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PIEDALOTIES KULTŪRAS MINISTRAM,
BALTINAVĀ SVINĪGOS PASĀKUMOS
GODINA TAUTAS TĒRPUS

Kultūras ministrs kopā ar Balvu novada pašvaldības vadību, deputātiem, Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāju Sarmīti Tabori, piedalījās
tautas tērpu gājienā Baltinavā.
Madara Siliņa
Foto: Aija Mežale, Madara Siliņa,
Valters Kaņepe
4.
maijā
Balvu
novadā
reģionālajā
vizītē
viesojās
kultūras ministrs Nauris Puntulis
un ministra biroja vadītāja Marika
Zeimule.
Kultūras ministrijas pārstāvji
kopā ar Balvu novada pašvaldības

domes
priekšsēdētāju
Sergeju
Maksimovu, priekšsēdētāja vietnieci
Sandru Kapteini un deputāti Aiju
Mežali apmeklēja Bēržu Svētās Annas
Romas katoļu baznīcu un tikās ar
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāju
Birutu Bogdani, draudzes vecāko
Ivetu Raciborsku un valdes locekli
baznīcas draudzē Ilgu Lazdiņu.
Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde 2022. gadā izsludinājusi

konkursu par finansējuma piešķiršanu
kultūras pieminekļu konservācijai un
restaurācijai, tāpēc Bērzpils pagasta
pārvalde iesniegs projektu “Bēržu
Svētās Annas Romas katoļu baznīcas
pamatu hidroizolācija un lietus
notekūdeņu kanalizācijas sistēmas
izbūve”, lai gūtu atbalstu baznīcas
ārējiem remontdarbiem.
Vizītes
turpinājumā
Nauris
Puntulis
apmeklēja
Baltinavas

turpinājums 17., 18. lpp.
pagasta muzeju, kur tikās ar
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāju
Sarmīti Tabori. Muzeja vadītāja Antra
Keiša iepazīstināja ar Baltinavas
pagasta
muzejā
jaunākajām
apskatāmajām izstādēm - Valda
Orlava sprēslīcu kolekciju un Tilžas
pagasta rokdarbnieku darbu izstādi.

Šajā numurā:
Medņevas etnogrāfiskajam
ansamblim – 35 (14.lpp.)

Labklājības ministra
Gata Eglīša reģionālā
vizīte Balvu novadā
(5.lpp.)

Fotoreportāža no
“Lielās Talkas 2022“
Balvu novadā
(8.lpp.)

Godina Ziemeļlatgales
nevalstiskās
organizācijas
(13.lpp.)

Rugājos atvērta
skaistuma studija
“Šerona“
(16.lpp.)

Iesniegti 25 biznesa ideju
pieteikumi; uzsākta ideju
vērtēšana (15.lpp.)
Kapusvētki Balvu novadā
2022. gadā (20.lpp.)
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Ārkārtas domes sēdē noteica
maksu par Tilžas vidusskolas
sniegtajiem pakalpojumiem
Terēzija Babāne
8.aprīlī
attālinātā
notika Balvu novada
ārkārtas sēde. Darba
deputāti
izskatīja
jautājumu.

režīmā
domes
kārtībā
vienu

Deputāti noteica maksu par
Tilžas
vidusskolas
sniegtajiem
pakalpojumiem, tas ir, internāta telpu
izmantošanu Pārupes ielā 4, Tilžā,
vienai personai diennaktī nosakot
maksu 5,89 euro bez PVN.

Balvu novada dome slēgs izlīgumu
ar SIA „ARCA infrastruktūra”
Terēzija Babāne
19.aprīlī attālinātā režīmā
notika Balvu novada domes
ārkārtas sēde. Darba kārtībā
deputāti
izskatīja
vienu
jautājumu.
Deputāti nolēma slēgt izlīgumu
ar
SIA „ARCA infrastruktūra”,
iegādājoties AS “BALVU ENERĢIJA”
(Reģ. Nr.40003148480, juridiskā
adrese Vidzemes iela 9C, Balvi, Balvu
novads) SIA „ARCA infrastruktūra”
(Reģ. Nr.40103297252) piederošās
48 704 dematerializētas vārda
akcijas ar balsstiesībām par cenu
1,55 euro par vienu akciju un kopējo
pārdošanas cenu 75 491,20 euro.

Apstiprināja Balvu novada
muzeja darbības un attīstības
stratēģiju 2022.–2027. gadam

Maksu par iegādātajām akcijām
veiks šādā kārtībā:
1.līdz
2023.gada
31.martam
samaksās 25 491,20 euro;
2.līdz
2024.gada
31.martam
samaksās 25 000,00 euro;
3.līdz
2025.gada
31.martam
samaksās 25 000,00 euro.
Balvu
novada
pašvaldība
īpašuma tiesības uz akcijām iegūs
pēc pilnas pirkuma cenas apmaksas.
Balvu novada pašvaldība atlīdzinās
SIA „ARCA infrastruktūra” tiesā
samaksāto valsts nodevas daļu
50%
apmērā,
t.i.
1394,30
euro,
samaksājot to SIA „ARCA
infrastruktūra” 10 dienu laikā, skaitot
no izlīguma spēkā stāšanās dienas.

Domes sēdē nolēma likvidēt
Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta
skolu un Rugāju Sporta centru,
pievienojot Balvu Sporta skolai
Terēzija Babāne
6. maijā notika kārtējā domes
sēde, kurā deputāti darba kārtībā
izskatīja 94 jautājumus.
Likvidēs Viļakas Bērnu un
jaunatnes sporta skolu
un Rugāju Sporta centru,
pievienojot Balvu Sporta skolai
Deputāti nolēma likvidēt Viļakas
Bērnu un jaunatnes sporta skolu un
Rugāju Sporta centru, pievienojot
Balvu Sporta skolai. Noteica, ka
Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta
skolā un Rugāju Sporta centrā
īstenoto
izglītības
programmu
apguves vietas paliek nemainīgas.
Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas un Rugāju Sporta centra
reorganizāciju, pievienojot Balvu
Sporta skolai, uzsāks ar 2022.gada
10.maiju un pabeigs
2022.gada
31.jūlijā.
Noteica, ka Balvu Sporta skola
ir:
• Viļakas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas funkciju, saistību,
mantas, finanšu līdzekļu, arhīva,
lietvedības, izglītības programmu
un
izglītības
programmās
uzņemto izglītojamo pārņēmēja;
• Rugāju Sporta centra funkciju,
saistību,
mantas,
finanšu

Apbalvojumu mērķis ir apzināt
un
godināt
fiziskas
personas,
juridiskas personas un kolektīvus par
ieguldījumu un sevišķiem nopelniem
Balvu novada labā.
2. “Balvu novada bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursa
nolikumu”. Nolikums noteiks kārtību,
kādā Balvu novada
pašvaldībā
tiks iesniegti un izvērtēti projektu
konkursa
pieteikumi
bērnu
un
jauniešu
nometņu
organizēšanai
izglītojamo vasaras brīvlaikā un kā
pašvaldība
piešķirs
finansējumu
bērnu
un
jauniešu
vasaras
nometņu organizēšanai pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušiem
bērniem
un
jauniešiem.

līdzekļu,
arhīva,
lietvedības,
izglītības programmu un izglītības
programmās uzņemto izglītojamo
pārņēmēja.
Atjaunos un reģistrēs Viļakas
pilsētas ģerboni
Deputāti
pieņēma
lēmumu
atjaunot un reģistrēt Viļakas pilsētas
ģerboni. Balvu novada administrācijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa šo
lēmumu nosūtīs Valsts Heraldikas
komisijai un Kultūras ministrijai.
Izmaksas, kas saistītas ar ģerboņa
atjaunošanu un reģistrēšanu segs no
Viļakas pilsētas pārvaldes budžeta.
Apstiprināja nolikumus
Deputāti apstiprināja nolikumus:
1. „Par Balvu novada Domes
apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtību”.
Balvu
novada
Domes
apbalvojumi (nozīmīguma secībā) ir:
apbalvojums “Goda pilsonis” – Balvu
novada Domes dibināts apbalvojums,
ko piešķir ar Domes lēmumu;
Atzinības
raksts
–
augstākais
rakstiskais apbalvojums, ko piešķir
ar Domes lēmumu un Pateicības
raksts – rakstisks apbalvojums,
par kura piešķiršanu lemj Domes
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja
vietnieks
Domes
priekšsēdētāja
prombūtnes laikā.

2

Balvu novada muzeja darbības
un attīstības stratēģija 2022.–2027.
gadam ir attīstības plānošanas
dokuments, kurā raksturoti muzeja
darbības virzieni, noteikti mērķi
un
uzdevumi
to
sasniegšanai
turpmākajiem
pieciem
gadiem.
Dokuments izstrādāts, lai noteiktu
turpmāko muzeja attīstības virzību,
pārmantojot un aktualizējot Balvu
Novada muzeja vidēja termiņa
darbības un attīstības stratēģijā
2017.-2022.gadam
nospraustos
darba virzienus katrā no muzeja
pamatfunkcijām.
Apstiprināja Balvu novada
pašvaldības noteikumus
Apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības noteikumus Nr.6/2022
“Par Balvu novada pašvaldības
medību tiesību nomas piešķiršanas
kārtību”. Noteikumi nosaka kārtību,
kādā fiziskām un juridiskām personām
tiek piešķirtas medību tiesības
Balvu novada pašvaldības īpašumā,
lietojumā
esošo
zemes
gabalu
medību platībās vai administratīvajā
teritorijā atrodošo rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemesgabalu medību
platībās. Pašvaldības medību tiesības
tiek piešķirtas, noslēdzot rakstveida
pašvaldības medību tiesību nomas
līgumu. Līguma darbības termiņš
nedrīkstēs būt īsāks par 1 gadu, bet
ne garāks par 10 gadiem.
Piedalīsies Zivju fonda
pasākumā
Nolēma piedalīties Zivju fonda
pasākumā “Zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība (izņemot
attiecīgās
institūcijas
kārtējos
izdevumus)”
valsts
atbalsta
saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem
iesniedzot projektu “Balvu novada
publisko ūdenstilpņu zivju resursu
aizsardzība”.
Projekta
atbalsta
gadījumā, nodrošinās līdzfinansējumu
4561,00 euro apmērā, projekta
priekšfinansējumu 6250,00 euro no
projekta attiecināmajām izmaksām
17061,00 euro.
Piešķirs finansējumu no
līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem zemnieku
saimniecībai “Zirdziņi”
Piešķirs no Balvu novada pašvaldības
2022.gada budžetā apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 3000 euro
apmērā Baltinavas pagasta zemnieku
saimniecībai “Zirdziņi”, reģistrācijas

WWW.BALVI.LV
numurs 43401006588, ugunsgrēka
seku novēršanai.
Apstiprināja sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas
Apstiprināja maksu 24.27 euro
bez pievienotas vērtības nodokļa par
kubikmetru par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, kas veidota no
maksas par atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu,
uzglabāšanu,
dalītās
atkritumu
savākšanas,
pārkraušanas
un
šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam 11,99
euro, un Sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātā tarifa par
sadzīves
atkritumu
apglabāšanu
atkritumu
poligonā
„Kaudzītes”
12,28 euro par vienu kubikmetru
Baltinavas, Kupravas, Lazdukalna,
Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu,
Vecumu, Žīguru pagastā un Viļakas
pilsētā.
Atbrīvo Bērzpils Saieta nama
vadītāju
Atbrīvoja
Annu
Krivišu
no
Bērzpils Saieta nama vadītājas amata
ar 2022.gada 27.maiju.
Ņems aizņēmumu projekta
pabeigšanai
Ņems aizņēmumu budžeta un
finanšu vadībai 70 679 euro uz trīs
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
projekta
“Bērzu
ielas
posma
pārbūve un autostāvvietas seguma
atjaunošana
Skolas
ielā
Balvu
pilsētā” pabeigšanai. Aizņēmuma
pamatsummas atmaksu veiks no
2023.gada marta līdz 2024.gada
decembrim (ieskaitot). Aizņēmumu
atmaksu garantēs ar Balvu novada
pašvaldības budžetu.
Apstiprināja Balvu novada
pašvaldības iestāžu vadītāju
pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā
Apstiprināja
par
Rugāju
vidusskolas direktora pienākumu
izpildītāju tā prombūtnes laikā direktora vietnieci izglītības jomā
Ilzi Dobrovoļsku; direktora vietnieci
izglītības jomā Sanitu Anckinu –
I.Dobrovoļskas prombūtnes laikā;
skolotāju,
lietvedi
Līgu
Spriņģi
I.Dobrovoļskas un S.Anckinas
prombūtnes
laikā;
skolotāju
Viju Lancmani - I.Dobrovoļskas,
S.Anckinas un L.Spriņģes prombūtnes
laikā.
Par Lazdulejas pagasta pārvaldes
pienākumu izpildītāju tā prombūtnes
laikā – klientu apkalpošanas speciālisti
Marinu Prancāni; saimniecības pārzini
Leonīdu Ivanovu – M.Prancānes
prombūtnes laikā.
Par
Rugāju
Sporta
Centra
vadītāja pienākumu izpildītāju tā
prombūtnes laikā – ar Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
noteiktu personu.

Sīkāk ar Balvu novada domes
sēdes lēmumiem var iepazīties
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.
Balvu novada Domes sēdes ir
pieejamas arī audio formātā –
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Domes
sēžu audio ieraksti.
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Pirmā tikšanās ar
iedzīvotājiem – Vīksnā
Daina Tutiņa
Līdz
ar
pulcēšanās
ierobežojumu atcelšanu valstī,
Balvu novada pašvaldības vadība
un deputāti, apvienotajā Balvu
novadā, uz pirmo
tikšanos
aicināja
Vīksnas
pagasta
iedzīvotājus.
Tikšanās mērķis bija sniegt
informāciju
par
pašvaldības
darbu, bet viens no galvenajiem
jautājumiem - Stacijas pamatskolas
Vīksnas filiāles turpmākā darbība.
Sākotnēji klātesošos uzrunāja
Vīksnas
pagasta
pārvaldes
vadītāja
Dzintra
Pipcāne.
Par
Balvu novada aktualitātēm informēja
domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs.
Balvu novada domes Izglītības,
kultūras
un
sporta
komitejas
priekšsēdētāja Aija Mežale informēja
par skatītajiem jautājumiem saistībā
ar novada
iestāžu
struktūras
veidošanu
un
pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem.
Sociālās un veselības aprūpes
jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Ruta Cibule uzsvēra, ka izveidojot
novadu, pirmie darbi bija vienotu
dokumentu izstrāde sociālajā jomā,
sociālo pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana
iedzīvotājiem
un
pabalstu līdzsvarošana. Svarīgi, lai
nepasliktinās situācija iedzīvotājiem,
pakalpojumi
pieejami
tuvāk
dzīvesvietai, kā arī svarīgi pārņemt

to labāko pieredzi no katras
pašvaldības.
Tautsaimniecības
un
vides
jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks
uzsvēra, ka
svarīgi ir nodrošināt gan komunālos
pakalpojumus,
gan
arī
ceļu
infrastruktūru – lai
iedzīvotāji
nokļūtu darba vietās, skolēni –
izglītības iestādēs. Liels izaicinājums
pašvaldībai būs lēmuma pieņemšana
par valsts ceļu pārņemšanu. Cilvēki
un uzņēmumi ir galvenie, kas veido
uzņēmējdarbības vidi.
Kuplā
skaitā
sanāksmē
piedalījās Stacijas
pamatskolas
Vīksnas filiāles audzēkņu vecāki. Ja
nepastāv pamatskolas filiāle Vīksnā,
tad jautājums – cikos būs jāceļas
bērnam, lai nokļūtu izglītības iestādē
Balvos vai Kubulu pagastā, kā
iejutīsies bērns lielākā klasē, kāda
ceļu
seguma
kvalitāte
un
uzturēšana,
un
vai
skolēnu
pārvadājumi tiks veikti?
Šādus
jautājumus
vēlējās
noskaidrot
vecāki.
Izglītības
pārvaldes vadītāja
Inese
Circene
un
Stacijas
pamatskolas direktore Ruta Bukša
informēja, kāda situācija ir šajā
mācību gadā un plānojas 2022./2023.
mācību gadā. Diemžēl, skaitļi nav
patīkami.
Vīksnas filiālē nav 1. un 2.
klases, kā arī pārsvarā ir apvienotās

Tikšanās ar iedzīvotājiem
Lazdulejas pagastā
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)

Skolēnu skaits uz 17.02.2022.
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.
Izglītības pārvaldes un Vīksnas
pagasta
pārvaldes
vadītājai,
Stacijas pamatskolas direktorei tika

dots uzdevums, kopā ar vecākiem
izrunāt, kā tiks nodrošināti skolēnu
pārvadājumi,
pielāgojot
ar
iespējām
skolēniem iesaistīties
interešu izglītības pulciņos.
Viens no jautājumiem sanāksmē
bija
par
publiski
izskanējušo
informāciju, ka Vīksnas pagasta
iedzīvotāji neizprot Balvu novada
zīmes latgaliešu valodā uzstādīšanu,
taču sanākušie iedzīvotāji atzina, ka
latgaliešu valoda
tiek
lietota
ikdienā. Domes
priekšsēdētājs,
diskutējot ar iedzīvotāju Kristapu
Vanagu, uzsvēra, ka Vīksnas pagasts
ir robeža starp Vidzemi un Latgali,
tāpēc viena no zīmēm atrodas
iebraucot Vīksnas pagastā.

saimnieciskie
jautājumi,
kur
jāuzklausa iedzīvotāji, jāpaskaidro
situācija, kas pēc lazdulejiešu domām
netiekot darīts.
Balvu novada domes Izglītības,
kultūras un
sporta
jautājumu
komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale,
uzklausot klātesošos iedzīvotājus,
atzina, ka par šīm problēmām jau
bijušas
diskusijas
iepriekšējās
tikšanās reizēs, bet izskatās, ka
jautājumi nerisinās.
Klausoties pagasta iedzīvotāju un
pārvaldes vadīja diskusiju, Sociālās

un veselības aprūpes jautājumu
komitejas priekšsēdētāju Rutu Cibuli
radīja
bažīgu tas, ka pagasta
pārvaldes vadītājs nevienā brīdī
neatzīst savu vainu, neatzīst savas
kļūdas, ka varbūt tomēr kaut ko nav
izdarījis.
Balvu
novada
domes
un
pašvaldības
vadība
noslēgumā
atzina, ka pagastā ir arī skaistas un
sakoptas vietas, par kurām priecāties,
bet
kopīgi
mēģināsim
risināt
sasāpējušos jautājumus.

