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“Jādara, kamēr sanāk!”

Aicinām izteikt viedokli par
Balvu muižas nākotni!
(Aptaujas anketa 5.lpp.)

KUPRAVĀ RAŽO PIRTIS UN SAUNAS

Apstiprināts Balvu novada
ģerbonis
2.novembrī
Ģerboņu reģistrā
ir
apstiprināts
Balvu
novada
ģerbonis - melna
vilka
galva
un
austoša sudraba
saule
purpura
sarkanā fonā.
Vilka galva ir bijis Balvu
pilsētas simbols jau no 1938.gada,
tāpēc tas rotā arī Balvu novada
ģerboni. Kādēļ tieši vilks? Izrādās,
ka vilks ir ne tikai dzīvnieks, pret
kuru jāizturas uzmanīgi, bet arī
spēka un neatlaidības simbols,
jo medījumam tas seko ilgi un
pacietīgi. Melnā krāsa simbolizē
gudrību. Vilka galvu papildina
lecoša sudraba saule, kas ir
gaismas, siltuma un dzīvības avots.
Tā dod gaismu visiem vienādi –
taisnības princips. Sudraba saule
kā bagātības un auglības simbols.
Taču sudrabs sūbē, tādēļ simbolizē
arī cilvēka vajadzību pielikt pūles,
lai to spodrinātu, un nemitīgas
rūpes par izaugsmi un neatlaidīgu
garu.

Aicinām apmeklēt Latvijas
valsts svētku pasākumus!
Agrita Luža
Foto: no personīgā arhīva
“Pagājušajā ziemā pavīdēja laba iespēja telpu
nomai Kupravā. Apsekojot objektu, sapratu, ka
tas ir “glābjams” un, piesaistot līdzīgi domājošus
investorus, sākām nepieciešamos priekšdarbus,
lai būtu iespējams sākotnēji pilnvērtīgi ražot pirtis
un nu jau arī dzīvojamās mājas,” tā par “Sauna
Lab” pirmsākumiem saka uzņēmuma vadītājs
GINTS DZĒRVE. Koka karkasa saunas un pirtis

Diskutē par aktuāliem
jautājumiem
Baltinavas pagastā
(6.lpp.)

No 2023.gada 1.maija
ID karte būs obligāts
dokuments
(7.lpp.)

tiek būvētas izvēloties augstvērtīgus un dabai
draudzīgus materiālus. Aplūkojot jau saražotās
pirtis, saunas un namiņus,
paliek kvalitatīva
darba pēcgarša, jo pievilcīgi ir gan izstrādātie
dizaini, gan funkcionalitāte. “Jāpiebilst, ka gluži
no “nekurienes” neesmu, jo, lai arī oﬁciāli iepriekš
esmu darbojies citās sfērās, tomēr būvniecība un
kokapstrāde ir mans hobijs un interešu objekts jau
daudzus gadus un, teiksim tā, beidzot bija iespēja
realizēties,” par “Sauna Lab” idejas rašanos saka
uzņēmējs.
Turpinājums 18.lpp.

Veiks
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus (9.lpp.)

Piedaloties Zviedrijas
vēstniecei, atklāj
izstādes Balvu Novada
muzejā (16.lpp.)

11. novembrī, kad pieminam
Latvijas brīvības cīņās kritušos
varoņus,
aicinām
apmeklēt
Lāčplēša
dienas
pasākumus
Balvu
novadā,
piedaloties
dievkalpojumos, noliekot ziedus
un sveces pie pieminekļiem,
dodoties lāpu gājienos, kā arī
piedaloties citās organizētajās
aktivitātēs un ieskandinot Latvijas
valsts svētkus.
Atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas
dienas
104.
gadadienu, Balvu novadā 17. un
18. novembrī norisināsies dažādi
svinīgie pasākumi. Svinot Latvijas
valsts svētkus, svinīgā pasākumā
Balvu Kultūras un atpūtas centrā,
tiks pasniegti Balvu novada
domes
Atzinības un Pateicības
raksti novada iedzīvotājiem.
Informācija par valsts
svētku pasākumiem
19. un 20.lpp.
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Paredz ﬁnansējumu
projekta pabeigšanai

Ņems ilgtermiņa
aizņēmumu

Terēzija Babāne

Terēzija Babāne

20.oktobrī notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā
deputāti izskatīja deviņus jautājumus.

27.oktobrī notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kuras darba
kārtībā deputāti izskatīja 61 jautājumu.

Piešķir ﬁnansējumu biedrībai

Piešķīra ﬁnansējumu
tautastērpu iegādei

169,10 euro par 0,9 likmi.
Noteica ēdināšanas pakalpojuma
- launaga maksu

Nolēma
piešķirt
no
Balvu
novada
pašvaldības
2022.gada
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem,
ﬁnansējumu 200,00 euro apmērā
Latgales mednieku un makšķernieku
biedrībai, trofeju izstāžu veidošanai
un medaļu izgatavošanas apmaksai.

Noteica ēdināšanas pakalpojuma
maksu - launags izglītojamajiem
Balvu sākumskolā 1,00 euro, t.sk.
vecāku maksa par pārtikas izmaksām
0,52 euro. Lēmums stājas spēkā ar
2022.gada 1.oktobri.

Noteica mēneša darba algas
izglītības iestāžu vadītājiem

Paredz ﬁnansējumu 2023.gada
pašvaldības budžetā

Noteica mēneša darba algas
pirms nodokļu nomaksas:
• Balvu Mākslas skolas direktoram
- 1 438,00 euro;
• Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājam –1 104,15
euro par 0,85 likmi;
• Medņevas pirmsskolas izglītības
iestādes “Pasaciņa” vadītājam –
1 104,15 euro par 0,85 likmi;
• Viļakas pirmsskolas izglītības
iestādes “Namiņš” vadītājam – 1

Paredzēs
projekta
“Balvu
muižas apbūves kompleksa pārbūve
2.kārta” pabeigšanai pašvaldības
2023.gada budžetā nepieciešamo
ﬁnansējumu līdz 652 265 euro
apmērā, paredzot ﬁnansējumu no
pašvaldības budžeta ieņēmumiem,
atlikumiem
vai,
nepieciešamības
gadījumā, no aizņēmuma līdzekļiem
atbilstoši 2023.gada valsts budžeta
likumā noteiktajiem aizņemšanās
nosacījumiem.

Nolēma
Balvu
novada
pašvaldības
2023.gada
budžetā
paredzēt ﬁnansējumu 53769,00 euro
apmērā Balvu novada amatiermākslas
kolektīvu tautastērpu iegādei, lai
sagatavotos dalībai XXVII Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVII deju
svētkos.
Apstiprināja ﬁnansējumu
digitālo mācību līdzekļu iegādei
Apstiprināja
piešķirtā
valsts
budžeta ﬁnansējuma digitālo mācību
līdzekļu iegādei sadalījumu Balvu
novada
pašvaldības
vispārējās
izglītības iestādēm 2022. gadā - 31
010 euro.
Piešķirs ikmēneša pabalstus
Nolēma
piešķirt
ikmēneša
pabalstu bijušajam Rugāju novada

domes priekšsēdētāja vietniekam,
sākot ar 2022.gada 1.novembri, un
bijušajam Žīguru pagasta padomes
priekšsēdētājam, sākot ar 2022.gada
11.novembri.
Ņems ilgtermiņa aizņēmumu
Nolēma
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu 541 243 euro uz 20
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi ERAF ﬁnansētā
projekta
“Degradēto
teritoriju
revitalizācija Austrumu pierobežā”
īstenošanai.
Piešķir ﬁnansējumu
Nolēma
piešķirt
no
Balvu
novada
pašvaldības
2022.gada
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem
ﬁnansējumu 500,00 euro apmērā
Latvijas Universitātes sieviešu kora
BALTA dalībniecei S.D., dalībai 58.
Austrālijas Latviešu kultūras dienās.

Ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.
Audio ierakstu formāts – www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/Domes sēžu audio ieraksti.

PASNIEGS BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMUS
ATZINĪBAS RAKSTS
Pozitīvo
iniciatīvu
biedrības
“PRO.
ini” dibinātājiem INGŪNAI UN AIGARAM
ANDERSONIEM par pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti, ieguldījumu sporta un izglītības jomas
attīstībā Balvu novadā, pozitīvu novada tēla
veidošanu un novada vārda popularizēšanu;
Bērzpils
pagasta
pārvaldes
vadītājai
BIRUTAI BOGDANEI par pilsonisko un
sabiedrisko aktivitāti un nesavtīgu darbu Bērzpils
pagasta labklājības un attīstības veicināšanā;
Sporta skolotājam JĀNIM DOKĀNAM par
audzēkņu izciliem panākumiem svarbumbu
celšanā un Balvu novada atpazīstamības
veicināšanu;
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniecei VIJAI GAIDUKAI par
pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ilggadēju
profesionālo darbību pašvaldībā un par ģimenes
vērtību popularizējošu tradīciju radīšanu, un
pašvaldības kultūrvides kopošanu;
Rugāju Tautas nama vadītājai GUNTAI
GRIGĀNEI par pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti un ilggadēju, aktīvu un radošu darbu
kultūras nozares norisēs un nozīmīgu ieguldījumu
kultūrvides attīstībā Rugāju pagastā;
Balvu jauktā kora “Mirklis” mākslinieciskajam
vadītājam un diriģentam ULDIM KOKARAM
par profesionālu radošo darbu un nozīmīgu
ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā,
pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda
popularizēšanu;
VUGD Balvu daļas bijušajam darbiniekam
ALEKSEJAM KOVŠOVAM par atbalstu un
augstu profesionalitāti ugunsdrošības un Civilās
aizsardzības jautājumu risināšanā Balvu novadā;
Balvu
novada
iedzīvotājai
ILVETAI
LOČMELEI par pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti un ieguldījumu bez vecāku gādības
palikušo bērnu audzināšanā un ģimeniskas vides
nodrošināšanā;
Kubulu
Kultūras
nama
darbiniecei
DZINTRAI MACULEVIČAI par pilsonisko un
sabiedrisko aktivitāti, profesionālu un nesavtīgu
darbu Kubulu Kultūras namā;
Briežuciema pagasta Tautas nama vadītājai
ZITAI MEŽALEI par profesionālu, radošu
un apzinīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu
kultūrvides attīstībā Briežuciema pagastā;
Baltinavas pagasta zemnieku saimniecības
“Mītkes” īpašniecei VELTAI MĪTKEI par
nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā
Balvu novadā;
Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei
metodiskajā
jomā
VALIJAI
MULDIŅAI

par metodisko atbalstu izglītības procesa
organizēšanā
pedagoģijā
un
skolvadības
jautājumos un ieguldījumu izglītības kvalitātes
sekmēšanai Balvos un novadā;
P/A “San-Tex” komunālinženierim un Ārējā
ūdens vada un kanalizācijas dienesta vadītājam
AIVARAM PUGEJAM par profesionālu, atbildīgu
un godprātīgu darbu p/a “San-Tex”;
Balvu
Mūzikas
skolas
skolotājam,
Balvu jauktā kora “Mirklis” kormeistaram,
pūtēju
orķestra
“Balvi”
dalībniekam
un
koncertmeistaram
ĢIRTAM
RIPAM
par
profesionālu radošo darbu un nozīmīgu
ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā
un novada vārda popularizēšanu;
Ģimenes ārstei TATJANAI SLUKINAI par
profesionalitāti, ilggadēju, pašaizliedzīgu un
nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju
veselības aprūpes nodrošināšanā;
Rugāju vidusskolas šefpavārei un aizbildnei
VALENTĪNAI SPROĢEI par pilsonisko un
sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu bez
vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanā un
ģimeniskas vides nodrošināšanā;
Bērzpils pamatskolas direktorei ILONAI
STEPĀNEI par profesionālu darbu skolas vadībā
un mērķtiecīgu izglītības procesa organizēšanu,
skolas pozitīva tēla veidošanu un popularizēšanu;
Medņevas
Tautas
nama
vadītājai
SKAIDRĪTEI ŠAICĀNEI par ilggadēju, aktīvu
un radošu darbu kultūras nozares norisēs,
kultūras vērtību un prasmju saglabāšanu un
nodošanu nākamajām paaudzēm, un nozīmīgu
ieguldījumu kultūrvides attīstībā Medņevas
pagastā;
Balvu novada pašvaldības administrācijas
Attīstītības
plānošanas
nodaļas
projektu
vadītājai un uzņēmējai SANTAI ŠMITEI par
nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā
Balvu novadā un novada attīstībā, vadot lokāla,
valstiska un starptautiska līmeņa projektus un
popularizējot Viļakas pilsētas un novada vārdu;
Vācu valodas skolotājai un nemateriālā
kultūras mantojuma pētniecei un praktizētājai
EVITAI ZAREMBAI – KRĪGEREI par aktīvu
un radošu darbu kultūras nozares norisēs,
ieguldījumu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras
mantojumu vērtību un prasmju saglabāšanā un
apkopošanā;
SIA “Balvu Vaduguns” žurnālistei INGRĪDAI
ZINKOVSKAI par ilggadēju un profesionālu
darbu
aktuālu
jautājumu
atspoguļošanā
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”;
Balvu novada pašvaldības administrācijas
Attīstītības
plānošanas
nodaļas
projektu
vadītājai VINETAI ZELTKALNEI par nesavtīgu
ieguldījumu novada attīstībā, vadot lokāla,
valstiska un starptautiska līmeņa projektus.
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PATEICĪBAS RAKSTS
Baltinavas
pagasta
iedzīvotājai
INĀRAI
DAUKSTEI
par
ilggadēju,
profesionālu
darbu
Baltinavas pagasta vides un teritorijas labiekārtošanā,
tādejādi veicinot pozitīvu Balvu novada tēlu un novada
vārda popularizēšanu;
P/A “San-Tex” ārējā ūdensvada un kanalizācijas
dienesta darbiniekam DAINIM GRIGORJEVAM par
profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu p/a “SanTex”;
Ziedu
darbnīcas
Nr.8.
vadītājai
IRINAI
KARUZINAI par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā
Balvu novadā un iesaistīšanos novada sabiedriskajā
dzīvē;
Bērzpils pagasta pārvaldes saimniecības pārzinim
MĀRIM LAZDIŅAM par profesionālu darbu Bērzpils
pagasta vides un teritorijas labiekārtošanā, tādejādi
veicinot pozitīvu Balvu novada tēlu un novada vārda
popularizēšanu;
Kubulu pagasta pārvaldes darbiniecei TATJANAI
SADOVŅIKOVAI par profesionālu un nesavtīgu darbu
Kubulu pagasta pārvaldē;
Rugāju pagasta iedzīvotājai BIRUTAI SAULĪTEI
par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un profesionālu
un nesavtīgu darbu Rugāju pagastā;
Rugāju pagasta pārvaldes darbiniece NELLIJAI
STĒRNIECEI par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu
darbu Rugāju pagasta pārvaldē;
Balvu Novada muzeja ekspozīciju un izstāžu
kuratorei DACEI TEILĀNEI par ilggadēju ieguldījumu
dzimtā
novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā un novada vārda popularizēšanā;
Medņevas pagasta tehniskajam strādniekam
JĀNIM VANCĀNAM par ilggadēju, godprātīgu un
profesionālu darbu Medņevas pagasta pārvaldē;
Bijušajai Rugāju novada pašvaldības darbiniecei
VALENTĪNAI VOITEI par ilggadēju, godprātīgu un
profesionālu darbu pašvaldībā;
Balvu novada romu mediatorei un romu biedrības
“Māro” dalībniecei RASMAI ZAHARENKO par nesavtīgu
darbu, pildot romu mediatora pienākumus, un Viļakas
pilsētas un Balvu novada vārda popularizēšanu;
Rugāju vidusskolas darbiniecei JANĪNAI ZUŠAI
par profesionālu, atbildīgu un godprātīgu darbu Rugāju
vidusskolā.
SIA “TAKO SD” valdes priekšsēdētājam, uzņēmējam
TĀLIM KORLAŠAM par iniciatīvu un ieguldījumu
novada vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, vides
labiekārtošanā un pozitīva novada tēla veidošanā.
Uz pasākumu tiks aicināti arī tie Atzinības rakstu
saņēmēji, kuri nevarēja piedalīties Balvu novada
svētkos 16.jūlijā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta darbinieks JURIJS ČEREVINS un Balvu
Mūzikas skolas profesionālās un interešu izglītības
skolotāja LINDA VĪTOLA.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

BALVU NOVADA ZIŅAS

IZSLUDINA IZSOLES

Notiks Balvu novada
izglītības attīstības
stratēģijas publiskā
apspriešana

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.

