauniešiem
aktuālām tēmām un aicināt izteikt savas
emocijas, attieksmi, viedokli radošā veidā.
Radošos
darbus
konkursam
varēja
veikt klases audzināšanas, latviešu valodas
vai literatūras stundās, kā arī darbojoties
individuāli.
Skolotāju
uzdevums
bija
iepazīstināt skolēnus ar pedagoģes-karjeras
konsultantes Lidijas Ločmeles sagatavoto
teorētisko materiālu par “mēmi” ( (meme,
no angļu valodas) ir amizantas bildes,
kuras ar minimālistiskiem līdzekļiem nodod
kādu humoristisku vai neparastu stāstu.),
prezentāciju ar attēliem, pārrunāt ar skolēniem
konkursa nolikumā paredzētos noteikumus

(tekstam jābūt īsam, kodolīgam, skaidri
uzrakstītam, saprotamam jebkuram lasītājam,
jāraksta bez aizskarošiem, necenzētiem
vārdiem, ievērojot pareizrakstību, jāsaista ar
kādu aktualitāti).
Pirmajā
posmā
konkursam
darbus
iesniedza 89 skolēni no Balvu novada izglītības
iestādēm. Šo radošo darbu vērtēšanā
piedalījās arī izglītības iestāžu pedagogi- klašu
audzinātājas, latviešu valodas un literatūras
skolotāji. Uz otro posmu tika izvirzīta 61
mēme. Otrā posma radošos darbus vērtēja
Balvu novada Izglītības pārvaldes darbinieki un
Balvu Bērnu un jauniešu centra speciālistes.
Par veiksmīgākajām tika atzītas sešas mēmes,
bet atzinību izpelnījās vēl četras. Veiksmīgāko
darbu autori saņēma diplomus, atzinības
un balvās intelektuālās spēles (“Alias”,
“Improvizācija”, “Saderēsim. Izaicinājums”,
“Pickti”).
Konkursa darbi skatāmi izstādē Balvu
novada Izglītības pārvaldē.

„Health For Body” mobilitātē Lietuvā
Laura Zujāne
Foto: no personīgā arhīva
No 27.aprīļa līdz 1. maijam Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas skolotājas Iluta Balule un
Sintija Heninga kopā ar izglītojamajiem:
Maksimu
Karpovu,
Jāni
Duļbinski,
Danielu Laurenovu un Kristeru Melnaču
piedalījās Erasmus+ (Nr.2020-1-BG01KA229-079124) projekta „Health For
Body” mobilitātē Lietuvā, Viļņā.
Mūs
sagaidīja un laipni uzņēma Viļņas Jāņa
Paula II ģimnāzijas skolēni un skolotāji.
Pirmajā dienā tika organizēts seminārs par
alkohola ietekmi uz cilvēka organismu. Dienas
otrajā daļā visi mobilitātē iesaistītie piedalījās
„City Quest” programmā Viļņas vēsturiskajā
centrā. Nākamā diena saistījās ar Eiropas parka
apmeklējumu un Lietuvas nacionālā ēdiena
- aukstās zupas gatavošanu un degustāciju.
Trešajā dienā ar interesi klausījāmies un
skatījāmies Trakai pils vēsturisko mantojumu.
Ļoti saistošs un izzinošs bija pārgājiens Šilenas
nacionālajā parkā. Mobilitātes noslēgumu
izbaudījām TV tornī Viļņā, vērojot Viļņas
panorāmu. Esam ieguvuši jaunus draugus,
satikuši jau iepazītos kolēģus no Lietuvas,
Itālijas, Turcijas un Bulgārijas. Pilnveidojām
savas valodas zināšanas un komunikācijas
prasmes.
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Brīnišķīga diena Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolēniem
Ija Krilova
Foto: Linda Ozola
Piektdienas, 27. maija rītā, Viļakas
Valsts ģimnāzijas 1.-6.klašu skolēni
pirms došanās pārgājienā, atskatījās
uz mācību gadā paveikto darbu
interešu izglītības jomā.
Skolēni priekšnesumos parādīja savu
prieku, pozitīvās emocijas, gandarījumu par
paveikto darbu. Dienas turpinājumā devās
mācību pārgājienā uz Kultūrvēsturisko
lauku sētu “Vēršukalns”. Iepazina klētis un

ēkas, kā agrāk dzīvoja zemnieki, varēja
izpētīt amatnieku darināto izstādi. Aplūkoja
Burbuli jeb miljons zvaigžņu viesnīcu, kur
var nakšņot kopā ar draugiem vai ģimeni.
Muzeja vadītājs Harijs Dvinskis skolēniem
bija pagatavojis pusdienas- vistas zupu
un siltu pašceptu maizīti. Sekoja rotaļas,
spēles, pieneņu ziedu kompozīcijas!
Prieks
par
pašiem
mazākajiempirmklasniekiem, kuri varonīgi turēja
līdzi pārējiem, mērojot garo ceļu- 5
km, lai sasniegtu mērķi! Brīnišķīgā un
pacilātā noskaņojumā, uzlādējušies saules
enerģijas, varējām doties atpakaļ uz skolu!

Īpaša pēdējā skolas diena Viļakas
Valsts ģimnāzijā

Rugāju vidusskolas audzēkņi
iegūst jaunu pieredzi
Sanita Anckina (informācija un foto)
18.maijā Rugāju vidusskolā,
kultūrizglītības
programmā
“Latvijas skolas soma”, ciemojās
radošā apvienība “Teātris un Es”.
1.-4.klašu skolēni ar interesi
vēroja interaktīvu izrādi “Māja zem
varavīksnes”, kurā izrādes varoņi,
Sunītis un Kaķīte, aktīvi iesaistīja
mazos skatītājus izrādes notikumos.
Sunītis un Kaķīte ir īsti draugi, kuru
dzīve ir piedzīvojumu un blēņu

Ija Krilova
Foto: Ineta Lindenberga
31. maija rītā 1.-11.klašu
skolēni pulcējās skolas zālē,
lai noskatītos projekta “Skolas
soma” muzikālu sveicienu no
horeogrāfes,
režisores,
deju
pasniedzējas Lilijas Lipores un
aktiera, mūziķa Edgara Lipora.

pilna. Viņu kopīgie darbi un nedarbi
bieži vien noveda pie dažādām
domstarpībām, kuru risināšanā un
draudzīgu
padomu
piedāvāšanā
interaktīvi iesaistījās arī skatītāji.
5.-12.klašu
skolēni
praktiski
darbojās nodarbībā “Kā uzņemt savu
ﬁlmu!”
Radošo nodarbību vadīja režisors
Armands Ekštets, kurš ilgus gadus
guvis pieredzi strādājot ar dažādiem
TV industrijas produktiem, veidojot
TV raidījumus un seriālus dažādām
mērķu grupām.

Mākslinieki bija īpaši padomājuši
katrai
klašu
grupai
atbilstošu
rotaļdeju, kurā aicināja piedalīties
gan skolēnus, gan audzinātājas. Tā
kā Lilija Lipore ir mācījusies Viļakas
vidusskolā, tad dzirdējām jokus un
interesantus atgadījumus no tā laika
skolas dzīves. Mūs priecēja dziesmas
gan ģitāras, gan kokles, gan
akordeona pavadījumā, zināmākajām
dziedājām līdzi.

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas
soma” aktivitātes Žīguru pamatskolā
Žīguru pamatskolas kolektīvs
Foto: V.Zaharova
Pēc divu gadu pārtraukuma Žīguru
skolas skolēni atkal varēja doties ceļojumā
Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas
soma” ietvaros. Piešķirtie ﬁnansu resursi
šoreiz deva iespēju apskatīt tikai novada
galvaspilsētu un tās pēdējo gadu grandiozāku
būvprojektu – renovēto Balvu Kultūras un
atpūtas centru.
Ekskursantus sagaidīja Kultūras un atpūtas
centra kolektīvs gandrīz pilnā sastāvā. Tikām
iepazīstināti ar visām telpām un palīgtelpām,
iemēģinājām deju zāli, skatuvi, VIP ložas,
ģērbtuves telpas, kur sava Balvu apmeklējuma
laikā brīdi uzturējās valsts prezidents Levita kungs.
Ekskursija kultūras un atpūtas centrā noslēdzās

ar kinoﬁlmas “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”
noskatīšanos. Par pārsteigumu daudziem it kā
bērnu auditorijai domātā ﬁlma par daudzām mūsu
šodienas dzīves problēmām lika aizdomāties arī
pieaugušajiem.
Centra Ziemeļu zālē visi varēja iepazīties
ar gleznu izstādi – krāsu pludināšanas tehnikā
veidotie darbi patika daudziem. Arī pats nosaukums
“Fluid Art” skanēja nedaudz noslēpumaini. Laikam
jau mākslinieciskā ievirze bija tik vilinoša, ka arī
nākošajā apskates objektā gaidīja vesela gleznu
ekspozīcija – “Klusā daba”. Muzeja gide izvadāja arī
pa pārējām ekspozīcijām un uzaicināja piedalīties
Muzeju nakts pasākumos nedēļas nogalē.
Labā noskaņojumā atpakaļceļā vēl izlēmām
piestāt Viļakas muzeja tuvumā, lai apskatītu
skolotājas E.Zarembas-Krīgeres leļļu kolekciju
ar rosinošu nosaukumu “Apceļo pasauli kopā ar
lellēm.”
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Noslēgumā
vēlreiz
jāizsaka
pateicība
Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma”
organizatoriem, bet īpašs paldies autobusa šoferim
Francim, jo vest ekskursijā cilvēkus, kas gadu laikā
jau piemirsuši, kā brauciena laikā jāuzvedas, var
tikai cilvēks ar tērauda nerviem!

BALVU NOVADA ZIŅAS

IZGLĪTĪBA/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Ģimenes pikniks Lāča dārzā
Dita Nipere
Foto: Anna Logina
16.maijā, Balvu novada Bērnu un jauniešu centra
saime, pulcējās uz pikniku Lāču dārzā, lai kopīgi svinētu
Ģimeņu dienu. Ģimene mums ir atbalsts, draudzīgas
attiecības, kopīgas intereses un labi paveikts uzticētais
darbs. Vienmēr lepojamies ar saviem interešu izglītības
skolotāju un viņu audzēkņu sasniegumiem, tāpēc arī
šoreiz neizpalika uzslavas un pateicības.

Sakām PALDIES:
• Artūram Pušpuram un Sandijai Kalniņai (skolotāja Inta
Ozola) par augstiem sasniegumiem Latvijas čempionātā
Nūjošanā;
• Rebekai Jermacānei (skolotāja Iluta Tihomirova) par
augstiem sasniegumiem Starptaustiskajā vokālistu konkursā;
• Luisai Marijai Ūzuliņai, Ievai Stepanovai, Justīnei
Kušnerei, Ketrīnai Razgalei (skolotāja Dita Nipere) par
veiksmīgu dalību Latvijas Mūsdienu deju čempionātā;
• Evelīnai Taborei (skolotāja Līga Bule) par aktīvu līdzdalību
pulciņa “Graﬁskais zīmējums ikdienā” aktivitātēs;
• Rēzijai Ozolai (skolotāja Inta Ozola) par radošu un aktīvu
līdzdalību pulciņa “Skaistumkopšana” aktivitātēs;
• Annai Loginai, Ketijai Rakstiņai, Agritai Prolei, Jūlijai
Kuzņecovai par radošu un aktīvu līdzdalību Balvu novada
Bērnu un jauniešu centra pasākumos.
Šogad kopā būšanu nolēmām svinēt citādāk - kopīgi spēlējām
spēli MAMANET, radoši darbojāmies darbnīcās, orientējāmies, bet
pats interesantākais šķita, andelēties bērniem kopā ar ģimenēm,
iespēja tirgot pašgatavotos kārumiņus un pašdarinātas lietas.
Lepojamies, ka daļu no iegūtā labuma esam ziedojoši Ukrainas
cilvēkiem, pārskaitot naudiņu labdarības organizācijai “Ziedot.lv”.