Informācijai!
LAZDULEJAS PAGASTS
• Mazākais pagasts Balvu novadā - 87,17 km2.
Iedzīvotāju skaits - 254 (uz 01.01.2022.).
• Lazdulejas pagastā atrodas Lazdulejas pagasta
pārvalde, Lazdulejas pagasta Saieta nams,
Lazdulejas pagasta bibliotēka (Balvu Centrālās
bibliotēkas filiālbibliotēka).
• Vēl pagasta teritorijā ir feldšeru punkts un veikals.

Tikšanās laikā Lazdulejas pagastā iedzīvotāji norāda uz
savstarpējās komunikācijas trūkumu ar pagasta pārvaldi.
Balvu novada pašvaldība bija
saņēmusi
vēstuli no Lazdulejas
pagasta iedzīvotājiem, norādot uz
dažādām problēmsituācijām pagastā,
lūdzot
pašvaldības palīdzību to
risināšanā. Tāpēc 20.aprīlī, līdz ko
bija iespēja satikties klātienē, Balvu
novada
domes un pašvaldības
vadība, domes deputāti un speciālisti
tikās ar pagasta iedzīvotājiem, lai
izrunātu problēmas un meklētu
iespējamos risinājumus.
Atklājot tikšanos, klātesošos
uzrunāja Lazdulejas
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Andris
Višņakovs. Sanāksmes turpinājumā

domes priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs
pastāstīja
par
novērojumiem, ko pašvaldības un
domes vadība secinājusi pēc objektu
apsekošanas klātienē.
Tikšanās
laikā
galvenie
apspriežamie jautājumi bija par
ūdens kvalitāti un
kanalizācijas
sistēmu ciema centrā, daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanu un
ceļu
uzturēšanas kvalitāti. Iedzīvotāji arī
izteica neapmierinātību ar pagasta
pārvaldes darbu,
uzsverot, ka
neesot savstarpējās komunikācijas
ar iedzīvotājiem. Kā ik vienā pagastā,
arī Lazdulejas, ir jārisina daudz
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VĪKSNAS PAGASTS
• Aizņem 121,95 km2 lielu teritoriju un iedzīvotāju
skaits 558 (uz 01.01.2022.).
• Vīksnas pagastā atrodas Vīksnas pagasta pārvalde,
Vīksnas pagasta tautas nams, Vīksnas pagasta
bibliotēka (Balvu Centrālās bibliotēkas
filiālbibliotēka), Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle.
• Vēl pagasta teritorijā ir feldšeru veselības punkts
un veikals.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

BALVU NOVADA ZIŅAS

Atsaucoties uz publicēto!
Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada
Ziņas” 2022.gada aprīļa numurā rakstā par pašvaldības sniegto
ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifu
apstiprināšanu 6.lappuses tabulā “Balvu novada pašvaldības
sniegto maksas
pakalpojumu cenrādis par ūdenspiegādes un
kanalizācijas pakalpojumiem” bija norādīta neprecīza informācija.
Publicējam precizēto tabulu. Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!
Nr.
p.k.

Pakalpojuma
sniegšanas vieta

Maksa par ūdens
lietošanu EUR
(bez PVN)

Maksa par
kanalizāciju
EUR (bez PVN)

1.

Viļakas pilsēta

Lietotājs

1m³

Lietotājs 1m³

2,85

0,95

3,90

1,30

2.

Baltinavas pagasts

3,36

1,12

5,25

1,75

3.

Balvu pagasts

3,63

1,21

4.

Bērzkalnes pagastā

3,75

1,25

2,07

0,69

5.

Bērzpils pagastā

1,56

0,52

2,49

0,83

6.

Briežuciema pagastā 1,50

0,50

2,22

0,74

7.

Krišjāņu pagastā

2,73

0,91

2,04

0,68

8.

Kubulu pagastā

2,55

0,85

4,41

1,47

9.

Lazdulejas pagastā

2,61

0,87

0,96

0,32

10.

Tilžas pagastā

2,28

0,76

2,76

0,92

11.

Vectilžas pagastā

2,85

0,95

12.

Vīksnas pagastā

2,13

0,71

4,74

1,58

13.

Rugāju pagastā

2,64

0,88

3,42

1,14

14.

Lazdukalna pagastā

2,22

0,74

3,39

1,13

15.

Kupravas pagastā

3,36

1,12

2,19

0,73

16.

Medņevas pagastā

3,03

1,01

3,69

1,23

17.

Vecumu pagastā

3,66

1,22

3,75

1,25

18.

Rekovas ciemā,
Šķilbēnu pagastā

3,00

1,00

0,69

0,23

19.

Šķilbanu ciemā,
Šķilbēnu pagastā

3,03

1,01

20.

Upītes ciemā,
Šķilbēnu pagastā

3,39

1,13

0,45

0,15

21.

Žīguru pagastā

3,57

1,19

3,51

1,17

21.1

Žīguru pagastā
dzīvokļos, kur ūdens
ņemšana ir
mehāniskā aka

2,38
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Vides dienā Daugavpilī piedalās arī
Balvu novada pašvaldības vadība
un jaunieši
Lauma Kaļva
Foto: Maruta Castrova, Rugāju vidusskola
Ceturtdien,
5.
maijā,
Daugavpils kultūras un izglītības
iestādēs norisinājās Vides dienai
un Europe Direct Dienvidlatgales
centra
atklāšanai
veltītas
aktivitātes, ko
organizēja
Latgales
plānošanas
reģions,
Eiropas
Komisijas
(EK)
pārstāvniecība
Latvijā
un
Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvalde.
Pasākumos Daugavpilī piedalījās
arī Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja
Maruta Castrova, kā arī Rugāju
vidusskolas jaunieši.
Domes priekšsēdētājs piedalījās
centra atklāšanā, tikās ar EK
pārstāvniecības Latvijā pārstāvjiem,
uzrunāja jauniešus hakatonā “Ar
Eiropys tvierīni Latgolā”, kā arī

piedalījās
saulespuķu
stādīšanas
akcijā kopā ar Eiropas Kultūras
galvaspilsētas komisiju, vēstniekiem
un ukraiņu bērniem.
Maruta Castrova līdzdarbojās
“Daugavpils
2027”
pieteikuma
tapšanā un prezentēšanā Eiropas
Kultūras galvaspilsētas
komisijai
apliecinot, ka mums visiem rūp
Daugavpils un Latgales nākotne.
Savukārt Rugāju
vidusskolas
komanda Daugavpilī
piedalījās
piektajā pasākumā aktivitāšu ciklā
“Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kur kopā
ar
Daugavpils
12. vidusskolas
komandu ieguva 1.vietu un 500 euro
naudas balvu sava projekta - “Zaļā
vides nedēļa”, realizēšanai, kas
paredz nedēļas
garumā skolās
organizēt dažādas aktivitātes par
zaļo domāšanu.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKLIS 2022.GADĀ

BALVU NOVADĀ
16.05.

15.08.

Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs, Balvu pilsētas
pārvaldes vadītāja Maruta Castrova
kopā ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu.

15.11.

NOMAKSĀT NĪN IESPĒJAMS:
•
•
•
•
•
•

pagastu pārvaldēs un Viļakas pilsētas pārvaldē;
p/a “SAN-TEX” norēķinu centrā (Partizānu ielā 14,
Balvos);
bankā;
internetbankā;
portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv;
veikalos “MAXIMA”.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
64522592

Rugāju vidusskolas komanda Daugavpilī ieguva 1.vietu un 500 euro
naudas balvu sava projekta “Zaļā vides nedēļa” realizēšanai.
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Saņem Aizsardzības
ministrijas Pateicības

Romu mediatore Viļakā
saņem biroja tehniku

Iluta Jaunžeikare
Foto: no personīgā arhīva

Sandra Kapteine
Foto: no pasākuma arhīva

25.aprīlī Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
saņēma Aizsardzības ministrijas Pateicību
Balvu
novada
pašvaldībai
nominācijā
“Pašvaldība
–
aktīvais
Zemessardzes
atbalstītājs”. To pasniedza Zemessardzes
31.kājinieku bataljona virsseržants štāba
virsseržants Aleksejs Solovjovs. Arī Stacijas
pamatskola saņēma Aizsardzības ministrijas
Pateicību
nominācijā
“Zemessardzes
stiprinātājs”.

Labklājības ministra Gata Eglīša
reģionālā vizīte Balvu novadā
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
Labklājības ministrs Gatis Eglītis
un ministra padomniece Anita Svece
22. aprīlī reģionālajā vizītē apmeklēja
Balvu novadu, kur apskatīja, kā noris
ikdiena dienas aprūpes centrā Benislavā
pilngadīgām
personām
ar
garīga
rakstura traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem. Centrs
tika atklāts pagājušā gada maijā.
G.Eglītis
apmeklēja
arī
Latgales
reģionālo atbalsta centru “Rasas pērles”,
tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras
Balvu filiāles, Balvu novada Sociālās
pārvaldes un Bāriņtiesas pārstāvjiem.
Vizītes noslēgumā ministrs uzklausīja Balvu
teritoriālās invalīdu biedrības pārstāvjus.
Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu
filiāles vadītāja Sandra Kindzule izrādīja
filiāles telpas, pastāstīja par aktuālo
situāciju ar nodarbinātību un vakancēm
Balvu novadā, kā arī informēja par NVA
projektu apgūšanu, darba devēju un ņēmēju
ieinteresētību un iespējām piedalīties tajos.
Aktualizēts tika arī jautājums par Ukrainas
kara bēgļu nodarbinātību, kā palīdzēt viņiem
iekļauties darba tirgū Latvijā.
Tiekoties ar Balvu novada Sociālās
pārvaldes un Bāriņtiesas pārstāvjiem tika
pārrunāts par topošo sociālo darbinieku
iespēju mācīties tuvāk dzīvesvietai un
budžeta vietām šajās izglītības iestādēs,
kā arī par sociālo darbinieku atalgojumu un

pašreizējo atbalstu no Labklājības ministrijas
puses, jo visā valstī kopumā ir jūtams
sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un
sociālo rehabilitētāju trūkums. Aktualizēti
un pārrunāti tika arī jautājumi
par
jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem
attiecībā uz dažādu pabalstu izmaksas
aprēķināšanu, par deinstitucionalizācijas
projekta turpinājumu un par pašvaldības
un ministrijas sadarbību jautājumos par
bēgļiem.
Tikšanās laikā ar Balvu teritoriālās
invalīdu biedrības pārstāvjiem tika runāts
par dažādām atbalsta iespējām cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Īpaši tika uzsvērta
problēma, kurai jau vairākus gadus nav
risinājuma, kas notiek ar bērnu, kurš
ir ar īpašām vajadzībām, pēc 18 gadu
vecuma, jo līdz 18 gadiem ir valsts
atbalsts, sasniedzot šo vecumu mainās
dažādi nosacījumi un atbalsta veidi, vai
sliktākajā gadījumā – atbalsta no valsts
vairs nav vispār. Sākas process ar tiesu par
rīcībnespējas atzīšanu, kas arī nav vienkāršs
un prasa ilgu laiku, kamēr sakārto visus
nepieciešamos dokumentus. Tika diskutēts
arī par pilngadīgām personām ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem un to aprūpi.
Labklājības ministra Gata Eglīša mērķis
šādām reģionālajām vizītēm ir redzēt,
kā strādā ministrijas pakļautībā esošās
iestādes – Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra,
sociālie dienesti un bāriņtiesas. Pašlaik
nācis klāt arī vēl jautājums par bēgļiem.

Sieviešu sadarbības tīkls sadarbībā ar Kultūras
ministrijas atbildīgajiem speciālistiem Starptautiskajā
romu dienā, - 8.aprīlī, Jūrmalā aicināja vienkopus visas
Latvijas pašvaldības, kas iesaistījušās projektā, lai sniegtu
sadarbību ar romu mediatorēm, kapacitātes celšanai.
Milzīgu ieguldījumu šajā projektā devusi ir Inete Ielīte,
kas ir valdes priekšsēdētāja Latvijas sieviešu nevalstisko
organizāciju sadarbības tīklam, kā arī Kultūras ministrijas
Sabiedriskā integrācijas departamenta direktore Jeļena
Šaicāne.
Mūsu novadu pārstāvēja Rasmas Zaharenko ģimene un
Sandra Kapteine- pašvaldības pārstāve. Aktīva darbība notiek
šobrīd 5 pašvaldībās Latvijā- Jelgavā, Rīgā, Rūjienā, Ventspilī
un Viļakā.
Bijušajā Viļakas novadā, izveidojusies sekmīga sadarbība
pašvaldībai ar romu mediatori Rasmu Zaharenko, kas ir arī
romu biedrības ”Māro“ dalībniece. Mediatore ir gatava arī
turpmāk veikt šos viņai uzticētos pienākumus. Viļakas pilsētā
ir lielākā romu kopiena mūsu novadā, arī turmāk pašvaldība ir
gatava atbalstīt mediatori ar darba telpām, kur izvietot biroja
tehniku, kas tika saņemta Jūrmalā- portatīvais dators, skeneris,
viedtālrunis un citi ikdienas darbam nepieciešamie piederumi.
Mediators ir romu tautības cilvēks, kas ir starpnieks starp
romu kopienu un pašvaldību, valsts iestādēm. Mediators ir tas,
kas veicina ikvienam romu tautības cilvēkam, pakalpojumu
pieejamību jautājumos par izglītību, veselības aprūpi, sociāliem
jautājumiem, darba tirgu un virkni daudz citu jautājumu. Svarīga
loma tam ir arī romu kultūras un vēstures popularizēšanā,
iesaistīties sabiedrības dzīvē, savstarpēji kopienā cienot vienam
otru.
Dienas gaitā notika oficiālas sarunas par turpmāko
sadarbību, dalībniekiem radošās darbnīcas un dienas izskaņā
romu tautības pārstāvji sniedza koncertu. Rasma Zaharenko
par pasākumu: “Svarīgākais, manuprāt, ka notika apaļā galda
diskusijas par nākotni un sievietēm Latvijā. Diskusijas laikā tika
izdarīti būtiski secinājumi un rekomendācijas, kuras tūlītēji būtu
nepieciešami īstenot, iesaistot romu bērnus un jauniešus sporta
aktivitātēs, interešu izglītības nodarbībās, radoša potenciāla
attīstībai, radošu spēju kartēšana Romu kopienās pieaugušajiem
un bērniem, pašvaldības un atbalsta programmas izstrādei valsts
līmenim.” Paldies R.Zaharenko ģimenei par dalību pasākumā.

Balvu un Viļakas pilsētās
veiks teritorijas apsekošanu
dabā
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Eglaines pamatskolā ministrs piedalījās pasākumā “Kopā roku rokā”, kas ir
ikgadējs pasākums izglītības iestādēm, kurās tiek īstenotas speciālās izglītības
programmas.
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No 2022. gada marta līdz novembrim Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks
topogrāfisko plānu mērogā 1:2 000 sagatavošanu
Viļakas un Balvu pilsētām, tas nozīmē - veiks teritorijas
apsekošanu dabā.
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu Balvu un
Viļakas pilsētu teritorijā un 20 metrus aiz tās robežām. Saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā
īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo
ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā
esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbiniekiem ir
darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.
Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka
apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā.
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Pārskats par Balvu novada Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju
laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim
Rita Kravale
Foto: Balvu novada Pašvaldības policijas arhīvs

Reģistrēti notikumi

99

No tiem

Balvu pilsētā uzstādītas 2 jaunas videonovērošanas kameras- 1 Lāča
dārzā, 1-Raiņa- Pilsoņu ielas krustojumā. Tās ļauj vēl sekmīgāk sekot
līdzi sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

KONFLIKTI

8

Ģimenes konflikti

2

Trokšņošana, nakts miera traucēšana

4

Ziņojumi par klaiņojošiem dzīvniekiem

5

No tiem nodoti patversmē

0

Atrasti saimnieki

1 sunim

Īpašuma nekopšana

Apsekoti 14 īpašumi,
veiktas preventīva rakstura
pārrunas, nosūtīti 6 rakstiski
atgādinājumi

Apsekotas riska ģimenes (sociālās
dienesta uzdevumā)

15 reizes

Sadarbība ar Bāriņtiesas darbiniekiem

Apsekotas 18 ģimenes

Izbraukts uz skolām, veicot preventīva
rakstura pasākumus alkohola
lietošanas, smēķēšanas ierobežošanai
nepilngadīgo vidū

5 reizes

Izskatīti iesniegumi

29 iesniegumi,
informācijas pieprasījumi

Tieša piedalīšanās noziedzīgu
nodarījumu atklāšanā

2

Informācija par pašvaldības īpašuma
bojāšanu

1 (izmantojot pagasta
centrā izvietoto
videonovērošanas kameru
automašīnas vadītājs,
kurš izbraukāja zālāju tika
noskaidrots nekavējoties,
vienojoties ar vadību
kaitējumu novērsa ar
saviem spēkiem)

Uzsākti administratīvie procesi

8

No tiem
Atrašanās sabiedriskā vietā tādā
alkohola reibumā, kas aizkar cilvēka
cieņu

6 (Joprojām gulošo
personu izdomai nav
robežu. Inspektori saņēma
izsaukumu, par to ka
kādas automašīnas, kuras
saimniece to bija novietojusi
īslaicīgai stāvēšanai mājas
pagalmā un neaizslēgusi
durvis, bagāžas nodalījumā
saldi gulēja piedzēries
vīrietis. Persona tika
nogādāta “tālākai atpūtai”
uz atskurbtuvi.)

Atskurbtuvē ievietotas personas

46

Nepilngadīgie alkohola reibumā

0

Nepilngadīgie smēķē

0

Par atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu neievērošanu

Uzsāktas 4 resoriskās
pārbaudes

Par sīko huligānismu

2

Par dzīvnieku turēšanas noteikumu
neievērošanu

1

Ir tikko sācies pavasaris, viss sazaļojis, atveras ziedi un cilvēku sirdis,
dārzos sāk rosīties cilvēki, atkal varam satikties un kopā priecāties,
apmeklēt kultūras pasākumus. Notikusi lielā pavasara talka, kad visi
kopā radījām jaunus objektus, atjaunojām nolietojušos, salasījām
kāda atstātās “cūcības.” Liekas zeme atviegloti uzelpo….Pasaulē tāpat
pietiek sāpju un ciešanu, bažu, kas saistītas ar nemitīgu cenu celšanos.
Aicinu apzināties, ka mēs esam saimnieki savā īpašumā, savā zemē,
tāpēc kopsim to , sargāsim, nesabojāsim to, kas izveidots !
MĒS STRĀDĀJAM JŪSU DROŠĪBAI!
•

No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.08.00-22.00;
• Piektdienās, sestdienās- no plkst.08.00-02.00
• Svētdienās-no plkst.10.00-22.00

Tālrunis: 29445114
Ārpus pašvaldības policijas darba laika, neatliekamos gadījumos
zvanīt: 110.