APBŪVES NOMAS/ NOMAS TIESĪBAS UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma
Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 1,3064 ha platībā.
• Apbūves nomas tiesību nosacītā sākumcena – 495,00 euro (bez PVN).
• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 14.novembrim plkst.16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
• Visiem pretendentiem līdz 2022.gada 14.novembrim plkst.16.00
jāsamaksā reģistrācijas maksa 30,00 euro un nodrošinājuma
maksa 20,00 euro, Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

•

•

IZSOLE NOTIKS: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada
16.novembrī plkst.12.40.
•
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā
9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3815 003 0108 daļu, 2,8617 ha platībā (t.sk. bērnu rotaļu laukums,
pludmales zona, laivu piestātne, viens strītbola laukums, divi volejbola
laukumi, piecas kemperu pieslēgumu vietas un pieci atpūtas namiņi).
• Nomas maksas nosacītā sākumcena – 4248,00 euro (bez PVN).
• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 14.novembrim plkst.16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
• Visiem pretendentiem līdz 2022.gada 14.novembrim plkst.16.00
jāsamaksā reģistrācijas maksa 30,00 euro un nodrošinājuma
maksa 100,00 euro, Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
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Saskaņā ar Balvu novada domes 27.oktobra sēdes lēmumu “Par Balvu
novada izglītības attīstības stratēģijas 2022.-2027.gadam projekta
apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 22.
4. §) no 2022.GADA 7. NOVEMBRA LĪDZ 2022.GADA 6.DECEMBRIM
notiks Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas projekta publiskā
apspriešana.
Ar Balvu novada izglītības attīstības stratēģijas 2022.- 2027.
gadam projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības 1.stāvā,
Izglītības pārvaldes telpās, Bērzpils iela 1a, Balvos, darba dienās no
8.30 līdz 17.00, kā arī Balvu novada pašvaldības interneta mājaslapā:
www.balvi.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Balvu novada Izglītības
pārvaldē Bērzpils 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, pa pastu vai
elektroniski uz e-pastu izglparvalde@balvi.lv
līdz 6. decembrim.
Rakstisks iesniegums iesniedzams brīvā formā ar norādi – par Izglītības
attīstības stratēģiju. Iesniegumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu,
dzīvesvietu, adresi un kontaktinformāciju (tālrunis vai e-pasts) ﬁziskām personām, reģistrācijas numuru, adresi un kontaktinformāciju
- juridiskām personām.

Balvu novada bāriņtiesa
informē

IZSOLE NOTIKS: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada
16.novembrī plkst.13.00.

Diāna Astreiko

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

10.novembrī aprit gads kopš
darbu uzsākusi Balvu novada
Bāriņtiesa
(turpmāk
tekstā
– Bāriņtiesa) – iestāde, kura
pārstāv bērnu un personu ar
ierobežotu rīcībspēju tiesības un
intereses.
Bāriņtiesā
ir 299
aktīvās
lietas. Ārpusģimenes aprūpē atrodas
124 novada bērni, no kuriem 32
atrodas audžuģimenēs, 2 bērni
specializētajās
audžuģimenēs,
2
krīzes audžuģimenēs, 3 ilgstošās
sociālās
aprūpes
un
sociālās
rehabilitācijas institūcijās un 85
aizbildnībā. 42 vecākiem ir ierosinātas
aizgādības tiesību lietas (pārtrauktas
aizgādības tiesības). Novadā ir 18
audžuģimenes. 30 personām ar
ierobežotu rīcībspēju ir nodibināta
aizgādnība un iecelti aizgādņi.
Bāriņtiesas pastāvēšanas gada
laikā ir bijusi arhīva pārbaude un
Bāriņtiesas lietu pārbaude, ko veic
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija, kas noritējušas bez
būtiskiem aizrādījumiem. Mēnesī
Bāriņtiesas darbinieki apmeklē vidēji
5-6 tiesas sēdes.
Bāriņtiesa aicina personas, kas
redz sevi kā potenciālos aizbildņus,
adoptētājus
vai
audžuģimenes,
griezties Bāriņtiesā ar iesniegumu,
pēc kā saņemšanas tiks sniegta
informācija par tālākām darbībām
statusa nokārtošanai. Kā arī ziņot
Bāriņtiesai par visiem pārkāpumiem,
ko redzat bērnu un personu ar
ierobežotu
rīcībspēju
tiesību
pārkāpumu jomā, kā to nosaka Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 73.panta
pirmā daļa – katra iedzīvotāja
pienākums ir sargāt savu un citu
bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā
pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu Pils ielā 34C, Viļakā, Balvu
novadā, ar kadastra numuru 3815 004 0146, kas sastāv no vienas
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3815 004
0143, 0,6524 ha platībā.
• Izsoles sākumcena - 4581,00 euro.
• Izsoles solis – 20,00 euro.
• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 5.decembrim plkst.16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
• Visiem pretendentiem līdz 2022.gada 5.decembrim plkst.16.00
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma
cenas, t.i. 458,10 euro un reģistrācijas maksu 5,00 euro Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele
banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
IZSOLE NOTIKS: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada
7.decembrī plkst.10.00.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Svīres”, Šķilbēnu pagastā,
Balvu novadā, ar kadastra numuru 3882 001 0012, kas sastāv no
vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
3882 001 0277, 1,13 ha platībā.
• Izsoles sākumcena - 2063,00 euro.
• Izsoles solis – 50,00 euro.
• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 5.decembrim plkst.16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
• Visiem pretendentiem līdz 2022.gada 5.decembrim plkst.16.00
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma
cenas, t.i. 206,30 euro un reģistrācijas maksu 5,00 euro Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele
banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
IZSOLE NOTIKS: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada
7.decembrī plkst.10.20.

KUSTAMĀ MANTA
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu FORD
GALAXY, valsts reģistrācijas Nr.FN9605, izlaiduma gads: 1998,
Reģistrācijas apliecība: AF 3754782. Izsoles sākumcena – 755,00
euro.
• Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 5.decembrim plkst.16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
• Visiem pretendentiem līdz 2022.gada 5.decembrim plkst.16.00
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas,
t.i. 75,50 euro un reģistrācijas maksu 5,00 euro Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele
banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Bāriņtiesa vēlas pateikt paldies
saviem tuvākajiem sadarbības
partneriem – Balvu novada
domei,
Sociālajai
pārvaldei,
īpaši ģimenes atbalsta nodaļas
darbiniecēm,
Pašvaldības
policijai un Valsts policijai.
vai citai bērna tiesību aizsardzības
institūcijai par nolaidību, jebkādu
vardarbību un noziedzīgu nodarījumu
vai administratīvu pārkāpumu pret
bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu
un citādu apdraudējumu, kā arī tad,
ja personai ir aizdomas, ka bērnam ir
priekšmeti, vielas vai materiāli, kas
var apdraudēt paša bērna vai citu
personu dzīvību vai veselību.
Bāriņtiesa piedāvā cilvēkiem,
kam ir grūtības iegādāties apģērbus,
ienākt Bāriņtiesā (iepriekš sazinoties
pa tālruni 64522973 vai 64522978)
un
nepieciešamības
gadījumā
izvēlēties sev piemērotāko apģērbu.

Balvu novada Bāriņtiesas administratīvajā teritorijā strādā 14
darbinieki: priekšsēdētāja Diāna Astreiko, 27809426; priekšsēdētājas
vietniece Liene Čugurova, 26618771, (apkalpo arī Balvu pilsētas
administratīvo teritoriju); locekles: Ginta Vanaga, 26628915 (Balvu
pilsētā); Sandra Čeirāne, 27804505 (Viļakas pilsētā un Susāju pagastā);
Lolita Kindzule, 26189837 (Tilžas un Vectilžas pagastos); Dzintra
Uzkliņģe, 27813669 (Žīguru un Vecumu pagastos); Gaļina Daščenko,
28672443 (Kubulu un Vīksnas pagastos); Jeļena Zelča, 26177972
(Bērzkalnes, Balvu un Kupravas pagastos); Ligita Kokoreviča, 28671551
(Bērzpils un Krišjāņu pagastos); Vineta Cīrule, 26674837 (Baltinavas
un Lazdulejas pagastos); Svetlana Bukovska, 26519805 (Šķilbēnu un
Medņevas pagastos); Jana Briede, 26667258 (Rugāju un Lazdukalna
pagastos), lietvede Leontīna Pundure, arhivāre Zane Kriviša, 64522973,
64522978.

IZSOLE NOTIKS: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada
7.decembrī plkst.10.40.
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Aktuāli Balvu pilsētā

Noslēgušies ceļa posma atjaunošanas
darbi Vidzemes ielā
Kristiāns Bokta (informācija un
foto)
Balvu novada pašvaldība
2021.gada maijā startēja
projektu konkursā “Atbalsts
pašvaldībām
augstas
gatavības
investīciju
projektu
īstenošanai
Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai 2021. un
2022.gadā” par Vidzemes
ielas posma atjaunošanu,
cerot uz valsts atbalstu.
Pašvaldība darbus minētajā
objektā
uzsāka
par
savu

līdzﬁnansējuma daļu, noslēdzot
līgumu ar SIA “Riviera L”.
Jāatzīst,
ka
valsts
neatbalstīja šo projektu, kā
rezultātā Vidzemes ielas posma
atjaunošanas darbi tika apturēti,
un pašvaldība uzsāka kārtot
aizdevumu, lai darbi varētu
atsākties.
Darbu ietvaros tika veikta
asfalta seguma izbūve ielas
posmā no Balvu profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
(BPVV) līdz Balvu pilsētas robežai,
piebrauktuvju sakārtošana, kā
arī stāvvietas izbūve pie BPVV.
Ceļa posma
atjaunošanas
darbi
Vidzemes
ielā atsākās
šī gada
septembrī,
noslēdzot
jaunu līgumu
ar SIA
“Vlakon”
par kopējo
līgumcenu
251 679, 99
euro.

Balvu pilsētas pārvalde tiekas ar pilsētā
esošajiem iestāžu vadītājiem
Kristiāns Bokta (informācija un
foto)
Balvu pilsētas pārvaldes
vadītāja Maruta Castrova uz
tikšanos 2.novembrī aicināja
Balvu
pilsētas
teritorijā
esošos pašvaldības un valsts
pārvaldes iestāžu vadītājus,
lai
kopīgi
pārrunātu
aktuālos
jautājumus,
meklētu risinājumus, kā arī

Kā rūpēties par Balvu novada
ūdenstilpju apsaimniekošanu?
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
Lai
saprastu
un
noteiktu
darbības
virzienu,
kā
turpmāk
pašvaldībai rūpēties par ūdenstilpju
apsaimniekošanu,
Balvu
novada
domes un pašvaldības vadība, domes
Tautsaimniecības un vides komitejas
priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks,
pašvaldības speciālisti tikās ar Valsts
vides dienesta Latgales reģionālās
pārvaldes zvejas kontroles daļas
vecāko inspektoru Jāni Jaundžeikaru
un pieredzējušiem zvejniekiem, lai
diskutētu par labāko risinājumu šajā
jautājumā.
Balvu novadā ir 4 publiskie ezeri –
Balvu, Pērkonu, Svātiunes un Viļakas
ezeri, no kuriem trim, izņemot Svātiunes
ezeru, ir noteikts rūpnieciskās zvejas
aizliegums.Ezeri, kuros zvejas tiesības
pieder valstij, Balvu novadā ir Kalnis,
Lazdags, Lielais Pokuļovas, Ploskīnes,
Sprūgu (Sprogu) un Tepenīcas ezers.
Pēdējā gada laikā, lai veiktu mākslīgu
zivju resursu palielināšanu Balvu novada
ezeros Valsts atbalsta pasākuma „Zivju
resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā
arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” ietvaros Balvu
novada pašvaldība īstenoja projektu
„Zivju resursu pavairošana Balvu novada
ezeros 2021.gadā”. Tā rezultātā ezeros
tika ielaisti 26 800 gab. zandartu mazuļi
(Balvu ezerā - 9 000 gab., Pērkonu ezerā –
13 000 gab. un Sprogu ezerā - 4 800 gab.).
Projektā “Līdaku pavairošana Viļakas un

uzklausītu ieteikumus un
stratēģijas nākotnei.
Šīs tikšanās mērķis bija
vairot
kopējo
sadarbību,
kas
nodrošinātu
Balvu
pilsētas
teritorijā
esošajām
iestādēm aktīvāku savstarpējo
komunikāciju un informācijas
apmaiņa
par
būtiskākajiem
jautājumiem, kā arī iespēju
dažādās
dzīves
situācijās
atbalstīt vienam otru.
Tikšanās laikā
uzmanība
tika veltīta arī
Balvu pilsētas
gaidāmajai 95
jubilejai, aicinot
Balvu pilsētas
teritorijā esošām
iestādēm jau
šobrīd sākt domāt,
kā katra iestāde
individuāli un
kopīgi varētu
iesaistīties svētku
atmosfēras
radīšanā.

Balvi gatavojas Ziemassvētkiem
Kristiāns Bokta
Lai
arī
šoziem
Balvu
pilsēta
gada tumšākajā laikā iemirdzētos
Ziemassvētku
noskaņās,
Balvu
pilsētas pārvalde ir uzsākusi darbu pie
svētku noformējuma plānošanas un
organizēšanas. Pilsētas Ziemassvētku
noformējums tiek veidots gan no
iepriekšējo
gadu
saglabājušajiem
svētku dekoriem, gan arī mērķtiecīgi
tiek papildināts ar jauniem elementiem,
lai pārsteigtu mūsu novada iedzīvotājus
un ciemiņus.
Arī šoziem Balvu pilsēta ietērpsies svētku
rotā – pilsētu rotās gaismiņu virtenes, svētku dekori apgaismes
stabos, kā arī ar jauniem elementiem tiks izgreznots pilsētas parks
un skvērs. Protams, nevar aizmirst par pašu galveno pilsētas rotu –
Ziemassvētku egli -, kura jau ir noskatīta Viļakas pusē. To rotās jau
tradicionālie Ziemassvētku dekori, un savā pilnībā tā iemirdzēsies
27.novembrī. Balvu pilsētas pārvalde aicina arī pilsētas iedzīvotājus
iespēju robežas izvēlēties savus īpašumus un esošas teritorijas
dekorēt ar silto toņu (dzeltenām, zeltainām) lampiņām, lai kopīgu
radītu vienotu svētku noskaņu.