WWW.BALVI.LV

Kokapstrādes nozares skolotāju un
audzēkņu radošais plenērs Kuldīgā
Laura Zujāne
Foto: no personīgā arhīva
Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
(turpmāk
BPVV)
profesionālās
vidējās
izglītības
programmas
“Kokizstrādājumu
izgatavošana”
2. kursa audzēkņi Jānis Ugars un
Jānis Gabranovs kopā ar skolotāju
Ēriku Kanaviņu laika posmā no
2022. gada 10.maija līdz 13.maijam
piedalījās Valsts izglītības satura
centra
organizētajā
kokapstrādes
nozares
skolotāju
un
audzēkņu
radošajā plenērā “Koks – veselības
spēks” ESF projekta „Profesionālās
izglītības iestāžu efektīva pārvaldība
un personāla kompetences pilnveide”
(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)
ietvaros. Plenērs notika Profesionālās
izglītības
kompetences
centra
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikumā.
Plenēra laikā tika izgatavots stilizēts
ozola bluķis ar soliņu. Audzēkņi apguva
jaunas prasmes un iemaņas ar dažādiem
kokapstrādes
instrumentiem.
BPVV
komandu papildināja Gaļina Asmaite,
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas
zinātnes doktorantūras 3. kursa studente

no Latvijas Universitātes. Ar G.Asmaiti
BPVV ir sadarbojusies arī citos projektos.
G.Asmaite ne tikai strādāja praktiski kopā
ar BPVV komandu, bet arī piedāvāja savas
idejas kopīgā darba realizēšanai.
Plenēra laikā
notika arī izzinošas
lekcijas, kuras vadīja Aigars Bikše tēlnieks, mākslinieks, kā arī Juris Griķis asociācijas “Latvijas mēbeles” prezidents
u.c. lektori.

Skolēnu forums ”Mācīties būt”
Žaklīna Orlovska
Foto: no projekta arhīva
12.maijā Viļakas Valsts ģimnāzijas
audzēkņi piedalījās biedrības „Skolēnu
vecāku biedrība” projekta nr.3 „Būt
un darīt” aktivitātē - skolēnu forumā
“Mācīties būt”.
Pasākuma
moderatore
un
jaunatnes jomas profesionāle Inese
Šubēvica jauniešus
iesaistīja dažādās
uzmundrinošās aktivitātēs, kurās skolēni,
daloties grupās, diskutēja par aktuālām
tēmām
skolas
dzīves
uzlabošanai.
Neformālās izglītības veidā tika izzinātas

Karjeras pasākums “Profesiju
virpulis”
Žaklīna Orlovska
11.maijā Viļakas Valsts ģimnāzijā Balvu novada
jaunatnes lietu speciāliste Žaklīna Orlovska tikās ar
ģimnāzijas jauniešiem, lai skolēniem būtu iespēja izzināt
dažādas profesijas un būtu iespēja izprast izglītības nozīmi
savas nākotnes karjeras veidošanā.
Iesaistoties diskusijās skolēni patstāvīgi nonāca pie TOP
10 lietām, kas ir svarīgas nākotnes karjeras veidošanai. Tika
izspēlēta darba intervija, katra paša izvēlētajai sapņu profesijai,
lai skolēniem liktu saprast, cik nozīmīga un būtiska ir darba
intervija ceļā uz savu sapņu profesiju. Skolēni tika informēti par
iespējām, ko var izmanot, lai nonāktu pie savas kārotās profesijas.
Tika izpētītas karjeras testu piedāvātās iespējas interneta vidē,
kā arī kopā ar skolēniem tika noskaidrots pie kā var vērsties
Balvu novadā, ja ir radušies jautājumi par savu nākotnes karjeras
izvēli. Aktivitāte norisinājās biedrības „Skolēnu vecāku biedrība”
projektā nr.3 „Būt un darīt”.
Projekts
notiek
Eiropas
Sociālā
fonda
projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”.
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skolēnu
vajadzības,
aktualitātes
un
veicināta skolēnu līdzdalība, daloties
savstarpējā pieredzē, veicinot saliedētību
skolēnu vidū. Skolēni izvirzīja aktuālas
idejas skolas ikdienas uzlabošanai, ko kopā
ar skolēnu pašpārvaldi un skolas vadību
virzīs iespējamai īstenošanai. Skolēnu
ideju ģenerēšana un uzklausīšana ir būtiska
skolas dzīves kvalitātes uzlabošanai,
piederības sajūtas veicināšanai un skolēnu
motivācijai uzturēties skolā, kopīgi izvirzīt
un sasniegt mērķus.
Projekts notiek Eiropas Sociālā fonda
projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”.

BALVU NOVADA ZIŅAS

IZGLĪTĪBA/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs,
uzrunājot pasākuma dalībniekus, atzina, ka
ir liels gods būt kopā šādā zvaigžņu lietū,
kad vienkopus pulcējušās zvaigznes, kas ir
spīdējušas spoži visu aizvadīto mācību gadu.
“Esam aizvadījuši ne to vienkāršāko mācību
gadu, jo vēl semestru sākumā māca šaubas
vai varēsim mācīties klātienē, taču mums
tas izdevās. Ar dažādiem izaicinājumiem,
ko esam pārvarējuši, šodien varam noliekt
galvas pedagogu priekšā, skolu direktoru
priekšā,
kuri
uzņēmās
atbildību
par
mācību procesa nodrošināšanu klātienē.
Neskatoties uz dažādām grūtībām, tika
nodrošināts ne tikai mācību process, bet arī
dalība olimpiādēs un konkursos. Lai kaut ko
sasniegtu, ir jāvar pielikt mazliet vairāk pūļu,
varbūt sevi mazliet vairāk jāpiespiež paveikt
iecerēto pēc iespējas labāk un tad rezultāti
neizpaliek, jo bieži vien tas “mazliet vairāk”
vainagojas ar panākumiem,” sakot paldies
par ieguldīto darbu un vēlot izdevušos
vasaru skolēniem un pedagogiem, teica
Sergejs Maksimovs.
Savukārt Balvu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Inese Circene, lepojoties ar
skolēnu
un
pedagogu
sasniegumiem,
aicināja neapstāties pie sasniegtā, bet
vienmēr virzīties uz priekšu: “Šodien šeit
ir pulcējušies tie 86 jaunieši, kuri mācību
gada laikā sevi pierādījuši ne tikai ar augstu
atbildības sajūtu uztverot katru mācību
priekšmetu, bet arī sevi pierādot sportā,
mūzikā, mākslā, dejā. Šajā mācību gadā
tika organizētas 17 Valsts izglītības satura
centra noteiktās dažādu mācību priekšmetu
olimpiādes. Balvu novada skolēni piedalījās
15 organizētajās olimpiādēs. Kopā novada
posma olimpiādēs piedalījās 297 skolēni,
bet valsts līmeņa olimpiādēs piedalījās
9 mūsu novada skolēni, ” ar informāciju
iepazīstināja Inese Circene, atgādinot, ka
sasniegumu pamatā ir ne tikai talants, bet
arī smags darbs, ko arī šogad visiem kopā ir
izdevies paveikt.

Pasākuma laikā tika godināti tie skolēni, kuri ieguvuši 1. vietu Valsts izglītības
satura centra novada posma olimpiādēs, piedalījušies un ieguvuši godalgas
valsts olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbībā.

Saka, ka skolēnu panākumu atslēga ir talants un neatlaidīgs darbs un,
protams, sadarbība un skolotāja atbalsts. Pasākuma laikā tika godināti arī
pedagogi, kuru skolēni guvuši panākumus mācību un zinātniski pētnieciskajā
darbā, mūzikā, mākslā un sportā.
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Turpinājums no 1.lpp.

Ar naudas balvām un pateicībām tika apbalvoti godalgoto
vietu ieguvēji Latvijas čempionātos vieglatlētikā, uzvaras
ieguvušie svarcēlāji, ložu šāvēji, svarbumbu cēlāji, kā arī
godalgoto vietu ieguvēji grieķu – romiešu cīņas sporta
veidā. Apbalvoti tika arī trīs novada sportisti, kuri uzrādījuši
starptautiskus sasniegumus sporta jomā.

Ievērojamus panākumus uzrādījuši arī skolēni profesionālās
ievirzes izglītībā - mūzikā un mākslā, saņemot naudas balvas
un pateicības par dalību dažādos konkursos.

Lāča dārzā pulcējās deju kolektīvi no Balvu novada, lai kopīgi
iedejotu ilgi gaidītajā vasaras brīvlaikā.

Pasākuma apmeklētājus priecēja arī bērnu ansambļu un koru
sagatavotie priekšnesumi.
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Muzeju nakts Balvu novadā
Rita Gruševa, Anita Ločmele
Foto: Viļakas muzeja arhīvs, Baltinavas
muzeja arhīvs
14. maijā muzeji visā Latvijā
aicināja uz ikgadējo Muzeju nakti.
Muzeju naktī piedalījās arī Balvu
novada muzeji.
Par aktivitātēm Viļakas muzejā
stāsta vadītāja Rita Gruševa: “Šogad
Muzeju naktij nebija vienotas devīzes
vai tēmas. Muzeju naktī varēja stāstīt
par to, kas mums ir visnozīmīgākais,
visinteresantākais
un
saistošākais.
Muzeju nakti ieskandināja Viļakas Mūzikas
un mākslas skolas vijolnieki, kā arī kapela
“Atzele”. Notika dažādas darbnīcas.
Izstādē “Apceļo pasauli ar lellēm” varēja
tikties ar novadnieci, pasaules leļļu
kolekcionāri Evitu Zarembu - Krīgeri un
interesentiem bija iespēja izveidot savu
lelli. Muzeja jaunākajā ekspozīcijā “Ed.
Spravnika Latvijas putnu olu kolekcija”
ikviens varēja satikt Žīguru meža muzeja
vadīju Annu Āzi, kura bija sagatavojusi
interesantas darba lapas par putniem.
A.Āze ir izcila stāstniece un arī šajā
vakarā varēja uzzināt daudz interesantu
faktu par putniem un dabu. Vēsturiskajā
darbnīcā ikviens iepazinās ar Viļakas
apkārtnes vēsturi. Aktīvākie krustvārdu
mīklas minētāji piedalījās izlozē, kurā
viens cilvēks laimēja 1 kg tortes.”

Baltinavas muzeja izglītojošā
darba un darba ar apmeklētājiem
vadītāja Anita Ločmele: “14. maijā
Baltinavas muzejs turpināja iesākto darbu
- tika organizēta izzinoša ekskursija pa
Tilžas pagastu. Tas ir no izstāžu cikla
“Iepazīsim Balvu novada pagastus”.
Tilžu iepazinām no jauna, jo redzētais
un dzirdētais bija tik piepildīts un
interesants, ka plānoto trīs stundu vietā
sabijām tur daudz ilgāk. Vietējo cilvēku
atsaucība, sirsnība un savas vietas
patriotisms ir apbrīnojams. Ja braucat
uz Tilžu, rēķinieties ar 5-6 stundām, lai
varētu apmeklēt visus iecerētos objektus.
Par vadītāju un visu lietu virzītāju mums
bija Daiga Lukjanova, Tilžas kultūras un
vēstures nama vadītāja. Baltinavā notika
orientēšanās spēle. Pusotras stundas
laikā vajadzēja atrast uzdevumu lapā
redzamos logus un durvis. Pie katra attēla
bija arī savs uzdevums. Spēlē galvenokārt
piedalījās bērni un jaunieši. Bet bija arī
tādi, kas vēlējās orientēties pa muzeja
piecām
istabām
“Atver
noslēpuma
durvis!” Viņi nesteidzīgi risināja uzdotās
mīklas. Tuvojoties pusnaktij, parkā sāka
risināties pasākuma “Baidīsimies kopā!”
šermuļainie notikumi, kur uzbruka dažādi
spoki, takas kļuva bīstamas un aiz katra
stūra varēja būt briesmas. Pie parka
vārtiem visi dalībnieki tika dezinﬁcēti, lai
neaiznestu mājās kādu spoka garu.