Pārstrādei iespējams bez maksas nodot vēl vairākus atkritumu veidus
SIA ZAAO

Pašvaldību
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmums
SIA
“ZAAO”
(ZAAO)
savā
darbības reģionā ir radis iespēju
iedzīvotājiem šķirot un bez
maksas nodot vēl vairāk veidu
pārstrādei
derīgu
atkritumu,
kuri
ievietojami
iepakojuma
šķirošanas
konteineros
vai
nogādājami uz ZAAO darbības
reģionā
esošajiem
21
EKO
laukumiem
un
reģionālo
atkritumu
apsaimniekošanas
centru “Daibe”.

Turpmāk, papildus jau iepriekš
noteiktajiem
materiālu
veidiem,
iedzīvotāji aicināti šķirot un dalīti
vāktu atkritumu konteineros ievietot
arī polimēra puķu podus, grozus,
kastes, kastītes (PP, HDPE), kā
arī granulētu putuplasta (EPS).
Ikvienam bez maksas tagad ir
iespēja nodot arī organisko stiklu
polimetilmetakrilātu
(PMMA),
polikarbonātu
(PC),
polimēra
caurules un dārza mēbeles (HDPE,
PP), koka un finiera iepakojuma
kastes, paletes. Materiālus, kuri
to lielā izmēra dēļ nav ievietojami
konteineros, klienti aicināti paši vest
uz EKO laukumiem un RAAC Daibe.
Atgādinām,
ka
šķirošanas

konteineros, kuri izvietoti publiski
pieejamās vietās, pie daudzdzīvokļu
ēkām,
pie
privātmājām
un
uzņēmumos, kā līdz šim iespējams
šķirot arī: makulatūru, kartonu,
PET dzērienu pudeles, polietilēna
plēvi (LDPE), pārtikas, kosmētikas
un sadzīves ķīmijas iepakojumu
–
plastmasas
kastes,
kannas,
pudeles, spaiņus (HDPE), kā arī
metāla priekšmetus un iepakojumu.
Atsevišķā konteinerā jāievieto stikla
pudeles un burkas.
EKO laukumā bez maksas var
nodot minētos jaunos šķirojamos
materiālus, kā arī makulatūru,
kartonu, PET dzērienu pudeles,
polietilēna plēvi (LDPE), pārtikas,
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kosmētikas un sadzīves ķīmijas
iepakojumu – plastmasas kastes,
kannas, pudeles, spaiņus (HDPE),
kā arī metāla priekšmetus un
iepakojumu.
Tāpat EKO laukumā bez maksas
pieņem logu stiklu, neizjauktas
sadzīves elektriskās un elektroniskās
iekārtas, lietošanai vēl atkārtoti
lietojamus tekstila izstrādājumus,
apģērbu un apavus, kā arī pēc
noteiktiem
kritērijiem,
vairākus
veidus sadzīvē radušos bīstamos
atkritumus un videi kaitīgās preces
- luminiscentās spuldzes, baterijas,
akumulatorus, riepas, eļļas filtrus,
izlietotas tehniskās eļļas, krāsu
bundžas.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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Līga Kozlovska un Sarmīte Pužule saņem Valsts apbalvojumus; pasniegti
arī 2021. gadā saņemtie apbalvojumi
darbu, aktīvo pilsonisko stāju un uzticīgu kalpošanu Latvijai godam
pelnījuši augstāko valsts atzinību.
3. maijā Rīgas pilī notika arī 2021. gadā piešķirto valsts augstāko
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta
– pasniegšanas svinīgā ceremonija. Apbalvojumus saņēma arī Balvu novada
iedzīvotāji.

www.president.lv
Foto: Valsts prezidenta kanceleja
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas
veltītajā svinīgajā ceremonijā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits
pasniedza augstākos valsts apbalvojumus cilvēkiem, kuri ar savu
Ģimenes
ārste, Balvu
pilsētas “Līgas
Kozlovskas
ģimenes ārsta
prakses”
vadītāja, Latvijas
Lauku ģimenes
ārstu asociācijas
prezidente LĪGA
KOZLOVSKA
tika iecelta par
Atzinības krusta
komandieri.

Balvu slimnīcas
Covid-19
nodaļas ārste,
pneimonoloģe,
alergoloģe,
kardioloģe
SARMĪTE
PUŽULE iecelta
par Atzinības
krusta virsnieku.

Par nesavtīgo
ieguldījumu
lauksaimniecības
attīstībā un
lauku vides
kopšanā, par
Atzinības krusta
komandieri
iecelts GUNTARS
BARTKEVIČS,
Baltinavas
pagasta
lauksaimnieks,
zemnieku
saimniecību
“Amatnieki”
un “Riekstiņi”
vadītājs.

Par Atzinības
krusta kavalieri
iecelts ULRIKS
POZŅAKS,
Balvu novada
sporta skolu
skolotājs un
sporta treneris.
Par mūža
ieguldījumu
sporta un
izglītības darbā
un skolu jauniešu
nacionāli
patriotiskajā
audzināšanā.

Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nomas tiesības uz zemes vienībām:

•Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 3856 004 0046 daļu, platībā 0,85 ha.
Nomas maksas nosacītā sākumcena – 69,00 euro
gadā, bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 23.05.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 25.05.2022. plkst.10.00.
•Balvu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 3846 005 0794, platībā 0,0794 ha.
Nomas maksas nosacītā sākumcena – 28,00 euro
gadā, bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 23.05.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 25.05.2022. plkst.10.15.
•Briežuciema pagastā, Balvu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 3852 002 0205, platībā 1,80 ha. Nomas
maksas nosacītā sākumcena – 137,50 euro gadā,
bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 23.05.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 25.05.2022. plkst.10.30.
•Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 3882 002 0224, platībā 3,4 ha. Nomas
maksas nosacītā sākumcena – 258,40 euro gadā,
bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 23.05.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 25.05.2022. plkst.10.45.
Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas
tiesības uz nedzīvojamo telpu - garāžu Nr.10 Ezera
ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, 37,8 m2 platībā, ar
kadastra apzīmējumu 3801 002 0141 010 (kadastra
numurs 3801 502 0057), mašīnas novietošanai.
Nosacītā nomas maksa – 32,51 euro mēnesī bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 23.05.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 25.05.2022. plkst.11.00.
Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamos īpašumus:
• “Zemīši”, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra
numuru 3878 010 0281, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 010 0279,
0,0901 ha platībā. Izsoles sākumcena - 856,00 euro.
Pieteikšanās: līdz 13.06.2022. plkst.16.00.

Izsole notiks: 15.06.2022. plkst.10.00.
•“Verpuļeva 120”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra numuru 3846 005 0377,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3846 005 0377, 0,0712 ha platībā.
Izsoles sākumcena - 1531,00 euro.
Pieteikšanās: līdz 13.06.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 15.06.2022. plkst.10.15.
•“Beķeri”, Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3870 001 0158, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870
001 0158, 0,46 ha platībā. Izsoles sākumcena 1598,00 euro.
Pieteikšanās: līdz 13.06.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 15.06.2022. plkst.10.45.
Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas
tiesības uz nekustamā īpašuma “Rosība” Lazdukalna
pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3864
004 0304 daļu, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3864 004 0304 daļas 14 600
m2 platībā un cieta asfalta seguma laukuma 1886,46
m2 platībā. Nomas maksas nosacītā sākumcena –
660,00 euro bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 13.06.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 15.06.2022. plkst.10.30.
Atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu
soli nomas tiesības:
•uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra
apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu
un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002
0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis
– 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 244,5 m2 (angārs),
7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2
platībā; iekopta zemes gabala daļa 886,2 m2 platībā;
šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).
Nomas tiesību nosacītā sākumcena – 61,66 euro
mēnesī, bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 13.06.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 15.06.2022. plkst.11.00.
•uz

nekustamā

īpašuma
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“Mežaine”,

Krišjāņu

pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra
apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu
un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002
0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis
– 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 244,5 m2 (angārs),
7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2
platībā; iekopta zemes gabala daļa 1750,2 m2 platībā;
šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā). Nomas
tiesību nomas maksas nosacītā sākumcena – 65,28
euro mēnesī, bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 13.06.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 15.06.2022. 11.15.
•uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra
apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu
un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002
0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis
– 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 124,4 m2(angārs),
7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2
platībā; iekopta zemes gabala daļa 1186,7 m2 platībā;
šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā). Nomas
tiesību nomas maksas nosacītā sākumcena – 35,10
euro mēnesī, bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 13.06.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 15.06.2022. plkst.11.30.
•uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas (kadastra
apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu
un zemes vienības ar kadastra numuru 3856 002
0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas mērķis
– 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa 124,4 m2 (angārs),
7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2
platībā; iekopta zemes gabala daļa 1197,5 m2 platībā;
šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā). Nomas
tiesību nomas maksas nosacītā sākumcena – 35,10
euro mēnesī, bez PVN.
Pieteikšanās: līdz 13.06.2022. plkst.16.00.
Izsole notiks: 15.06.2022. plkst.11.45.

IZSOĻU NOTEIKUMI: www.balvi.lv/izsoles.
IZSOĻU NORISES VIETA: Bērzpils iela 1A,
Balvi, 3.stāvā, sēžu zālē.

BALVU NOVADA ZIŅAS

FOTOREPORTĀŽA NO “LIELĀS TALKAS 2022”

Balvos Lielās Talkas dienā tika vākti atkritumi pa Brīvības ielu virzienā
uz slūžām, to teritorijā, ceļā uz Veco parku, kā arī tika uzkopta “zaļās
mājas” teritorija pie Balvu muižas. Tāpat iedzīvotāji sakopa citas
teritorijas pilsētā, iesaistoties SOLO, DUO un lielāku grupu talkošanā.
(Foto: Valters Kaņepe)

Bērzpils pagasta pārvaldes darbinieki šogad aktīvi piedalījās Lielajā
talkā. Talkoja visas nedēļas garumā, bet kādreizējā bērnudārza
teritoriju - pašvaldības zemi, sāka kopt jau februārī, martā, izzāģējot
haotiski saaugušos, pāraugušos, vecos kokus un krūmus, centās
noņemt arī sarūsējošo žoga sietu. (Foto: Bērzpils pagasta pārvaldes
arhīvs)

WWW.BALVI.LV

Baltinavas pagasta iedzīvotāji uz Lielo Talku tika aicināti 29. aprīlī.
Kopīgiem spēkiem talkas dalībnieki sakopa Baltinavas muižas parka
teritorijā esošo Mīlestības saliņu un Labestības pussaliņu. Talkā
piedalījas Baltinavas pagasta pārvaldes darbinieki, Baltinavas muzeja
vadītāja un Baltinavas kultūras nama darbinieki, kā arī sieviešu
biedrība “Vaivariņi”. (Foto: Madara Siliņa)

Arī Vīksnas pagasta iedzīvotāji un iestāžu darbinieki pulcējās, lai
darbotos pagasta teritorijā, sakopjot un labiekārtojot apkārtni. Visas
nedēļas garumā tika sakoptas ceļu nomales un grāvji. 30.aprīlī, Lielās
Talkas noslēguma dienā, daļa talkotāju devās sakopt atpūtas vietu pie
Sprogu ezera. Tika vākti atkritumi, izgrieztas krūmu atvases, sakopta
un atjaunota ugunskura vieta. (Foto: Vīksnas pagasta pārvaldes arhīvs)

Lielā Talka Vecumu pagastā. (Foto: Vecumu pagasta pārvaldes arhīvs)

Ziemeļlatgales sporta centra kolektīvs talkoja Lazdukalna pagastā sakopa Lazdukalna sporta laukumu. (Foto: Lazdukalna pagasta pārvaldes
arhīvs)

Viļakas kultūras nams aicināja pilsētniekus piedalīties talkošanā pie
estrādes. Paldies visiem, kas atrada laiku, lai piedalītos sakopšanas
darbos! (Foto: Inese Lāce)

Rugāju pagastā tika sakopts Rugāju parks. Skolēni sakopa Rugāju
vidusskolas apkārtni. Talkoja arī Dienas aprūpes centrs Benislavā.
(Foto: Agrita Luža)
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Piešķirts finansējums projektam Koncertlekcija Viļakas Valsts
“Zem viena jumta”
ģimnāzijā
Ija Krilova

Daiga Lukjanova
Latvijas
valsts
budžeta
finansētās
programmas
“Ģimenei
draudzīga
pašvaldība” atklāta projektu
pieteikumu
konkursa
“ĢIMENEI
DRAUDZĪGAS
VIDES VEIDOŠANA”rezultātā,
biedrībai
“nextHorizont”
piešķirts
finansējums
projektam “Zem viena jumta”.
Projektā ģimenēm būs iespēja
piedalīties stafetēs, meistarklasēs,
atrakcijās, apmeklēt koncertus un
iesaistīties citos ģimenes saites
stiprinošos pasākumos. Aktivitātes
akcentēs divas nozīmīgas ievirzes
ikvienas ģimenes dzīvē: 1.sevis
identificēšana ar dzimto vietu

(bērna soļi no dzimšanas līdz
pilngadībai,
dzimtās
puses
vēsture);
2.latvisko
tradīciju
kopšana
ģimenē
(gadskārtu
svētki).
Aktivitātes notiks 5.jūnijā,
18.jūnijā un 30.jūlijā. Sekojiet līdzi
aktualitātēm Facebook lapā “Tilžā
notiek labas lietas”, laikrakstā
“Balvu Novada Ziņas” un Balvu
novada pašvaldības mājaslapā.

Atbalstīts projekts “Manas
saknes Balvu novadā”
Sarmīte Vorza
Latvijas valsts mežu un
Valsts kultūrkapitāla fonda
Latgales kultūras programmas
2022. gada projektu konkursā
ir atbalstīts Balvu Centrālās
bibliotēkas projekts “Manas
saknes Balvu novadā”, kas
tiks realizēts laika posmā no
1.jūnija līdz 15.decembrim.
Šī projekta mērķis ir Latgales
reģiona bērnu un jauniešu iesaiste
radošās
nodarbībās,
kuras
izstrādātas, lai veicinātu sava
novada kultūrvides izzināšanu.

Magnētiskās
Balvu novada
kartes un dažādu magnētiņu
izmantošana nodarbībās dažādos
bibliotekārās un novadmācības
stundas
bērnu
un
jauniešu
auditorijai, kā arī sniegs iespēju
pašiem iesaistīties mācību procesā,
kurā atklāt aizraujošus faktus,
pētot savas dzimtās vietas vēsturi,
valodu, kultūru. Nereti bērniem
un jauniešiem trūkst arī prasmju
orientēties pat savā tuvākajā
apkārtnē, tāpēc darbošanās ar
karti pilnveidos šīs viņu prasmes.
Šīs aktivitātes ļaus apzināties
savas saknes, celt pašapziņu,
veicināt patriotismu.

Bezmaksas Balvu Sporta skolas
peldbaseina apmeklējumi
Balvu novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem (54+ gadi)
Inese Maslovska
Informējam, ka projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/050
aktivitātes - bezmaksas Balvu Sporta skolas peldbaseina
apmeklējumi Balvu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (54+
gadi) - ietvaros uz š.g. 6.maiju vēl ir pieejami:
• 37 bezmaksas peldbaseina apmeklējumi iedzīvotājiem (54+ gadi);
• 152 bezmaksas peldbaseina apmeklējumi iedzīvotājiem (54+ gadi),
uzrādot pensionāra vai invaliditātes apliecību.
Informāciju, vai projekta ietvaros vēl ir pieejams peldbaseina
apmeklējums bez maksas, var uzzināt, zvanot uz tālr. 26656086.

25.aprīlī
skolā
projektā
“Latvijas Skolas soma” viesojās
Mikus un Arta Abaroniņi ar
patriotisku koncertlekciju “Es mīlu
Tevi, Latvija!”
Koncertlekcijas laikā skolēniem
bija iespēja piedalīties viktorīnā,
kur jautājumi bija saistīti ar Latvijas
kultūras mantojumu. No jauna atklāja

lietas, ar kurām mūsu Latvijā varam
lepoties.
Bija dzirdamas Latvijā populāras
un nozīmīgas dziesmas, kurām jaunieši
aktīvi dziedāja līdzi. Skanēja Raimonda
Paula, Imanta Kalniņa, Renāra Kaupera,
Jura Kulakova, Ulda Marhileviča un citu
mākslinieku radītā mūzika.

Noslēdzies sadarbības projekts ar
Latvijas Universitāti
Sarmīte Šaicāne
30.aprīlī noslēdzies 2021.gada
1.novembrī uzsāktais stažēšanās
projekts
Latvijas
Universitātes
akadēmiskajam
personālam
Viļakas
Valsts
ģimnāzijā
projekta
Nr.8.2.2.0/18/I/004
Latvijas
Universitātes
studiju
virziena “Izglītība, pedagoģija,
sports” motivēts, mūsdienīgs un
konkurētspējīgs
akadēmiskais
personāls”.
Projekta mērķis bija
sekmēt
Latvijas Universitātes
mācībspēku
profesionālo pilnveidi, lai veicinātu
augstskolas un izglītības iestādes
sadarbību un uzlabotu studiju kvalitāti
augstākās
izglītības
programmās,

stažēšanās gaitā gūtās atziņas un
secinājumus pielietotu akadēmiskajā
darbībā
un
veicinātu
izglītības
iestādes labās prakses un pieredzes
popularizēšanu.
Ģimnāzijas ieguvumi saistīti ar
teorētisko un praktisko zināšanu
un iemaņu bāzes papildināšanu ne
tikai skolotājiem, bet arī skolēniem,
pieredzes
apmaiņas
nodarbībām,
stundu vērojumiem un analītisko
darbību, labās pedagoģiskās prakses
piemēriem, inovatīviem risinājumiem
un pozitīvām atziņām.
Pateicamies Latvijas Universitātes
Skolotāju izglītības nodaļas profesorei
Indrai Odiņai par šo iespēju, kas
veicinās kopš atjaunotās Viļakas Valsts
ģimnāzijas (1996) uzsākto sadarbību
ilgtspējīgam turpinājumam.