WWW.BALVI.LV

Svātiunes ezerā” tika veikta vienvasaras
līdaku pavairošanu divos ezeros - Viļakas
ezerā, pavairojot 3000 vienvasaras līdaku
mazuļus un Svātiunes ezerā - 3600 gab.
Abos ezeros ir nepieciešama mākslīga
līdaku mazuļu pavairošana, jo intensīvas
makšķerēšanas rezultātā, līdaku skaits
ir viegli ietekmējams, un tas noved pie
tā, ka ezera resurss nespēj veikt dabīgu
zivju atražošanu. Ezeri ir pielāgoti līdaku
sugai, līdz ar to pavairotās zivis turpinās
attīstīties un augt.
Tika diskutēts arī par to, atļaut vai
neatļaut licencēto makšķerēšanu Balvu
novada publiskajos ezeros. Aktualizēts
tika jautājums par vēžu nozvejas
legalizēšanu, jo, piemēram, Balvu ezerā to
ir daudz, un zvejniekiem tie nereti iekļūst
lomā. Pašlaik, dodoties vēžot, ir jāievēro
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”. Ar licencētu vēžošanu
iespējams nodarboties sešās Latvijas
vietās, starp kurām nav Balvu novada
ūdenstilpes, līdz ar to Valsts vides dienests
atgādina, ka par vēžošanas noteikumu
pārkāpšanu ir paredzēts naudas sods līdz
350 euro. Galvenie secinājumi pēc šīs
tikšanās reizes:
1. Pašvaldībai ir jāparedz līdzekļi
ūdenstilpju izpētei.
2. Balstoties uz šiem izpētes rezultātiem,
jāsadarbojas ar Zivju fondu, lai veicinātu
zivju resursu pavairošanu un atražošanu.
3. Jāapseko, kuriem ezeriem ir ezeru
apsaimniekošanas plāni.
4. Jāsakārto pašvaldības normatīvais
regulējums,
kas
noteiks
vienotu
pieeju visām Balvu novadā esošajām
ūdenstilpēm, to apsaimniekošanai un
attīstībai.
Viens
no
galvenajiem
diskusijas tematiem bija,
vai atļaut rūpniecisko zveju
Balvu novada ezeros? Pēc
ūdenstilpes
kvadratūras,
dziļuma
un
bioloģiskās
daudzveidības
tie
varētu
būt tikai Balvu, Viļakas un
Svātiunes ezeri. Rūpnieciskā
zveja paredz ne tikai zivju
nozveju, bet arī zivju resursu
atjaunošanu, bet lai tos
atjaunotu, ir nepieciešama
ezeru izpēte, lai saprastu,
kādas zivju sugas šajos
ezeros dzīvo.

Balvu novada iedzīvotāj!
Balvu novada pašvaldība vēlas noskaidrot arī Jūsu viedokli, kā turpmāk
būtu jāapsaimnieko Balvu novada ūdenstilpes.
1.Vai
Balvu,
Pērkonu
un Viļakas ezeros būtu
jāatļauj rūpnieciskā zveja?
Tas nozīmētu, ka pašvaldība
rīkotu
rūpnieciskās
(pašpatēriņa) zvejas tiesību
nomas izsoli, kur būtu noteikta
viena rūpnieciskās zvejas rīka
(piemēram, zvejas tīkla vai
zvejas murda) izsoles vienība
rūpnieciskajai
(pašpatēriņa)
zvejai.
Jā

2. Vai Balvu, Pērkonu un Viļakas ezeros
būtu jāievieš licencētā makšķerēšana?
Tas nozīmētu, ka, lai zvejotu šajos ezeros,
būs jāiegādājas kādu no makšķerēšanas
licencēm, piemēram, vienas dienas vai
viena mēneša licenci. Bez šādas licences
zvejot šajos ezeros nevarētu. To attiecīgi
pārraudzītu kontrolējošās iestādes.
Jā
Nē
Cits

Nē
Cits

3.Citi
komentāri,
viedokļi,
ieteikumi
pašvaldības
ūdenstilpju
apsaimniekošanas uzlabošanai.

Aizpildīto aptaujas anketu no izdevuma var iemest Balvu novada administrācijas
ēkas, Viļakas pilsētas un pagastu pārvalžu “Iesniegumu kastītēs”. Aptauju
iespējams aizpildīt arī elektroniski mājaslapā www.balvi.lv.
Aptauju aicinām aizpildīt un iesniegt līdz 2022. gada 21. novembrim.
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Piedalies aptaujā un izsaki savu viedokli!
Kristiāns Bokta
Tieši Balvu muiža – viens no Balvu
muižas apbūves elementiem - sevī nes visu
Balvu pastāvēšanas vēsturi - no 18.gs. līdz
pat mūsdienām. No Balvu muižas vēstures
zināms, ka tā ir pamatīgi cietusi divos
ugunsgrēkos – 1920. un 1944. gadā -,
kuru rezultātā no bijušās muižas greznības
mūsdienās ir saglabājušies niecīgi fragmenti.
Senākais muižas pils ēkas projektēšanas
plāns, kas saglabājies, saistās ar 1930.gadā
veiktajiem darbiem, kad ēka tika piemērota
skolas vajadzībām.

Šobrīd Balvu muižā notiek aktīvi renovācijas
darbi, kuru rezultātā muiža piedzīvo vērienīgas
pārmaiņas. Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā
jūtas, ko domā un vēlas mūsu novada iedzīvotāji
attiecībā uz Balvu muižas nākotni.
Balvu muižas apbūve ir vērtīgs vietējas
nozīmes
arhitektūras
piemineklis
(valsts
aizsardzības Nr. 2834), kas atspoguļo 18., 19.
gadsimta muižu būvniecības tradīcijas Latgales
teritorijā. 2021.gadā norisinājās aktuālā kultūras
pieminekļa (Balvu muižas apbūves) apsekošana,
kurā tika konstatēts, ka pieminekļa saglabātības
stāvoklis ir apmierinošs.
Balvu muižas apbūvē ietilpst vairākas
19.gadsimta otrajā pusē celtas mūra ēkas, no

kurām saglabājušās ir muižas klēts, pārbūvētā
muižas kungu māja, kalpu māja, saimniecības
ēkas un ēku drupas Balvu ezera krastā (pieminekļa
aizsardzības zonā) – stallis, pienotava, dzirnavas
u.c. Muižas apbūves vidusdaļā daļēji saglabājies
parks, kuram diemžēl pilnībā zudis pastaigu ceļu
tīkls.
Veicot kultūras pieminekļa apsekošanu,
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde savos
atzinumos norādīja, ka saimnieciskā darbība
kultūras piemineklī un tā aizsardzības zonā
veicama, saglabājot vēsturiski nozīmīgo plānojumu
un telpisko struktūru, atbilstošo vidi, ainavu,
apzaļumošanas un labiekārtošanas raksturu, kā
arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.

APTAUJA PAR BALVU MUIŽAS NĀKOTNI
1. Kādā stilistiskā virzienā attīstīt Balvu muižas apbūvi?
Atzīmējiet tikai vienu variantu.

3. Kam vēl Jūsuprāt būtu jāatrodas Balvu muižā (no
iepriekš neminētā)?

Vadoties pēc arhitektoniski mākslinieciskās izpētes atzinuma,
paredzēts saglabāt un restaurēt senākās durvis, rokturus,
podiņu krāsnis, kāpnes, iespēju robežās - grīdas, ﬂīzes muižas
vestibilā – aizstājot trūkstošos elementus ar rekonstrukcijām.

Skolas ēkas stilistika

Muižas laiku stilistika

2. Kam noteikti būtu jāatrodas Balvu muižā?
Iekštelpu atjaunošanas darbi tiek veikti balstoties uz projektēšanas plānu, kas saglabājies
no 1930.gadā veiktajiem darbiem, kad ēka tika piemērota skolas vajadzībām. Darbi
tiek veikti saglabājot atsevišķus Nacionālās kultūras pārvaldes norādījumos iekļautos
elementus, atbilstoši veiktajai arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei.

4. Kā rīkoties ar vērtīgiem jaunāku laiku veidojumiem
(piemēram, kamīnu) Balvu muižā?
Atzīmējiet tikai vienu variantu.
Saglabāt
Demontēt
Saglabāt, bet vizuāli pielāgot tā laika
vēsturiskajai stilistikai
Katrā rindiņā atzīmējiet tikai vienu variantu.
Pilnībā
neatbalstu

Neatbalstu

Cits:
Daļēji
atbalstu

Atbalstu

Pilnībā
atbalstu

5. Ieteikumi vai idejas tālākajai Balvu muižas attīstībai!

Koncertzāle
Izstāžu zāles
Konferenču zāle
Muzejs
Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma
centrs
Balvu novada
pašvaldības
administrācija
Pilsētas pārvalde

PALDIES PAR JŪSU VIEDOKLI!

Izglītības un kultūras
pārvaldes

Aizpildīto aptaujas anketu no izdevuma var iemest
Balvu novada administrācijas ēkas, Viļakas pilsētas un
pagastu pārvalžu “Iesniegumu kastītēs”.

Bibliotēka
Biedrības
Pieaugušo izglītība

Aptauju var aizpildīt arī elektroniski mājaslapā
www.balvi.lv .

Kafejnīca
Banketu zāle

Aptauju iespējams aizpildīt un iesniegt līdz
2022. gada 21. novembrim.

Amatnieku darbnīca
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PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Diskutē par aktuāliem jautājumiem
Baltinavas pagastā
Madara Siliņa (informācija un foto)

12.
oktobrī
Baltinavas
Kultūras
namā
norisinājās
Balvu novada domes vadības,
deputātu
un
speciālistu
tikšanās ar Baltinavas pagasta
iedzīvotājiem. Ar iedzīvotājiem
tikās Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs,
priekšsēdētāja
vietniece
Sandra
Kapteine,
izpilddirektore Daina Tutiņa,
izpilddirektora
vietnieks
administratīvajos un ﬁnanšu
jautājumos
Tamāra
Locāne,
izpilddirektora
vietnieks
attīstības
plānošanas
un
nekustamā īpašuma jautājumos
Jānis Bubnovs, deputāte Sandra
Kindzule, deputāte, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētāja Aija
Mežale, deputāte, Sociālo un
veselības aprūpes jautājumu
komitejas priekšsēdētāja Ruta
Cibule, kā arī deputāts Jānis
Trupovnieks. Imants Slišāns
šajā tikšanās reizē piedalījās gan
kā deputāts, gan kā Baltinavas
pagasta iedzīvotājs.
Lielu
iedzīvotāju
interesi
radīja
projekts
“Baltinavas
muzeja ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana”.
Iedzīvotājus
satrauc projekta lielās izmaksas,
un tas vai ieguldītie ﬁnanšu līdzekļi
tiks attaisnoti. Projektu vadītājs
Gatis Siliņš klātesošos informēja
par projekta izmaksu pozīcijām,
prezentācijā parādīja iecerēto gala
iznākumu - vizuāli pievilcīgu ēkas
fasādi. Muzeja ēkas viena daļa ir
būvēta Latvijas brīvvalsts laikā
un otrā daļa padomju laikā. Ēka
laika gaitā ir tehniski novecojusi,
ir lieli siltumenerģijas zudumi,
kas prasa lielu malkas patēriņu,
lai
telpas
piesildītu.
Muzejā
glabājas eksponāti, kuri prasa
noteiktu mikroklimatu. Realizējot
siltināšanas projektu, ir plānots
uz muzeja jumta uzstādīt saules
paneļus. Pēc projekta realizācijas
ietaupīsies kurināmā apjomi, kā
arī muzejs pats sevi nodrošinās ar
elektroapgādi. Projekta kopējās
izmaksas ir 481 731 euro, no kuriem
230 000 euro ir ERAF ﬁnansējums,
12 176, 47 euro ir valsts dotācija
pašvaldībām,
bet
pašvaldības
ﬁnansējums ir 239 554, 53 euro.
Projekta
realizācijā
paredzētie
darbi - logu un durvju nomaiņa,
grīdu un pamatu siltināšana, ēkas
fasādes siltināšana un apdare,
jumta siltināšana un seguma maiņa,
ventilācijas
ierīkošana,
apkures
katla
maiņa,
ēkas
iekšdarbi,
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
ārējo tīklu sakārtošana, saules
paneļu uzstādīšana, apgaismojuma
nomaiņa, teritorijas labiekārtošanas
darbi. Sākotnēji projekta paredzētā
summa pēc projektētāju sniegtajiem
datiem bija 354 766 euro 66 centi,
bet pēc noslēgtajiem būvniecības un
būvuzraudzības iepirkumiem šī gada
sākumā radās sadārdzinājums.
Kā
informēja
Sergejs
Maksimovs, piesaistot ﬁnansējumu
nav iespējams uzbūvēt jaunu ēku,
kas, protams, izmaksātu mazāk.
Šajā situācijā ir jāizvēlas vai nu
renovēt vai nerenovēt ēkas. Domes
deputāti un Attīstības plānošanas
nodaļa
pieņēma
lēmumu,
ka
renovācija
ir
nepieciešama.
Priekšsēdētājs norādīja, ka šajā
situācijā, kad iedzīvotājiem radušās
neskaidrības un jautājumi par
projekta
izmaksām,
izpalikusi
diskusija, kurā iedzīvotājiem tiktu
paskaidrotas
projekta
izmaksas
un veicamo darbu nepieciešamība.
Deputāte Sandra Kindzule norādīja,
ka baltinavieši var būt priecīgi un
lepni, ka Baltinavā būs šāda skaista

WWW.BALVI.LV

Papildu
pietura
autobusu
maršrutā
Rīga – Žīguri
VSIA Autotransporta direkcija

Atklājot sanāksmi, Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte
Tabore un priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs norādīja uz šādu
tikšanos nozīmīgumu, lai visus sasāpējušos jautājumus un
neskaidrības varētu izrunāt klātienē un sniegtu iedzīvotājiem
atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
un mūsdienīga ēka. Cilvēkiem būs
patīkami braukt un apmeklēt šo ēku.
Baltinavas muzeja izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Anita Ločmele informēja, ka šajā
gadā muzejā viesojušies un izstādes
apskatījuši 1326 apmeklētāji, turklāt
šajā skaitā nav iekļautas tūristu
grupas, kas vestas ekskursijās pa
Baltinavu, apmeklējot teātra izrādes
pagastā. Deputāts Jānis Trupovnieks
tikšanās dienā apmeklēja Baltinavas
muzeju un bija patīkami pārsteigts
par izstādēm un lielo rosību, kas
notiek muzejā.
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Daina
Tutiņa
klātesošos informēja par iecerēm
attiecībā uz Baltinavas Tiesas namu
un aicināja iedzīvotājus izteikt
savus viedokļus par šo ēku. 2021.
gada novembrī Tiesas namam, kas
ir pirmais Latvijas brīvvalsts laikā
uzbūvētais Tiesas nams, apritēja
85.gadskārta. Ēkā šobrīd ir atvērts
Baltinavas radošais centrs, kurā
aktīvi darbojas Baltinavas audēju
pulciņš un pulciņa vadītāja Iveta
Gabrāne, vietējās rokdarbnieces,
tautas muzikanti. Iveta Gabrāne
klātesošos informēja par audēju
pulciņa un rokdarbnieku veikumu
vairāku gadu laikā. Deputāte Ruta
Cibule pastāstīja, ka Tiesas namā
ieplānots izveidot Ziemeļlatgales
tautas tērpu informācijas centru un
arī vēsturisko tiesas zāli. Tas, kā vēl
būtu iespējams attīstīt šo ēku, ir
atkarīgs no sadarbības partneriem.
Baltinavas
Kultūras
nama
vadītāja Lidija Ločmele aicināja
klātesošos
aizpildīt
aptaujas
anketu par kultūras
aktivitātēm
Baltinavā,
lai arī iedzīvotājiem
būtu iespēja izteikt savu viedokli
un
piedalīties
kultūras
dzīves
veidošanā.
Lidija
Ločmele
norādīja, ka svarīgs uzdevums,
kas būtu jārisina kultūras dzīves
baudīšanas uzlabošanai Baltinavas
Muižas
parkā,
ir
sabiedriskās
tualetes nodrošināšana, jo esošās
tualetes ir sliktā stāvoklī. Uz
vasaras pasākumiem tiek īrētas
pārvietojamās tualetes, diemžēl
to izmaksas nav mazas. Ir jādomā
par to vai jāiegādājas jaunas
tualetes, vai jāturpina tās nomāt uz
pasākumiem.
Tikšanās laikā tika runāts arī par
kokiem Muižas parkā, kas, gadiem
ejot, kļuvuši vizuāli nepievilcīgi
un raisa domas par to bīstamību.
Iedzīvotāji ir vērsušies pašvaldībā
ar lūgumu nozāģēt bīstamos kokus,
taču tam nepieciešams saskaņojums
ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Baltinavas Muižas parkam ir pasūtīta
kadastrālā
uzmērīšana,
kas,
iespējams, palīdzētu rast risinājumu
šī jautājuma sakārtošanā, kā arī
sekmētu nākamo soli Baltinavas