Viļakas muzejā apmeklētājiem bija iespēja apskatīt jaunāko
ekspozīciju - “Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekciju”.

Baltinavā notika orientēšanās spēle. Pusotras stundas laikā
vajadzēja atrast uzdevumu lapā redzamos logus un durvis.

Baznīcu nakts aktivitātes Balvu novada dievnamos
Vineta Zelktalne, Maija Laicāne
Foto: pr. Guntars Skutels
28.maijā jau devīto reizi
Latvijā notika kultūras pasākums
“Baznīcu nakts”. Šogad īpaša
programma
norisinājās
arī
Viļakas Romas katoļu baznīcā.
Par aktivitātēm stāsta Vineta
Zeltkalne: “Dienas laikā baznīcu
apmeklēja vairāki simti cilvēku, bija
mazākas vai lielākas ekskursantu
grupas no Madonas, Rēzeknes,
Gulbenes,
Preiļiem,
Cēsīm,
Valmieras, Rīgas, Balviem, Viļakas
pilsētas un apkaimes. Viļakas Romas
katoļu draudzes prāvests Guntars
Skutels un draudzes “Baznīcu nakts”
komanda saka lielu paldies ikvienam,
kurš dienā, kad Latvijā bija atvērtas
vairāk kā 200 baznīcas, izvēlējās
apmeklēt tieši Viļakas Romas katoļu
baznīcu, lai piedzīvotu pilnīgu prieku.
Sprediķī uzrunājot tautu, prāvests
Guntars aicināja aizdomāties par
to, kas ir pilnīgs prieks, aicināja
priecāties no sirds. Daudzi prāvestam
jautājot kā viņš spējot visu dienu būt
tik pilns enerģijas, tik priecīgs un
tik dedzīgi vadīt ekskursijas. Atbilde
pavisam vienkārša, darot ar prieku
un mīlestību un kopā ar Dievu ir
iespējams neiespējamais.
Pasākums bija tik piepildīts,
ka visas idejas nebija iespējams
iekļaut vienā dienā. Dziedot kuplā
pulkā
maija
dziedājumus
pie
krusta baznīcas dārzā, klausoties
kā Rēzeknes novada jauktā kora
“Ezerzeme” skanīgās balsis piepilda
baznīcas velves diriģentu Ērika
Čudara un Andas Lipskas vadībā,
nemanot pienāca brīdis konkursa
uzvarētāju apbalvošanai. Šo brīdi
visvairāk gaidīja bērni un jaunieši,
kuri bija piedalījušies foto, zīmējumu
un kolāžu konkursā. Vecuma grupā
bērni līdz 6 gadu vecumam uzvarēja
Alises Kokorevičas veidotais “Miera
balodis”, bērni no 7 līdz 10 gadiem
– 1.v. Jasmīna Kaša, 2.v. Helēna

Slišāne, 3.v. Madara Cīrule;
jaunieši no 11 līdz 15 gadiem –
1.v. Annija Koņahina, 2.v. Harijs
Babāns, 3.v. Matilde Slišāne un
jaunieši no 16 līdz 25 gadiem – 1.v.
Kristers Babāns,
2.v. Sandis
Kokorevičs, 3.v. Kaspars Babāns.
Vispieprasītākā ekskursija kā
katru gadu bija iespēja uzkāpt Viļakas
katoļu baznīcas tornī. Daudzi viesi un
arī Viļakas draudzes locekļi izmantoja
iespēju savām acīm apskatīt grāﬁenes
ložu un iztēlojās kā baznīcā ieradusies
grāﬁenes Adelinas Lippe – Lipskas
ģimene.
Eņģelīšu
izgatavošanas
meistardarbnīcā
piedalījās
gan
lieli, gan mazi. Pr. Guntars Skutels
novadīja teicamu kultūrvēsturisku
lekciju par baznīcas liturģiskajiem
tērpiem un seno baznīcas ornātu,
kurš izstādēs ir apceļojis Poliju, bijis
arī Latvijas nacionālajā bibliotēkā,
Viļakas muzejā, bet tagad ir iespējams
apskatīt baznīcā. Pr. Guntars aicināja
rūpīgi ieskatīties un analizēt bērnu
zīmējumus,
kāpēc
bērni
vēlas
jaunu baznīcu, kāpēc bērni dāvina
Dievmātei tieši to, kas attēlots
zīmējumos. Priesteris atklāja, ka
baznīcā pēdējā laikā ir piedzīvojis tik
lielu prieku, jo pat musulmanieti no
Afganistānas, hinduistu no Maurīcijas,
pareizticīgo no Moldovas un ukraiņus
ir uzrunājusi Ziemeļlatgale pērle
un viņi izmantoja iespēju lūgties
katoļu baznīcā. Vakara noslēgumā
īpašu miera sajūtu deva ērģelnieces
Helēnas Laukmanes, baritona Naura
Indzera un mecasoprānes Annas
Labut no Ukrainas 15. un 16.gs.
autoru izpildītie skaņdarbi un ukraiņu
tautas dziesmas.
Par pasākumiem citos Balvu
novada dievnamos stāsta Maija
Laicāne: “Balvu, Tilžas un Viļakas
evaņģēliski
luteriskās
baznīcas
bija atvērtas apmeklētājiem visu
dienu. Balvu Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu baznīcas kultūras
aktivitātes notika Sakrālās kultūras
centrā. Koncertu sniedza Bēržu
draudzes garīgo dziesmu ansamblis

“Aicinu Jūs visus lūgties, bet nevis tā kā ir tava griba, bet lūgties
tā, lai tā būtu lūgšana caur Dieva gribu un mīlestību. Arī upuru un
ciešanu pilniem vārdiem. Pieņemt situācijas, pieņemt to, kas mums
nav ērts un izdevīgs, pieņemt pazemībā. Atbrīvoties no pasaules
ietekmes, egoisma, ļaunā, kas ienāk nemanot mūsu sirdī. Atvērties
Dieva gribai. Dievs es gribu būt laimīgs, bet tā kā tu gribi, lai es esmu
laimīgs. Aicinu Jums šovakar piedzīvoto paturēt dziļi sirdī,” uzrunājot
klātesošos Baznīcu naktī, aicināja pr. Guntars Skutels.
“Sonāte” (vadītāja Aija Ikstena),
Balvu kultūras un atpūtas centra
bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš”
(vadītājas Inese Maslovska, Zane
Meiere), vokālās studijas “Notiņas”
dalībnieces Marija Maslovska, Roberta
Strazda, Rebeka Jermacāne (vadītāja
Iluta Tihomorova).
Klātesošos
uzrunāja katoļu draudzes priesteris
Mārtiņš Klušs un luterāņu draudzes
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, pēc
tam interesenti noskatījās
ﬁlmu
“Žēlsirdība”, kas veltīta Svētajai
māsai Faustīnei.
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Savukārt Smiltenes Svētā Jāzepa
Romas katoļu baznīcā koncertu
sniedza
mūsu
novada Kubulu
kultūras nama
jauktais vokālais
ansamblis
(vadītāja
Anastasija
Ločmele, koncertmeistars Viktors
Bormanis), Balvu mūzikas skolas
vijoļspēles pedagoģe Zoja Zaharova,
Balvu mūzikas skolas audzēkņi - 8.
kora klases audzēknes Sigita Keiša
un Angelīna Krivošejeva (pedagogs
Linda Vītola) un 8. vijoles klases
audzēkņi Sindija Saide un Armands
Tutiņš (pedagogs Zoja Zaharova).”
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Satikāmies maijā
Briežuciemā

Viļakas muzejs saņēma ICOM Latvijas valdes
balvu starptautiskajā sadarbībā

Zita Mežale

Rita Gruševa

Briežuciemā vidējā un vecākā paaudze
satikšanās prieku izbaudīja pašā ziedonī – 28.
maija vakarā
Pasākums bija par maiju, pavasari, prieku, darbu un
draudzību. Par jaunību, kuru patīkami atcerēties, par
dzimto vietu un kopā sanākšanas gandarījumu.
Novadpētniece Valentīna Kaša pastāstīja un parādīja
prezentāciju par mūsu pagasta vietvārdu izcelsmi un
nozīmi. Dramatiskais kolektīvs parādīja uzvedumu “Ak
tys kolhozs!” Ar labvēlīgu smaidu un humoru kopā ar
aktieriem atcerējāmies jaunību, kad , neskatoties ne
uz ko, debesis bija augstākas un pat zāle zaļāka! Sen
pagātnē kolhozi, tagad ir kooperatīvi un kopienas, bet
visu laiku kolektīvos galvenais bija ir un būs sapratne,
sadzīvošanas māka un kopēji mērķi. Priecājāmies
par ciemiņiem no Rugājiem - par skanīgo un sirsnīgo
kora „Vārpa” koncertu un deju kopas “Junora” dejām.
Koncertā piedalījās arī Briežuciema folkloras kopas
„Soldanī” meitenes un deju grupa “Optimistes”. Smieklus
un aplausus izpelnījās Skabas Marijas
sagatavotais
monologs par jaunas pensionāres piedzīvojumiem. Jauki,
ka vairāki pasākuma apmeklētāji, kuriem ir saknes mūsu
pagastā ieradās no attālām Latvijas vietām. Līdz rīta
gaismai muzicēja grupa AMMA.

27.maijā Latvijas muzeju dienās
Jēkabpilī Viļakas muzejs saņēma pateicību
no ICOM Latvijas valdes par starptautisko
sadarbību no 2018.līdz 2021.gadam
par izstādi “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu:
Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus
kopīga vēsture”.
Starptautiskā Muzeju padome (ICOM –
International Council of Museums), dibināta
1946. gadā, ir pasaules muzeju darbiniekus
vienojoša nevalstiska bezpeļņas organizācija,
kura darbojas sabiedrības labā, rūpējoties
par kultūras un dabas mantojuma izpēti,
saglabāšanu
un
popularizēšanu.
ICOM
nosaka muzeju darbības profesionālos un
ētiskos standartus, izstrādā nepieciešamās
rekomendācijas un vadlīnijas, lai sekmētu
muzeju praktisko darbību, veicinātu izpratni
sabiedrībā par kultūras mantojuma nozīmi.
Viļakas muzejs priecājās, ka ir bijusi
iespēja
popularizēt
Viļakas
apkārtnes
kultūrvēsturisko mantojumu starptautiski šajā
grūtajā periodā. Paldies visiem, kuri trīs gadu
laikā ir palīdzējuši īstenot šo izstādi! Paldies

kolēģiem no Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja, kuri palīdzēja deponēt Viļakas
apkārtnē atrastos arheoloģiskos priekšmetus
no sava krājuma, Viļakas un Šķilbēnu
katoļu baznīcām par izciliem muižas laika
raksturojošiem reliģiskajiem priekšmetiem,
Latvijas Vēstniecībai Polijā, Polijas vēstniecībai
Latvijā, īpašs paldies novadniekam Edgaram
Bondaram par ideju, Viļakas un Balvu novada
pašvaldībām par atbalstu, Kultūras ministrijai
un Ārlietu ministrijas diplomātiskajam pastam
par priekšmetu aizvešanu līdz Polijai.
Vislielākais paldies saviem kolēģiem Polijā
no Valsts arheoloģijas muzeja Varšavā, par
izcilu sadarbību un sapratni, par vēlmi redzēt
šo izstādi dažādās Polijas pilsētās. Viļakas
apkārtnes vēsture ir ļoti bagāta un dažāda,
prieks, ka arī Polijā cilvēki uzzināja daudz
vairāk par Marienhauzenu muižas laikos un
par to, kādu kultūrvēsturisko mantojumu poļi
ir atstājuši Viļakā. Trīs gadu laikā šo izstādi
apskatīja aptuveni 30 000 cilvēku Latvijā
un Polijā. Izstāde ir sekmējusi sadarbību
starpvalstu muzeju starpā, iepazīti jauni kolēģi,
kā arī dažādas valstiskās iestādes. Viļakas
muzejs par starptautisko sadarbību dāvanā
saņēma Jāņa Rozes dāvanu karti.