Pavasarīgas aktivitātes Viļakas
Valsts ģimnāzijā

Ineta Lindenberga
Foto: Ija Krilova
Aprīļa mēnesī visi ģimnāzijas
skolēni
iesaistījās labdarības
akcijā,
kas
veltīta
Ukrainas
atbalstam.
Tika
darināts
maskēšanās tīkls (7m garš un 5m
plats). Mēs ceram, ka ar tīkla izveidi
palīdzēsim Ukrainas aizstāvjiem
ne vien praktiski, bet vienlaikus ar
katru iesieto mezgliņu nosūtīsim
arī labo domu spēku.
No 20. līdz 22.aprīlim Viļakas
Valsts ģimnāzijas skolēni, pedagogi
un tehniskie darbinieki piedalījās
talkas pasākumā, pievēršot uzmanību
un līdzdarbojoties vides sakopšanā,
atveseļošanā
un
labiekārtošanā,
radot saliedētības, pozitīvisma un labi
padarīta darba sajūtu.
Olimpiskā diena 2022. 1.-4.klašu
skolēni jau tradicionāli piedalījās
Olimpiskās dienas pasākumā, kurā
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devīze “Mēs esam sportiņā”. Kopā ar
Montu un Dināru izvingrojām olimpiskās
dienas vingrojumu kompleksu. Skanēja
Tutas lietas “Dziesmiņa par nedēļas
dienām”, “Citi zēni” dziesma “Limuzīns
uz krīta”. Mēs vingrojām, dejojām,
lēkājām un guvām prieku un enerģiju.
25.aprīlī skolā projekta “Latvijas
Skolas soma” ietvaros viesojās Mikus
un Arta Abaroniņi ar patriotisku
koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija!”
Koncertlekcijas laikā skolēniem bija
iespēja
piedalīties
viktorīnā,
kur
jautājumi bija saistīti ar Latvijas
kultūras mantojumu, no jauna atklāja
lietas, ar kurām mūsu Latvijā varam
lepoties. 2.maijā Stompaku partizānu
mītnēs militārā mantojuma ietvaros
notika
filmēšana
par
nacionālo
partizānu
apmetni.
Izzinošā
un
izglītojošā vēstures stundā piedalījās
10.klase. Viļakas muzeja vadītāja Rita
Gruševa dalījās stāstā par partizānu
pretošanās kustību un sadzīviskiem
apstākļiem mītnē.
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Latgalisko aktivitāšu dienas Rugāju
vidusskolā
Natālija Garā
Foto: Rugāju vidusskolas arhīvs
No 25. līdz 29.aprīlim Rugāju
vidusskolā
notika
latgalisko
aktivitāšu
dienas.
Latgaliešu
rakstu
valodas
pulciņš
ar
skolotāju Natāliju Garo centās
skolēnus
iepazīstināt
ar
latgaliešu valodu, pieklājības
frāzēm,
vārdu
skaidrojumu,
mūziku.
Skolā ciemiņu dienā tika gaidīti
skolas absolventi, bijušie skolotāji,
dažādas interesantas personības.
Jāsaka, ka uzaicinātie ciemiņi bija
ļoti atsaucīgi un visi ieradās skolā
otrdien uz klases stundu.
1.-4.klases skolēni tikās ar
kādu no latgaliešu pulciņa pārstāvi
(skolēnu), spēlējās, dziedāja un
runājās.
5.-8.klase devās pa objektiem,
kuros vajadzēja veikt konkrētus
uzdevumus. Skolēni
ar mācību
priekšmeta skolotāju pulcējās skolas
pagalmā, kur saņēma informāciju par

pasākuma secību. Skolas bērzos tika
atgādināts par latgaliešu pieklājības
frāzēm, kuras vajadzēja
atrast,
nofotografēt, izlasīt un atcerēties;
parkā bija jāatrod un jāieraksta
dziesmā vārdi, kā arī jānodzied
dziesma. Stadionā noteiktā laika
posmā katrs klases skolēns meta
basketbola bumbu grozā. Rugāju
pagasta bibliotēkā tika piedāvāta
radošā
aktivitāte
”Latgalīšu
gruomotys
runoj”.
Izmantojot
grāmatas
latgaliešu
valodā,
vajadzēja salikt to muguriņas, vai
arī nofotografēt to vākus, izveidojot
vārdu salikumus, teikumus vai dzejas
rindas. Šī ”Vietējās Latgales Avīzes”
aktivitāte visiem šķita interesanta.
Pie Rugāju pagasta pārvaldes skolēni
minēja mīklas. Pasākums noslēdzās
skolas pagalmā, kur vajadzēja meklēt
vārdam latvisko skaidrojumu.
9.-12.kl.skolēni
veica
kultūrvēsturisku
testu.
1.vietaKitija Apsīte(9.kl.), 2.vieta Vivita
Lietuviete(12.kl.),
3.vieta
Dita
Stivriņa (12.kl.) un Marika Garbacka
(9.kl.), atzinība Marta Sņegova

(9.kl.), Baiba Ziediņa (11.kl.), Ričards
Kindzulis (11.kl.), Agita Nazarova
(12.kl.), skolotāja Laura Saulīte.
Nedēļas
garumā
skolēnu,
skolotāju
atsaucība,
atbalsts
bija jūtams ik solī, gūtie iespaidi
un emocijas, cerams, paliks katra
dvēselē un liks vismaz aizdomāties
par latgaliešu valodu, tradīcijām!
Milzīgs paldies latgaliešu pulciņa
dalībniekiem par centību! Darbīgā

Olimpiskā diena Balvos

nedēļa
noslēdzās
ar
Latgales
vēstniecības „Gors” apmeklējumu
Rēzeknē, kur noklausījāmies grupas
„Tautumeitas” koncertu. Prieks, ka
tikāmies ar Balvu Valsts ģimnāzijas
un Bērzpils pamatskolas latgaliešu
valodas pulciņu dalībniekiem un
to vadītājām: Ilgu Blūmu un Daigu
Griestiņu! Pateicības vārdi arī Balvu
novada
pašvaldībai
transporta
jautājuma risināšanā!

Izzinoša ekskursija par otro
pasaules karu Viļakas pilsētā
Rita Gruševa
Foto: Marija Boldāne

Lauma Kaļva (informācija un foto)
Šogad tradicionālais Latvijas
Olimpiskās
komitejas
(LOK)
organizētais Olimpiskais mēnesis
sākās mēnesi pirms LOK 100.
dzimšanas dienas un noslēdzās
22.aprīlī, ar kopēju Vislatvijas rīta
vingrojumu,
sportojot
daudzās
vietās Latvijā.
Arī pie Balvu Valsts ģimnāzijas ar
dažādam sporta aktivitātēm norisinājās
“Olimpiskā diena 2022”, kas iesākās
ar uzrunām un Olimpiskā karoga
pacelšanu, kas tika uzticēta Latvijas

vicečempionam Grieķu-romiešu cīņā –
Valteram Začam, un kopīgo Vislatvijas
vingrojumu ar treneri Ilutu Baluli
priekšgalā.
Ziemeļlatgales
Sporta
centra
vadītājs Arnis Voika novada skolu 3.-9.
klašu audzēkņus aicināja piedalīties
un startēt gan individuālajos, gan
ieskaites sporta veidos. Savukārt
dažādu sporta veidu tehnisko elementu
paraugdemonstrējumus sniedza Balvu
novada vadošie sportisti – Elmārs
Rakstiņš, Ņikita Kokorevičs, Sergejs
Sņegovs, Sergejs Arbuzovs un Ainārs
Dokāns.

Otrais Starptautiskais Oskara Stroka
Jauno pianistu konkurss
Jeļena Laicāne
Foto: no personīgā arhīva
Šī gada 2. aprīlī Daugavpilī notika 2.
Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu
konkurss, kurā piedalījās bērni un jaunieši līdz 20
gadu vecumam.
No Viļakas Mūzikas un mākslas skolas piedalījās
3.klases klavierspēles audzēkne Rafaela Lapsa (pedagoģe
Jeļena Laicāne). Konkursantu sniegumu vērtēja deviņi Rafaela Lapsa ieguva
žūrijas locekļi no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, III pakāpes diplomu
Spānijas, Šveices, Vācijas un Serbijas.
A2 grupā.
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21.aprīlī Viļakas muzejs
kopā
ar
Viļakas
Valsts
ģimnāzijas skolēniem devās
izzinošā ekskursijā iepazīstot
II pasaules kara notikumus
Viļakas pilsētā.
Sākumā
Viļakas
muzejā
apskatījām
dažādus
kara
priekšmetus
un
dokumentus,
centāmies tos analizēt. Apskatījām
padomju un nacistiskās Vācijas
kara lietas, apliecības, naudu
u.c. Pārrunājām abu okupācijas
varu gaitu Viļakas pilsētā un
apkārtnē. Interesanti bija uzzināt
par Raču karagūstekņu nometni
un kastīti, ko veidoja karagūstekņi
lai iemainītu to pret pārtiku. Pie
bijušā kapucīnu mūku klostera
pārrunājam
tā
pārveidošanu
padomju laikā, kā arī pievērsām
uzmanību
Viļakas
kinoteātra
nosaukumam “17.jūnijs”. Šajā
dienā 1940.gadā sarkanās armijas
daļas ienāca Latvijas teritorijā.
Runājām par bijušā klostera
pagrabu, kur pēc dažu cilvēku
atmiņām čeka turēja un spīdzināja
cilvēkus. Braucot pa Balvu ielu,
skolēni uzzināja, ka autoostas
rajonā kādreiz bija izveidots
ebreju geto, un, nogriežoties pa
Tautas ielu tur, kur tagad atrodas
Dz.Dvinska ekspozīcija “Abrenes
istabas”, bija čekas galvenais
nams Viļakā, kura tika turēti un
spīdzināti cilvēki, vesti ebreji uz
savākšanas punktu utt.
Viļakas katoļu baznīcas torņi
tika apšaudīti II pasaules kara
laikā un lādiņš bojāja baznīcas
grīdu. Apskatījām lādiņa šķembas
fragmentu, kurš bija saglabājies
vienā no nogrieztajiem baznīcas
kokiem.
Nokāpām
arī
grāfu
Lippe-Lipsku un Zabello kapenēs,
kur II pasaules kara laikā no
bombardēšanas slēpās slimnīcas
personāls un pacienti.

Piestājam arī pie nacionālo
partizānu pieminekļa, kur runājām
par to, kāpēc izveidojās nacionālie
partizāni un kāpēc šī nacionālo
partizānu kustība bija un ir
tik nozīmīga Latvijas vēsturei.
Pieminējām Stompaku nacionālo
partizānu nometni, par bunkuriem,
kas tur bija un cilvēkiem, runājām
par 2.-3.marta kauju.
Vēlāk devāmies uz ebreju
nošaušanas
vietu
pa
ceļam
uz Pitalovas pusi. Pārrunājam
ebreju tautas likteni II pasaules
kara laikā. Nedaudz iepazinām
ebreju dzīvi Viļakā pirms kara viņu nodarbošanos, apskatījām
dzīvesvietas
adreses
utt.
Pārrunājām
vārda
“genocīds“
vēsturisko terminu un runājām par
mūsdienu pasaules notikumiem.
Iepazinām
arī
atņemto
Abrenes teritoriju, kuru pievienoja
Krievijai
pēc
1944.gada
23.augusta. Caur aktivitāti skolēni
uzzināja, ka Abrenes atņemtajā
daļā pirms kara atradās ielas un
skolas ar latviešu nosaukumiem
u.c. Salīdzinājām kāda Abrene
(Pitalova) bija tad un ir tagad,
un kāpēc tas tā ir. Noslēgumā
pie Viļakas Valsts ģimnāzijas
pārrunājām
par
izglītību
II
pasaules kara laikā. Pievērsām
uzmanību priekšmetiem, kurus
padziļināti mācīja abas okupācijas.

IZGLĪTĪBA/KULTŪRA

BALVU NOVADA ZIŅAS

WWW.BALVI.LV

Jau devīto reizi kopā roku rokā
Iluta Jaunžeikare (informācija un
foto)
Eglaines pamatskolā blakus
vispārizglītojamajiem skolēniem
mācās arī bērni ar īpašām
vajadzībām. Daļa no tiem ir
integrēti klasēs un mācības apgūst
kopā ar vienaudžiem, bet ar tiem,
kam diagnozes ir smagākas,
strādā speciālais pedagogs un
asistenti. Reizi gadā pamatskolas
bērni ar īpašām vajadzībām,
viņu asistenti un pedagogi pie
sevis aicina tuvāku un tālāku
skolu bērnus, lai vienotos kopīgā
atkalredzēšanās priekā, un ar
draudzīgiem,
sirsnīgiem
un
pozitīviem mirkļiem izdzīvotu
pasākumu “Kopā roku rokā”.
Šogad pasākuma tēma bija putni.
Kā atzina Eglaines pamatskolas
speciālās izglītības skolotāja Aija
Pluša, tad “laiks tā kā putni ar
vēja spārniem skrien, un šogad
mēs tiekamies jau devīto reizi.”
Lielāki un mazāki “putni” šoreiz
bija salidojuši no Preiļu pamatskolas,

Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības
iestādes
“Auseklītis”,
Tirzas
pamatskolas, Stacijas pamatskolas,
Tilžas
vidusskolas,
Eglaines
pamatskolas un Benislavas dienas
centra.
Katrs dalībnieks bija parūpējies
par kādu priekšnesumu. Eglaines
pamatskolas audzēkņi ne tikai bija
sarūpējuši skaistus putnu tērpus, bet
arī iestudējuši muzikālu uzvedumu,
Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības
iestādes
“Auseklītis”
bērni
lika
ieklausīties pavasara putnu dziesmās
un
skaņās,
Tirzas
pamatskola
klātesošos iepazīstināja ar putniem
un to dziesmām, kamēr Preiļu
pamatskola bija sagatavojusi mīklas
par tiem un klātesošajiem lika tās
minēt, tikmēr Tilžas vidusskolas bērni
bija sagatavojuši košus un krāšņus
gan putnu, gan pavasara tērpus, un
Benislavas dienas centra kolektīvs
bija parūpējies par priekšnesumu,
kurā visi klāstošie tika pamatīgi
izkustināti.
Eglaines pamatskolas direktore
Ilze Burka atzina, ka ir prieks būt kopā
roku rokā gan svētkos, gan ikdienā,

Ikviens vēlējās nofotografēties
kopā ar pasākuma vadītāju Pūci,
arī Tilžas vidusskolas skolēni.

Ar dziesmu “Putniņš uz zara”
klātesošos priecēja Adīna Vilciņa.

Stacijas pamatskolas audzēkņi skaitīja tautasdziesmas par putniem,
kā arī klātesošos izkustināja mūzikas ritmos.
kad visi kopā mācās, radoši darbojas,
piedalās sportiskās aktivitātēs un
kopīgās sarunās.
Pasākumu
apmeklēja
arī
labklājības ministrs Gatis Eglītis, kurš
savā uzrunā atzina, ka iekļaujošā
izglītība ir viens no Labklājības un
Izglītības ministrijas darba kārtības
jautājumiem, kā veicināt, lai visi
bērni Latvijā varētu iegūt vienlīdz
kvalitatīvu
izglītību,
neatkarīgi
no sociālekonomiskā stāvokļa vai
funkcionālajiem, vai kādiem citiem
traucējumiem. Ministrs īpaši pateicās
pedagogiem, kuri ikdienā veic smagu
darbu, lai dotu izglītību un iespējas
bērniem ar īpašām vajadzībām,
atzīstot, ka pēdējo gadu laikā
situācija Latvijā ir uzlabojusies un arī
izpratne sabiebrībā soli pa solim kļūst
labāka.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
savu uzrunu sāka ar jautājumu, vai
zināt no kā cilvēki visvairāk baidās?
Viens no tiem – ir publiski uzstāties.
“Liels gods būt kopā ar drosmīgiem
cilvēkiem, māksliniekiem, kuri šodien
pārvar bailes un kāpj uz skatuves,
un drosmīgiem skolotājiem, kuri
atrod sevī drosmi, iekšēju spēku
un motivāciju šo savu darbu veikt
diendienā. Paldies jums visiem par
to! Tikai kopā mēs varam veidot šo

sabiedrība labāku!”
Sveicot svētkos un vēlot prieku
visas dienas garumā, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece Sandra Kapteine teica:
“Pagājuši divi gadi, bet, cik daudz kas
šajā laikā dzīvē ir mainījies, cik daudz
esam paspējuši iemācīties ko jaunu.
Bet vērtība – būt kopā, tā gan nav
mainījusies, lai kādi vēji pūstu pāri.
Šodien ir milzīgs un neizmērojams
prieks būt kopā atkal Eglainē, un
prieks redzēt sejas, prieks redzēt, ka
mūsu lolojumi ir paaugušies un atkal
varam visi kopā satikties!”
“Šodienas
dzīves
steiga,
ritms, mobilitāte ir ļoti svarīgi. Bet,
manuprāt, ir ļoti svarīgi kaut uz
nelielu brīdi apstāties, atvērt acis
un sirdi un ieraudzīt to dažādo un
citādo, kas mums notiek apkārt, un
ir ļoti svarīgi, kā mēs pieaugušie šo
dažādo un citādo pieņemam. Bet
reizēm pavisam vienkārši pietiek
tikai apstāties, pamanīt, palīdzēt un
atbalstīt. Izglītības pārvaldes vārdā
milzīgs paldies tiem pedagogiem,
kuri strādā iekļaujošajā izglītībā.
Paldies par jūsu profesionālo darbu
un tīri cilvēcīgo vēlmi palīdzēt šiem
bērniem!” pateicās Balvu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Inese
Circene.