parka attīstībā un apsaimiekošanā.
2023. gadā ir ieplānots izstrādāt
Baltinavas Muižas parka vides
dizaina
projektu,
tiek
meklēti
risinājumi vides dizaina projekta
izstrādē ar iespējami mazākām
izmaksām.
Šogad
izsludinātā
iepirkuma
rezultātā
lētākais
piedāvājums sastādīja 9000 euro
bez PVN, tā nebija adekvāta summa
šāda projekta izstrādei, tāpēc līgums
netika noslēgts.
Baltinavas iedzīvotāji satraucas
par drošību Kārsavas ielā, īpaši
posmā pie vidusskolas, kur bieži
vien vieglo automašīnu vadītāji,
tāpat arī kravas automašīnu vadītāji
neievēro ātruma ierobežojumus.
Iespējamais risinājums drošības
uzlabošanai
šajā
posmā
būtu
uzstādīt ātrumu ierobežojošu zīmi
30 km/h, vai ātruma slāpētāju
(“guļošo policistu”), vai arī izveidot
trotuāru no Baltinavas vidusskolas
līdz pagasta centram. Bažas rada arī
kravas automašīnas, kas, braucot
no Tilžas, izvēlas ceļu, kas ved iekšā
Baltinavas centrā, radot papildus
bīstamību.
Iedzīvotāji
norādīja
par aizsargbarjeras uzstādīšanas
nepieciešamību Tilžas ielā gar
Supenkas krastu.
Baltinavieši norādīja arī uz
neskaidrībām ar bērnu laukumu pie
Baltinavas vidusskolas - vai tas ir
publiski pieejams visiem bērniem,
vai tikai pirmsskolas audzēkņiem.
Sarmīte Tabore paskaidroja, ka bērnu
laukums pie Baltinavas vidusskolas
tika izveidots realizējot Leader
projektu, kurā bija nosacījums, ka
tas ir publiski pieejams ikvienam
interesentam. Bērnu laukumam
apkārt uzstādīts žogs - tas ir
drošības apsvērumu dēļ,
taču
bērnu laukums ir publiski pieejams
visiem.
Nākošajā
plānošanas
periodā Baltinavas pagasta pārvalde
centīsies
piesaistīt
ﬁnansējumu
bērnu laukuma pie muižas parka
aktivitāšu papildināšanai, iespējams,
ar āra trenažieriem.
Tikšanās izskaņā iedzīvotāji
aicināja
vadību
un
deputātus
pievērst uzmanību arī bijušajai
Kristīgajai
internātpamatskolai,
kas jau vairākus gadus stāv bez
pielietojuma. Ēka divas reizes tika
izlikta izsolē Baltinavas novada
laikā, taču, neveiksmīgi.
Noslēdzot
tikšanos
ar
iedzīvotājiem priekšsēdētājs aicināja
veidot iedzīvotāju padomi, kas
radušos jautājumus, neskaidrības
vai nepieciešamos darbus Baltinavas
infrastruktūras
sakārtošanai
un
iedzīvotāju labsajūtas veicināšanai,
apkopotu un par tiem sazinātos ar
Balvu novada pašvaldības vadību,
deputātiem
un
atbildīgajiem
speciālistiem.
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Atsaucoties
iedzīvotāju
ierosinājumam, no šī gada 24.
oktobra
reģionālā
sabiedriskā
autobusa maršruta Rīga–Žīguri
kustību sarakstam ir pievienota
jauna pietura “Mežvidi”.
Turpmāk
pieturā
“Mežvidi”
pasažieri varēs izkāpt un iekāpt
autobusa maršruta nr. 7911 Rīga–
Žīguri divu reisu ietvaros: reisā plkst.
14.50 no Rīgas, kas kursē katru dienu,
kā arī reisā plkst. 7.00 no Rīgas, kas
kursē no pirmdienas līdz sestdienai.
Pietura “Mežvidi” atrodas uz autoceļa
Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža
(Vientuļi)” (P35).

Piedāvā
individuālas
apmācības
datora un
interneta
lietošanā
Džūlija Apine
Ja tev ir sajūta, ka vajag
atbalstu un palīdzību datora un
interneta
lietošanā,
gaidīsim
tevi Balvu Centrālajā bibliotēkā!
Sper soli pretī ērtākai ikdienai
–
nomaksā
rēķinus,
noformē
iesniegumus,
izpēti
interneta
vietnes vai sazinies ar tuviniekiem,
izmantojot datoru un internetu.
Vecumam nav nozīmes, galvenais
ir vēlme mācīties!
Tēmas, par kurām varētu runāt:
• Mana digitālā darba vieta;
• Dokumentu izstrāde ar MS Word;
• Internets
un
e-pakalpojumi
(darbošanās
www.latvija.lv;
prasme veikt dažādus maksājumus,
aizpildīt un iesniegt iesniegumus);
• Informācijas
sūtīšana
un
saņemšana e-pastā;
• Fotogrāﬁju
pārsūtīšana
no
viedierīcēm uz datoru, fotogrāﬁju
apstrāde;
• Medijpratība (droša darbošanās
internetā, kā atšķirt viltus ziņas
un neuzķerties uz āķa dažādiem
krāpniekiem u.tml.);
• Sociālie
konti
(Facebook,
Instagram, Draugiem.lv, Twitter,
YouTube);
• Jautājumi, kas mulsina vai rada
nedrošību, darbojoties digitālajā
vidē.
Bezmaksas apmācībām pieteikties
bibliotēkā vai zvanot: 29262063.

BALVU NOVADA ZIŅAS

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
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12. novembrī Lauku labumu Drīzumā ID karte būs
tirdziņš Balvos
obligāts dokuments
Lauma Kaļva
No
2023.gada
1.maija
personas apliecība (eID karte)
būs obligāts personu apliecinošs
dokuments Latvijas pilsonim vai
nepilsonim, kurš sasniedzis 15
gadu vecumu. Līdz ar to, jau no
2021.gada 1.janvāra Latvijas
pilsonim vai nepilsonim, kurš
sasniedzis 15 gadu vecumu, pasi
izsniegs, ja viņam būs derīga
personas apliecība (eID karte),
vai pasi izsniegs vienlaikus ar
personas apliecību (eID karti).
Vienlaikus ar šiem grozījumiem
Personu
apliecinošu
dokumentu
likumā ir noteiktas dažas personu
grupas, uz kurām nosacījums par
personas apliecību (eID kartes)
kā obligātu personu apliecinošu
dokumentu
attiecināms
ilgākā
pārejas periodā, proti, no 2021.
gada 1.janvāra līdz 2030.gada
31.decembrim. Šīs grupas ir:
1) persona, kura Iedzīvotāju reģistra
likumā noteiktajā kārtībā ir sniegusi
ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī;
2) persona, kura saņem pakalpojumus
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā, kas ir
reģistrēta
sociālo
pakalpojumu
sniedzēju reģistrā;
3) persona, kura ir izstājusies no
sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
reģistrā reģistrētas ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas

12. novembrī Balvos, laukumā pie kultūras nama no plkst. 9:00
notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām
ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus,
mājražotāju gardumus, sezonas dārzeņus un augļus, amatniecības
izstrādājumus no tuvākiem un tālākiem zemniekiem, mājražotājiem,
amatu meistariem.

ATRODI SEV
TUVĀKO
DEPOZĪTA
PUNKTU!
Depozīta punktā var nodot
dzēriena iepakojumu, ja uz tā ir
etiķetes vai ir skaidri nolasāms
svītrkods un Latvijas depozīta
zīme.

ŅEM VĒRĀ!
Depozīta punktos var nodot
tikai nesaspiestu un nesaplēstu
depozīta iepakojumu. Nododamo
iepakojumu nepieciešams pilnībā
iztukšot.
Aicinām izmantot atkārtoti
lietojamas
somas
iepakojumu
nogādāšanai uz depozīta punktu.
Situācijās, kad šim mērķim tiek
lietotas kartona kastes, aicinām
tās pirms ievietošanas konteineros
saplacināt.
Konteineri
pie
depozīta
punktiem
domāti
tiem
iepakojumiem, kas netiek pieņemti
depozīta punktā. Izmest sadzīves
vai nešķirotus atkritumus tajos ir
aizliegts.

KO DARĪT,
JA DEPOZĪTA
IEPAKOJUMU
NEPIEŅEM?
Gadījumā, ja nesaplacinātu
iepakojumu ar Latvijas depozīta
zīmi neizdodas nodot taromātā,
lūgums sūtīt depozīta punkta
adresi,
veikala
nosaukumu,
nodošanas laiku un iepakojuma
fotogrāﬁju
ar
labi
nolasāmu
svītrkodu un depozīta zīmi uz
e-pastu
jautajumi@dio.lv
vai
numuru +371 20224214 lietotnē
Whatsapp.
Tāpat
lūgums
ziņot,
ja
manuālajā depozīta punktā Jūsu
depozīta iepakojumus atsakās
pieņemt.

institūcijas, lai saņemtu sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus dzīvesvietā;
4)persona, kura saņem sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
reģistrā
reģistrētas
grupu
mājas
pakalpojumus;
5)
persona,
kurai
noteikta
I
invaliditātes grupa;
6) persona, kura ir virs darbspējas
vecuma;
7) persona, kurai noteikts politiski
represētās personas statuss.
Tāpat vēršam uzmanību uz
to, ka sākot ar 2023.gadu ID karte
būs
nepieciešama
braukšanas
maksas atvieglojumu saņemšanai
sabiedriskajā transportā. Tā kalpos
kā personas identiﬁkācija, saņemot
bezmaksas
braukšanas
biļeti
vai iegādājoties biļeti ar atlaidi
gan iepriekšējā pārdošanā, gan
sabiedriskajā transportā:
• personām ar I un II grupas
invaliditāti;
• politiski represētajām personām;
• nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem;
• bērniem-bāreņiem un bez vecāku
apgādības palikušajiem bērniem;
• daudzbērnu ģimenēm.
Gadījumā, ja pasažierim, kurš
vēlēsies
arī
turpmāk
izmantot
valsts piešķirtās atlaides braukšanai
sabiedriskajā
transportā,
vēl
nav Latvijā izdota eID karte,
Autotransporta direkcija aicina doties
uz PMLP un šādu karti saņemt.

Savukārt,
ja
taromātam
nepieciešama
iztukšošana
vai
apkope, lūgums vērsties pie
konkrētā veikala darbiniekiem.

DEPOZĪTA PUNKTI
BALVOS UN CITUR
NOVADĀ
Taromāti Balvos:
• Maxima Bērzpils iela 15*
• RIMI Brīvības iela 57
• TOP! Partizānu iela 8
• TOP! Brīvības iela 65
• Virši DUS Krasta iela 3
• Taromāti citur novadā:
• AIBE Grūšļeva, Briežuciems
• AIBE Brīvības iela 39, Tilža
• AIBE Kalna iela 1a, Kubuli
• AIBE Kurmenes iela 65, Rugāji
• AIBE Balvu iela 2a, Viļaka
• AIBE Ciemata iela 1, Žīguri
• LaTS Kudrevas iela 1, Upīte
• LaTS Kārsavas iela 4, Baltinava
• LaTS
Mežmalas
iela
2,
Semenova
• LaTS Abrenes iela 7, Viļaka
• LaTS Rekovas iela 27, Rekova
• Veikals Brīvības iela 20, Tilža
Manuālie punkti Balvos:
• AIBE Vidzemes iela 8
• AIBE Brīvības iela 72
• BALTSTOR Bērzpils iela 3
• BETA Raiņa iela 28
• Fix Price Brīvības iela 57
• LaTS Partizānu iela 47
• LaTS Ezera iela 34
• LaTS Vidzemes iela 7G

Gadījumā, ja pasažieriem jau ir Latvijā izdota eID karte, kas izsniegta
laika posmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim,
nepieciešams aktivizēt tā funkcionalitāti, ko var veikt Valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas centros:

Manuālie punkti citur novadā:
• AIBE Balvu iela 5, Viļaka
• TOP! Kurmenes iela 36, Rugāji
• TOP! Viļakas iela 24A, Žīguri

Balvos, Partizānu ielā 14
T. 65904460, 29459815

Rugājos, Kurmenes ielā 48
T. 27832856

Baltinavā, Kārsavas ielā 16
T. 25742708

Lazdukalnā, Bērzu ielā 8
T. 28398550

* Ar zvaigznīti atzīmētajās adresēs
taromāts atrodas āra kioskā.

Viļakā, Abrenes ielā 26
T. 27363377

Tilžā, Brīvības ielā 3A
T. 64563831
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BALTINAVAS PAGASTS

RUGĀJU PAGASTS

Turpina sakārtot pašvaldības ceļu
infrastruktūru

Rugāju bibliotēkā uzstādītas jaunas krāsnis

Sarmīte Tabore (informācija un foto)
Baltinavas pagasta pārvalde
turpina sakārtot pašvaldības ceļu
infrastruktūru.
Ir
atjaunota
caurteka
pašvaldības autoceļam Demerova Lauruti – Punduri A15 (0,308 – 0,320
km). Atjaunošanas darbu laikā tika

Arnita Pugača (informācija un foto)

demontēta vecā cementa caurteka,
kura bija ierīkota vēl padomju laikos
1975.gadā. Caurteka ekspluatācijas
laikā bija tehniski bojāta un pilnībā
nepildīja ūdens novades funkcijas.
Tika uzstādīta jauna, gofrēta, 1,5 m
diametrā un 12 metrus gara caurteka,
izmantojot
Baltinavas
pagasta
pārvaldes
autoceļu mērķdotācijas
ﬁnansējumu 12 826 euro apmērā.

Rugāju
bibliotēka
tiek
apsildīta izmantojot krāsns
apkuri. Pirms vairākiem gadiem
uzstādītās
kamīnkrāsnis
jau bija nokalpojušas, tās
vairs nepildīja savu funkciju,
jo nenodrošināja telpas ar
nepieciešamo
siltumu,
kā
arī,
pieaicinot
meistarus
(ekspertus),
tika
secināts,
ka esošās krāsnis, to sliktā
stāvokļa dēļ, vairs netiks
atļauts ekspluatēt.
Strauji
tuvojoties
aktīvai
apkures sezonai, tika lemts par
abu krāšņu nomaiņu.
Oktobra
sākumā
Rugāju
bibliotēkas telpās tika uzstādītas
divas jaunas siltuma akumulācijas
krāsnis, kas ir ar augstāku siltuma Kopējās izmaksas par krāšņu un
atdevi un efektīvāku sadegšanas palīgmateriālu
iegādi
sastādīja
procesu.
nepilnus 2000 euro.

Kupravas un Kubulu
pagasta iedzīvotāju
ievērībai!

LAZDUKALNA PAGASTS
Atjaunoti autoceļa Benislava - Blāzma posmi

Daļai Kupravas un Kubulu pagasta
iedzīvotāju mainīsies elektrības piegādātājs, aicina
iesniegt pieteikumus AS “Sadales tīkls” jaunu pieslēgumu
ierīkošanai.

Arnita Pugača (informācija un foto)
Oktobra mēnesī Lazdukalna
pagastā tika atjaunots ceļa
segums pašvaldības autoceļa
Benislava-Blāzma posmiem.
Veiktajos
darbos
ietilpa
drupinātās grants uzbēršana un
izlīdzināšana ceļa posmos, kur esošais
segums jau bija nokalpojis. Iepirkuma
procedūras
rezultātā,
drupināto
granti piegādāja uzņēmums SIA
“VLAKON”, bet materiāla iestrādi ceļa
posmos veica Lazdukalna pagasta
pārvalde.Kopējais ceļa garums ir
7,62 km, bet seguma uzlabošanas un

Iluta Jaunžeikare

atjaunošanas darbi autoceļam tika
veikti 2 km garumā.