Balvu novada jauktais koris “Mirklis” koncertē Lietuvā
Iveta Supe
Foto: no personīgā arhīva
Balvu novada jauktais koris
“Mirklis”, pēc ilgāka pārtraukuma,
2022. gada maijā diriģenta Ulda
Kokara vadībā atsāka aktīvi un
radoši
darboties,
koncertējot
savā novadā un ārpus tā.
Ir labi sasniegumi gan piedaloties
tradicionālajās
koru
skatēs
gatavojoties Dziesmu svētkiem, gan
koncertos, vietējos un starptautiskos
festivālos un konkursos. 2020.gadā,
piedaloties Starptautiskajā Stasis
Šimkus koru festivālā - konkursā,
koris ieguva Sudraba Diplomu un
2022.gadā koris tika uzaicināts
piedalīties festivālā kā viesis.
Pateicoties Valsts kulūrkapitāla

fonda atbalstam, 13.maijā koris
devās uz Lietuvu, lai koncertētu
Klaipēdas
apkaimes
dievnamos
22.Starptautiskā
Stasis
Šimkus
koru konkursa - festivāla ietvaros.
Trīs neaizmirstamas dienas – pilnas
mūzikas, tikšanās prieka, emociju un
pieredzes!
Kopumā
festivālā
piedalījās
vairāk kā 40 kori no dažādām
valstīm – pat tik tālām zemēm
kā ASV, Angola un Gana. Dalība
festivālā ir būtisks notikums kora
meistarības attīstībā un dziedāšanas
tradīcijas stiprināšanā. Paldies visiem
atbalstītājiem un līdzjutējiem!

Izstādes “Viļakas
ugunsdzēsējiem 115”
atklāšana

Darba mūžs līdzās grāmatām
Rutta Jeromāne
Foto: no personīgā arhīva
Jūnija
sākumā
bijušajai Abrenes rajona
bibliotēkas
vadītājai
VALENTĪNAI
STRUPKAI
dzīves pavediens mūža
kamolā ietin deviņdesmito
gadu miju.
Valentīna
dzimusi
1932. gada 8. jūnijā Viļakas
pagasta Kļučnieku ciemā.
Bērnība un skolas gadi aizrit
smagos materiālos apstākļos,
tos apēno kara un pēckara
notikumi.
Mācīties
sākusi
Aizgalīnes
pamatskolā,
izglītību
turpina
Viļakas
vidusskolā,
kuru
absolvē
1951.
gadā.
Valentīna
sāk darba gaitas Pļeševas
ciema bibliotēkā, iestājas
Rīgas Kultūras un izglītības
darbinieku
tehnikuma
bibliotēku neklātienes nodaļā,
pēc gada tiek pārcelta uz
Viļaku par Abrenes rajona
bibliotēkas vadītāju.
Šajā laikā padomju valdība

uzsākusi stingru programmu
– izglītot katru sabiedrības
locekli, katru ģimeni iesaistīt
bibliotēkā
par
lasītājiem.
Rajona
bibliotēkai
bija
jāapmāca ciemu bibliotēku
darbinieki, jāpārbauda darbs
un jāsniedz metodiska un
praktiska palīdzība. Pēc 1959.
gada rajonu apvienošanas
Abrenes rajona bibliotēka
kļuva par Viļakas pilsētas
bibliotēku. Mainījās
arī
bibliotēkas
uzdevumi
un
darbs
ievirzījās
normālās
sliedēs.
Pēc 22 darba gadiem
bibliotēkā,
1973.
gadā
Valentīna Strupka pārgāja
strādāt
uz
Viļakas
grāmatnīcu, kur nostrādāja
līdz aiziešanai pensijā. Par
apzinīgu
un
godprātīgu
darbu V. Strupka apbalvota
ar medaļu „Darba veterāns”,
dažādiem Goda rakstiem.
Viņas foto bijis padomju laikos
populārajā „Goda plāksnē”.
Valentīna aktīvi piedalījās
Viļakas
kultūras
nama

Rita Gruševa

mākslinieciskajā pašdarbībā.
Tagad čaklā sieva darbojas kā
ﬂoriste, veido ziedu pušķus
un sēru vainagus. Arvien
steidzīga un ļoti labestīga.
Valentīna nesavtīgi rūpējas
par
saviem
tuviniekiem,
mazāk laika atvēlot sev.
Labprāt apmeklē bibliotēkā
organizētos pasākumus.
Viļakas
bibliotēkas
kolektīvs
sveic
Valentīnu
nozīmīgajā dzīves jubilejā,
vēlot veselību, dzīvesprieku,
Dieva svētību katrai dienai!
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Viļakas muzejā 17.maija tika atklāta izstāde “Viļakas
ugunsdzēsējiem 115”.
1907. gadā Viļakas muižas pārvaldnieks Bubnovskis
kopā ar garīdznieku Jassasu, Sverdlovu, A.Gureviču,
A.Šeinišu, Z.Borkanu nodibinājis ugunsdzēsēju biedrību.
Laikam ejot, Viļakas ugunsdzēsēju darbs arvien vairāk
uzlabojās, jo attīstījās darbarīki un transports. Brīvprātīgie
ugunsdzēsēji kļuva par profesionālajiem ugunsdzēsējiem.
Kopš 20.gs 60-to gadu beigām Viļakas ugunsdzēsēju
postenis atrodas Tautas ielā 15.
Izstādē var apskatīt stendus ar vēsturiskajam Viļakas
ugunsdzēsēju fotogrāﬁjām, izlasīt stāstus par ugunsgrēku
dzēšanu, sporta sacensībām, vēsturi, kā arī to kāda ir
ugunsdzēsēju dzīves ikdiena mūsdienās. Izstādē ir bagātīgs
fotogrāﬁju daudzums. Pateicoties Latvijas Ugunsdzēsības
muzejam,
Dz.Dvinska
privātkolekcijai
un
Viļakas
ugunsdzēsēju posteņa krājumam izstādē ir iespējas redzēt
formas tērpus, darbarīkus un dažādus priekšmetus no
20.gs 30-tajiem gadiem līdz mūsdienām.
Izstādi varēs skatīties Viļakas muzeja izstāžu
zālē (Klostera iela 1) līdz 2022.gada 14.jūlijam.
Izstādi var apmeklēt no otrdienas līdz sestdienai.
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XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma
“Mūžīgais dzinējs” deju kolektīvu metodiskais seminārs
Iveta Tiltiņa (informācija un foto)
27.
un
28.
maijā
Balvu
profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
pulcējās dejotāji no Rēzeknes
pilsētas,
Balvu,
Ludzas
un
Rēzeknes
novadiem,
lai
metodiskajā seminārā izdejotu
XXVII
Vispārējo
latviešu
Dziesmu un XVII Deju svētku
lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs”
repertuāra dejas.
XXVII
Vispārējo
latviešu
Dziesmu un XVII Deju svētku
lieluzveduma
“Mūžīgais
dzinējs”

iecerēts kā veltījums izziņas kārei un
mūžīgās izaugsmes meklējumiem,
dejās un stāstos atainojot dažādu
laiku Latvijas apceļotāju pieredzēto,
sajusto un secināto, viesojoties
Latvijas novados, iepazīstot vietējo
tradīcijas, paražas un atklājot katras
vietas unikālo dzīvesziņu.
Savu
sniegumu
rādīja
11
Balvu novada, 16 Ludzas novada,
19 Rēzeknes un Rēzeknes novada
kolektīvi, kuru sniegumu vērtēja
ekspertu komisija: Jānis Purviņš
– horeogrāfs, Deju lieluzveduma
“Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais
vadītājs; Jānis Ērglis –horeogrāfs,
Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs”

mākslinieciskais
vadītājs;
Gunta
Skuja – horeogrāfe, LNKC Latviešu
skatuviskās
dejas
konsultatīvās
padomes locekle; Guntis Tjarvja –
horeogrāfs, Rēzeknes novada un
Rēzeknes valstspilsētas deju kolektīvu
virsvadītājs; Agris Veismanis – Balvu
novada deju kolektīvu virsvadītājs;
Tehniska sekretāre Elīna Ķersele.
Lieluzveduma
mākslinieciskais
vadītājs Jānis Purviņš seminārā
deju kolektīvu vadītājiem uzsvēra
“Ir ļoti liels prieks satikt visus dzīvē,
klātienē. Deja jau savā būtībā ir dzīvā
enerģija, tā vispirms ir divu cilvēku
satikšanās, pēc tam – kolektīvā
satikšanās.

Balvu novada Kultūras pārvaldes
vadītāja Rudīte Krūmiņa pateicās
deju kolektīvu virsvadītājiem un
vadītājiem par ieguldīto darbu, par
atkal satikšanos un vēlēja visiem
satikties Daugavas stadionā 2023.
gadā. “Es ticu un ceru, ka 2023. gadā
mēs visi kopā tiksimies Daugavas
stadionā.”
Pateicība
par
sadarbību
pasākuma
organizēšanā
Balvu
deju apriņķa virsvadītājam Agrim
Veismanim,
Balvu
Kultūras
un
atpūtas centra kolektīvam, Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
skolas personālam, Kubulu pagasta
pārvaldei.

110. jubilejā godināts
ievērojamais trimdas kultūras
darbinieks Miķelis Bukšs

Akcija “Sazavasaloj ar Mikeli Bukšu!”
noslēgusies

Andris Slišāns (informācija un
foto)

Gatavojoties
novadnieka,
valodnieka, publicista, kultūras
darbinieka
Miķeļa
Bukša
110
gadu jubilejai 110 dienu garumā
sociālajā tīklā “Facebook”, Balvu
Centrālās
bibliotēkas
proﬁlā,
norisinājās
interneta
akcija
ar
atpazīstamības
mirkļbirku
#SazavasalojarMikeliBukšu.
Pirmais video tika uzņemts 12.
februārī Plešovā, pie Miķeļa Bukša
pieminekļa, kurā šīs akcijas idejas
autore Ruta Cibule un Andris Slišāns
aicināja iestādes, izglītības un kultūras
darbiniekus, kā arī citus interesentus
iesaistīties un kuplināt to ar atmiņu
stāstiem,
fotogrāﬁjām,
vēstuļu
fragmentiem un citiem materiāliem
saistībā ar Miķeļa Bukša personību
un viņa atstāto literāro mantojumu.
Šim aicinājumam atsaucās 42 cilvēki,
taču aizkadrā noteikti vēl vairāk. Tika
noﬁlmēti, iesūtīti, samontēti 64 īsi
videorullīši, kas aptuveni 200 minūšu
garumā vēsta un daudzina Miķeļa Bukša