Balvu Centrālās
bibliotēkas Dārza
svētki
Lauma Kaļva (informācija un foto)
22.aprīlī Balvu Centrālā bibliotēka ar
draugiem - Balvu Mūzikas skolu, Balvu
Mākslas skolu un Apgādu Zvaigzne ABC,
aicināja uz Dārza svētkiem, lai atzīmētu
Bibliotēku nedēļu, kas noritēja visā
Latvijā.
Dārza svētku vadmotīvs - zinātkārais
puisēns Dullais Dauka no Sudrabu Edžus
stāsta, kurš klausās, dara, meklē atbildes un
radoši darbojas Balvos.
Dienas gaitā interesentiem bija iespēja
klausīties Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
sniegto
koncertu,
tikties
ar
Airbaltic
lidmašīnu pilotu Kasparu Paršinovu, kurš
atklāja interesantas detaļas par pilota darbu,
nokļūšanu aviācijas nozarē, un iedrošināja
ikvienu ticēt saviem sapņiem un tiekties uz
mērķi. Tāpat notika arī radošās darbnīcas,
dažādi konkursi un spēles, un, protams,
interesenti varēja noskatīties multiplikācijas
filmu “Dullais Dauka”.

Pilots Kaspars Paršinovs atklāja,
ka mācību procesā studentiem
noteiktas stundas ir jālido virs
mākoņiem vai tumsā, neredzot
horizontu, lai šādi trenētu prasmes
uzticēties
lidmašīnas
iekārtām
un rādītājiem, jo šādās situācijās
ķermeņa signāli mēdz maldināt.
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Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule ikvienu
aicināja svinēt svētkus, baudīt sauli un iesaistīties
piedāvātajās aktivitātēs – viena no tām – dzeltenu saulīšu
veidošana no dzijas un filca.
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Pūtēju orķestra “Balvi ”
koncerts
Maija Laicāne
Foto: Harry Harrison

Ar pavasari sirdīs, ar sauli mūzikas
instrumentu spoguļos, ar skaņām - klusām,
skaļām, maigām, tīrām,
svinīgām- tik
dažādām kā putnu dziesmas pārrodoties
mājās - 1. maijā Balvu Kultūras un atpūtas
centrā izskanēja pūtēju orķestra “Balvi”
koncerts -“Uz spārniem pavasari nesot
līdz…”. Skatītāju pārpilnā zāle liecināja, ka
tas bija ļoti, ļoti gaidīts pasākums.
Iet gadi, mainās orķestra mūziķu paaudzes,
bet nemainīgs ir kolektīva skaistais, mākslinieciski
augstvērtīgais, sirdssiltais skanējums, kuram neko
nav spējis nodarīt Covid 19 pandēmijas laiks.
Koncerts iesākās ar latviešu nacionālā operas
pamatlicēja A. Kalniņa svinīgo “Karodziņu polonēzi”.
Tai sekoja R. Paula, A. Būmaņa, A. Krūmiņa
skaņdarbi. Interesants bija lietuviešu komponista
Kazis Daugela skaņdarbs “Latviešu tautas dziesmu
svīta”, kurā autors izmantojis Vidzemes, Kurzemes
un Latgales tautas dziesmu motīvus. Klausītājiem
īpaši patika svītas 3. daļa-”Malni muni kumeliņi”,
kur mūziķu izpildījumā ievijās arī teatrāli elementi.
Koncerta otrajā daļā, kopā ar orķestri, solistes
Dagmāras Laicānes izpildījumā, skanēja R. Paula,
J. Kulakova, A. Grāvera dziesmas ar A. Krūkļa,
M. Melgalva, R. Dižkača, J. Petera vārdiem.
Ļoti saviļņojoši izskanēja
Zigmara Liepiņa un

Balvu novada dome
aicina pieteikt
pretendentus
apbalvojumam
Atzinības raksts

!

No 13. līdz 16. jūlijam svinēsim
pirmos apvienotā Balvu novada svētkus
“Ar pluszīmēm kā jāņtārpiņiem naktī”
/I.Ziedonis/. To laikā, 16.jūlijā, lai
apzinātu un godinātu fiziskas personas
par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem
Balvu novada labā, tiks pasniegti
Balvu novada domes Atzinības raksti.
Tāpēc tiek izsludināta pretendentu
pieteikšana apbalvojumam.
Izvirzot
kandidātus
apbalvojuma
saņemšanai, pieteicējam līdz 6.jūnijam ir
jāiesniedz rakstisks pieteikums:
•iemetot
pastkastītē
Balvu
novada
pašvaldības administrācijas ēkā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, 1.stāvā;
•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.
Atzinības raksts tiek piešķirts par
nopelniem Balvu novada labā, par pilsonisko
un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu
kultūras, izglītības un saimnieciskajā
darbā, kā arī novada attīstībā kopumā,
pozitīva novada tēla veidošanu un novada
vārda
popularizēšanu,
sasniegumiem
starptautiskajos
un
valsts
mēroga
pasākumos. Apbalvojumu var piešķirt ne
tikai Balvu novada iedzīvotājiem, bet arī
citu Latvijas pašvaldību iedzīvotājiem un
citu valstu pilsoņiem, kuriem ir nopelni
Balvu novada labā.
Pieteikuma anketa un
nolikums
“Par Balvu novada domes apbalvojumiem
un to piešķiršanas kārtību” pieejams
www.balvi.lv.

Kur kolektīvu vēl dzirdēsim šogad - patlaban zinām, ka 29. maijā orķestris koncertēs Preiļos
- XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pūtēju orķestru ieskaņas koncertā,
bet 16. jūlijā Balvu estrādē - Balvu novada svētkos.
Kaspara Dimitera dziesma” Svētī debesīs šo zemi”.
Koncerta skaņdarbus aranžējuši E. Šķetris, G.
Rozenbergs, A. Krūmiņš, A. Kloppe, R. Rērihs, A.
Sējāns, M. Birnis, V. Dolgovs. Koncertā piedalījās
arī kādreizējie orķestra mūziķi, tā
R. Paula
skaņdarbā “Soļi smiltīs ” trompetes solo izpildīja
Ojārs Tūmiņš.
Nākamais ir dziesmu svētku gads - orķestris
nopietni tam gatavojas. 2023. gada Dziesmu un
deju svētki iezīmēs svētku tradīcijas 150. gadskārtu,

daļa no iepriekš nosauktajiem skaņdarbiem ir
“lielo” svētku, pūtēju orķestru koncerta “Spēlējam
un svinam pāri laikiem Latvijā”, repertuāra.
Koncerta noslēgumā, orķestra mākslinieciskais
vadītājs un diriģents, Egons Salmanis, kas kolektīvu
vada jau 35 gadus, teica paldies mūziķiem esošajiem un bijušajiem, kas piedalījās koncertā,
pedagogiem, audzēkņu vecākiem par kopīgo
darbu, kas ieguldīts, lai kolektīva skanējums būtu
spilgts un pamanāms.

Baltinavā viesojās Latvijas Kultūras akadēmijas
projekta pētnieciskā grupa

Projektā nākamajā pavasarī tiks veikta Baltinavas pilskalnu ainavu apzināšana. Nākamajā
vasarā organizēs nelielus izrakumus 4 pilskalnos, lai tiktu pie paraugiem, senlietu materiāliem.
Iegūtā informācija palīdzēs datēt pilskalnu hrololoģiju un attīstību. Projekta grupa tiksies arī
ar vietējiem iedzīvotājiem, lai dzirdētu vēl saglabājušos stāstus un teikas par pētāmajiem
objektiem.
Madara Siliņa (informācija un foto)
2. maijā Baltinavas pagasta muzejā
viesojās Latvijas Kultūras akadēmijas projekta
“Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide”
pētnieciskā grupa kopā ar latviešu vēsturnieku
un arheologu, vēstures zinātņu doktoru,
mākslas zinātņu doktoru Juri Tālivaldi Urtānu.
Ar projekta grupu tikās Baltinavas muzeja
vadītāja Antra Keiša, muzeja izglītojošā darba un
darba ar apmeklētājiem vadītāja Anita Ločmele,
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītaja Sarmīte
Tabore, bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova,
Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns un
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vidusskolas vēstures skolotāja Inta Ludborža.
Latvijas Kultūras akadēmijas viesi šajā tikšanas
reizē pastāstīja par savu projektu un kopā ar
baltinaviešiem pārrunāja veicamos darbus projekta
realizācijai. Projektā “Identitāšu ainavas: vēsture,
kultūra un vide” nolemts pētīt arheoloģisko pilskalnu
ainavu no sendienām līdz mūsdienām. Juris Urtāns
Baltinavā ir viesojies vairākkārt, tāpēc par projekta
realizācijas vietu Baltinava nav izvēlēta nejauši.
Juris Urtāns šī gada martā izdeva grāmatu
“Jaunatklātie pilskalni Latvijā. 1998.–2021.”, kurā
atrodama informācija par Zvanu kalniem Baltinavas
pagastā.
Vēsturnieks
grāmatas
eksemplārus
uzdāvināja
Baltinavas
muzejam,
Baltinavas
vidusskolai un Baltinavas pagasta bibliotēkai.
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Baltinavas Mūzikas un mākslas
skola svin 25 gadu jubileju
Marija Bukša
Foto: Vilhelms Laganovskis
7.maijā
tika
svinēta
Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolas 25 gadu jubileja. Svētkos
ar
priekšnesumiem
sveica
audzēkņi,
kā
arī
absolventi
gan klātienē, gan attālināti no
tādām valstīm kā Jaunzēlande un
Norvēģija. Par nesavtīgu darbu
un ieguldījumu Latvijas kultūrā
Latvijas Nacionālā kultūras centra
pārstāve Ruta Cibule pasniedza
Goda
rakstu
klavierspēles
skolotājai Romualdai Dāvidai.
LNKC Atzinības rakstus saņēma
ilggadējā
vizuāli
plastiskās
mākslas skolotāja Lilita Kūkoja
un
pūšaminstrumentu
spēles
skolotājs Aigars Bukšs.
Ar sveicieniem bija ieradušies
pārstāvji no Balvu novada domes
un
Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības pārvaldes. Balvu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Inese
Circene runā uzsvēra, cik ļoti Balvu

novads lepojas, ka tajā ir veselas
trīs mūzikas un mākslas skolas, un
iespējas jauniešiem attīstīt savus
talantus jebkurā novada pusē.
Ar sveicieniem bija ieradušies
arī kolēģi no Balvu, Viļakas, Ludzas,
Kārsavas
mūzikas
un
mākslas
skolām, attālināti sveicieni tika sūtīti
no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas un Zilupes Mūzikas un
mākslas skolas, sveicēju vidū bija arī
Baltinavas vidusskola, kā arī sveica
bijušie kolēģi un absolventi. “Lai
nemainās tradīcijas un saglabājas
latgaliskās
vērtības”,
novēlēja
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas
direktore Vera Krišāne.
Baltinavas
Romas
katoļu
draudzes prāvests Filips Davidovičs
apsveikuma runā uzsvēra, ka saviem
draugiem un radiem Polijā vienmēr
stāsta, cik ļoti lepojas ar šo unikālo
faktu - mazajā ciematā Baltinavā ir
pašiem sava mūzikas un mākslas
skola. Tā ir liela bagātība, kas piepilda
jauniešu gara pasauli.
Mūzikas un mākslas skolas

direktore
Marija
Bukša
savā
runā pateicās visiem ilggadējiem
atbalstītājiem, skolas dibinātājiem
un uzturētājiem, kas ir palīdzējuši
skolai pastāvēt un attīstīties. “Jau 25
gadus latgaliešu spīts un inteliģence
ir tās mūzikas un mākslas skolas
īpašības, kas šo pierobežas joslu
ir bagātinājušas un veidojušas par

vienu no lielākajiem Balvu novada
kultūras centriem. Katrs mūsu
audzēknis ir mūsu nākotne. Viņš
nevar savu augšanu atlikt uz kādu citu
laiku, vai labvēlīgākiem apstākļiem,
mums jāmāca bērni šeit un tagad.
Kvalitatīva izglītība un paplašināts
redzesloks – tas ir vislielākais vairogs
pret gara nabadzību.”

Godina Ziemeļlatgales
nevalstiskās organizācijas

22. aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pasākumā “Sprēslīca” tika godināti konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada
balva” saņēmēji. Konkursa mērķis bija apzināt un godināt Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas, kuras aktīvi un godprātīgi darbojas
savā nozarē, tādējādi sekmējot nevalstiskā sektora attīstību novadā, veicinot Ziemeļlatgales atpazīstamību, popularizējot labas prakses
piemērus un stiprinot lokālpatriotismu.
Gunita Laicāne
Foto: Jānis Pastars
Konkurss
veiksmīgi
noslēdzies,
ir
notikusi rezultātu apkopošana, pretendentu
izvērtēšana atbilstoši konkursa nolikuma
kritērijiem,
un
uzvarētāju
noteikšana.
Konkursa laikā tika saņemta informācija par
37 Ziemeļlatgales nevalstiskajām.
Uzvarētāji tika noteikti 10 nominācijās, kā arī
piešķirtas 3 specbalvas:
• Gada nevalstiskā organizācija: biedrība
„RADOŠĀS IDEJAS”;
• Gada nevalstiskā organizācija kultūras
jomā:
biedrība
„UPĪTES
JAUNIEŠU
FOLKLORAS KOPA”;
• Gada nevalstiskā organizācija darbā ar
jaunatni: biedrība „KALMĀRS”;
• Gada nevalstiskā organizācija sociālajā
jomā: biedrība „BALVU TERITORIĀLĀ

•
•
•
•
•
•
•
•

INVALĪDU BIEDRĪBA”;
Gada
sportiskākā
nevalstiskā
organizācija: biedrība „PRO.ini”;
Gada radošākā nevalstiskā organizācija:
biedrība „BALVU TEĀTRIS”;
Gada
ģimeniskākā
nevalstiskā
organizācija: biedrība „SAIME”;
Gada
aktīvākā
senioru
nevalstiskā
organizācija: biedrība „MEŽĢIS”;
Aktīvākā vietējās kopienas attīstības
nevalstiskā
organizācija:
biedrība
„VAIVARIŅI”;
Gada
debija
nevalstiskajā
sektorā:
biedrība „Ziemeļlatgales sieviešu biedrība
„IEVA””;
Gada nevalstiskā organizācija novada
tēla popularizētājs: biedrība „Motoklubs
„SPIEĶI VĒJĀ””;
Gada
nevalstiskā
organizācija
starpkultūru dialoga uzturēšanā: biedrība
„RAZDOĻJE”;
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Gada interešu grupa: gleznošanas studija
„OLĪVES”;
• Gada nevalstisko organizāciju atbalstītājs:
SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU
APVIENĪBA”.
Par pasākuma simbolu un piemiņas balvu tika
izvēlēta Sprēslīca, kas ir vērpjamā ratiņa skaistākā
un nozīmīgākā detaļa. Tas ir kā karogs un katra
vērpēja lepnums.
Teātra zālē varēja aplūkot daļu no Valda
Orlova vāktajām un gatavotajām sprēslīcām, kas ir
lielākā kolekcija Eiropā un pasaulē. Pēc pasākuma
mūsu novadnieka Valda Orlova sprēslīcu kolekcija
no Apriķu muzeja ekspozīcijas un informācija par
NVO gada balvas “Sprēslīca” saņēmējiem būs
aplūkojama novada kultūras iestādēs.
•
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Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim – 35
Vineta Zeltkalne (informācija un foto)
Jura dienas vakarā Medņevas
Tautas namā pulcējās Medņevas
etnogrāfiskā ansambļa jubilejas
dalībnieki, atbalstītāji, draugi,
Balvu
novada
pašvaldības
pārstāvji un dziedāt mīļotāji.
“Mēs
nevaram
dzīvot
bez
maizes. Arī bez dziesmas mēs
nevar dzīvot. Dziesma ir tautas
gara maize. Dziesmas ir jādzied, tās
dziedē dvēseli! Katrs mēs nākam no
ģimenes, ar māmiņas ielikto dziesmu
pūrā. Tālajā 1987. gadā Medņevas
pagasta ciemu sievas sāka dziedāt un
izveidojās Medņevas etnogrāfiskais
ansamblis,”
atklājot
pasākumu,
teica
Medņevas
Tautas
nama
vadītāja Skaidrīte Šaicāne. Pirmā
Medņevas etnogrāfiskā ansambļa
vadītāja bija Viduču astoņgadīgās
skolas dziedāšanas skolotāja Janīna
Dukaļska, no 1989.gada vadību
uzņēmās Natālija Smuška. No 2017.
gada 1.jūnija kolektīvu vada Skaidrīte
Šaicāne.
Ilggadējā
un
cienījamā
ansambļa vadītāja Natālija Smuška
un dziedātājas - Valentīna Babāne
un Janīna Kaimiņa, turpina dziedāt
mājās,
kad
nepieciešams,
tad
tagadējās ansambļa dalībnieces var
palūgt viņām palīdzību, atcerēties
kādu meldiņu dziesmām. Šobrīd
ansamblī dzied zelta fonda sievas:
Silvija Babāne un Malvīne Ločmele,
kuras saņēma Valsts Kultūrkapitāla
fonda stipendiju, Skaidrīte Šaicāne,
Genovefa Logina, Anna Medne, Biruta
Slišāne, Ņina Circene, pēdējo gadu
laikā ansamblim ir pievienojusies
Inese Logina. Kopā ar dziedātājām
muzicē arī muzikants Alfrēds Circens.
Latvijas Nacionālā kultūras centra
Nemateriālā kultūras mantojuma

eksperte Gita Lancere pateicās
Medņevas sievām par bagāto kultūras
mantojuma kopšanu, saglabāšanu
un nodošanu nākamajām paaudzēm,
aicināja
dalībnieces
pierakstīt
ikdienas vēsturi, notikumus. Tā esot
īpaša sajūta, būt kopā un kopā svinēt
svētkus Medņevas Tautas namā, un
skates žūrija atzinīgi novērtējusi
Medņevas etnogrāfiskā ansambļa
skaistos tautastērpus, pastāstīja Gita
Lancere.
Medņevas etnogrāfisko ansambli
ar skaistām dziesmām, vēlējumiem,
smaržīgiem ziediem un gardām
tortēm sveica Medņevas pagasta
folkloras
kopa
“Egle”,
Žīguru
folkloras kopa “Mežābele”, folkloras
kopa “Atzele” no Viļakas, Šķilbēnu
etnogrāfiskais ansamblis, Šķilbēnu
pagasta folkloras kopa “Rekavas
dzintars”. Kopā ar “Egli” ukraiņu
tautasdziesmu dziedāja ukrainietes
no Ukrainas. “Rekavas dzintars”
divus gadus bija cerējuši dziesmas
vārdus speciālajam apsveikumam.
Šie kolektīvi piedzīvojuši daudzus
kopīgus piedzīvojumus ar Medņevas
sievām, jo dodoties uz festivāla
“Baltica”
koncertiem,
dziesmu
svētkiem ne vienu vien reizi autobusā
kopā dziesmas dziedātas līdz pašai
Rīgai un arī braucot atpakaļ uz
mājām dziesmu krājums vēl neesot
viss izdziedāts. Pirmo reizi Semenovā
viesojās Vīksnas folkloras kopa
“Olūts”, kas ir dibināta tikai pirms
nedaudz vairāk kā diviem gadiem un
to šobrīd vada Aldis Laicāns.
Balvu
novada
pašvaldības
vārdā kolektīvam pateicās Kultūras
pārvaldes vadītāja Rudīte Krūmiņa
un projektu vadītāja Iveta Tiltiņa,
vēlot vēl ilgus gadus ansamblim
pastāvēt, dziedāt un popularizēt
Balvu novadu Latvijā un pasaulē.