MEDŅEVAS PAGASTS
Atskatās uz paveiktajiem darbiem
Juris Prancāns (informācija un foto)
Šogad esam darījuši visus
darbus, kurus darām katru gadu.
Šis laiks bija daudz sarežģītāks,
jo no Nodarbinātības valsts
aģentūras tika iedalīts
tikai
viens
sabiedriski
derīgajos
darbos
strādājošais
katru
mēnesi, iepriekš šādi strādnieki
bija septiņi, līdz ar to šogad bija
sarežģītāk
organizēt
darbus
pagastā.
Pateicoties
Balvu
novada
domei, bija iespēja nedaudz ﬁnansēt
pagasta teritorijā esošo septiņu
kapsētu atbildīgos cilvēkus, lai pirms
kapusvētkiem
sakoptu kapsētu
teritorijas. Pēc iedzīvotāju lūguma
pie Aizgalīnes kapsētas
pašu
spēkiem tika uzbūvēta un uzstādīta
tualete. Kā jau katru gadu, ziemas
periodā tika veikta sniega tīrīšana uz
pagasta ceļiem, pavasarī un vasarā
ceļu planēšana. Šī gada septembrī
uz
ceļiem
Vīksnīne–KļučņikiSkandīne-Lozdova
–
SemenovaViduči, Bahmatova- Raču pietura,
JanapoleČudarīneTereškova
uzvesta un iestrādāta grants kopā
280,1m³. Protams, ka uz daudziem
pagasta ceļiem ir vietas, kur būtu
nepieciešamas uzvest un iestrādāt
granti. Jāsaprot, ka tuvojas ziema,
un būtu labi, ja izdotos uzminēt,

Balvu novada pašvaldība
nodos
AS
“Sadales
tīkls”
elektropārvades līnijas Celmenē
(pansionāta
apbraucamajā
daļā), Kubulu pagastā, un
Kupravā, Kupravas pagastā.
Tas nozīmē, ka esošo pagastu
iedzīvotājiem
mainīsies
elektrības piegādātājs.
Tāpēc
pašvaldība
aicina
iedzīvotājus iesniegt pieteikumus
AS “Sadales tīkls” jaunu pieslēgumu
•

Pieteikumu var iesniegt, autorizējoties AS “Sadales tīkls” klientu
portālā www.e-st.lv, sadaļā “Pieteikt pakalpojumu” > “Pieslēgumi” >
“Jauns pieslēgums”.

•

Papildus informācija: Balvu novada administrācijas Tehniskās nodaļas
vadītājs Andris Zelčs, T. 28325511.

Liels paldies Viļakas Veselības
aprūpes
centra
ģimenes
ārstei
Rutai
Muraškinai
par
labsirdību,
uzmanību,
pacietību
un
laipnību,
izveidojot
sadarbību
ar
Viļakas
romu
mediatori
Rasmu Zaharenko, Viļakas
romu
cilvēkiem,
izrakstot
nosūtījumus pie speciālistiem
uz
izmeklējumiem,
organizējot
tālākus
apmeklējumus,
kā
arī
atzinuma
(slēdziena)
saņemšanai un iesniegšanai
Veselības
un
darbaspēju
ekspertīzes
ārstu
valsts
komisijai par invaliditātes
grupas
piešķiršanu
vai
pagarināšanu, kā arī analīžu
veikšanu un medikamentu
recepšu saņemšanu, veselības
jautājumu atbalstam.

Rudens mēnešos uz autoceļa
Viļaka-Kārsava, caur Semenovu
notika ceļa remontdarbi. Par to
rūpējās SIA “Latgales Ceļdaris”,
darbi vēl turpināsies līdz nākamā
gada vasarai.
kuras meteoroloģiskās prognozes
būs vispareizākās, lai savlaicīgi
varētu veikt ceļu planēšanu, pirms
ceļi sasalst. Ir jāatstāj ﬁnanšu līdzekļi
rezervē sniega tīrīšanai, jo nevaram
zināt, kad un cik daudz snigs. Pagasta
pārvalde uzrunā un aicina pieteikties
uzņēmējus
piedalīties iepirkumā
ceļu tīrīšanai ziemas periodā.
Saistībā ar karu Ukrainā, mūsu
pagasta Viduču pamatskolas telpās,
no kara sākuma, uz īsāku vai
garāku laiku, apmetušies 350-400
Ukrainas bēgļu. Esam tos sagaidījuši,
izmitinājuši, reģistrējuši, snieguši
padomus,
informāciju,
dažādi
palīdzējuši.

Rasma Zaharenko
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ierīkošanai, kas tiks nodrošināti
atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes
2021.gada
3.jūnija
lēmumam
Nr.1/8
“Sistēmas
pieslēguma
noteikumi elektroenerģijas sistēmas
dalībniekiem”.
Pašlaik
šiem Kupravas un
Kubulu
pagasta
iedzīvotājiem
elektrība tiek nodrošināta ar Balvu
novada pašvaldības starpniecību,
bet, izveidojot jaunu pieslēgumu
AS “Sadales tīkls”, iedzīvotāji
varēs izvēlēties sev vēlamāko
elektroenerģijas tirgotāju.

PALDIES!

BALVU NOVADA ZIŅAS

Bēržu baznīcai jaunas
notekas un atjaunots
cokols

PROJEKTI

WWW.BALVI.LV

Veiks energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus skolām

Ilga Lazdiņa (informācija un foto)
Piesaistot valsts budžeta
ﬁnansējumu
no
Nacionālās
kultūras
mantojuma
pārvaldes kultūras pieminekļu
konservācijas un restaurācijas
programmas,
ir
realizēts
projekts
“Bērzpils
katoļu
baznīcas pamatu hidroizolācijas
un lietus ūdens notekūdeņu
kanalizācijas sistēmas izbūves
1.kārta”.
Baznīcai ir uzstādītas jaunas
cinkotās
teknes
un
notekas.
Virsszemes cokola daļā ir nokalts
esošais kaļķa un sekundārais
cementa
apmetums.
Attīrīta
mūra virsma, atjaunotas mūra
šuves,
uzklāts
ķaļķa-cementa
pamatapmetums
un
sanācijas
apmetums, veikts cokola krāsojums.
Veiktie pirmās kārtas darbi
nodrošinās kontrolētu lietus ūdens
novadīšanu no ēkas jumta, novērsīs
cokola turpmākos bojājumus un
uzlabos ēkas tehnisko un vizuālo

Vineta Zeltkalne
Foto: projekta arhīvs (ēkas pirms projektu īstenošanas)

stāvokli. Lai atjaunotu un uzlabotu
ēkas vēsturisko veidolu, Bēržu
draudze startēs projektu konkursā
arī
2023.gadā,
lai
piesaistītu
ﬁnansējumu projekta 2. kārtas
darbiem,
kas
paredz
cokola
skārda lāseņu nomaiņu, fasādes
atjaunošanu 0,5m zonā virs cokola
un
teritorijas
labiekārtošanas
darbus. Darbu veica SIA “Veskor”,
būvniecības izmaksas 29 000 euro.

Piegādāts sniega
motocikls zivju resursu
aizsardzībai

Projektā Nr. 4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ir plānots veikt sekojošus
būvdarbus: ēkas pamatu un cokola siltināšanu, jumta nomaiņu un
siltināšanu, ēkas siltināšanas darbus, logu un ārdurvju nomaiņu, bēniņu
siltināšanu, iekšējās siltumapgādes sistēmas ierīkošanu (centralizētas),
iekšējās elektroapgādes sistēmas nomaiņu, t.sk. gaismekļu uzstādīšanu.
Uzlabojot ēkas energoefektivitāti, nodrošinot siltumu un gaismu telpās,
kas nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai, ēku būs iespējams izmantot
kvalitatīvāk tādās mācību stundās kā - dizains un tehnoloģijas, mājturība
un tehnoloģijas, pārcelt vidusskolas posma nodarbības, interešu izglītības
nodarbības, arī nodarbības programmā Lāzertehnoloģijas un graﬁskais dizains.
Tādejādi būs iespējams paplašināt skolas telpas pirmskolas izglītībai, jo pēdējos
gados ir pieaudzis bērnu skaits, kuri apmeklē pirmskolas izglītības programmu.
Šim projektam ir noslēgts līgums ar Centrālo ﬁnanšu līguma aģentūru. Projekta
reālās izmaksas būs zināmas tikai pēc sekmīgi noslēgta būvdarbu iepirkuma.
Projektā Nr. 4.2.2.0/22/A/001 “Balvu
Mākslas
skolas
ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” plānotie būvdarbi ēkas energoefektivitātes
uzlabošanā, ir ēkas pamatu un cokola siltināšana, jumta nomaiņa un siltināšana,
ēkas (fasādes) siltināšanas darbi, logu nomaiņa, ārdurvju nomaiņa, iekšējā
siltumapgādes sistēmas izbūve, iekšējā elektroapgādes sistēma izbūve, t.sk.
gaismekļu uzstādīšana. Šo aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta
projekta mērķa sasniegšana, ievērojami samazināsies pašvaldības izdevumi par
siltuma enerģiju, tiks nodrošināts labs mikroklimats un apgaismojuma līmenis
iestādes telpās, ka arī samazināts CO2 emisijas apjoms atmosfērā. Šobrīd
notiek līguma slēgšanas process par Balvu Mākslas skolas projekta īstenošanu
ar Centrālo ﬁnanšu līguma aģentūru. Ir izsludināts būvdarbu iepirkums. Projekta
reālās izmaksas būs zināmas tikai pēc sekmīgi noslēgta būvdarbu iepirkuma.
Projektā plānotie pasākumi ir jāīsteno līdz 2023.gada 31.decembrim.

Santa Šmite
Foto: Projekta arhīvs
Šī gada oktobra sākumā
Balvu
novada
pašvaldība
saņēma sniega motociklu ar
piekabi, Valsts Zivju fonda
(turpmāk - VZF) projektā Nr.
22-00-S0ZF03-000016 “Balvu
novada publisko ūdenstilpņu
zivju resursu aizsardzība” .
Sniega motocikla un jaunas
piekabes
ar
tentu
piegādi
nodrošināja uzņēmums SIA “SDK”
par kopējo summu 17 890,02 euro,
t.sk. 69,9% jeb 12500,00 euro VZF
ﬁnansējums un 31,1 % jeb 5390,02
euro pašvaldības līdzﬁnansējums.
Šī
projekta
īstenošana
ļaus efektīvi veikt zivju resursu
aizsardzību,
pārvaldību
un
maluzvejas mazināšanu ziemas
sezonā Balvu novada publiskajās
ūdenstilpnēs, jo sniega biezums
nebūs
šķērslis,
lai
spētu
ātri
pārvietoties
un
attiecīgi
reaģēt
uz
pārkāpumiem,
kā
arī
nepieciešamības
gadījumā,

Balvu novada pašvaldība ir uzsākusi projektu Nr. 4.2.2.0/21/A/018
“Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana”.

sniegt pirmo palīdzību, personas
nogādāšanai uz krastu.

Balvu novada pašvaldība ir uzsākusi projektu Nr.4.2.2.0/22/A/001
“Balvu Mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”.

Ieskaties jaunajā Balvu novada tūrisma mājaslapā
Ineta Bordāne (informācija un foto)

Jaunizveidotajā
tūrisma
vietnē
www.visit.balvi.lv vienuviet pieejama
informācija par Balvu novada tūrisma
piedāvājumu - naktsmītnēm, apskates
saimniecībām,
aktīvās
atpūtas
iespējām, dabas objektiem, amatnieku
darbnīcām, vietām, kur ieturēt gardas
maltītes un idejas maršrutiem Balvu
novadā.
Informācija tūrisma vietnē tiek regulāri
papildināta. Ja esi jauna tūrisma objekta

vai pakalpojuma pārstāvis, sazinies ar
Balvu novada tūrisma informācijas centru
sociālajos tīklos, pa e-pastu turisms@balvi.
lv vai zvani, raksti - 29272948, 28686600 un
iesūti informāciju un publicēsim to jaunajā
www.visit.balvi.lv.
Mājaslapa
izstrādāta
ar
Latvijas
Investīciju
un
attīstības
aģentūras
atbalstu. Balvu novada pašvaldība 2022.
gada 12.maijā ir noslēgusi līgumu Nr SKVTL-2022/12
ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu
pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana” ietvaros, ko līdzﬁnansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds.
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Uzlabota ugunsdrošība
Balvu novadā
Santa Šmite
Foto: projekta arhīvs
Īstenojot pēdējās aktivitātes
projektā
“GreenPalette”,
Balvu
novada pašvaldība ir uzlabojusi
hidrantu darbību Balvos - Vidzemes
iela 26, Ziedu ielā, Ezera ielā 3A,
Kalna ielā 2, iegādāta ugunsdzēsības
hidranta stendere, un ir veikti
nepieciešamie remontdarbi Tilžas
artēziskajai akai Dārza ielā 1 A,
pieslēdzot hidrantu Dārza ielā 1.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (turpmāk - VUGD) Latgales
reģiona brigādes Balvu daļas komandieris
Alvis Romāns: “Hidranti, to izbūve un
remontdarbi ir viennozīmīgi neatņemama
daļa no VUGD operatīvās darbības un
drošības organizēšanas novadā. Tāpēc ir
ļoti pozitīvi vērtējams fakts, ka hidranti
tiek izbūvēti un atjaunoti. Šis projekts
ir devis iespēju sakārtot ugunsdrošībai
nepieciešamo infrastruktūru, un iesāktais
noteikti būtu jāturpina, jo, attīstoties
ugunsdzēsības tehnikai, arvien aktuālāks
kļūst jautājums par kvalitatīvām ūdens
ņemšanas vietām.”
Balvu
novada
p/a
“SAN-TEX”
komunālais inženieris Aivars Pugejs
min, ka Balvu pilsētā kopā ir 102
ugunsdzēsības hidranti. Hidrantiem,
kas
ir
maģistrālo
ūdensapgādes
cauruļvadu tīkla sastāvdaļa, palielinoties
to
vecumam,
pieaug
avārijas

situāciju riski, tāpēc pēc ikgadējām
pārbaudēm, tiek ziņots par katra
hidranta tehnisko stāvokli. Šajā rudenī,
projektā diviem virszemes hidrantiem
tika uzstādīti jauni aizsargkupoli
un
iegādāts stenders, ar kura palīdzību
tiek nodrošināta pievienošanās pie
hidranta, kā arī tika veikta divu sliktāko
hidrantu
rekonstrukcija.
Izmantojot
“GreenPalette”
projekta
iespējas,
kopumā Balvu pilsētā tika atjaunoti 11
hidranti.
Par paveikto stāsta Tilžas pagasta
pārvaldes
vadītāja
Anna
Bērziņa:
“Izbūvētais hidrants Tilžas pagastā ir
ierīkots pirmoreiz, iepriekš ūdens tika
ņemts no atklātajām ūdenskrātuvēm.
Hidrants nodrošina jaunajām VUGD
mašīnām iespēju izmantot tīru ūdeni,
kas nepieciešams, lai tās efektīvi
darbotos. Ūdens tiek ņemts no kopējā
ciema dziļurbuma. Jaunais uzstādītais
dziļurbuma
sūknis
nodrošinās
pietiekamu ūdens padeves jaudu visiem,
gan drošībai ciematā, gan iedzīvotājiem,
ikdienas lietošanā.”
Šī
publikācija
ir
sagatavota
ar
programmas
2014.-2020.gadam
ﬁnansiālu atbalstu. Par tās saturu
pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība,
tā
var
neatspoguļot
Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī
Eiropas Savienības viedokli. Programmu
2014.-2020.gadam līdzﬁnansē Eiropas
Savienība un Latvijas Republika.