Trešdien, 1. jūnijā, Balvu
novadā ar piemiņas pasākumu
110. jubilejā tika godināts
literatūras
un
kultūras
vēsturnieks,
valodnieks
un publicists Miķelis Bukšs
(1912–1977),
viens
no
ievērojamākajiem
latgaliešu
(latgaļu)
trimdas
kultūras
darbiniekiem.
Miķeļa
Bukša
dzimšanas
diena tika svinēta Balvu novadā
ar pulcēšanos piemiņas brīdī
Baltinavas pagasta Merkuzīnes
kapos,
kur
apglabāti
Bukša
vecāki, bet pēc tam sekoja svētku
satikšanās pasākums, piedaloties
Upītes,
Baltinavas,
Rekovas,
Viļakas un Viduču bērnu folkloras
kopām un kapelām, Šķilbēnu
pagasta
Plešovā
pie
Bukša
dzimtajām mājām.
Ievērojamais
latgaliešu
(latgaļu)
trimdas
kultūras
darbinieks
–
literatūras
un
kultūras vēsturnieks, valodnieks
un publicists Miķelis Bukšs dzimis
1912. gada 1. jūnijā Balvu novada
Šķilbēnu pagasta Plešovā. Dzīvojis
un mācījies Baltinavā un Rēzeknē,
strādājis Aglonā, Rēzeknē un
Daugavpilī, bet 1944. gadā devies
bēgļu gaitās uz Zviedriju, kur
vadījis tālāko dzīvi. Dzīvodams
Zviedrijā, Bukšs aktīvi darbojās
trimdinieku sabiedriski politiskās
organizācijās, viņš bija viens no
latgaliešu organizāciju dibināšanas
iniciatoriem un vadītājiem. Kā
zinātnieks
pētījis
latgaliešu
kultūras un literatūras vēsturi
un valodu, sarakstījis nozīmīgus
pētījumus Latgales kultūrvēsturē.
Mūžībā devies 1977. gadā un
apbedīts Stokholmā, atdusas vietā
uzstādīts piemiņas akmens ar
uzrakstu “Latgolas dvēseles tulks”.
Miķeļa Bukša devuma godināšanai
pieminekļi uzstādīti arī Rēzeknē
un viņa dzimtajā Plešovā.
Miķeļa Bukša godināšanas
pasākuma rīkotājs, Nemateriālās
kultūras
mantojuma
centra
“Upīte” direktors Andris Slišāns
stāsta: “Man no bērnības, kad vēl
mācījos Upītes pamatskolā, Miķeļa
Bukša dzimšanas diena palikusi

atmiņā ar pirmo skolēnu brīvlaika
dienu, sauli, dančiem un rotaļām
Plešovā. Mēs ar vecākiem, Ontonu
un Irēnu Slišāniem, katru gadu
1. jūnijā turp braucām. Tagad,
pašam pieaugot, man ir lepnums,
ka dzīvoju tajā pašā novadā
un pagastā, kur dzimis izcilais
Latgales zinātnieks.”
Savukārt
Latvijas
valsts
prezidents
Egils
Levits,
nosūtot apsveikumu pasākuma
organizatoriem, uzsvēris prieku
par to, ka Miķeļa Bukša mūža
veikums arvien tiek celts godā,
bet viņš pats – pieminēts un
iedzīvināts
šodienas
Latvijas
kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Tāpat prezidents aicinājis arī
turpmāk
paturēt
M.Bukša
personību labā atmiņā un turpināt
daudzināt viņa atstāto kultūras
mantojumu.
Jau februārī, 110 dienas
pirms jubilejas, sākot domāt par
Bukša dzimšanas dienu un aicinot
Latgales kultūras darbiniekus,
iestādes un citus interesentus
dalīties ar stāstiem un atmiņām
par Miķeli Bukšu, interneta akciju
#SazavasalojarMikeliBukšu iesāka
Balvu Centrālā bibliotēka, šos
stāstus publicējot savā proﬁlā
sociālajā tīklā “Facebook”. Akcijas
idejas autore, bibliotēkas vadītāja
Ruta Cibule saka: “Domāju, ka
Miķelis Bukšs šopavasar var
justies laimīgs! Viņa un viņa
dzīvesbiedres
Janīnas
Bukšs
devumu Latgales izzināšanā un
latgaliešu pašapziņas veidošanā
sākām daudzināt jau 110 dienas
pirms Miķeļa lielās jubilejas.
Izskatās, ka ar to esam kļuvuši
par lielu savējo pulku, kuri nespēj
dzīvot bez Miķeļa rakstītā.”

Sarmīte Vorza

un viņa sievas Janīnas Bukšas devumu
sabiedrībai.
PALDIES par ieguldīto darbu un
aizraujošajiem,
iedvesmojošajiem
stāstiem kolēģēm Balvu Centrālajā
bibliotēkā,
Rēzeknes
Centrālās
bibliotēkai,
Baltinavas
Novada
muzejam, Rēzeknes Kultūrvēstures
muzejam, Loginu ģimenei, Balvu
Novada muzeja vadītājai Ivetai
Supei, Viļakas muzeja vadītājai
Ritai Gruševai, Jānim Ločmelim,
Jēkabam Slišānam, Silvijai Aparei,
Skaidrītei Loginai, Ligitai Kalnējai,
Irēnai Šļakotai, Gunitai Kiseļovai,
Valdai Šmagrei, Andrim Slišānam,
Ligitai
Spridzānei,
Imantam
Slišānam, Janīnai Kursītei-Pakulei,
Arnim
Slobožaņinam,
Lidijai
Leikumai, Andrim Kazinovskim,
Annai Rancānei, Inārai Grocei,
Renātei
Vancānei,
Osvaldam
Zvejsalniekam, Silvijai Ribakovai,
Henrikam
Somam,
Armandam
Kociņam-Kūceņam,
Sandrai
Ločmelei, Edītei Husarei un visiem,
kas piedalījās video tapšanas
procesā.

Radošo darbu konkurss bērniem un
vecākiem
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“Iegriežam vasaru” ar rotaļu dienu
Sarmīte Vorza
Foto: no personīgā arhīva
1.jūnijā ar jautru rotaļu
un
spēļu
dienu
nosvinējām
Starptautisko bērnu aizsardzības
dienu un skolas brīvlaika sākumu,
kā arī 70 gadu jubileju kādreizējai
Balvu Bērnu bibliotēkai, kas tagad
ir Balvu Centrālās bibliotēkas
sastāvā.
Atraktīvie
grāmatu
varoņi
Sarkangalvīte, Vilks, Žagata un
Pepija Garzeķe kopā ar bērniem gāja
rotaļās, grieza “Zināšanu ruleti”,
izgāja “Zināšanu taciņu”. Kopā ar

bērniem lasīja grāmatu par Kaķi
Piču, kurš nekad neskumst. Lika
puzles. No koka klučiem būvēja
torni. Pārbaudīja veiklību, lecot ar
lecamauklu. Izspēlēja “Cirku” un
“Domino”.
“Iegriezt
vasaru”
mums
palīdzēja aptuveni 80 šī pasākuma
apmeklētāji.
Spēlēt
spēles
un
pārbaudīt savas zināšanas nāca
bērnudārzu
“Sienāzītis”
un
“Pīlādzītis” bērnu grupiņas, vairākas
ģimenes ar bērniem un Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta
struktūrvienības Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centra klienti.

Skaļās lasīšanas sacensību laureāti
noskaidroti
Sarmīte Vorza
Foto: no personīgā arhīva
Pavasarīgā un saulainā 25. maija
rītā bibliotēkā bija pulcējušies 13
aktīvākie Balvu, Rekovas, Baltinavas,
Tilžas 5.klašu lasītāji, kuri sacentās savā
starpā par labāko grāmatas fragmenta
lasījumu. Visus pasākuma apmeklētājus
ar skanīgām dziesmām priecēja Marija
Maslovska – arī aktīva bibliotēkas
apmeklētāja.
Žūrijas komisija, kuras sastāvā bija
Lauma Kaļva, Maija Laicāne un Ilona Salmane
Skaļās lasīšanas sacensību ﬁnāla pasākumam
Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Balvu

Bibliotēka aicinalasi, vēro, radoši
darbojies un baudi
vasaru!
• Lasīšanas veicināšanas programma
“Bērnu-Jauniešu-Vecāku žūrija 2022” ir
klāt! Nāc, piedalies, lasi un vērtē!
• Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā
bērniem un vecākiem “Mana vasaras diena
- saulaina, lietaina, darbīga, laimīga…”.
Konkursa norises laiks - no 13.jūnija līdz
31.augustam, iesniedzot tos bibliotēkā vai
sūtot .jpg formātā uz e-pastiem ligita@
balvurcb.lv, zaiga@balvurcb.lv.
Iesniedzot darbu, jānorāda:
1. Iesūtītāja vārds, uzvārds, vecums,
e-pasts, kontakttālrunis;
2. Daži teikumi par to, kas attēlots darbā.
Iesniegtie darbi būs apskatāmi Balvu
Centrālajā bibliotēkā no 2022. gada
5.septembra.
3 labāko darbu autori tiks apbalvoti! Sīkāka
informācija, zvanot pa tālr. 64520218;
64522160.
• No 3.jūnija līdz 1.jūlijam abonementā
bērniem būs skatāma Evita ZarembasKrīgeres krustdūrienā izšūto darbiņu
izstāde.
• Balvu Centrālās bibliotēkas izstāžu zālē,
sākot ar 14.jūniju, visas vasaras garumā
būs skatāma Marijas Leinas gleznu izstāde
“Krāsu prieks. Satikšanās”.
Izstādes
aizvēršanas pasākums notiks 19. augustā.

reģionu pārstāvēt izvirzīja 1. vietas ieguvēju
Rasu Servidovu. Viņa lasīja fragmentu no
Margitas Gūtmanes grāmatas “Minkāns”.
2.vieta tika piešķirta Dairim Vīcupam par
Ilzes Skrastiņas grāmatas “Lieliskā dzīve bez
Zoom” lasījumu. Godpilno 3. vietu ieguva
Elīza Anča ar Reičelas Renē Rasellas grāmatas
“Nikijas dienasgrāmata” lasījumu.
Žūrijas simpātija tika piešķirta Markusam
Rušēvicam par Žaumes Kuponsa un Lilianas
Furtuņas grāmatas “Uzrodas Flata kungs!”
lasījumu.
Sakām lielu paldies visiem dalībniekiem,
viņu vecākiem, skolotājiem un bibliotekāriem
par dalībnieku sagatavošanu Skaļās lasīšanas
sacensībām.

Projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” gūtās atziņas
Lidija Ločmele, Agita Kukurāne, Valentīna Beča
ESF
projekta
Nr.
8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā - Projekts)
aktīvā darbība izglītības iestādēs ir noslēgusies,
bet pats projekts, dokumentācijas sakārtošanas
un analīzes veikšanas ziņā, vēl turpinās.
Balvu novadā tika uzlabota pieeja karjeras
atbalstam izglītojamajiem, nodrošinot karjeras
vadības prasmju apguvi skolās. Skolēniem tika
sniegta
vispusīga
informācija
par
dažādām
profesijām, organizēti dažādi karjeras izglītības
pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām gan
klātienē, gan attālināti. Kā nozīmīgākos var
minēt mācību ekskursijas un meistardarbnīcas
profesiju un darba vides iepazīšanai, ekskursijas
tālākizglītības mācību iestādēs, tikšanās ar dažādu
profesiju un tālākizglītības iestāžu pārstāvjiem,
skolu absolventiem, lekcijas un nodarbības skolēnu
pašizaugsmes veicināšanai,
individuālas karjeras
konsultācijas.
Pedagogu karjeras konsultantu atziņas:
•
Projekts bija sava veida iespēja gan
skolēniem, gan mums - pedagoģēm karjeras
konsultantēm iegūt zināšanas un dzīves prasmes.
•
Pedagoģes karjeras konsultantes paplašināja
savu redzesloku, ieguva reālā dzīvē pamatotas
zināšanas
dažādu
profesiju
jomu
izzināšani
piedaloties Valsts izglītības aģentūras organizētajos
semināros - tikšanās reizēs ar speciālistiem ciklā
“Stunda nozarē”, ko, savukārt, varēja izmantot grupu
nodarbībās un individuālajās konsultācijās, sniedzot
ieskatu par reālo situāciju darba tirgū.
•
Bija nepieciešamība un iespēja sadarboties
ar
uzņēmējiem,
pašvaldības
darbiniekiem,
komersantiem, dažādu rašošanas veidu pārstāvjiem,
organizējot tikšanās, skolēnu ekskursijas.
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•
Projektā
pasākumu
organizēšanai
paredzētais ﬁnansējums bija labs stimuls ieinteresēt
karjeras atbalsta sniegšanas darbā izglītības iestāžu
administrāciju, pedagogus un izglītojamos.
•
Pasākumiem paredzētais ﬁnansējums deva
iespēju tikties ar valsts mēroga personībām, izciliem
izaugsmes treneriem (koučiem), slavenībām, kas
izglītojamajiem lika nopietni padomāt par savas
karjeras ceļa virzību.
•
Pozitīvi atzīmējama visā projekta laikā
notiekošā PKK profesionālās kompetences pilnveide
(kursi, supervīzijas, semināri), kas cēla pedagogu
karjeras
konsultantu
pašapziņu,
nostiprināja
varēšanu un pārliecību pašām par sevi.
•
Veiksmīga darba pamatā bija atbalsts
no vadības grupas. Bija jauka, saprotoša un
pretimnākoša Valsts izglītības attīstības aģentūras
projekta vadības komanda un projekta koordinatori
pašvaldībās. Paldies viņiem par atbalstu un sapratni!
•
Darbs
projektā
lika
vairāk
iepazīt
likumdošanu, lai orientētos līgumos, pieņemšanas
aktos, vienotos par pakalpojuma galarezultātu.
•
Tikai veiksmīga sadarbība - Izglītības
pārvaldes, izglītības iestāžu administrāciju, klašu
audzinātāju attieksme un ieinteresētība, var veidot
arī izglītojamo attieksmi, izpratni par pedagoga
karjeras konsultanta darba nozīmīgumu atbalsta
sniegšanai izglītojamajiem.
•
Tikai izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla
līdzdalība, reāla iesaistīšanās darbā, var veicināt
Karjeras izglītības programmu, atbilstoši kompetenču
pieejai ar integrētu karjeras atbalstu, izstrādāšanu
un pielietošanu mācību procesā.
Ko gribam teikt jauniešiem? Dzīve cilvēkam
piedāvā visu – ir tikai jāzina, ko Tu gribi. To nepateiks
neviens, tas jāizlemj pašam, un jādara viss, lai
izvēlēto piepildītu. Jāver savu iespēju durvis, aiz
kurām ir cita pasaule – pasaule, par kādu, varbūt,
līdz šim pat nebiji iedomājies.