Viļakas muzejā
norisinājusies lekcija
“Loginu senkapu 2019.gada
izpētes rezultāti”
Rita Gruševa
2019.gadā Viļakas muzejam sadarbojoties ar
arheologiem Antoniju Vilcāni un Uldi Kalēju un
brīvprātīgajiem izdevās īstenot projektu “Arheoloģiskā
izpēte Loginu senkapos”. Viļakas apkārtne ir bagāta ar
arheoloģiskajiem pieminekļiem. Pieminekļi pēc sava
statusa ir dažādi- valsts un vietējās nozīmes. Loginu
senkapi ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, kurā
20.gs 50.gados tika uzskaitīti 49 uzkalniņi. Diemžēl
2015.gada mantrači
Loginu senkapus ļoti stipri
izpostīja. 2019.gada arheoloģisko izrakumu mērķis
bija veicināt Ziemeļlatgales arheoloģisko pieminekļu
izpēti, kā arī paplašināt jaunu arheoloģisko avotu bāzi,
iegūt jaunu materiālu priekš muzeja ekspozīcijas, kā
arī sakārtot mantraču pēdas.
Arheoloģisko izrakumu rezultātā iegūts jauns materiāls
par Loginu senkapu apbedīšanas tradīcijām, materiālo kultūru
u.c.. 2020.gadā īstenojot VKKF projektu, izdevās datēt
dažus skeletkaulu fragmentus. Datējumi tika veikti Poznaņas
radiokarbona laboratorijā. Izpētes rezultātā noskaidrojās, ka
skeletkaulu fragmenti datējami aptuveni no 13. līdz 15.gs. .
2022.gada 25.aprīlī Viļakas muzejā arheoloģe A.Vilcāne
novadīja lekciju par izpētes rezultātiem, kā arī nodeva
muzejam aptuveni 90 arheoloģiskās senlietas-keramiku,
gredzenus, kauri gliemežvākus u.c.. Nākotnē daļu priekšmetu
plānots restaurēt, piesaistot VKKF u.c. projekta finansējumu.
Milzīgs paldies visiem, kuri piedalījās 2019.gada
arheoloģiskajā izpētē un divu nedēļu laikā veica smagu fizisku
darbu.

Šogad folkloras kolektīvu skatē Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
saņēma 1.pakāpes vērtējumu. Žūrija atzinusi, ka tagad Medņevas
etnogrāfiskajam ansamblim ir cits skanējums, jo kolektīvā ir notikusi
paaudžu maiņa, taču dziesmas skanot tik pat labi.
Svinot ansambļa jubileju, Viļakas
Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels dāvināja sievām
vienu baznīcas procesiju karogu, lai
biežāk skaistos tautastērpus redzētu
arī baznīcā. Svinot 35 gadu jubileju,
pr. Guntars Skutels aicināja visus
1.maijā apmeklēt dievkalpojumu
Viļakā, jo Sv. Mises nodoms būs par
Medņevas etnogrāfisko ansambli, lai
pateiktos Dievam un lūgtu Dievam
stiprinājumu un palīdzību ansambļa
izvēlētajā kalpojumā sabiedrībā.
“Tik daudziem šajā dienā gribas
pateikt paldies. Laba sadarbība ir
izveidojusies ar profesoru, priesteri
Andri Priedi, ar prāvestu Guntaru
Skutelu. Medņevas ansambļa sievas
regulāri piedalās maija dziedājumos

Norisinājies
sadancis “Pavasara
ziedu ceļos - 5”
Agrita Luža (informācija un foto)
Piekto reizi Lazdukalna saieta namā
norisinājies sadancis “Pavasara ziedu
ceļos - 5”. Vienpadsmit dāmu deju
kolektīvi un deju kopas, kuras visas

pie Medņevas pagasta krustiem.
2018.gadā devāmies uz mājīgo un
skaisto Kolkas baznīcu, lai dziedātu
Sv. Misē. Liels paldies par ilggadējo
sadarbību mūsu Rutai Cibulei, Sandrai
Ločmelei, Jānim Marcinkevičam un
tautas deju kolektīvam “Oglīte”, tik
daudzām medņaviešu dziedātajām
dziesmām ir izveidota horeogrāfija,
Ates dzirnavu vadītājai Janitai Šolinai.
Paldies Jurim Prancānam, Ilmāram
Locānam un ikvienam no Jums, jo
tikai kopā mēs varam paveikt daudz.
Tik daudz notikumu 35 gados ir
piedzīvoti, par tiem atcerēsimies,
klausoties un dejojot Sēļu muižas
muzikantu no Mazsalacas puses
mūzikas pavadījumā,” pateicās un
aicināja Skaidrīte Šaicāne.

vieno dejotprieks, katra ar visskaistāko
skatuves tērpu un aksesuāriem, kā arī
ar prieku par atkalsatikšanos, priecēja
klātesošos ar dažādām dejām.
Sadanci atklāja Lazdukalna Saieta nama
Senioru Eiropas deju kopa “Tonuss”, pie sevis
ciemos aicinot tuvākus un tālākus ciemiņus:
Eiropas DK “Atvasara” (Balvi), Senioru Dāmu
DK “Priecīgās vecmāmiņas” (Ludza), Senioru
DK “Sidraba pavediens” (Alūksne),
DK
“Viola” (Vectilža), DK “Gaspaža” (Baltinava),
Senioru DK “Intriga” (Viļaka), Senioru
Eiropas DK “Rūtas” (Kubuli), Senioru Dāmu
DK “Dardedze” (Varakļāni), Sieviešu DK
“Asjate” (Bērzpils), DK “Mētras” (Tilža).

Senioru Eiropas deju kopa “Tonuss” dalībnieces ar patiesu prieku uzņēma tuvākus
un tālākus ciemiņus, lai pēc ilgākas pauzes atkal priecātos par katra kolektīva
sniegumu klātienē.
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“Trip – Trip” Ziemeļlatgalē

“Linu ceļš Ziemeļlatgalē”

Inese Matisāne

Laika posmā no 3. maija
līdz
19.
jūnijam
aicinām
ikvienu
piedalīties
citādākā
foto orientēšanās
spēlē “Trip
-Trip”
Ziemeļlatgalē.
Tā
ir
spēle paslēpes,
kurā tev
jābūt vadītājam. Foto detaļās
paslēpušies gan populāri, gan
mazāk
zināmi
objekti,
kas
ikdienas
steigā
iespējams
palikuši nepamanīti. “Trip –
trip” spēles laikā dodies atrast
pēc iespējas vairāk paslēpušos
objektus Balvu novada teritorijā,
nofotografē tos, kā arī izpildi 5
papildus uzdevumus un tiec pie

Inese Matisāne
Foto: Z/S “Kotiņi“ arhīvs
Kāpēc tieši “Linu ceļš”?
Šis
kultūrvēsturiskais
tūrisma
piedāvājums
domāts
visiem, kas novērtē tradīcijas
un vēlas izzināt izzūdošā amata
prasmes, kam ir svarīga izejvielu
un pārtikas izcelsme, un visiem,
kas
vēlas
atklāt
kulinārās
tradīcijas un iemācīties ko jaunu.
„Linu
ceļa”
dalībnieki
ir
vietas ar senu stāstu par linu
audzēšanu, apstrādi, tirdzniecību līdz
mūsdienīgai saimniekošanai, uzsākot
linu audzēšanu. Tās ir vietas, kurās
uztur
tradīcijas, kurās atgriezties
pagātnē un nobaudīt gardus ēdienus
mūsdienīgā veidā. Jau izsenis Viļaka
ir bijis lielākais linu centrs tuvākajā
apkārtnē – Ziemeļlatgalē.
19.gs uz Viļaku nodot linus veda
pat no Ostravas apriņķa. No Viļakas
uz Rīgu pārvadāja milzīgus zirgu
vezumus ar liniem. Vēlāk jau 20.gs.
sākumā linu piegāde uz Viļaku apsīka,
jo parādījās dzelzceļš un izveidojās
jauni linu pieņemšanas punkti.
Pēc 2. Pasaules kara, 1946. gadā,
Viļakā bijušajā muižas kompleksā
sāka darboties linu fabrika, kura
strādāja
līdz
20.gs.
90-tajiem
gadiem. Vietējiem zemniekiem bija
linu kvotas - noteikts daudzums,
cik lini jāizaudzē un jānodod. Arī
netālais ciems - Tepenīca - ir bijis
izteiks linkopības ciems, kas pat
savā nosaukumā iever linu apstrādes
procesu.
Ko sagaidīt un piedzīvot?
„Linu ceļā” kopumā var viesoties
astoņās aizraujošās vietās - muzejos,
pie linu audzētājiem, pie seno amatu
pratējiem – tekstilmāksliniekiem un
kolekcionāriem, pie linsēklu maizītes
cepējiem, kā arī Latgales kulinārā
mantojuma pratējiem, kas gatavo pēc
mūsdienīgām receptēm. Saimnieki
gan rāda linu apstrādes procesu,
gan to, kā top maize un dažādi
ēdieni, gan arī piedāvā gatavošanas
meistarklases
un
degustācijas,
stāsta par senajām linu audzēšanas
un apstrādes tradīcijām, kā arī dod
iespēju izmēģināt senos amatus un
lustīgi pavadīt laiku kopā ar kādu no
vietējām folkloras kopām. Linu ceļa
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balvām. Spēlē var piedalīties gan
individuāli, gan ģimeņes, gan
draugu kompānijas.
Pareizās atbildes ar foto brīvā
formā sūti uz turisms@vilaka.lv vai
WhatsApp (tālr.: 20242189) līdz 19.
jūnijam.
Sacensību rezultātu uzvarētāji
tiks publicēti interneta mājaslapās
www.visitvilaka.lv un www.turisms.
balvi.lv/, kā arī facebook kontos @
visiitvilaka un @Balvu novada tūrisma
informācijas centrs līdz 21. jūnijam.
Noteikumus
un
uzdevumu
lapas iespējams lejupielādēt www.
visitvilaka.lv.
Aptuveno
foto
fragmentu
atrašanās vietas skaties digitālajā
kartē
https://ej.uz/Trip_trip_
Ziemellatgale2022

maršrutu iesakām plānot vienai vai
divām dienām.
Kā doties „Linu ceļā”?
Pirms plānojat un dodaties “Linu
ceļa” izzināšanā, ielūkojieties www.
turisms.balvi.lv/marsruti vai www.
visitvilaka.lv/marsruti/linu-cels/. Par
katru dalībnieku kartē atradīsiet īsu
aprakstu un tūrisma piedāvājumu,
un katrai saimniecībai norādīta
kontaktinformācija.
Mājas lapā būs pieejama arī
plašāka informācija par linu un
linkopības vēsturi Viļakas apkaimē
vai Balvu novadā, linsēklu un
linšķiedru izmantošanu, linu vērtībām
un pielietojumu, tradīcijām un linu
plūkšanas talkām.
Brošūra „Linu ceļš Ziemeļlatgalē”
sniedz īsu izklāstu par interesantiem
faktiem,
linu
pielietojumu
un
iepazīstina ar 8 “Linu ceļa” tūrisma
objektiem. Brošūra lejupielādējama PDF
formātā - interneta vietnēs, kā arī
pieejama drukātā formātā tūrisma
informācijas centros Balvos un
Viļakā.
“Linu
ceļš”
izveidots
sadarbojoties Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centram ar tūrisma objektu
saimniekiem. Ideja aizsākusies jau
2019. gadā, apzinoties vēsturisku
nozīmi Viļakas apkaimei, linkopības
attīstībā
un
kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā.

„Linu ceļš” ir jauns
kultūrvēsturiskā
tūrisma piedāvājums
Ziemeļlatgalē –
austrumu pierobežā
no vasaras līdz
rudenim, aicinot
ciemos uz Balvu
novadu - izzināt, atklāt,
apgūt, sajust,
nogaršot visu par un
ap liniem un
ieklausīties
vietējo saimnieku
stāstos.

Uzsākta biznesa ideju konkursa
pieteikumu “Tava biznesa ideja
Balvu novadā” vērtēšana
Gunta Božoka
28. aprīlī noslēdzās konkursa
pieteikumu ”Tava biznesa ideja
Balvu
novadā”
iesniegšana
Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrā un uzsākta to
vērtēšana.
Konkursā šogad iesniegti 25
biznesa ideju pieteikumi, kuros
pašvaldībai prasītais finansējums jeb
grants ir 113645,88 EUR apmērā. Šī
gada pašvaldības budžetā biznesa
ideju konkursam paredzēti 50000,00
euro.
Uz
granta
saņemšanu
var
pretendēt
fiziskas
personas,
kuras
plāno
uzsākt
un
veikt
uzņēmējdarbību,
kā
arī
jaunie
uzņēmēji,
kuri
uz
pieteikuma
iesniegšanas brīdi nav vecāki par trīs
gadiem. Uzņēmējdarbība jāveic Balvu
novada administratīvajā teritorijā.
Biznesa
ideju
pieteikumi
iesniegti dažādu uzņēmējdarbības
nozaru
attīstībai:
aktīvās
un
veselības veicināšanas pasākumu
nodrošināšanai, koka izstrādājumu
ražošanai,
t.sk.
masīvkoka
plauktu,
mēbeļu
ražošanas
uzsākšanai,
dārzu
plānošanas
darbu pakalpojuma nodrošināšanai,
metālapstrādes
pakalpojumu
pieejamības
uzlabošanai,
keramikas meistarklašu rīkošani,
arī keramikas studijas izveidei, ogu
un ķiploku pārstrādes produkcijas
pieejamības
nodrošināšanai,
arborista pakalpojumu uzsākšanai,
pārvietojamā
gatera
izveidei,
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autoservisa
paplašināšanai,
3D
modelēšanas
pakalpojuma
piedāvājuma klāsta paplašināšanai,
mobilās
aplikācijas
uzlabošanai,
naktsmītņu pakalpojuma iespēju
dažādošana, telpu un tehnikas
tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanai
un citi.
Tuvākā
mēneša
laikā
tie
konkursa pieteikuma iesniedzēji,
kuru darbi atbildīs konkursa nolikuma
iesniegšanas
un
noformēšanas
prasībām, tiks aicināti uz konkursa
otro kārtu, kurā pretendentam
vajadzēs
pārliecināt
vērtēšanas
komisiju,
ka
iesniegtā
biznesa
ideja ir ekonomiski pamatota un
ka pieteicējam ir nepieciešamās
prasmes un zināšanas tās realizācijai.
Pateicamies par iesniegtajām
biznesa idejām. Iesniegto pieteikumu
daudzums ir apliecinājums tam,
ka Balvu novada iedzīvotājiem ir
interese par sava biznesa uzsākšanu
vai attīstību, kā arī iespēja atrast
savu vēl brīvu biznesa nišu.

BALVU NOVADA ZIŅAS
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Parūpēties ne tikai par izskatu, bet
arī par veselību!
Agrita Luža (informācija un foto)

Sākot ar 2022. gada februāri, Rugājos
apmeklētājiem ir pieejama skaistuma studija
“Šerona”
INGUNAS
ŠUSTOVAS
vadībā.
Piedāvājot apmeklētājiem skaistuma un
veselību uzlabojošas procedūras, Inguna ir
pārliecināta, ka ieguldot savā izskatā, mēs
pavisam noteikti ieguldām arī savā veselībā.
Lai arī skaistuma studijas biežāk asociējas ar
sieviešu dzimumu, taču studijā pieejamās

procedūras sejai un ķermenim ir domātas
arī jauniešiem un vīriešiem. Pati studijas
saimniece ir ārkārtīgi pozitīva, komunikabla,
pieredzes bagāta, atsaucīga un nenoliedzami
saprotoša jomā, ka saistās ar skaistumu un
veselību. Sarunāties ar Ingunu Šustovu ir kā
no jauna saprast vai vēlreiz sev atgādināt
vienkāršo patiesību - par sevi parūpēties ir
nepieciešams ikvienā vecumā. Profesionāla
attieksme, mājīgas telpas un draudzīgas
cenas, lai pēc studijas apmeklējuma sajustos
veselīgāk un skaistāk. Ticiet, tas ir tā vērts!

Kā
Jūs
nonācāt
līdz
šim
solim
–
uzņēmējdarbības uzsākšana šeit – Rugājos?

un garastāvokli. Ikviena sieviete grib būt skaista

Ļoti ilgu laiku strādāju itāļu restorānā, darbs man
ļoti patika, nebija plānots kaut ko mainīt, taču
dzīve pati veica korekcijas. Vienojoties ar brāli, ka
kādam ir jānāk dzīvot pie mammas, sāku domāt
par to, ko es šeit Rugājos varēšu darīt. Pirmā doma
bija par ēdināšanas nozari, taču visu apdomājot,
sapratu, ka jāraugās citā virzienā. Jau iepriekš
tiku apmeklējusi dažādus kosmētiķu kursus,
brīvākos brīžos strādāju arī māsīcai piederošos
skaistumkopšanas salonos, tāpēc šī joma
man nekad nav bijusi sveša. Ir iegūta izglītība
ārstniecības nozarē.

“Ja par sevi rūpējas, tad
novecošana ir lēna un
skaista!”