Atsāks būvdarbus Kubulu
pagastā
Irēna Začeva
Balvu novada pašvaldība informē,
ka ir notikusi pirmā būvsapulce
projektam
„Degradēto
teritoriju
revitalizācija Austrumu pierobežā”,
Nr.5.6.2.0/20/017
un tiks uzsākti
būvdarbi Balvu ielā – 2.kārtai (no
robežas pie Balvu ielas Nr.2 ēkas, kur
jau daļēji veikti 1.kārtas būvdarbi, līdz
grants ceļam uz Kurnu).
Būvdarbu veicējs SIA “Valkas ceļi”, bet
būvuzraudzību (1.-2.kārtas būvdarbiem

Uzlabota vides
pārvaldība pašvaldībās

un apgaismojuma izbūvei) veiks SIA “RS
Būvnieks”.
Projekta mērķis ir revitalizēt degradētās
teritorijas un izveidot uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšanai
nepieciešamo
infrastruktūru. Projekta kopējās izmaksas
palielināsies
un
tiks
konkretizētas
pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas ar
pretendentu, kurš veiks 1.kārtas būvdarbu
pabeigšanu un apgaismojuma izbūvi.
Pašvaldība atvainojas par radītajām
pārvietošanās neērtībām un ir pateicīga
iedzīvotājiem par sapratni un pacietību
Balvu ielas pārbūves laikā.

Izdots katalogs “Valdis Bušs
2022”
Vineta Zeltkalne
Katalogā apskatāmas 2022. gada
plenēra laikā tapušo darbu fotogrāﬁjas.
6. Starptautiskā glezniecības plenēra
“Valdis Bušs 2022” dalībnieki bija
mākslinieki: Agra Ritiņa (Latvija),
Emilie Kanervo (Somija), Jena Jang
(Dienvidkoreja),
Solveiga
Gutaute
(Lietuva), Madara Tropa (Latvija, dzīvo
ASV) un Nimet Keser (Turcija).
“Bija aizraujoši vērot, kā plenēra laikā
iepazītais Valda Buša mākslas mantojums,
Latgales daba, notikumi, sastaptie cilvēki
un pat skaņas iedvesmoja dalībnieces atrast
savu, individuālu skatījumu un pieeju, ar ko
radīt jaunas mākslas vērtības. Mākslinieču
radošie rokraksti burtiski caurstrāvoja
baltos audeklus, viņām gleznojot stāstus
par Viļaku, Ziemeļlatgales īpašo šarmu un
daudzējādo kultūrmantojumu un pievienojot
neviļus vai tīši veidotas atsauces uz plenērā
pieredzēto – nepārprotamas, tiešas un
sirsnīgas. Nenoliedzama vērtība ir lieliskā
sadarbība starp Balvu novada pašvaldību,

Daugavpils
Marka
Rotko mākslas centru
un Balvu Mākslas
skolu. Starptautiskā
glezniecības plenēra
“Valdis Bušs 2022”
veiksmi
nodrošina
Balvu
novada
pašvaldības vadītāja
Sergeja Maksimova atbalsts un ieinteresētība
plenēra īstenošanā un Vinetas Zeltkalnes
projekta vadība. Nepārvērtējama ir Valda
Buša ģimenes klātesamība un atbalsts it
visā, mums kopīgi “ceļot” Valda Buša māju
Viļakā.,” kataloga ievadā raksta plenēra
kuratori Elita Teilāne un Māris Čačka.
Projekta
“6.
Starptautiskais
glezniecības plenērs “Valdis Bušs 2022””
(līguma Nr. LKP2022/01) norisi atbalstīja
Latgales reģiona attīstības aģentūra, Valsts
Kultūrkapitāla un AS Latvijas valsts meži
ﬁnansiāls atbalsts.
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Biedrība “Eiroreģions
“Pleskava, Livonija”
Šī publikācija ir sagatavota ar
Eiropas Savienības ﬁnansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā
atbild biedrība “Eiroreģions
“Pleskava, Livonija”” un tā
var
neatspoguļot
Eiropas
Savienības viedokli.
2019. gada 1. augustā
biedrība
“Eiroreģions
“Pleskava,
Livonija””
uzsāka
projekta
“Zaļā
palete”
īstenošanu.
Projekta
“Zaļā
palete”
galvenais
mērķis
ir
paaugstināt
ieinteresēto
personu
un
iedzīvotāju
zināšanu
līmeni
par
dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu,
iesaistot
dažādas
mērķa
grupas
daudzveidīgās aktivitātēs.
Projekta
speciﬁskie
mērķi, kas sasniegti īstenojot
projektu:
1)
pierobežas
reģionu pašvaldību kapacitātes
uzlabošana efektīvai dabas
resursu un risku pārvaldībai;
2) videi draudzīgas domāšanas
veicināšana
vietējo
iedzīvotāju un organizāciju
vidū
energoefektivitātes
un atjaunojamās enerģijas
jautājumos un dabas resursu
ilgtspējīgā izmantošanā.
Galvenās
projekta
aktivitātes ietvēra pieredzes
apmaiņas
pasākumu,
seminārus,
apaļā
galda
diskusijas, meistarklases par
vides pārvaldības tēmām (mežu
un sausās zāles ugunsgrēku
novēršana
un
lokalizācija,
atkritumu
apsaimniekošana
un
iedzīvotāju
izpratnes

veicināšana,
pašvaldību
sadarbība
ārkārtas
situāciju
novēršanā
un
reaģēšanā,
efektīva
ezeru
apsaimniekošana
utt.).
Kopumā projekta pasākumos
tika iesaistīti un piedalījās
nedaudz vairāk nekā tūkstotis
personu.
Līdztekus
saturiskajām
aktivitātēm projekta partneri
īstenoja virkni infrastruktūras
uzlabošanas
un
vides
pārvaldības pasākumu.
Balvu novada pašvaldībā
tika uzlabota infrastruktūrā,
kas
attiecas
uz
ūdens
pieejamību
ugunsdrošības
gadījumos
–
rekonstruēti
11 hidranti Balvu pilsētā,
atjaunots piebraucamais ceļš
ūdens ņemšanas vietai pie
Balvu ezera, veikti artēziskās
akas remontdarbi un hidranta
pieslēgšana Tilžā, atjaunoti
11 dīķi ar ugunsdzēsībai
paredzētajām akām Viļakā un
tuvējos pagastos, tika iegādāts
aprīkojums
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
darbības
nodrošināšanai Balvu novada
Šķilbēnu pagastā, izstrādāta
digitālā ūdens ņemšanas vietu
(hidranti
un
ūdenstilpnes)
karte, kā arī tika īstenoti
dažādi pasākumi iedzīvotāju
informēšanai par ugunsdrošību
un videi draudzīgu ieradumu
veidošanu ikdienā.
Projekta “Zaļā palete”
īstenošanas laiks - no 2019.
gada 1. augusta līdz 2022.
gada 31. oktobrim. Projekta
kopējais budžets ir 646 735
euro, projekta līdzﬁnansējums
no
Pārrobežu
sadarbības
programmas 2014 – 2020.
gadam ir 585 061,50 euro (90
% no projekta budžeta).
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Garīgo dziesmu dziedātāji Rugāju vidusskolā apgūs
pie ciemu krustiem
latgaliešu rakstu valodu
Ināra Bobrova (informācija un foto)
Noslēdzies darbs pie VKKF
atbalstītā bibliotēkas projekta
“Latvijas Nemateriālā kultūras
mantojuma
vērtību
nesēji
Balvu reģiona Kultūrvēstures
datu
bāzē”.
Turpinot
jau
iesākto darbu, tika veikti lauka
pētījumi, dokumentējot tos
dziedātājus pie ciemu krustiem,
kuri ir Nacionālā nemateriālā
kultūras mantojuma vērtības
“Maija dziedājumi pie ciemu
krustiem Ziemeļlatgalē” nesēji.
Projekta laikā Kultūrvēstures
datu bāze tika papildināta ar 26
jauniem ierakstiem. Sagatavota
un ielikta informācija par Elfrīdu
Ābeltiņu, Zitu Delveri, Pēteri
Delveri, Annu Gabrāni, Irēnu
Jasinsku,
Marijannu
Jurkāni,
Antoņinu Kaļiņinu, Annu Kaņepi,

Annu
Kindzuli,
Mariannu
Langovsku, Anastasiju Ločmeli,
Viju Martuzāni, Mariju Pitkeviču,
Ainu Prancāni, Ilgu Rakstiņu,
Annu Sideļņiku, Annu Sisojevu,
Sarmu Sutugovu, Ingrīdu Svelpi,
Antoniju Tomu, Anitu Upīti, Marinu
Upīti, Ainu Zelču, Inesi Zelču, Liliju
Zelču un Vinetu Zeltkalni. Tāpat 62
ierakstos tika papildināta jau ieliktā
informācija gan par dziedātājām,
gan par kruciﬁksiem. Sagatavotajai
informācijai apstrādāti un pievienoti
122 fotoattēli un hipersaite uz
Novadpētniecības datu bāzi.

Natālija Garā

Rugāju vidusskola arī šogad
būs
pilotprojekta
“Latgaliešu
rakstu valodas apguve skolā”
(Valsts
kultūrkapitāla
fonds,
Latgaliešu valodas, literatūras un
kultūrvēstures skolotāju asociācija,
atbalsta AS “Latvijas valsts meži”)
dalībniece.
Pilotprojekta vadlīnija ir latviskās
identitātes veidošana un stiprināšana,
attīstot skolēnu reģionālo identitāti
latgaliešu rakstu valodas, literatūras
un kultūras vēstures mācību procesā.
Tāpēc ir svarīgi apgūt latgaliešu rakstu
valodu, jo ar to cauri gadsimtiem
Latgalē tika saglabāts latviskums.
Rugāju vidusskolā
skolēni
mēģinās apgūt prasmi runāt un rakstīt
latgaliski, turpinās piedalīties dažādos
konkursos. Arī pulciņa vadītāja turpinās
pašizglītoties. Kopā ar skolēniem tika

izveidots tematiskais plānojums ar
apgūstamajām tēmām, izmantotajiem
resursiem.
Par
pulciņa
nepieciešamību
lēma skolēni. 12.klases skolniece
Kamilla Andersone šīs vasaras beigās
Rekavas vidusskolā apmeklēja četru
dienu latgalisko semināru jauniešiem
”Atzolys”, ieteica turpināt iesākto.
Kamilla stāsta, ka uz nometni
devusies, lai nostiprinātu pagājušajā
gadā latgaliešu rakstu valodas pulciņā
iegūtās zināšanas. Viņa centusies runāt
latgaliski, rakstīt, iepazīt latgalisko
kultūru un vērtības, dibināt jaunus
kontaktus,
interesanti
pavadījusi
laiku ar domubiedriem, protams, arī
iedvesmojusies no aktīviem Latgales
cilvēkiem, atklājusi
īpašo Upītes
kultūrtelpu. Par semināra apmeklēšanu
liecina arī iegūtais sertiﬁkāts.
Uz sadarbību aicina latgaliešu
rakstu valodas pulciņa dalībnieki:
Kamilla,
Diāna,
Kristīne,
Anete,
Osvalds, Elīza, Jānis.

„Health for Body” mobilitātē
Turcijas pilsētā Stambulā
Arnita Gaiduka
Foto: Iluta Balule

Otrā starptautiskā
Erasmus + projekta “PLAE
Sustainable development
goals” tikšanās Grieķijā

Santa Bondare
Foto: no projekta arhīva
24.oktobrī
norisinājās
otrā
starptautiskā
Erasmus
+
projekta
”Play,
Learn,
Act,
Ensure
Sustainable
development goals” tikšanās
Karditsā,
Grieķijā,
kurā
piedalījās arī Viļakas Valsts
ģimnāzijas komanda.
Vizīties laikā tika diskutēts
par skolēnu aptaujās, skolotāju
fokusgrupas un pētījuma laikā
iegūtajiem
rezultātiem.
Iegūto
rezultātu analīze ir svarīga, lai

Laika posmā no 12. līdz
18. oktobrim skolotājas Iluta
Balule un Sintija Sērmūkša, kopā
ar skolēniem - Robertu Ķerģi,
Ēvaldu
Miglānu,
Līgu
Pangu
un
Vivitu
Baldiņu
piedalījās
projekta Nr. KA229 2020-1BG01KA229-079124_2
Erasmus+
„Health
for
Body”
mobilitātē
Turcijas pilsētā Stambulā.
Pirmajā dienā, tiekoties ar pārējo
valstu jauniešiem un skolotājiem,
iepazināmies ar uzņemošo partneru
skolu, vērojām skolēnu priekšnesumus,
no kuriem viens bija arī mājasdarbs
- tautu deja. Arī pārējo valstu Bulgārijas,
Rumānijas,
Itālijas,
Lietuvas jaunieši demonstrēja tipiskas

noteiktu, kuri ilgtspējīgas attīstības
mērķi tiks iekļauti galda spēļu un
izglītojoša
komplekta
izstrādē.
Iegūtie dati skolotāju fokusgrupās
Latvijā, Itālijā un Grieķijā skaidri
parādīja, kuri no ilgtspējīgas
attīstības mērķiem ir iekļauti mācību
saturā sākumskolā. Aptaujājot
skolēnus, tika noskaidrots, kādas
galda
spēles
skolēni
vēlētos
izmantot. Tāpat pētījumā tika
noskaidrots,
kuri
ilgtspējīgas
attīstības mērķi ir visvairāk attīstīti
katrā no partnervalstīm. Tuvākajā
laikā tiks uzsākts darbs pie galda
spēļu skolēniem un izglītojoša
komplekta skolotājiem izstrādes.
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tautu dejas priekšnesumus. Bija ļoti
liels prieks atkal tikties ar partnerskolu
pedagogiem, pārrunāt gan darba, gan
ārpusskolas aktivitātes.
Nākošajās
dienās
apskatījām
Stambulas
vēsturiskās
vietas,
klausījāmies gida saistošo vēstījumu
par Turciju. Atmiņā paliekošs bija arī
3 stundu kruīzs pa Bosfora līci, kurš
Stambulu sadala Eiropas un Āzijas
daļās.
Šoreiz bija uzdoti divi mājas
darbi. Katra valsts stāstīja par
ēšanas paradumiem. Ļoti izzinošās
prezentācijās, guvām daudz zināšanu
par nacionālajiem ēdieniem.
Laiks paskrēja vēja spārniem,
šķīrāmies ar domu, ka noteikti vēlreiz
šeit vēlētos viesoties. Jaunieši uzlaboja
savas komunikācijas prasmes, ieguva
jaunus draugus, iepazina Turcijas
arhitektūru, kultūru, tradīcijas, ēšanas
paradumus un dabu.