KULTŪRA
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Tilžas pagasta sieviešu koris
“Varavīksne” piedalās Latvijas
sieviešu un vīru koru svētku
koncertā “Divi doti”

Lolita Kindzule (informācija un foto)
4. jūnijā Tukuma Durbes
estrādē notika Latvijas sieviešu
un vīru koru svētki. Svētkos
piedalījās un kopkorī vienojās
100 sieviešu un vīru kori, vairāk kā
2000 dziedātāji no visas Latvijas,
dziedātāju vidū Tilžas pagasta
sieviešu koris “Varavīksne”.
Svētku koncertā kopīgi tika
izdziedātas skaistākās, jau iemīļotās
un visiem labi zināmas sieviešu un
vīru koru repertuāra dziesmas, kā
arī dziesmas no 2023. gada Dziesmu
svētku repertuāra. Pie diriģenta pults
stājās Aira Birziņa, Māra Marnauza,
Ilze Valce, Romāns Vanags, Ivars
Cinkuss, Uldis Kokars, Edgars Vītols,
Jevgeņijs Ustinskovs, Dziesmu svētku
Goda virsdiriģenti Jēkabs Ozoliņš,

Maija lūgšanas
Visdarbīgākais, visdažādāko
zaļo
nokrāsu
piepildītais,
ziedošākais, smaržīgākais un
skanīgākajām
putnu
balsīm
piepildītais 31 vienu dienu garais
maija mēnesis šķiet, ka paiet kā
viena nedēļas nogale.

krustiem Ziemeļlatgalē.
21.maijā
Susāju
pagasta
Pokšovas ciemā iesvētīja atjaunoto
krustu. “Mēs nedrīkstam izvairīties
no vienkāršiem darbiem, jo tos
neviens nedarīs. Neviens darbs
priekš mums nedrīkst būt par mazu.
Mēs esam tik mazi, ka raugāmies uz
lietām sīkumos, bet Dievs, būdams
visuvarens, redz visu. Tāpēc, pat ja
jūs rakstāt vēstuli akla cilvēka vietā
vai vienkārši sēžat un klausāties
viņā, vai izņemat viņa pastu, vai
kādu apmeklējat un aiznesat viņam

Laikā, kad visvairāk ir darba
dārzos, laukos un tīrumos, čaklākie,
uzcītīgākie un uzticamākie steidzās
pie ceļmalu krustiem, pie ciemu
krustiem, arī pie krustiem baznīcas
dārzos un kapsētās, lai visskaistākās
dziesmas
dziedātu
Dieva
un
Dievmātes godam.
Liels prieks par visiem, kuri
dzied no sirds un dzied, lai saglabātu
šo skaisto un seno katolisko tradīciju
Kubulos, Viļakā, Vectilžas, Tilžas,
Bērzpils, Susāju, Vecumu un citos
Ziemeļlatgales
pagastos.
Prieks
par tiem, kuri iesūtīja informāciju
par maija dziedājumu norisi Balvu
novada Kultūras pārvaldei, lai, izlasot
aﬁšu, arī nejaušs interesents varētu
pievienoties. Prieks par tiem, kuri
dzied pie krustiem savā kompānijā,
ģimenes, draugu un radu lokā. Prieks
par tiem, kuri sakopj kruciﬁksus,
dziesmas un lūgšanas izsaka sirdī.
Vislielāko prieku piedzīvoju pasākuma
“Baznīcu nakts” laikā Viļakā, kad
maija
dziedājumus
sapulcējās
dziedāt tik kupls dalībnieku pulks,
ka tādu priecātos redzēt biežāk pie

kādu ziedu – it kā sīki darbiņi – vai
arī mazgājat kādam veļu vai uzkopjat
māju – tie visi ir ļoti vienkārši
darbi, kuri mums vienkārši jādara.
Atcerēsimies, ko teikusi māte Terēze,
ka “Daudz ir cilvēku, kuri spēj darīt
lielas lietas, bet ļoti maz ir to, kuri
veic sīkus darbus.” Paldies Jānim,
kas saorganizēja gan atjaunošanas,
gan organizēšanas darbus. Paldies
Lucijai ar Viktoru par padomiem
un izpalīdzību. Paldies katram,
kas ieradās pagodināt ar lūgšanu,
ar dziesmu, ar atvērtu sirdi mūsu
Pestītāju, kas atdeva pilnībā sevi par
katru cilvēku. Lai Dievs svētī! Lai mēs
augam vienotībā, lai mēs kļūstam
dievbijīgāki, lai mēs vienkārši esam
patiesi CILVĒKI, pēc Dieva attēla
radīti. Paldies ikkatram par to
mazumiņu, ko darāt, lai celtu Dieva
valstību!” teica Viļakas Romas katoļu
draudzes prāvests Guntars Skutels.
Tiksimies arī nākamgad Dievmātes
mēnesī maija dziedājumos, lai darot
mazos darbus, padarītu pasauli
labāku. Lai Dievs ikvienam aizmaksā
par visu labo, ko darām.

Vineta Zeltkalne (informācija un
foto)

Arvīds Platpers un Jānis Zirnis.
Koncertā piedalījās arī NBS Štāba
orķestris, solisti Inga Šļubovska un
Zigfrīds Muktupāvels.
Svētku dalībniekus uzrunā sveica
kultūras ministrs Nauris Puntulis
un Tukuma novada priekšsēdētājs
Gundars Važa. Koncertu vadīja
Zigfrīds Muktupāvels.
Latvijas sieviešu un vīru koru
salidojums ir tradīcija, kas reizi
piecos gados kopā pulcē visus
Latvijas sieviešu un vīru korus.
Tradīcija aizsākās ar pirmo sieviešu
koru salidojumu 1959. gadā Smiltenē
un vīru koru salidojumu 1960. gadā
Jelgavā. Svētku koncerts Tukuma
Durbes estrādē izskanēja Dziesmu
svētku 150 gades zīmē, kuru svinēsim
nākamgad.
2023. gadā būs Dziesmu svētku
tradīcijas 150. jubileja!

Balvu novada svētku ietvaros
aicinām pieteikties ielu kafejnīcās

WWW.BALVI.LV

Veidlapu “Atļauja ielu tirdzniecībai” iespējams lejupielielādēt
mājas lapā www.balvi.lv.
Atļauju ielu tirdzniecībai var iesniegt:
•
•
•

iemetot pastkastītē Balvu novada pašvaldības administrācijas
ēkā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, 1.stāvā, vai personīgi
iesniedzot 2.stāvā, 28.kabinetā;
nosūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv (ar drošu elektronisko
parakstu) vai Balvu novada pašvaldības e-adresi;
nosūtot pa pastu uz adresi Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads,
LV-4501.

Papildus informācija:
Tālrunis: 28301540
E-pasts: kultparvalde@balvi.lv
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Aizvadīts aktīvās atpūtas tūrisma
pasākums “Starts vasarai Viļakā”
Inese Matisāne (informācija un foto)
28.
maijā
ar
dažādām
aktivitātēm,
interesanti
un
aizraujoši tika pavadīta diena
pasākumā
“Starts
vasarai
Viļakā”, aktīvās atpūtas vietā
“Ezertūre”, lai kopā uz starta
līnijas ielektu vasarā un iepazītu
daudzveidīgo aktīvās atpūtas
tūrisma piedāvājumu, ko piedāvā
Balvu novada aktīvisti un tūrisma
uzņēmēji.
Pasākuma
apmeklētājus
netraucēja nepatstāvīgie laikapstākļi,
lai aktīvi iesaistītos daudzveidīgajās
aktivitātēs. Apmeklētājiem jau no
paša rīta bija iespēja iegādāties
vietējos labumus mājražotāju un
amatnieku tirdziņā. Pasākumu lustīgi

atklāja - bērnu vokālais ansamblis
“Pogas”
un
Viļakas
kultūras
nama kolektīvs ar franču tūristu
priekšnesumu. Interesenti un aktīvās
atpūtas cienītāji varēja izmēģināt
spēkus ģimeņu un tautas orientēšanās
sacensībās, kur varēja piedalīties gan
individuāli, gan ģimenes komandas.
Kā arī visas dienas garumā no plkst.
10.00 līdz 16.00 darbojās dažādas
radošās darbnīcas, meistarklases un
sportiskās aktivitātes. Visiem bija
iespēja uzspēlēt kādu lielformāta
spēli, kopā ar “Sajūtu pļavām”
iemēģināt prasmes sveču un ziepju
pagatavošanā, iepazīt augus un
uzņemt vitamīnus “Meža labuma
ciema”
piedāvātajā
darbnīcā
“Pavasaris uz šķīvja”, kā arī visiem
pasākuma apmeklētajiem bija lieliska
iespēja būt pirmajiem, kas nogaršoja

jaunās izbraukuma kafejnīca “Škladi
burgers” ēdienu piedāvājumu.
Par mazākajiem apmeklētajiem
bija parūpējies ”Cineplace” radot
patīkamu noskaņu atpūtas stūrītī
“Ezertūres
namiņa”,
savukārt
saimniecība
“Vītoliņi”
izklaidēja,
piedāvājot izjādes ar ponijiem.
Par
sportiskām
izklaidēm
parūpējās Do4fun.lv, kas piedāvāja
piedalīties atvērtajā Lāzertaga spēlē.
Tālākie
pasākuma
ciemiņi
“OZ Atrakcijas” bija ieradušies no
Gulbenes, lai iepriecinātu mazākos
pasākuma
apmeklētājus
ar
piepūšamajām atrakcijām, cukurvati

un popkornu.
Pasākumu
organizēja
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs sadarbībā ar aktīvās atpūtas
uzņēmumu “Ezertūre”.
Paldies
par
atbalstu
un
dalību Viļakas Kultūras namam,
Viļakas pilsētas pārvaldei, Viļakas
jauniešu mājai, “Škladi”, Do4Fun.lv,
Velosipēdu nomai Viļakā – OFO velo,
OZ Atrakcijas, Ebrauciens, Cineplace,
Saimniecība
“Vītoliņi”,
“Sajūtu
pļavas”, Pro.ini, Meža labuma ciems,
Laivotprieks,
Arnitas labsajūtu
darbnīcai, Valentīnai Daukstei un
pārējiem uzņēmējiem!