Nu jau rit trešais mēnesis kopš skaistuma
studija ir atvērta klientiem. Kā pati vērtējat
darbības sākumu?
Klienti interesējas, nāk uz procedūrām, taču
šobrīd ir tāds klusāks periods. Iespējams, ka lauku
darbiņi, varbūt kautrējas, varbūt vēl īsti neuzticas,
taču es teiktu, ka vairāk tomēr kautrējas.
Salīdzinot
ar
pilsētām,
laukos
šādi
pakalpojumi tiešām ir kas jauns un neierasts!
Tā ir, bet priecājos, ka pamazām ir izveidojies
savs klientu loks. Un mūsdienās jau arī tik ļoti
to atšķirību cilvēkos, kuri dzīvo laukos vai pilsētā
nemaz nevar redzēt. Piemēram, sievietēm bieži vien
tagad ir grūti noteikt patieso vecumu, jo, ja viņa
sevi kopj, rūpējoties un uzturot skaistu, veselīgu
sejas un ķermeņa ādas stāvokli, piedomājot pie
savas stājas, vingrojot, sekojot savam veselības
stāvoklim, apmeklējot masāžistu var veikt lielus
“brīnumus”. Sieviete var izskatīties 10-15 gadus
jaunāka un tas jau vien ceļ viņas pašnovērtējumu

un laimīga, tāpēc iesaku sevi palutināt, neskatoties
uz grūtajiem laikiem un nebeidzamajiem darbiem.
Kādas ir pieprasītākās procedūras līdz šim?
Pirmajā mēnesī vairāk interesējās un nāca tieši
uz skaistumkopšanu, šobrīd aktuālas ir masāžas.
Ar masāžām ir tā interesanti – parasti iesaku iziet
visu masāžas kursu, taču ir gadījies, ka cilvēkam
pēc trešās reizes paliek labāk un viņš vairs nenāk.
Taču tas ir tāpat kā ar antibiotikām – jā, izdzersi
dažas tabletes, jutīsies labāk, taču rekomendēts ir
viss kurss, lai to rezultātu nostiprinātu uz ilgu un
paliekošu laiku.
Runājot par jauniešiem – kāpēc šai vecuma
grupai arī būtu jāapmeklē skaistuma studija?
Pēc statistikas 95% jauniešiem ir akne, un ja viņi
to neārstē, tad veidojas hiperpigmenti, kas vēlāk
rada lielas problēmas, jo padara nekoptu sejas
ādu ar izteiktu pigmentāciju brūnā, sarkanā un pat
melnā tonī. Jauniešiem, kam ir akne, pubertātes
vecumā būtu tas jāievēro un regulāri jāapmeklē
kosmetologa kabineti. Izīrīt sejas ādu, izņemt
kamedonus,
veikt mehānisko vai ultraskaņas
sejas tīrīšanu, uzlikt pretaknes masku un veikt
dersonvalizāciju. Izklausās sarežģīti, taču veicot
šīs procedūras reizi mēnesī vai divos, trijos
mēnešos reizi, jaunietim ir garantija, ka pēc tam

Skaistuma studija “Šerona” piedāvā šādus
pakalpojumus:
•
•
•

Pierakstīties vai konsultēties pa tālr.: 25915169.
Procedūras veic arī sestdienās un svētdienās.
Var iegādāties dāvanu kartes par jebkādu summu.

nebūs jācīnās ar rētām un hiperpigmentāciju, kas
veidojas pēc neārstētas aknes.
Droši vien esat domājusi arī par skaistuma
studijas tālāko attīstību?
Ja būs klienti, tad noteikti arī paplašinātos. Esmu
apguvusi dažādus papildus kursus – limfodrenāžu,
vakuummasāžu, aparatūrtehnoloģiju, jo, lai arī ko
tu darītu šajā jomā, visam vajag savu sertifikātu.
Tuvākajā nākotnē plānots piedāvāt arī vaksācijas
pakalpojumus. Protams, esmu pasūtījusi arī
dažādus jaunus aparātus, lai varētu vēl pilnvērtīgāk
strādāt un saviem klientiem sniegt labāko.
Mūžsenais teiciens, ka cilvēks jāvērtē pēc
viņa iekšienes, nevis ārienes…
Tā ir, piekrītu! Taču fiziskajā pasaulē tomēr pirmais
iespaids, gribot negribot, ir ārējais izskats. Jā, mēs
varam pirkt dārgus krēmus, taču, ja sejas āda
netiek attīrīta, tad krēms savu darbu spēj izdarīt
par 15 – 20 %, jo poras ir nosprostotas, viss
krēma labums vienkārši nespēj tikt klāt dziļākiem
ādas slāņiem. Uz vizīti pie kosmētiķa jāraugās
šādi - kautrēties nav par ko, jo es daru sev labu,
es ieguldu sevī, es uzturu savu ādu, ķermeni labā
un veselīgā stāvoklī! Un, ja par sevi rūpējas, tad
novecošana ir lēna un skaista!

SEJAS PROCEDŪRAS
•mezoterapija
•ultraskaņas pīlings
•RF liftings
•Sejas un galvas dersonvalizācija
•Aknes un pinnes ārstēšana
•Mini HIFU SMAS liftings + miostimulācija
sejai un kaklam
•Anti-age, liftinga, barojošās un balinošās
maskas + seruma ievadīšana ar jonoforēzi
•Fototerapija
SEJAS MASĀŽAS
•Sejas un kakla modelējošā liftinga
masāža
•Sejas un dekoltē klasiskā masāža
•Ķīniešu gua sha masāža
•Vakuummasāža
•Japāņu dziļā liftinga masāža
•Limfodrenāžas masāža
HIFU SMAS liftings sejai
•Piere un acu zona
•Vaigi un zods
•Vaigi un kakls
•Kakls
•Seja un kakls
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ĶERMEŅA MASĀŽAS
Modelējoša anticelulīta + dinamiskā
vakuummasāža:
•gurni un sēža
•gurni priekšpuse un galife zona
•vēders un sāni
Muguras kompleksā masāža:
•klasiskā + dinamiskā
vakuummasāža+vakuumterapija
Muguras kompleksā masāža:
•klasiskā + gua sha +vakuumterapija
Kakla un apkakles zonas ārstējošā
kompleksā masāža
•klasiskā + dinamiskā vakuummasāža
+vakuumterapija
• Vispārējā, klasiskā masāža visam
ķermenim
• Limfodrenāžas masāža vienai ķermeņa
zonai
• Klasiskā kāju masāža
• Klasiskā roku un plecu masāža
• Galvas un kakla klasiskā masāža
Klasiskā
• kakla un apkakles zonas masāža
klasiskā muguras masāža

BALVU NOVADA ZIŅAS

KULTŪRA

Viesojoties baznīcā, kultūras ministrs iedziedāja balsi, lai novērtētu baznīcas
akustiku.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis apmeklēja Baltinavas pagasta
muzeju, kur iepazinās ar Baltinavas pagasta muzejā jaunākajām
apskatāmajām izstādēm - Valda Orlava sprēslīcu kolekciju un Tilžas
pagasta rokdarbnieku darbu izstādi. Ministrs ar interesi aplūkoja
izstādi “Masļenku traģēdija - Latvijas traģēdija, 1940. gada 15.
jūnijs”. Gatavojoties pasākumam “Uzvelc tautas tērpu par godu
Latvijai!”, muzejā tapusi arī jauna izstāde - “Baltinaviešu tautas tērps
cauri laiku lokiem”.

Baltinavas Vēsturiskajā centra laukumā pulcējās tautas tērpu
gājiena dalībnieki no Balvu novada, kā arī ciemiņi no Ludzas
novada. Baltinavas muzeja izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja Anita Ločmele gājiena dalībniekus
iepazīstināja ar Vēsturisko laukumu - tā vēsturi no senatnes, līdz
pat mūsdienām.

WWW.BALVI.LV

Reģionālās vizītes laikā, ministrs viesojās Balvu muižā,
apskatot muižas koncertzāli, iedziedot balsi, novertējot
koncertzāles akustiku. Ministrs apskatīja kā notiek muižas
jumta nomaiņa, renovācijas darbi pagrabstāvā.

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 32.
gadadienu, Kultūras un tautas mākslas centrs “Ritums” sadarbībā
ar Tautas tērpu centru “Senā klēts” un biedrību “Mans tautastērps”
aicināja uzvilkt tautas tērpu par godu Latvijai un 2022. gada 4. maijā
piedalīties tradicionālajā tautas tērpu gājienā. Jau 2021. gada rudenī
baltinavieti Ivetu Gabrāni (foto no kreisās), Baltinavas audēju pulciņa
vadītāju, uzrunāja Tautas tērpu centra “Senā klēts” pārstāvji, aicinot
izraudzīties Baltinavu kā vietu, kur noritētu tautas tērpu gājiens
Latgalē. Pateicoties deputātes Aijas Mežales atbalstam, plānotais
pasākums tika veiksmīgi īstenots.

Patriotiskas dziesmas dziedot, dalībnieki devas gājienā, godinot latviešu
tautas tērpus un svinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
32. gadadienu. Baltinavā tautas tērpu gājiens klātienē notika pirmo
reizi. Abus iepriekšējos gadus Baltinavas vidusskolas audēji un pagasta
kultūras nama kolektīvi šajā aktivitātē piedalījās attālināti.
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KULTŪRA

Gājienu dalībnieki noslēdza Baltinavas Kultūras namā, piedaloties
svinīgajā pasākumā “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!”. Kultūras
ministrs pasniedza Atzinības rakstu Baltinavas pagasta muzeja
vadītājai Antrai Keišai par muzejā ieguldīto darbu aizvadītajos 25
gados.

Kā
atzina
pasākuma vadītāji, ievērojamu darbu tautas tērpu
valkāšanas tradīciju uzturēšanā un popularizēšanā ir ieguldījušas
Ruta Cibule un Ināra Bobrova (foto). Balvu Centrālās bibliotēkas
kultūrvēstures datu bāzē ir gūstama plaša informācija par Balvu
novada individuālo tautas tērpu stāstiem. Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pateicās, piešķirot
Pateicības rakstus Rutai Cibulei, Inārai Bobrovai, Agrim Veismanim
un Ivetai Gabrānei - par nesavtīgu ieguldījumu Ziemeļlatgales tautas
tērpa valkāšanas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.

Pasākumā savus tautas tērpus uz skatuves
godināja individuālo tautas tērpu īpašnieki.
Iveta Gabrāne lepojās ar savu Abrenes Balto
linu tautas tērpu. Ginta Keiša (foto) prezentēja
savu Baltinavas tautas tērpu, kurā ieausti vīra
vecmammas sprēstie lini.
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Kultūras ministrijas Pateicības rakstus saņēma Anele Vizule (foto),
Elizabete Kaņepe, Aija Keiša - par ilggadēju darbību Baltinavas
etnogrāfiskajā
ansamblī
un
nemateriālās
kultūras
vērtību
saglabāšanu, novada atpazīstamības veicināšanu.

Noslēdzot svinīgo 4.maija pasākumu Baltinavā, Baltinavas pagasta
pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore klātesošos aicināja pievienoties
4.maija tradicionālajam notikumam - kopīgās maltītes baudīšanai
pie Baltā galdauta. Baltinavas vidusskolas pavāres parūpējās par
sātīgas svētku zupas sagatavošanu, kas vienoja svētku dalībniekus
patriotismā, lepnumā par saviem tautas tērpiem, lepnumā par savu
valsti un tās neatkarību.

Turpinot vizīti Balvu novadā, kultūras ministrs
apmeklēja Rekovas dzirnavas, tiekoties ar
zemnieku saimniecības “Kotiņi” īpašnieku
Aldi Ločmeli un Rekovas dzirnavu saimnieci
Viju Kuļšu. Ministrs aplūkoja atjaunotās
dzirnavas, kurās ikvienam ir iespēja nobaudīt
vietējo Latgales produktu garšu dažādā
izpildījumā.
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Balvu profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas direktore Biruta Vizule pastāstīja,
ka ēka kalpo ne tikai kā profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas mājvieta, bet
veic arī citas funkcijas - notiek semināri,
koncerti, apmācības. Vidusskolas direktore
iepazīstināja ar nākotnes plāniem un iecerēm,
muižas un tās apkārtnes uzlabošanā,
sadarbībā ar pašvaldību.

BALVU NOVADA ZIŅAS

PASĀKUMI UN NOTIKUMI BALVU NOVADĀ

BALVI
14.maijā plkst. 09.00 Lauku labumu jeb zaļais
tirdziņš pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
14.maijā Muzeju nakts Balvos “Mūzas un
varoņi” no plkst.19.00 līdz 23.00. Muzejā varēs
ielūkoties Latgales partizānu pulka un “Staņislava”
vēsturē. Unikāla iespēja apskatīt Latgales partizānu
pulka krūšu nozīmīti (no Latvijas Kara muzeja
krājuma). Pie muzeja - Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona militārā ekipējuma un tehnikas izstāde un
militāras aktivitātes kopā ar zemessargiem. Iespēja
iepazīties ar bataljona vēsturi, zemessargu ikdienu un
pievienoties Zemessardzei. Mākslas mūzas klātbūtni
sajutīsiet muzeja izstāžu zālē, kur skatāma izstāde
“Klusā daba” no Latgales Kultūrvēstures muzeja
mākslas kolekcijas un konkursa “Mirklis mākslas”
laureātu darbi. Biedrība “Radošās idejas” dos iespēju
pašiem ievingrināt roku radošās nodarbēs. Mūzikas
mūza uzrunās Lāča dārzā. Tikšanās ar Balvu novada
dziesmu autoriem sarunās un mūzikā.
15.maijā no plkst.11.00 līdz 12.00 BALTO
ZEĶĪŠU SVĒTKI. Bērni, kuri dzimuši 2021. gadā un
reģistrēti Balvos, tiek aicināti saņemt baltās zeķītes
un piemiņas balvu Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukumā.
No 16. līdz 27. maijam norisināsies Balvu
Centrālās bibliotēkas iepazīšanas ekskursijas 1.klašu
skolēniem.
16.,19.,23.,26.
un
30.maijā
plkst.17.30
vingrošanas nodarbības senioriem Balvu muižas zālē.
Informācija pie treneres I.Balules, t.26567564.
16.,19.,23.,26.
un
30.maijā
plkst.19.00
bezmaksas aerobikas nodarbības Balvu muižas zālē.
Informācija pie treneres I.Balules, t.26567564.
18.maijā no plkst.10.00 līdz 17.00 Mobilā
diagnostika Balvos, pie Balvu estrādes.
18.maijā plkst.17.30 Balvu Kultūras un atpūtas
centra bērnu dziedāšanas studijas “NOTIŅAS”
koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieeja
bezmaksas.
18.maijā plkst.18.00 Starptautiskā Muzeju diena
“Muzeja draugu tikšanās”. Akcijas “Apceļosim Baltijas
pilis un muižas” atklāšana Balvu Novada muzejā.
20.maijā plkst.19.00 grupas “Baritoni” koncerts
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa
iepriekšpārdošanā -10,00 euro, pasākuma dienā –
15,00 euro.
21.maijā plkst.16.00 multfilma “Rokzvaigzne 2.
Roks parkā” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas
maksa 5,00 euro, bērniem līdz 12 gadu vecumam 3,00 euro.
25. maijā LNB Skaļās lasīšanas sacensības
reģionālais noslēgums.
30.maijā no plkst.11.30 līdz 17.00 un 31.maijā
no plkst.09.00 līdz 16.00 Mobilais mamogrāfs
Balvos, Partizānu ielā 2, pie estrādes.
1. jūnijā Radošajā kvartālā pie bibliotēkas rotaļu
pēcpusdiena “Iegriežam vasaru!”
4.jūnijā
plkst.20.00
Grupas
“Carnival
Youth” koncerts Balvu pilsētas estrādē. Biļetes
iepriekšpārdošanā 15,00 euro, pasākuma dienā
20,00 euro. BIĻETES – “BIĻEŠU PARADĪZES” kasēs
(Balvos, Brīvības iela 61) vai www.bilesuparadize.lv.
VIĻAKA
14.maijā Muzeju nakts Viļakā. Plkst.19.00 Muzeju
nakts ieskandināšana “Pavasaris: atvērtu logu
mūzika” Viļakas muzeja pagalmā. No plkst.20.00
līdz 20.30 pavasara veselības putras baudīšana. No
plkst.22.00 līdz 23.00 muzeja sienas apgaismojums
dažādās krāsās un vēsturisko foto video “Viļakas
apkārtnes vēsture stāsta” (lietus gadījumā nenotiks).
No plkst.19.30 līdz 23.00 visu Muzeju nakts laiku
darbosies radošās darbnīcas.
14.maijā plkst.16.30 sporta spēles “Individuālās
vēsturiski sportiskās sacensības Viļakas pilsētā” pie
Viļakas muzeja. Reģistrācija no plkst.16.30.
14. un 15.maijā plkst.10.00 Viļakas pilsētas
atklātās sacensības ložu šaušanā Viļakas Valsts
ģimnāzijas 2. kategorijas šautuvē (Pils iela 11a,
Viļaka). Oficiālie treniņi 13.maijā no plkst.18.00
līdz 19.00 un 14. maijā no plkst. 17.00 līdz 18.00.
Pieteikšanās sacensībām līdz konkrētās sacensību
dienas plkst. 09.30.
17.maijā plkst.10.00 Balvu novada pašvaldības un
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra tikšanās ar
uzņēmējiem Viļakas pilsētas pārvaldē.
17.maijā
plkst.13.00
izstādes
“Viļakas
ugunsdzēsējiem 115” atklāšana Viļakas muzejā.
19.maijā plkst.20.00 vingrošanas nodarbības
Viļakā, Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
Informācija pie treneres Ingas Bleideres, t. 26351072.
26.maijā plkst.20.00 TREX (TRX) vingrošana
Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē. Trenere
I.Bleidere, t. 26351072.
28.maijā no plkst.10.00 līdz 16.00 aktīvās
atpūtas pasākums visai ģimenei “Starts vasarai” pie
Viļakas ezera - aktīvās atpūtas vietā “Ezertūre” un
tuvākajā apkārtnē.