BALVU NOVADA ZIŅAS
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SUMINĀTI BALVU NOVADA GADA SKOLOTĀJI 2022
Iluta Jaunžeikare (informācija un
foto)
10.oktobrī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā tika sumināti
Balvu novada Gada skolotāji
2022.
Skolotāju
dienai
veltītajam
pasākumam,
kurā
tiek godināti novada izcilākie
skolotāji par ieguldījumu mūsu
jaunās paaudzes izglītošanā un
audzināšanā, ir dziļas saknes, bet
jaunapvienotajā Balvu novadā
tas notika otro reizi.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
uzrunājot
klātesošos
pedagogus
jautāja: “Kas ir lielākais šī brīža
skolotāja
izaicinājums?
Šobrīd
lielākais izaicinājums ir palikt par
skolotāju un būt par skolotāju! Bet,
kas ir motivācija, kāpēc jūs strādājat
par skolotāju? Vai tas ir jūsu

optimisms, vai tas ir jūsu entuziasms,
vai tā ir jūsu ticība? Manuprāt, tā
ir jūsu ticība. Ticība sev, savam
pedagoga aicinājumam un ticība jūsu
skolēniem. Jūs esat tie, kuri negaida,
kad jums būs ideāli skolēni, jūs ticat,
ka šie ne pārāk paklausīgie, bet ļoti
talantīgie skolēni spēs dzīvē piepildīt
savu mūža aicinājumu un izmantot
savu potenciālu. Šis pasākums ir
visiem jums un arī jūsu labākajiem
skolotājiem kolektīvā, lai pateiktu
paldies. Paldies, mīļie skolotāji!”
“Kā ik gadu oktobra sākumā tiek
svinēta Skolotāju diena. Tas ir kā
neliels atelpas brīdis starp spraigajām
un darbīgajām dienām. Šajā dienā,
lai arī sen vairs nesēžam skolas solā,
atkal mēs kārtējo reizi atceramies
savus skolotājus. Jo skolotājs ir
galvenais spēks izglītībā, un tā nav
vienkārša profesija. Tas ir mazliet
vairāk, tā ir sevis ziedošana kaut kam
ļoti, ļoti vērtīgam. Tas ir īpašs ceļš,

kas iet vienā ritmā ar laiku, kas nekad
nepastājas, jo caur to tiek vesta un
veidota jauna, gudra un progresīva
paaudze. Būt par skolotāju tas ir
mazliet vairāk kā darbs. Tā ir milzīga
atbildība, kas uzticēta audzinot jauno
paaudzi. Tas ir radošums, kurš nevar
izsīkt ne mirkli. Tā ir aizrautība,
kas neskaita gadus. Un tas ir sirds
siltums, tam jāpietiek ne tikai jūsu
ģimenēm, mīļajiem un tuvajiem, bet
ikvienam bērnam, ko jūs no rītiem
satiekat. Protams, ne visi šo darbu
var darīt, tikai garā stipri un dvēselē
bagāti cilvēki. Tādi, kādi esat jūs!
Paldies jums! Lai izdodas jums biežāk
sadzirdēt vārdu “paldies” gan no
bērniem, gan no vecākiem, gan no
kolēģiem. Lai sirdī ir prieks un dzīvo
mīlestība! Balvu novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vārdā gribu
teikt milzīgu paldies jums, skolotāji,
par ieguldīto darbu, uzkrātajām
zināšanām,
par
jūsu
izturību,

sadarbību, pielāgošanos pārmaiņām,
jaunu pieeju meklēšanu, par visu
to ko, ko ikdienā prasa pedagoga
darbs. Lai jums izdodas uzburt
mieru, kas pazudis ikdienas steigā!
Lai ir gandarījums un prieks, ka jūsu
veikumu kāds novērtē! Esat redzīgi
un sirdsgudri savu darbu veicot, un
lai mīlestība pret skolotāja darbu
nekad neapsīkst!”, vēlēja pārvaldes
vadītāja Inese Circene.
Balvu novada domes Izglītības,
kultūras
un
sporta
jautājumu
komitejas
priekšsēdētāja
Aija
Mežale, uzrunājot pedagogus, solīja,
ka lēmējvara skolas un skolotājus
sadzirdēs un atbalstīs gan ﬁnansiāli,
gan arī morāli.
Pasākumu
vadīja
un
par
pasākuma muzikālo noformējumu
parūpējās Dailes teātra aktieru
ansamblis
“Ilga”
jeb
Lauris
Subatnieks, Aldis Siliņš un Gundars
Silakaktiņš.

Sumināti tika Balvu
novada
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
pedagogi.
Foto
(no
kreisās):
Viļakas
pirmsskolas izglītības
iestādes
“Namiņš”
skolotāja
Lilija
Zondaka
saņēma
balvu par emocionālās
labbūtības veicināšanu
izglītības iestādē. Par
profesionalitāti
un
inovācijām
izglītības
procesā tika sveikta
Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” skolotāja Ilona Grahoļska. Par
profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā balvu saņēma
arī Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja
Inguna Blauma. Tikmēr pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”
mūzikas skolotāja Iluta Tihomirova saņēma balvu par ieguldījumu un
sasniegumiem darbā ar talantīgiem bērniem. Par mūsdienīgu izglītības
darba organizāciju un vadību balvu saņēma Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Ina
Aizupe un Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” vadītāja
Inga Eisaka (pasākumā nepiedalījās).

(Foto no kreisās) Par
mūsdienīgu izglītības
darba organizāciju un
vadību balvu saņēma
Viduču pamatskolas
skolotāja,
bijusī
Žīguru pamatskolas
direktores vietniece
izglītības jomā Dzintra
Uzkliņģe.
Tikmēr
Viduču pamatskolas
skolotāja
Biruta
Logina balvu saņēma
par
profesionalitāti
un
inovācijām
izglītības procesā. Par
mūsdienīgu izglītības
darba organizāciju un vadību balvu saņēma Tilžas pamatskolas
direktores vietniece izglītības jomā Gundega Baranova. Stacijas
pamatskolas skolotāja Agrita Anča saņēma balvu par radošumu un
inovācijām audzināšanas darbā. Par profesionalitāti un inovācijām
izglītības procesā balvu saņēma Balvu sākumskolas skolotājas
Gunta Blauma un Iveta Gabrāne. Sveicieni aizskanēja arī Bērzpils
pamatskolas skolotāja Daigai Griestiņai par profesionalitāti un
inovācijām izglītības procesā un Eglaines pamatskolas skolotājai
Ingunai Freimanei par atbalstu skolēnu izcilībai.

(Foto
no
kreisās)
Par atbalstu skolēnu
izcilībai balvu saņēma
Viļakas
Valsts
ģimnāzijas
skolotāja
Tatjana
Nāgele,
tikmēr
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
skolotāja
Vineta
Muzaļevska
balvu
saņēma
par
profesionalitāti
un
inovācijām
izglītības
procesā.
Par
mūsdienīgu
izglītības
darba
organizāciju
un
vadību
balvu
saņēma Rugāju vidusskolas pirmsskolas skolotāja Rita Pipure.
Tikmēr Rekavas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Aina Keiša balvu saņēma par profesionalitāti, mūsdienīgu izglītības
darba organizāciju un mērķtiecīgu vadību. Par profesionalitāti un
inovācijām izglītības procesā balvu saņēma Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskolas direktores vietniece profesionālās
izglītības darbā Santa Kaša. Baltinavas vidusskolas skolotāja Tatjana
Bolgarova balvu saņēma par kvalitatīvu mācību priekšmeta skolotāja
un klases audzinātāja darbu.

Paldies vārdi par mūža
ieguldījumu
jaunās
paaudzes izglītošanā un
audzināšanā
aizceļoja
pie Balvu pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Sienāzītis” skolotājas
Zentas
Irbītes
(foto
pirmā no labās), kura
ir beigusi aktīvās darba
gaitas
Vēl
pateicības
vārdi
tika
teikti
trim
pedagogiem (foto no
kreisās):
Baltinavas
vidusskolas skolotājam
un direktoram Imantam
Slišānam, Rugāju vidusskolas skolotājai Lolitai Krēbsei un Tilžas
pamatskolas skolotājai Ilgai Mednei (nebija pasākumā), par
Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras popularizēšanu un integrēšanu
mācību procesā. Pagājusī vasara Baltinavā ir bijusi aktīva un ražīga,
popularizējot Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu
un interešu izglītības pulciņu darbu. Sakrāts bagātīgs materiāls
kompetenču pieejas īstenošanai interešu izglītībā un mācību
priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas” un ar to ir vērts dalīties Skola
2030 organizēto aktivitāšu ietvaros.

Tika
sumināti
arī
profesionālās
ievirzes
pedagogi (foto no kreisās):
Par
audzēkņu
aktīvu
iesaisti un motivēšanu
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanā
balvu
saņēma
Balvu
novada
Bērnu un jauniešu centra
skolotāja
Inta
Ozola.
Viļakas
Mūzikas
un
mākslas skolas skolotāja
Ilona Bukša saņēma balvu
par
atbalstu
skolēnu
izcilībai, arī Balvu Mūzikas
skolas direktora vietniece
Rita Kočerova balvu saņēma par atbalstu skolēnu izcilībai. Par
personīgo aktivitāti un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā balvu
saņēma Balvu Mākslas skolas skolotājas Skaidrīte Bankova un Dace
Ķerāne. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Lilita Kūkoja
balvu saņēma par profesionalitāti un inovācijām izglītības procesā.
Par atbalstu skolēnu izcilībai balvu saņēma Balvu Sporta skolas
treneris Konstantīns Titorenko.

Kopā tika sumināti 27 no Balvu novada pirmsskolas izglītības,
vispārējās un profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes
gandrīz 600 pedagogiem. Vairāk par katru balvas saņēmēju vari
izlasīt Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
Aktualitātes izglītībā.
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Karjeras nedēļas aktivitātes Viļakas un tās apkārtnes
vēstures erudīts skolēniem
No 17. līdz 19.oktobrim Latvijas mācību iestādēs nu jau desmito
gadu pēc kārtas norisinājās Karjeras nedēļa. Šogad tā tika virzīta
jauniešu uzņēmējspēju apzināšanai un attīstīšanai veiksmīgas
nākotnes karjeras veidošanā, ar nedēļas saukli “Uzņemējspējas –
tavas superspējas!”.

Karjeras nedēļa Balvu Valsts ģimnāzijā
Agita Kukurāne (informācija un foto)
Karjeras nedēļas laikā katrā
klasē notika iedvesmojoša un
izglītojoša mācībstunda - “Atklāj
savas superspējas” 7.-9.klašu
audzēkņiem un “Iepazīsti savas
superspējas un izmanto tās” 10.12.klašu audzēkņiem.
Ceturtdien vidusskolas jaunieši
piedalījās tiešsaistes diskusijā par
skolas un ārpusskolas
aktivitāšu
nozīmi spēju attīstībā nākotnes
karjeras veidošanai. Tika runāts par
nākotnes profesijās aktuālākajām
spējām, prasmēm un kompetencēm,
veikts salīdzinājums ar pašreiz
pieprasītajiem
speciālistiem
un
darba vidē augstāk novērtētajām
darbinieku spējām un prasmēm.
Tās pašas dienas vakarā arī vecāki

un ģimenes locekļi varēja izmantot
iespēju, lai piedalītos tiešsaistes
diskusijā
“Kā
palīdzēt
bērnam
atklāt savas superspējas”. Sarunu
par bērnu un jauniešu stipro pušu
atpazīšanu - ko var darīt vecāki, kā
aizņemtajā ikdienā saprast, kādas ir
bērna intereses un spēcīgās puses,
un kā tās var tikt attīstītas, vadīja
ētera personība un četru bērnu tēvs
Ansis Bogustovs.
Karjeras
nedēļas
aktivitātes
rosināja jauniešus apzināties, ka
uzņēmējspējas nav tikai spējas un
prasmes radīt un vadīt uzņēmumu.
Tās ir zināšanu, prasmju, attieksmes
un rakstura īpašību kopums, kas
nepieciešams veiksmīgas karjeras
veidošanā. Uzņēmējspējas var attīstīt
skolā vai ārpusskolas nodarbībās, un
tās noderēs gan ikdienas situācijās,
gan tavā nākotnes profesijā.

Visu 9. klašu audzēkņi
trešdien tikās ar skolas
absolventu, uzņēmēju
Edgaru
Kaļvu,
kurš
jauniešiem
izstāstīja
par savu karjeras ceļu
un dalījās ar dzīvē
gūtajām
atziņām.
Jauniešiem
bija
iespēja arī intervēt
uzņēmēju, kā rezultātā
izveidot radošo darbu,
attēlojot tajā, viņuprāt,
spilgtāko
Edgara
uzņēmējspēju un ar
šo darbu piedalīties
konkursā. Radošajā darbā jaunieši atveidoja tādas uzņēmēja spējas
kā mērķtiecība, radošums, atbildība, kā arī pozitīvismu un optimismu.
Savukārt Edgars jauniešiem vēlēja sabalansēt sevī iedomību ar
pašpārliecinātību un uzsvēra, ka katram uzņēmējam svarīgi, lai
darbinieks ir labs cilvēks, lai viņam var uzticēties, lai ir radošs savā
darbā, ar pietiekamu izglītību, zināšanām. No skolā mācāmajiem
priekšmetiem uzņēmējs ieteica visnopietnāko uzmanību pievērst
valodām un matemātikai. Kļūstot par labu profesionāli kādā jomā,
ir lielāka iespēja uzsākt arī veiksmīgu uzņēmējdarbību. Jaunieši
vēlējās arī uzzināt par iespējām nopelnīt naudu jau skolas laikā. Te nu
Edgars ieteica nolikt malā videospēles un paspēlēties ar kalkulatoru,
jo ir konkrēti jāzin- ko tieši tu gribi un cik tas maksā, kā arī padalījās
atmiņās par savu skolas laiku un izmantotajām peļņas iespējām.

Karjeras diena Balvu profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā
Arnita Gaiduka

Karjeras
dienā
Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
(turpmāk - BPVV) profesionālās
izglītības programmu audzēkņi
un skolotāji devās uz Gulbenes
novada vidusskolu, lai 8. klašu
skolēniem pastāstītu par visām
lieliskajām lietām, ko māca
un apgūst mūsu skolā, kā tas
darbojas un noder dzīvē šeit
un tagad, kā arī pēc tam, kad
kvaliﬁkācija iegūta.
Skolotājs
Ēriks
Kanaviņš
stāstīja par studentu ieguvumiem,
mācoties
kokizstrādājumu
izgatavošanas programmā. Topošais
būvizstrādājumu galdnieks, 3.kursa
audzēknis Jānis Ugars ar degsmi
stāstīja skolēniem par skolu un
programmu, kuru apgūst. Turklāt
2.kursa
audzēkņi
Kristiāns
Smuškovs un Artūrs Salmanis jau
bija uzstādījuši lāzeriekārtu, lai
pēc pasākuma informatīvās daļas
darbotos
ar
8.klašu
skolēniem
praktiski.
Skolotāja Elita Gaile kopā ar
skaistumkopšanas
pakalpojumu
programmas studentēm - Danielu

Sīmani
(3.kurss),
Annu
Marija
Ruņģi (1.kurss) un Eviju Gabranovu
(1.kurss) stāstīja par dažādiem
mācību priekšmetiem, kurus apgūst
programmā, par praktiskām lietām,
ko četru gadu laikā apgūst studenti.
Meitenes dalījās ar savu gandarījumu
un prieku par to, ka mācās BPVV
skaistumkopšanas
pakalpojumu
programmā.
Tika
uzsvērts,
ka
iegūtās zināšanas noderēs gan
profesionālajā,
gan
personīgajā
dzīvē. Pēc sarunas ik vienam
interesentam bija iespēja iemēģināt
roku darbā ar matu ruļļiem.
Par komerczinību programmu
un tās aktualitāti mūsdienās runāja
skolotāja Inga Grigule un 2.kursa
studente
Beāte
Kaņepe.
Inga
Grigule akcentēja, cik daudz ikdienā
noderīgu lietu var apgūt programmā.
Beāte pārliecinoši pauda viedokli
par programmas aktualitāti tiem,
kas vēlas dibināt savu uzņēmumu,
arī viņa stāstīja, ka ir apmierināta
ar savu izglītības iestādes izvēli pēc
9.klases.
Skolotāja Skaidrīte Veina aizrāva
auditoriju ar stāstu par šuvēja
profesijas būtību un tās dažādajiem
pienesumu ikdienā un profesionālajā
jomā.
Pēc
informatīvās
daļas
skolēniem bija iespēja skolotājas
pavadībā ar šujmašīnu izšūt suvenīru.