Piedalies akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un
muižas 2022”
Lai popularizētu Latvijas kultūrvēsturiskā
mantojuma – piļu, muižu un parku – vērtības,
biedrība „Latvijas piļu un muižu asociācija”
sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības
aģentūru organizē akciju “Apceļosim Latvijas
pilis un muižas”. Akcija iesaistīs ceļotājus
aktīvā dzimtenes apceļošanā, akcentējot
vietējā tūrisma daudzveidīgumu, unikalitāti
un veicinot kultūrvēstures objektu iepazīšanu
un to izzināšanu.
Akcijā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji,
kas apmeklē dalībnieku sarakstā norādītās muižas,
pilis un parkus akcijas norises laikā no 1.05.2022.
līdz 30.09.2022., iepazīstot kultūrvēsturiskas
celtnes un izbaudot kultūras programmu.
Piedaloties katras pils, muižas noteiktajās
aktivitātēs, apmeklētāji saņem atzīmi kontrollapā
par vietas apmeklējumu. Savācot vismaz 2/3
atzīmju par vietu apmeklējumiem, apceļotājam
ir iespēja piedalīties balvu izlozē. Aktīvākajiem

apceļotājiem tiks izsūtīts ielūgums uz akcijas
noslēguma pasākumu, kas notiks novembrī.
Lai piedalītos balvu izlozē un/vai saņemtu
ielūgumu uz akcijas noslēguma pasākumu,
reģistrācijas lapa ar vismaz 2/3 atzīmēm
ir jāiesniedz jebkurā akcijas pilī, muižā no
01.05.2022.līdz 30.09.2022. datums, vai tā
jāaizpilda un elektroniski (skenējot, fotografējot)
jānosūta uz epastu: akcija@pilis.lv līdz 30.09.2022.
Katrs apceļotājs var iesūtīt tikai vienu reģistrācijas
kontrollapu.
Arī Balvu muiža ir akcijas dalībnieku
sarakstā. Akcijas atklāšana notika 14.maijā
Balvu novada muzejā – Muzeju nakts
ietvaros. Akcijas dalībnieki atzīmi par Balvu
muižas apmeklējumu var saņemt:
• Balvu novada muzejā – katru darbadienu
apmeklējot muzeja digitālo izstādi;
• augustā
piedaloties
pasākumā
“Mūzika
saulrietam”;

•

28.augustā
apmeklējot
kamermūzikas
festivāla koncertus.
Kontrollapu var lejupielādēt www.pilis.lv, www.
latvia.travel vai saņemt izdrukātā veidā jebkurā
akcijas vietā, t.sk. Balvu novada muzejā.

“Gājējam draudzīgs” zīmi saņem tūrisma
pakalpojumu sniedzēji Balvu novadā
Ineta Bordāne
2022. gada 26. aprīlī notika
sestā Gājējam draudzīgs/ Hikerfriendly komisijas sēde Latvijā.
Tika pieņemts lēmums zīmi
piešķirt 39 uzņēmumiem, kas
atbilda Gājējam draudzīgs /
Hiker-friendly kritērijiem.
Balvu novadā tie ir: aktīvās

atpūtas vieta “Ezertūre” Ezertūre”
Viļakā, atpūtas un izklaides centrs
“Škladi”Škladi” Kubulos, Nemateriālās
kulturas mantojuma centrs “UPĪTE”
Šķilbēnu pagastā, Atbalsta māja
“Brīvupes” Kubulu pagastā, Balvu
novada Tūrisma informācijas centrs,
Viesu nams ‘’Paradīzes’’ un lauku
viesnīca “Putni” Bērzkalnes pagastā.
Iepriekš zīme piešķirta arī Viļakas
muzejam.

Gājējam draudzīgs / Hikerfriendly zīme tiek piešķirta tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem Baltijas
valstīs. Tā parāda, ka uzņēmējs saprot
un respektē kājāmgājēju vajadzības,
ka šeit viņi ir gaidīti. Uzņēmējs
piedāvā
kājāmgājējiem
būtiskus
un nepieciešamus pakalpojumus,
piemēram: informāciju par maršrutu,
dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības
aptieciņu,
elektroierīču
uzlādi,
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naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās
un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus
un citu ekipējumu.

BALVU NOVADA ZIŅAS

UZŅĒMĒJDARBĪBA/AKTUĀLI

11 aktuāla biznesa
idejas atbalstītas Balvu
novada pašvaldības
grantu konkursā

Vērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos pieteikumus saskaņā ar Balvu
novada biznesa ideju konkursa “Tava biznesa ideja Balvu novadā” nolikumu.
Augstāko kopējo punktu summu un pašvaldības Grantu ir ieguvuši 11
pretendenti savas biznesa idejas īstenošanai:

GRANTA SAŅĒMĒJS

NOSAUKUMS

PIEŠĶIRTAIS GRANTS
euro

Kristaps Ločmelis

Autoservisa paplašināšana
Rekovā

4126,65

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

3917,00

Zanda Arnicāne

Funkcionāla dizaina masīvkoka
plauktu ražošanas uzņēmuma
SIA “Latapis” izveide

2474,00

SIA “DO4FUN”

Velosipēdu iegāde nomas
pakalpojumu nodrošināšanai
Kubulos

4995,00

Ceļa zīmju vairogs SIA “Line R”
attīstībai

4950,00

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

5000,00

Par sakoptu novadu

5000,00

Keramikas meistarklašu rīkošanai
nepieciešamā aprīkojuma iegāde

4169,96

Kupols “Stabļovas ķiplokam”

5000,00

Elita Eglīte

Keramikas apdedzināšanas
krāsns iegāde un keramikas
studijas izveide

3830,90

Artūrs Kuzmins

Pārvietojamais gateris

5000,00

SIA “RSTECH”

SIA “Line R”

SIA “Zeļču duorzs”

Mārīte Orniņa
Balvu novada pašvaldība un Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs augsti vērtē iesniegto biznesa ideju
pieteicēju ieguldīto laiku, piedaloties Balvu novada
pašvaldības biznesa ideju konkursā “Tava biznesa ideja
Balvu novadā” un izstrādājot pieteikumu biznesa idejai.
Balvu novada pašvaldība konkursā saņēma 25 pieteikumus
par kopējo summu 113645,88 eiro. Pieejamais ﬁnansējums
2022. gadā ir 50 000 eiro, maksimālais ﬁnansējums vienai
biznesa idejai ir 5 000 eiro.
Katrs Balvu novada pašvaldības granta saņēmējs par
piešķirto ﬁnansējumu tiek informēts individuāli, lūgums sekot
līdzi ziņām e-pastā vai sazināties ar Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra darbiniekiem. Lai veicas biznesa ideju īstenotājiem
un, lai pašvaldības grants kļūst par nozīmīgu atbalstu radīt un
pilnveidot konkurētspējīgu un novada iedzīvotājiem nepieciešamu
produkciju un pakalpojumus.

WWW.BALVI.LV

Kristaps Babāns

Lība Ločmele

Juris Supe

Solis uz priekšu tehnoloģiju efektīvā izmantošanā – interaktīva lietotne
par iesaisti atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
Ar 2022.gada 6.jūnija Balvu
novada iedzīvotājiem pieejama
interaktīva
lietotne
“Laipa
Plus”, kurā uz kartes attēlota
informācija
par
noslēgtajiem
atkritumu
apsaimniekošanas
līgumiem SIA “ZAAO” atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanas teritorijā. Pieejamā
informācija
dod
iespēju
pārliecināties
par
atkritumu
apsaimniekošanas
likuma
un
saistošo noteikumu ievērošanu
sev tuvējā apkārtnē.
ZAAO valdes priekšsēdētājs
Gints Kukainis: “Mums kā pašvaldību
atkritumu
apsaimniekotājam
ir
būtiski ne tikai nodrošināt un attīstīt
iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus
pakalpojumus, bet spert soli tuvāk
efektīvā tehnoloģiju izmantošanā un
dalīties ar atbildīgajiem speciālistiem
pašvaldībā ar informāciju par aktuālo
situāciju ar noslēgtajiem atkritumu
apsaimniekošanas līgumiem. Tas dod
iespēju daudz efektīvāk un straujāk
virzīties uz sakārtotu un ilgtspējīgu
vidi.
Jau kopš 2015.gada pašvaldību
rīcība ir līgumu tiešsaistes sistēma
“Laipa”,
kas
pašvaldībām
ļauj
nodrošināt
efektīvāku
atkritumu
apsaimniekošanas līgumu kontroli
savā
administratīvajā
teritorijā

un ir atbalsts gadījumu, kad
atkritumu maisi nonāk dabā un citās
neatbilstošās vietās, mazināšanai.
Savukārt, apmeklējot jaunizveidoto
“Laipa
Plus”
lietotni,
aktuālo
situāciju par noslēgtajiem atkritumu
apsaimniekošanas līgumiem varēs
uzzināt iedzīvotāji Balvu novadā,
teritorijā, kurā strādā ZAAO”.
Mūsdienīga interaktīvā lietotne
“Laipa Plus” ir papildu rīks, kā uzraudzīt
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas
darbību
pašvaldību
administratīvajās
teritorijās.
Tā
atrodas interneta adresē www.
zaao.lv/laipaplus vai ZAAO mājas
lapā www.zaao.lv pirmajā lapā zem
pogas “Laipa Plus”, kā arī novadu
mājas lapās, kuru teritorijām karte
pieejama. Kartē punkti tiek attēloti
pēc katra konteinera atrašanās GPS
koordinātām. Daudzdzīvokļu māju
kvartālos atzīmes punkts atrodas uz
konteinera laukuma, nevis uz katras
ēkas.
Atskatoties uz līdzšinējās līgumu
tiešsaistes sistēmas “Laipa” darbību,
redzam, ka tā ir būtiski ļāvusi
palielināt noslēgto līgumu skaitu pilsētu teritorijās noslēgto līgumu
skaits tuvojas 95%, savukārt lauku
teritorijās - 85%.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece

Sandra Kapteine: “Gribam dzīvot
sakārtotā, zaļā, tīrā vidē, tāpēc
mūsu kopējs uzdevums un atbildība,
lai radām mazāk atkritumu, un,
ja radām, tad šķirojam akurāti un
pareizi. Izturēsimies atbildīgi pret
pašiem, līdzcilvēkiem un visu dzīvo
radību, kas var ciest no atsevišķu
cilvēku bezatbildības, kad piemēram
mežā tiek aizvesti un atstāti sadzīves
atkritumi, kas joprojām diemžēl
notiek ik pa laikam. Uzskatu, ka
interaktīvā lietotne “Laipa Plus”
būs ļoti labs palīgs ikdienas darbā
pašvaldības darbiniekiem darbam ar
tiem iedzīvotājiem, kas kaut kādu
iemeslu pēc, nav vēl noslēguši līgumu
par sadzīves atkritumu izvešanu
mūsu novada teritorijā.”
Pašvaldības saistošie noteikumi
par
atkritumu
apsaimniekošanu
nosaka, ka nekustamā īpašuma
īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir
pienākums
iesaistīties
atkritumu
apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu
par
radīto
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu.
Iedzīvotājiem,
kuriem
līgums
nav
noslēgts,
pašvaldības
izsaka
brīdinājumu
un aicina iesaistīties pašvaldības
sistēmā,
nodrošinot
likumīgu
atkritumu apsaimniekošanu.
Saistošo
noteikumu
ievērošanas kontroli
veic Balvu
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Ar 2022.gada 6.jūnija
Balvu novada iedzīvotājiem
pieejama interaktīva
lietotne “Laipa Plus”,
kurā uz kartes attēlota
informācija par
noslēgtajiem atkritumu
apsaimniekošanas
līgumiem SIA
“ZAAO” atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumu
sniegšanas teritorijā.
novada pašvaldības policija, kuru
iedzīvotājiem lūgums informēt par
pamanītajiem
pārkāpumiem
pa
tālruni 29445114 vai e-pastā: pasv.
policija@balvi.lv.
Līguma noslēgšanu var pieteikt
ZAAO pa tālruni 64281250 (taustiņš
4), rakstot uz e-pastu zaao@
zaao.lv
(jānorāda
pakalpojuma
sniegšanas adrese, līgumslēdzējs,
kontaktinformācija)
vai
aizpildot
pieteikumu uzņēmuma mājaslapā
www.zaao.lv,
sadaļā
„Pieteikt
pakalpojumu”. Līguma parakstīšana
notiks pa pastu vai ar elektronisko
parakstu.