28.maijā no plkst.17.00 līdz 24.00 Baznīcu nakts
Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā.
BALTINAVAS PAGASTS
14.maijā Muzeju nakts Baltinavā. No plkst.10.00
līdz 13.00 izzinoša ekskursija no cikla “Iepazīsim
Balvu novada pagastus” – Tilžas pagasts. No
plkst.20.00 līdz 22.00 orientēšanās spēle pa
Baltinavu “Pasauli redzu caur logiem un durvīm”.
No plkst.22.30 līdz 24.00 nakts piedzīvojums
Baltinavas muižas parkā “Baidīsimies kopā!” un
noslēguma kopzupa. Būs pieejama arī muzeja
ekspozīciju un 3 izstāžu apskate.
17.,19.,24.,26. un 31.maijā plkst.19.00 sporta
nodarbības sievietēm Baltinavas Kultūras namā.
Ierodoties uz treniņu, nepieciešams ērts apģērbs un
sporta apavi, ūdens pudele un vingrošanas paklājiņš.
Vairāk informācijas: 27806312 (Guna).
19.maijā no plkst.09.00 līdz 12.00 Donoru diena
Baltinavas Kultūras nama mazajā zālē.
BALVU PAGASTS
20. un 27.maijā plkst.17.00 aerobikas nodarbības
Balvu pagasta Sporta centrā. Informācija un
iepriekšēja pieteikšanās pie treneres I.Balules pa
t.26567564.
BĒRZKALNES PAGASTS
17., 24. un 31.maijā plkst.17.00 aerobikas
nodarbības Bērzkalnes pagasta kultūras un atpūtas
telpās. Informācija pie treneres I.Balules pa
t.26567564.
14.maijā kopā pabūšanas brīdis pagasta senioriem
(izbrauciens pa Balvu novadu), pieteikties pa
t.26472561.
3.jūnijā plkst.19.00 sezonas atklāšanas pasākums
Bērzkalnes estrādē, plkst.22.00 zaļumballe.
BĒRZPILS PAGASTS
21.maijā plkst.20.00 sadarbībā ar Bērzpils
Saieta namu biedrība “Ritineits” projekta “Iepazīsti
sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros organizē Lailas Ilzes
Purmalietes koncertu – “Es tevi ļoti gaidīšu!” Bērzpils
pagasta estrāde. Tautā iemīļoto dziesmu autore dzied
skaistākās dziesmas par mīlestību. Programmā arī
saruna ar skatītājiem, joki un sadziedāšanās. Ieeja
brīva.
BRIEŽUCIEMA PAGASTS
15.maijā plkst.12.00 Ģimenes diena Bilgu kalnā
(pie Birutas un Oļģerta Punduru mājām) ar kopīgu
dziedāšanu, muzicēšanu, rotaļām, ar mednieku
stāstiem un mednieku zupas baudīšanu. Varēs
apskatīt Oļģerta un citu mednieku medību trofejas,
ieklausīties mednieku stāstos. Stāstījumi tiks
dokumentēti.
15., 22. un 29.maijā plkst.18.00 aerobikas
nodarbības Briežuciema Tautas namā. Informācija
pie treneres I.Balules pa t.26567564.
28. maijā plkst.20.00 atpūtas vakars tiem, kuri
dzimuši pirms 1972.gada, Briežuciema Tautas namā.
Novadpētnieces Kašas Valentīnas stāstījums par
pagasta vietvārdu izcelsmi, Briežuciema dramatiskā
kolektīva uzvedums “Ak, tys kolhozs!”. Koncertā
piedalīsies arī viesmākslinieki - Rugāju jauktais koris
„Vārpa” un dāmu deju kopa „Junora”, lustīgus dančus
spēlēs “AMMA”. Vakars pie galdiņiem. Dalības maksa
3,00 euro. Iepriekš jāpiesakās pagasta pārvaldē vai
tautas namā līdz 24.maijam. Tālrunis informācijai:
25444621.
KRIŠJĀŅU PAGASTS
14.maijā Krišjāņa dienas tirdziņš pie Krišjāņu Tautas
nama.
14.maijā plkst.19.00 Teicēju un stāstnieku saiets
“Citi zina labāk” un grāmatas “Vieļ pa vīnai da dybun”
atvēršanas svētki Krišjāņu Tautas namā. Plkst.22.00
Krišjāņa dienas balle. Spēlēs Sintija. Ieejas maksa
2,00 euro.
18. un 25.maijā plkst.18.30 aerobikas nodarbības
Krišjāņu Tautas namā. Informācija
pie treneres
I.Balules pa t.26567564.
KUBULU PAGASTS
14.maijā plkst.18.00 Deju maratons “Nāc un Tusē”
Kubulu Kultūras namā. Biļetes iepriekšpārdošanā 10,00 euro, pasākuma dienā- 15 euro.
KUPRAVAS PAGASTS
13.,20. un 27.maijā plkst. 19.00 Vingro Kupravā,
Kupravas pagasta pārvaldes telpās. Trenere I.Balule,
t. 26567564.
LAZDUKALNA PAGASTS
18. un 25.maijā plkst.17.30 TRX vingrošanas
nodarbības Eglaines pamatskolā. Nodarbības vada
Inga Bleidere.
13.maijā Bērnu deju kolektīvu sadancis Lazdukalna
Saieta namā.
17.,19.,24.,26.
un
31.maijā
plkst.16.00
nūjošanas nodarbības. Pulcēšanās pie Lazdukalna
Saieta nama.
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LAZDULEJAS PAGASTS
21.maijā plkst.19.00 Lazdulejas pagasta estrādes
sezonas atklāšanas pasākums - izrāde, dejas,
skanīgas dziesmas. Turpinājumā balle kopā ar grupu
“ROLISE”.
MEDŅEVAS PAGASTS
17.,24. un 31.maijā plkst.19.00 vingrošanas
nodarbības Semenovā (intensīvā nodarbība), Viduču
pamatskolas sporta zālē. Vadīs Iluta Balule, tālr.
26567564.
21.maijā plkst.22.00 grupa “Tranzīts” Medņevas
Tautas namā. Īpašais viesis Agris Semēvics (100
Debija). Ieejas maksa 5,00 euro.
RUGĀJU PAGASTS
13.,20. un 27.maijā plkst.18.30 TRX vingrošanas
(intensīvās) nodarbības Rugāju Sporta centrā.
Nodarbības vada Inga Bleidere.
15. maijā no plkst.12.00 Rugāju ciemā norisināsies
ģimenes dienas aktivitātes „Atrodi apslēptos
dārgumus Rugāju ciemā.” Ģimenes aicinātas
pieteikties līdz 12.maijam pie Tautas nama vadītājas
Guntas, tālr.2838485. Pulcēšanās Rugāju vidusskolas
pagalmā.
17.,19.,24.,26.
un
31.maijā
plkst.17.30
nūjošanas nodarbības. Pulcēšanās pie Rugāju Sporta
centra.
21.maijā no plkst.9.00 Rugāju parka teritorijā
notiks lielā Tirgus diena pirms Vasaras svētkiem.
Aicināti mājražotāji, amatnieki, puķu un stādu
audzētāji pārdot savu produkciju. Tirgotājiem
pieteikšanās līdz 20.maijam pie Tautas nama
vadītājas Guntas, tālr.2838485.
26.maijā plkst.13.00 Rugāju Tautas namā
norisināsies Rugāju mazo vokālistu koncerts konkurss „Cālis -22.”Aicināti visi interesenti!
27.maijā plkst.10.00 Balvu novada pašvaldības un
Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra tikšanās ar
uzņēmējiem Rugāju Tautas namā.
ŠĶILBĒNU PAGASTS
19.
un
26.maijā
plkst.18.30
vingrošanas
nodarbības Rekavas vidusskolas sporta zālē. Trenere
Inga Bleidere, tālr. 26351072.
1. jūnijā plkst.13.00 Miķeļa Bukša 110 gadu
atceres pasākums “Sazavasaloj ar Mikeli Bukšu!”
Šķilbēnu pagasta Plešovā. Joprojām turpinās Balvu
Centrālās bibliotēkas akcija “Sazavasaloj ar Mikeli
Bukšu!” Līdz šim ir izskanējušas jau daudzu akcijas
dalībnieku atmiņas, stāsti, spilgti citāti no grāmatām,
fragmenti no vēstulēm. Aicinām kultūras darbiniekus,
novadpētniekus, skolotājus, studentus – visus, kam
ir vēlme dalīties savos materiālos, pārdomās saistībā
ar M.Bukša personību un darbību – iesaistīties. Raksti
biblioteka@balvurcb.lv, sarmite@balvurcb.lv, mēs
gaidām tavu stāstu! Pirms pasākuma plkst.12.00
ziedu nolikšana Merkuzīnes kapos pie Miķeļa Bukša
vecāku kapa.
TILŽAS PAGASTS
14.maijā Tilžas Kultūras un vēstures nams (KVN)
aicina uz Muzeju nakts norisēm. Plkst.20.00 KVN
foajē ziepju vārīšana Laimdotas Zelčas vadībā (Līdzi
jāņem priekšauts un 2,50 euro.). Plkst.21.00
sveču un mēness gaismā būs iespēja iemēģināt roku
aušanā, šķeterēšanā, plecu lakata gatavošanā uz
rāmja (Plecu lakatam jāņem sava dzija. Informācija
pie Astrīdas Krainās pa t.26375017). Plkst.22.00
vēstures istabu apmeklējums sveču gaismā. Pastāv
varbūtība sastapt Spociņu. Plkst.22.30 dārgumu
lādes meklēšana un nakts fotoorientēšanās kājām
“Vai tu zini adresi?”. Bērniem līdz 16 gadu vecumam
jābūt kopā ar pilngadīgu personu. Līdzi jāņem
gaismas avots (kabatas lukturītis u.c.) un telefons ar
fotokameru. Dažādu zālīšu dzērienu varēs nobaudīt
pie Raganām.
5.jūnijā Tilžas Kultūras un vēstures nama dārzā
SIF integrācijas fonda finansētā projekta “Zem
viena jumta” aktivitātes: - Muzikāli izklaidējoša
koncertprogramma bērniem „Viens, div, trīs un
tu esi brīvs...” ar spēlēm un rotaļām, lasīšanas un
skaitīšanas prasmju apgūšana un pilnveidošana.
- Stafete vecākiem “Vecāku ikdiena”: Tīrā grīda,
Gardās pusdienas, Veļas diena, Gatavojam tērpus,
Labojam skapīti.
VECTILŽAS PAGASTS
21.maijā velo – foto orientēšanās Vectilžas pagastā.
ŽĪGURU PAGASTS
15.maijā
Pavasara
gadatirgus.
Plkst.10.00
amatiermākslas kolektīvu koncerts laukumā pie
Žīguru Kultūras nama.
27.maijā plkst.22.00 Žīguru Kultūras namā
diskotēka.
Informējam, ka pasākumu laikā notiks fotografēšana
un filmēšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti
pašvaldības un pašvaldības iestāžu mājas lapās un
sociālajos tīklos.
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TE IR
DARBS!
Balvu Centrālā bibliotēka
aicina darbā
VECĀKO BIBLIOTEKĀRI
SABIEDRISKO ATTIECĪBU JOMĀ,
0,5 vieta uz nenoteiktu laiku
(ar perspektīvu uz vienu pilnu
amata vietu), un
BĒRZPILS BIBLIOTĒKAS vadītāju,
0,75 amata vieta uz
nenoteiktu laiku.
Prasības pretendentiem un cita
informācija par vakancēm:
http://www.balvurcb.lv/cb/

Kapusvētki Balvu novadā 2022. gadā
BALVU UN SPROGU KATOĻU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
Miezāju kapos – 11.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu kapos – 11.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas kapos – 18.jūnijā plkst. 14.00; Derdziņu kapos – 18.jūnijā plkst. 15.30;
Dampadruvas kapos – 25.jūnijā plkst.15.00; Kačupes kapos – 25.jūnijā plkst. 16.00; Lāčupes kapos – 26.jūnijā plkst. 16.00; Začu kapos – 2.jūlijā plkst. 12.00;
Balvu Rozu kapos – 2.jūlijā plkst. 15.00; Mežarijas kapos – 9.jūlijā plkst. 15.00; Priedaines kapos – 9.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos – 16.jūlijā plkst. 15.00;
Naudaskalna kapos – 16.jūlijā plkst. 16.00; Salmaņu kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos – 23.jūlijā plkst. 16.00; Pansionāta kapos – 30.jūlijā plkst.
15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 30.jūlijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 6.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 6.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos –
7.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 7.augustā plkst. 15.00.

BĒRŽU, AUGUSTOVAS, KRIŠJĀŅU UN RUGĀJU KATOĻU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
Līdumnieku kapos - 4.jūnijā plkst. 11.00; Cūkusalas kapos – 4.jūnijā plkst. 17.00; Vilkavas kapos – 18.jūnijā plkst. 12.00; Sudarbes kapos – 18.jūnijā plkst. 14.30;
Kraukļevas kapos – 18.jūnijā plkst. 16.00; Auškas kapos – 18.jūnijā plkst. 17.00; Vārnienes kapos – 25.jūnijā plkst. 11.30; Silenieku kapos – 25.jūnijā plkst.
13.30; Cepurnieku kapos – 25.jūnijā plkst. 15.30; Mastarīgas kapos – 2.jūlijā plkst. 12.30; Lieparu kapos – 2.jūlijā plkst. 16.30; Bēržu kapos – 2.jūlijā plkst. 14.30;
Golvoru kapos – 9.jūlijā plkst. 12.00; Slavītu kapos – 9.jūlijā plkst. 14.00; Saksmales kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00; Stāmeru kapos – 16.jūlijā plkst. 12.30; Čušļu
kapos – 16.jūlijā plkst. 14.00; Ķeiseļovas kapos – 23.jūlijā plkst. 12.00; Kaupiņu kapos – 23.jūlijā plkst. 13.30; Putrānu kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Dubļukalna
kapos – 30.jūlijā plkst. 12.00; Reibānu kapos – 30.jūlijā plkst. 14.00; Dekšņu kapos – 30.jūlijā plkst. 16.30; Upatnieku kapos – 13.augustā plkst. 12.00; Grūzīšu
kapos – 13.augustā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 13.augustā plkst. 15.00.

BALTINAVAS UN ŠĶILBĒNU KATOĻU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
Gubas kapos – 21.maijā plkst. 12.00; Dansku kapos – 21.maijā plkst. 15.00; Ostraleidumu kapos – 28.maijā plkst. 12.00; Čilipīnes kapos- 28.maijā plkst. 15.00;
Gusakovas kapos – 4.jūnijā plkst. 12.00; Merkuzīnes kapos - 4.jūnijā plkst. 15.00; Buku-Zelču kapos – 11.jūnijā plkst. 12.00; Dagunovas kapos – 18.jūnijā plkst.
12.00; Loginu kapos – 18.jūnijā plkst. 13.00; Bēliņu kapos - 18.jūnijā plkst. 15.00; Slobodas kapos - 25.jūnijā plkst. 12.00; Vilkovas kapos – 25.jūnijā plkst. 15.00;
Ančepovas kapos – 2.jūlijā plkst. 12.00; Plieševas kapos - 2.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 9.jūlijā plkst. 12.00; Breksenes kapos - 9.jūlijā plkst. 15.00;
Bakarevas kapos – 16.jūlijā plkst. 12.00; Plešovas kapos - 16.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 23.jūlijā plkst. 12.00; Dukuļevas kapos - 23.jūlijā plkst. 13.00;
Ploskīnes kapos - 23.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 30.jūlijā plkst. 12.00; Augstasila kapos - 30.jūlijā plkst. 15.00.

TILŽAS KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS
Kāpessila kapos – 5.jūnijā plkst. 16.00; Ūdrenes kapos – 12.jūnijā plkst. 16.00; Purviņu kapos – 19.jūnijā plkst. 16.00; Ranguču kapos – 3.jūlijā plkst. 16.00;
Lutanāna kapos – 10.jūlijā plkst. 16.00; Runcenes kapos – 17.jūlijā plkst. 16.00; Tilžas kapos – 24.jūlijā plkst. 16.00.

VIĻAKAS UN KUPRAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDŽU KAPSĒTĀS
Viduču kapos - plkst. 14.00 - 2. jūlijā, Olutovas kapos - plkst. 16.00; Slotukalna kapos - 9. jūlijā plkst. 14.00, Lašku kapos - plkst. 16.00; Skandines kapos -16.
jūlijā plkst. 14.00, Aizgalīnes kapos - plkst. 16.00; 31. jūlijā - Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 7. augustā - Viļakas sv.
Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst 12.30); Vēdeniešu kapos - 13. augustā plkst. 13.00; Rejevas kapos - 20. augustā plkst. 15.00.

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKO DRAUDŽU KAPSĒTĀS
2. jūlijā plkst. 11. 00 – Čukuļkalna kapos, 13.00– Kamoļkalna kapos, 14.00 – Vectilžas kapos, 16.00 - Čudarienes kapos; 3. jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos,
13. 00 - Miezāju kapos. 17. jūlijā plkst. 14.00 – Andrukalna kapos; 30. jūlijā plkst. 11.00 – Garosilu kapi, 12.00 – Pokratas kapos, 14.00 – Gaiļakalna kapos; 6.
augustā plkst. 11.30 –Beņislavas kapos, 13.00 – Krišjāņu kapos, 15.00 - Kāpessila kapos, 7. augustā plkst. 10.00– Jaškovas kapos; 14. augustā plkst. 12.00 –
Priedaines kapos.

BALVU PAREIZTICĪGO DRAUDZES KAPSĒTĀS
4.jūnijā plkst. 10.00 Panihida, mirušo pieminēšana Gulbenes kapsētā; 10.jūnijā plkst. 10.00 līdz 13.00 un no 17.00 mirušo pieminēšana Balvu kapsētā; 11.jūnijā
plkst. 11.00 Panihida Baznīcā; 11.jūnijā plkst. 12.00 mirušo pieminēšana Balvu kapsētā; 12.jūnijā plkst. 12.00 mirušo pieminēšana Priedaine kapsētā; 12.jūnijā
plkst. 13.00 mirušo pieminēšana Vīksnas kapsētā; 12.jūnijā plkst. 15.00 mirušo pieminēšana Miezāju kapsētā.

BALTINAVAS, RUGĀJU, ŠĶILBĒNU, TILŽAS, VIĻAKAS PAREIZTICĪGO DRAUDŽU KAPSĒTĀS
4.jūnijā plkst. 7.30 Panihida, mirušo pieminēšana Rugāju kapsētā; plkst. 13.00 mirušo pieminēšana Tilžas kapsētā; 5.jūnijā plkst. 8.30 Panihida, liturģija Stāmerienā;
10.jūnijā plkst. 17.00 dievkalpojums Viļakā; 11.jūnijā plkst. 7.30 Panihida, liturģija Viļakā; plkst. 11.00 mirušo pieminēšana Viļakas kapsētā; 12.jūnijā plkst. 12.00
Panihida, mirušo pieminēšana Šķilbēnu kapsētā plkst. 17.00 Panihida, mirušo pieminēšana Baltinavas kapsētā.

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

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