PASĀKUMI UN NOTIKUMI BALVU NOVADĀ

BALVU NOVADA ZIŅAS

BALVI
Balvu Kultūras un atpūtas centrā līdz 18.jūlijam
Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma
darbu izstāde.
11., 12., 13., 15., 19., 20., 22., 26., 27., 29.
jūnijs plkst.20.00 Vingrošanas nodarbības Balvu
ezerā uz SUP dēļiem. Iepriekšējā pieteikšanās pie
treneres Ingas Bleideres, tālr. 26351072.
12.jūnijā Balvu Romas katoļu draudze svinēs
titulsvētkus. Plkst.11.00 Svētku Svētā Mise Balvu
Romas katoļu baznīcā; Plkst.15.00 Pūtēju orķestra
“Balvi” koncerts A.Rimoviča skvērā.
13., 16., 20., 27., 30.jūnijs plkst.17.30
Vingrošanas nodarbības senioriem Balvu muižas
zālē. Informācija pie treneres Ilutas Balules, tālr.
26567564.
13., 16., 20., 27., 30. jūnijs plkt.19.00 Aerobikas
nodarbības Balvu muižas zālē. Informācija pie
treneres I.Balules pa t.26567564.
13., 15., 20., 22., 27., 29.jūnijs plkst.19.00
Jogas nodarbības Balvu muižas zālē. Informācija pie
Ilonas Čakānes, tālr. 29342389
13.jūnijā no plkst.10.00 līdz 17.00 pie Balvu
pilsētas estrādes Mobilā diagnostika. Iepriekšējais
pieraksts pa tālruni 25431313.
17.jūnijs plkst.16.20 Vingrošanas nodarbība Balvu
ezerā uz SUP dēļiem. Iepriekšējā pieteikšanās pie
treneres Ingas Bleideres, tālr. 26351072.
17.jūnijs - Vides diena Balvos. Plkst.13.00
Seminārs/diskusija. Plkst.14.30 Seminārs/iedvesmas
stāsts. Meistarklases. Plkst.16.00 Kopienas dārzs.
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14., 17., 21., 28.jūnijs plkst.19.30 Vingrošanas
nodarbības Balvu Sporta skolas trenažieru zālē.
Informācija un pieteikšanās: Arnis Voika, tālr.
29432008.

pie treneres Ilutas Balules, tālr. 26567564.
Briežuciema Tautas namā līdz 20.jūnijam
apskatāma Valda Orlova sprēslīcu kolekcija. Iepriekš
sazināties ar Zitu mob.25444621.

VIĻAKA
16.jūnijs plkst.20.00 TRX Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta hallē. Trenere Iluta Balule.

KRIŠJĀŅU PAGASTS
15., 22., 29.jūnijs, 6.jūlijs plkst.18.30 Aerobikas
nodarbības Krišjāņu Tautas namā. Informācija pie
treneres Ilutas Balules, tālr. 26567564.

BALVU PAGASTS
10., 17. jūnijā plkst. 17.00 Aerobikas nodarbība
Balvu pagasta sporta centrā. Informācija pie treneres
Ilutas Balules, tālr. 26567564.
1., 8.jūlijā plkst. 17.00 Aerobikas nodarbība Balvu
pagasta sporta centrā. Informācija pie treneres
Ilutas Balules, tālr. 26567564.
BĒRZKALNES PAGASTS
14., 21., 28. jūnijs, 5.jūlijs plkst. 17.00 Aerobikas
nodarbības Bērzkalnes pagasta Kultūras un atpūtas
telpās. Informācija pie treneres Ilutas Balules, tālr.
26567564.
BĒRZPILS PAGASTS
16., 30.jūnijs, 7.,14., 21.jūlijs plkst.18.30 Jogas
nodarbības Bērzpils pagasta sporta angārā. Vadīs
Ilona Čakāne, tālr. 29342389.
BRIEŽUCIEMA PAGASTS
12., 19., 26.jūnijā, 3.jūlijā plkst.18.00 Aerobikas
nodarbības Briežuciema Tautas namā. Informācija

KUPRAVAS PAGASTS
10., 17. jūnijā plkst.19.00 Vingrošana Kupravā.
Trenere Iluta Balule.
LAZDULEJAS PAGASTS
18.jūnijs plkst.12.00 Lazdulejas sporta laukumā
pasākums BĒRNĪBAS SVĒTKI.
MEDŅEVAS PAGASTS
14., 21.jūnijs plkst.19.00
pamatskolas sporta zālē.

Vingrošana

Viduču

RUGĀJU PAGASTS
13. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 Donoru diena
jauniešu centra telpās, Kurmenes ielā 87.
VĪKSNAS PAGASTS
Vīksnas Tautas namā līdz 31.jūlijam Daces
Teilānes foto izstāde “ Puķes manā dārzā”.

14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
PIEMIŅAS BRĪŽI UN PASĀKUMI
plkst. 11.00

KUBULU PAGASTA BALVU STACIJA
(Izbraukšana no Balvu novada domes
stāvlaukuma plkst. 10.45)

plkst. 11.00

RUGĀJU SKVĒRS

plkst. 12.00

BALVI, piemineklis Abrenes apriņķa
komunistiskā režīma represētajiem iedzīvotājiem

ZIEDU UN SVECĪŠU NOLIKŠANA PIE BIJUŠAJĀM DZELZCEĻA STACIJĀM UN
BORISOVĀ, VIĻAKĀ
plkst. 11.00

ŽĪGURU DZELZCEĻA STACIJA

plkst. 11.30

BORISOVA, PIE IZSŪTĪTĀ ST. CUNSKA MĀJĀM (pie
tautas nama)

plkst. 12.00

VECUMU DZELZCEĻA STACIJA

plkst. 12.30

PIE VIĻAKAS JAUNIEŠU CENTRA

Vasaras saulgriežu pasākumi Balvu novadā
BALVI (pilsētas estrāde)
23. jūnijs plkst. 19.00

23. jūnijs plkst. 22.00

NEMATERIĀLĀS KULTŪRAS MANTOJUMA CENTRS “UPĪTE”
21. jūnijs plkst.
Upītes skolas)

Draiskulīgi vieglprātīgā KONCERTPROGRAMMA ar
Latvijas Nacionālā teātra aktieri Mārtiņu Brūveri un
grupu “Musturis” “ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ” (Ieeja
bezmaksas)
LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE, spēlē Ainārs Lipskis
(Ieeja bezmaksas)

22. jūnijs plkst. 22.00 (Upītes KONCERTS (folkloras kopa “Upīte”, Kei-rei,
stadions)
Unknown artist, Artūrs Jauntēvs ar grupu,
Krēsla, Piparmētra, īpašie viesi grupa INSPOSupernovas ﬁnālisti)
(Ieeja 9,00 euro)

Līgo svētku gadatirdziņš

RUGĀJU PAGASTS (parka estrāde)

BALTINAVA (estrāde)
23. jūnijs plkst. 19.00

23. jūnijs plkst. 22.00

“BALTINAVIEŠU SKRODERDIENAS SILMAČOS” Pēc
R.Blaumaņa lugas motīviem amatierteātra “Palādas ”
izpildījumā, piedalās Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas pūtēju orķestris (Ieeja bezmaksas)
Balle ar grupu “EZERS” līdz rīta gaismai (Ieeja
bezmaksas)

BĒRZKALNES PAGASTS (Sporta un atpūtas laukums)
22. jūnijs plkst. 19.00

Ielīgošana - pašdarbnieku priekšnesumi, muzikālais
noformējums DJ Ingars

BĒRZPILS PAGASTS
22. jūnijs plkst. 10.00
(ainaviski tematiskais
parks)

IESKANDINĀŠANAS PASĀKUMS - tirdziņš, garšīgākā
siera konkurss, zīmējumu un foto konkurss”Mani
saulgrieži”

25. jūnijā plkst. 22.00
(estrāde)

BALLE ar mūziķi Zinti Krakopu (Ieeja 3,00 euro)

BRIEŽUCIEMA PAGASTS (pie tautas nama)
20. jūnijs plkst. 21.00

SAULGRIEŽU GAIDĪŠANAS APLIS AP UGUNSKURU.
Atcerēsimies saulgriežu tradīcijas, dziesmas, rotaļas
kopā ar tautas muzikantiem

KRIŠJĀŅU PAGASTS
22. jūnijs plkst. 20.00
(pie tautas nama)

Saulgriežu noskaņu vakars

no 23. jūnija līdz
25.jūnijam

Lejuplādē mobilo aplikāciju “Actionbound” un
piedalies spēlē “Saulgrieži Krišjāņos

KUPRAVAS PAGASTS
23. jūnijs plkst. 21.00
22. jūnijs

23. jūnijs plkst. 22.00

18. jūnijs plkst. 17.00 (upmalā Jāņu rotaļas
pie Tilžas skolas lapenes)
18. jūnijs plkst 20.30 (estrādē)

Dziesmas un latviskie danči

18. jūnijs plkst. 19.00 (estrādē)

Koncerts “DEJU PŪRU PIELOCĪJU VASARIŅAS
VIDUCĪ” (piedalās tautu deju kolektīvi un
dāmu deju kopas no Balvu, Ludzas, Valkas
un Valmieras novadiem)

18. jūnijs plkst. 22.00 (estrādē)

Zaļumballe kopā ar Zinti Krakopu
(Ieeja 3,00 euro)

VECUMU PAGASTS
22. jūnijs plkst.
Borisovas estrādes

20.00

23. jūnijs

17. jūnijs (Tautas
nams)

GANDRĪZ LĪGO BALLE. Muzicē Juris Ķirsons (Ieeja
4,00 euro)

22. jūnijs (laukumā pie
pagasta pārvaldes)

Danskovīte JĀŅU MISTĒRIJAS Žīguru KN
amatierteātra “Virši “IZRĀDE

pie Tradicionālālais SKRĒJIENS
SAULGRIEŽU
noskaņās - gaidīsim dalībniekus
šosejas
trasē un īsajās distancēs, būs dziesmas,
atrakcijas, ugunskurs, silta zupa un balvas
Līgo vakars

VECTILŽAS PAGASTS (Sporta un atpūtas centrs)
19. jūnijs plkst. 19.00

Jāņu ielīgošanas pasākums VELC ,SAULĪTE,
BALTU KREKLU

20. jūnijs plkst. 10.00

Radošās darbnīcas
VIĻAKA (pilsētas estrāde)

23. jūnijs plkst. 19.00

Zāļu dienas mājražotāju TIRDZIŅŠ

23. jūnijs plkst. 20.00

Aigars Banka VISI RADI KOPĀ Medņevas
dramatiskā kolektīva “Savējie” IZRĀDE 23.
jūnijs

23. jūnijs plkst. 22.00

BALLE kopā ar grupu “VILX” Ieeja
bezmaksas

Pirmsjāņu ielīgošanas koncerts

MEDŅEVAS PAGASTS

Kopīga
LĪGO
SVĒTKU
UGUNSKURA
IEDEGŠANA.Ballēšana kopā ar grupu „Kamēr
jauni„ (Ieeja bezmaksas)
TILŽAS PAGASTS

Līgo vakars pie pagasta pārvaldes

LAZDUKALNA PAGASTS (Saieta nams)

(pie Meistardarbnīcas (vainagu vīšana, siera
siešana, puķu mandalu veidošana u.c.)

21. jūnijs plkst. 20.00 (parkā Folkloras kopas “Upīte”20 gadu jubilejas
“Ontana Slišāna dārzs”)
pasākums

BALVI , T/C “ PLANĒTA”
20. jūnijs līdz 22. jūnijs

16.00

VĪKSNAS PAGASTS (Tautas nams)
22. jūnijs

Pirmsjāņu ielīgošanas pasākums, Līgo balle
ar Raivi Ribakovu
ŽĪGURU PAGASTS (estrāde)

18. jūnijs plkst. 20.00
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VASARAS SAULGRIEŽI - Muzikantu saiets

BALVU NOVADA ZIŅAS

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

VASARAS PASĀKUMU PLĀNS

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