Rita Gruševa
14.oktobrī Viļakas muzejā
notika pasākums Balvu novada
skolām “Viļakas un tās apkārtnes
vēstures”
erudīts.
Pasākuma
mērķis bija iepazīt Viļakas un
tās apkārtnes vēsturi. Pasākuma
uzdevumi - veicināt skolēnu
interesi par vēsturi, pievērst
uzmanību
nozīmīgākajiem
notikumiem
un
cilvēkiem,
pilnveidot
skolēnu
spējas
strādāt komandā, diskutēt un
pieņemt lēmumus, kā arī pievērst
uzmanību
vēstures
izpētes
dažādībai.
Pasākumam
pieteicās
8
komandas no vairākām Balvu novada
skolām: Viļakas Valsts ģimnāzijas,
Balvu Valsts ģimnāzijas, Rekavas
vidusskolas un Viduču pamatskolas.
Pasākums notika 3 kārtās, katrā
kārtā pa 10 jautājumiem.
1.kārtā bija izvirzīti vairāki
vēsturiski apgalvojumi, skolēniem
vajadzēja atbildēt ar “jā”, vai “nē”.
Pauzes laikā visi ieklausījāmies
Normunda
Orlova
dziedājumā.
2.kārtā
skolēniem
vajadzēja
izvēlēties vienu pareizo atbildi no
četriem variantiem. Pēc šīs kārtas
visi piedalījās nelielā viktorīnā ar
jautājumiem par Balvu novadu. Tie,

kuri pareizi atbildēja saņēma dāvanā
magnētiņus.
3.kārtā
skolēniem
pašiem vajadzēja atrast atbildi uz
jautājumiem, bieži vien palīgā nāca
fotogrāﬁjas un teksti jautājumos.
Pēc katra jautājuma muzeja vadītājs
nosauca pareizo atbildi, lai arī skolēni
var sekot līdzi savām atbildēm.
Erudīcijas
pasākumā
bija
jautājumi gan par Viļakas un
tas
apkārtnes
senāko
vēsturi,
arheoloģijas pieminekļiem, muižām,
slaveniem cilvēkiem, II pasaules
kara
un atmodas notikumiem,
kultūrvēsturiskajiem
pieminekļiem
u.c. Visgrūtāk gāja ar arheoloģijas
pieminekļiem un senāko vēsturi,
savukārt pārējie jautājumi bija
diezgan viegli, ņemot vērā pareizās
atbildes
uz
tiem.
Izanalizējot
atbildes uz jautājumiem, skolēniem
visvienkāršākā
izrādījās
3.kārta,
tajā nebija atbilžu variantu. Kopumā
šajā kārtā tika atbildēts uz 72%
jautājumu.
Pasākumā svarīgs bija žūrijas
darbs, kura skaitīja punktus. Tajā bija
Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Rutta Jeromāne un Viļakas kultūras
nama
pasākumu
organizators
Normunds Orlovs. Saskaitot punktus,
tika noteikti 1.-3. vietu ieguvēji, kuri
saņēma vērtīgas balvas- mūsdienīgas
tehnoloģijas, kuras jauniešiem ļoti
noder.

Aizvadīts 1. posms
sacensībās galda tenisā
Andrejs Aleksejevs
30.oktobrī Alojas sporta hallē
norisinājās 1. posms Latvijas
komandu
čempionāta
galda
tenisā sacensību 3.līgā.
Ziemeļlatgales sporta centra
komanda 4 spēlēs spēja izcīnīt 3
uzvaras, zaudējot tikai līgas līderiem
“Līvānu pašvaldība 1” komandai. Pēc
pirmā posma Ziemeļlatgales sporta
centra komanda ar 7 punktiem dala
2. vietu 8 komandu konkurencē, par
1 punktu atpaliekot no līderiem.
Komandas individuālie rezultāti
pēc pirmā posma: Guntis Dulbergs:

0 uzvaras un 3 zaudējumi; Andrejs
Aleksejevs: 3 uzvaras un 0
zaudējumi; Aivars Dulbergs: 5
uzvaras un 1 zaudējums; Ingus
Meistars: 1 uzvara un 1 zaudējums;
Valdis Prilužnijs: 1 uzvara un 0
zaudējumi.
Dubultspēles:
Andrejs
Aleksejevs/Guntis Dulbergs- 2
uzvaras;
Andrejs
Aleksejevs/
Aivars Dulbergs-1 zaudējums;
Andrejs
Aleksejevs/Valdis
Prilužnijs-1 uzvara.
Nākošais posms notiks 10., 11.
decembrī.
Ziemeļlatgales
sporta
centra komandai būs jāaizvada 3
spēles.

“Dinaburgas kauss”
Agrita Anča, Silva Dambe
(informācija un foto)
Skolēnu brīvdienu
nedēļas
noslēgumā
30. oktobrī, Daugavpils
Olimpiskajā
centrā,
Sporta deju sacensībās
“Dinaburgas
kauss”
startēja 8 deju pāri.
Deju grupā - Iesācēji
2014.g.dz.
un
vecāki
1.-2.līm. 4 dejas izcīnija
šādas vietas 11 pāru
konkurencē:
Deniss
Jurjāns
un
Viktorija Fjodorova - I
vieta (2. vieta).
Martins Laurens un Vanesa Vucina - I vieta (4.vieta).
Iesācēji 2011.g.dz un jaunāki 2.-3.līm 4 dejas 12 pāru konkurencē:
Mairis Ančs un Valērija Aleksejeva - I vieta (2.vieta).
Jānis Logins un Sanija Molodcova - I vieta (3.vieta).
Henrijs Berjozovs un Beāte Dortāne - I vieta (4.-5.vieta).
Markuss Bukšs un Elīna Locāne - I vieta (4.-5. vieta).
Jānis Kārkliņš un Sintija Kalniņa - III vieta (10.vieta).
Juniori I+II E4 grupā: Olivers Kozlovskis un Emīlija Aleksejeva 4.vieta.
Iesācēji 2015.g.dz un vec. 2.-3.līm 4 dejas 8 pāru konkurencē:
Arvis Boriss un Madara Borisa - II vieta (8. vieta).
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Novembris Balvu Novada
muzejā iesācies ar divu
izstāžu atklāšanu
Kristiāns Bokta (informācija un
foto)
Kopā
ar
Zviedrijas
vēstnieci Kārinu
Hēglundi
(Karin
Höglund),
Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāju
Sergeju
Maksimovu, Leo Jāņa Briedīša
un Dāvida Holmerta (David
Holmert) ģimenēm 3.novembrī
Balvu
novada
muzejā
tika
atklātas divas izstādes - “Pāri
Baltijas jūrai: 1944 – 1945” un
“Leo Jānis Briedītis 100”.
Dāvida Holmerta izstāde ir
skarba fotohronika par bēgļiem no
Latvijas, kuri, piedzīvodami kara
šausmas savā zemē, izmisuma
dzīti kāpa vienkāršās, primitīvās
zvejnieku laivās, lai dotos riska pilnā
braucienā uz Gotlandi, Zviedriju.
“Šī Dāvida Holmerta izstāde sniedz
ieskatu par to, kā lielāka daļa
Baltijas valstu bēgļu tika uzņemti
Gotlandē, kad viņi tur ieradās
pirmo reizi. Daudzi no viņiem palika
Zviedrijā, arī tad, ja tas nebija viņu
sākotnējais nodoms, un viņi kļuva
par vērtīgu Zviedrijas sabiedrības
daļu, vienlaikus saglabājot daudzas
latviešu nacionālās tradīcijas un
paražas,” sacīja Zviedrijas vēstniece
Kārina Hēglunde.
Dāvida Holmerta mazbērns
Hanss Holmerts (Hans Holmert)
atzina, ka tā ir lieliska sajūta kārtot
un arhivēt vectēva atstāto attēlu,
vēstuļu un tekstu mantojumu. “Mēs
ļoti lepojamies, ka šodien esam
šeit un esam patiesi pagodināti,
ka mums ir dota iespēja turpināt
mūsu tēva un vectēva atstāto
mantojumu,” sacīja Hanss Holmerts.
Savukārt
Rugāju
pagastā
dzimušā mākslinieka, tēlnieka Leo
Jāņa Briedīša izstādes ideja aizsākās
jau pirms vairākiem gadiem, kad
Briedīša dzimta Balvu Novada
muzejam
dāvināja
mākslinieka
gleznu, kas ir lielisks papildinājums
viņa simtgades veltītajai izstādei.
Pateicoties Anitas Holmas enerģijai,
entuziasmam
un
darbošanās
priekam, izstāde ir nonākusi līdz

Balvu novada iedzīvotājiem. Leo
Jāņa Briedīša meitas ar prieku
paziņoja, ka tēva tēlniecības darbs
“Katedrāle”, kurš šobrīd ir skatāms
izstādē,
tiek
dāvināts
Balvu
novada muzejam, līdz ar to visiem
balveniešiem.
“Mēs dzīvojam laikā, kad
tērauds runā skaļi, bet ne tik daudz
tieši mākslas darbos. Tā rezultātā
mēs esam kļuvuši par lieciniekiem
vai pat līdzdalībniekiem, kā tagad –
21.gadsimtā– cilvēki Eiropas vidienē
ir spiesti izvairīties no kara posta,
meklējot patvērumu citās zemēs,
tostarp arī Latvijā un Zviedrijā.
Dažādi laiki, bet tik daudz līdzību!”
atzina K. Hēglunde.
Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs
ikvienam
izstāžu
apmeklētājam
atgādināja,
cik
svarīga šobrīd ir Eiropas un pasaules
vienotība, spēja atkal sadoties
rokās. “Māksla ir tas, kas mūs
uzrunā, tai nav valodas barjeru,
mēs spējam saprast šo ziņu, un
šajā brīdī ir svarīgi atvērt savu sirdi
šai ziņai,” izstāžu atklāšanā atzina
S. Maksimovs. Arī Balvu pilsētas
pārvaldes vadītāja Maruta Castrova
vēlēja, lai Balvu Novada muzejā
brīnišķīgi sadzīvo pagātnē, tagadne
un nākotne.
Pirms
izstāžu
atklāšanas
Zviedrijas
vēstniece
Kārina
Hēglunde, viņas pirmā sekretāre
Ylva Hammarsten un politisko
jautājumu
asistente
Sanita
Škapare tuvāk iepazina Balvu
novadu, savu vizīti sākot Balvu
novada pašvaldībā, kur tikās ar
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu
un domes priekšsēdētāja vietnieci
Sandru Kapteini. Tikšanās laikā tika
pārrunāti vairāki būtiski jautājumi,
tostarp kā norit dzīve Balvu
novadā, gan Covid pandēmijas
laikā, gan pašlaik, ņemot vērā
situāciju Ukrainā un pieaugošās
energoresursu resursu cenas un
inﬂāciju.
Balvu Novada muzejā abas
izstādes
būs
skatāmas
līdz
31.decembrim.

“Šī Dāvida Holmerta fotoizstāde, kas jau ir bijusi izstādīta daudzviet
Latvijā un arī Zviedrijā, atgādina par dažādajām saitēm, kas saista
gan mūsu abas valstis, gan cilvēku un tautu kontaktus, kas ir bijuši un
joprojām pastāv,” norādīja Zviedrijas vēstniece Kārina Hēglunde.
Tikšanās
laikā
tika
pārrunāta arī situācija
ar
Ukrainas
bēgļiem,
kur Balvu novada domes
vadība
informēja,
ka
ikdienu
robežu šķērso
100-200
bēgļu,
bet
pastāvīgi
uzturas
aptuveni
70,
pārsvarā
māmiņas un vecmāmiņas
ar
bērniem.
Tika
pārrunāti jautājumi par
uzņēmējdarbību
Balvu
novadā un
galvenajām
uzņēmējdarbības jomām,
kā arī runāts par reģiona
un pašvaldības lielākajiem
izaicinājumiem,
domes
vadībai
pieminot
speciālistu
trūkumu,
īpaši
sociālajā
jomā,
pedagogu
novecošanos,
atalgojuma
politiku.
Zviedrijas
vēstniece
Kārina Hēglunde un viņas
pavadošā
delegācija
tikšanos
turpināja
Balvu
profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā,
tiekoties
ar
skolas
vadību
un
audzēkņiem,
apmeklēja
zviedru
uzņēmuma
“Södra”
pārstāvniecību
Balvu
novadā,
bet
pēcpusdienā
piedalījās
divu izstāžu atklāšanā
Balvu Novada muzejā.
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Gaismas nakts Krišjāņos
Inese Kalniņa
Foto: Sanita Korkla
Līdz ar kļavlapu straujākām
dejām un vēju stiprākām čalām
koku
galotnēs,
15.oktobra
pievakarē,
atpūtas
vietā
“Krišjāņu Staburags” pulcējās
pagasta iedzīvotāji un ciemiņi
uz gadskārtējo “Gaismas nakts”
pasākumu.
Iepriekšējā gadā pasākuma laikā
tika atklāts vides objekts “Fotorāmis”,
šogad pasākuma tēma bija viss par
un ap medībām.
Pasākuma
laikā
apmeklētāji
varēja atpazīt dažādu dzīvu radību
pēdas, piedalīties ﬁziskās aktivitātēs,
nobaudīt īpašo svētku zupu un
piedalīties mednieku sagatavotajos
uzdevumos. Neizpalika arī asprātības
un humors, tika jautāts, kā mežā

KULTŪRA

var noteikt, kur ir dienvidi? Atbilde
pavisam vienkārša - vajag paskatīties
uz kokiem, ja tās ir palmas, tad tie
ir dienvidi. Kāda ir atšķirība starp
medībām Latvijā un Āfrikā? Satiekot
kaķu dzimtas dzīvniekus Latvijā, viņi
bēg, bet satiekot tos Āfrikā, bieži vien
bēg mednieks. Vai medības ir sports
vai māksla? Atbilde pašsaprotama, jo
pats process ir sports, bet stāsts par
tām jau ir māksla!
Līdz ar rudens atnākšanu,
gaismas un saules kļūst mazāk, tāpēc
pasākuma dalībnieki tika aicināti
uz pasākumu nākt ar pašdarinātām
gaismiņām. Interesantākā piederēja
autorei Daigai Cēgelei, kura saņēma
pateicības dāvanu par orģinālo darbu.
Paldies
visiem
pasākuma
apmeklētājiem,
dalībniekiem
un
organizatoriem. Paldies mednieku
kolektīvam un vadītājam Jurim
Kaņkam!
Iepriekšējā
gadā
pasākuma
laikā tika
atklāts vides
objekts
“Fotorāmis”,
bet šogad
pasākuma
tēma bija
viss par un
ap medībām,
tāpēc
neizpalika
mednieku
sagatavotie
stāsti un
uzdevumi.

Ar pērkona dārdiem 29.
oktobrī
sākās
amatierteātru
pasākums “Caur mīlestības lupu
uz teātra paradīzi”. Lazdukalna
Saieta
nams
bija
pārtapis
paradīzē, un pasākumu vadīja
Mīlestības dievs, kurš nokāpa
no Lazdukalna Saieta nama
griestiem, lai pieteiktu pasākuma
programmu.
Bija
prieks
satikt
jau
esošos teātra draugus no citiem
amatierteātriem
un
skatītājus,
jo nemanot bija paskrējuši divi
gadi, kopš pēdējās tikšanās reizes
amatierteātru pasākumā. Pasākuma
īpašais viesis bija Balvu vilks, kas
pieteica arī nākamā gada pasākuma
tēmu - mežs. Nākamgad Lazdukalna
Saieta nams pārtaps mežā. Kā
smējās vilks, varbūt pasākumu vadīs
kāds mednieks?
Balvu vilks pārsteidza Lazdukalna
amatierteātri “Zibšņi”, pasniedzot

Labdarības loterijā iegūst
līdzekļus pagasta teritorijas
labiekārtošanai

Sarmīte Tabore (informācija un foto)
15.oktobrī Baltinavā noritēja
kārtējais
Baltinavas
Rudens
gadatirgus. Vislielākais prieks
par mūsu pašu lauksaimnieku
izaudzēto, mājražotāju sarūpēto
un
amatnieku
izgatavoto,
piedāvāto
preci
pircējiem.
Daudzas interesantas, noderīgas
lietas
bija
piedāvājumā
no
tuvāko un tālāko kaimiņu novadu
tirgotājiem.
Pārsteigumu
tirgus
apmeklētājiem sagādāja Baltinavas
Saimniece un Baltinavas Žurka ar
atraktīvo labdarības loterijas izspēli
un
apmeklētāju
uzjautrināšanu.
Protams, kā jau loterijā, balvas bija
dažādas, bet cerams, ka katram tās
radīja pozitīvas emocijas. Labdarības
loterijas laikā tika pārdotas 69
biļetes (149 euro). Iegūtā nauda tiks
izlietota ugunskura vietas ierīkošanai
pie Baltinavas muzeja un inventāra
iegādei. Baltinavas pagasta pārvalde
pateicas visiem ziedotājiem, kuri
saziedoja labdarības loterijas lotēm,
visiem loterijas dalībniekiem par
dalību un atbalstu!

Paldies Baltinavas Saimniecei
(Anitai Ločmelei) un Baltinavas
Žurkai (Marijai Skabai) (foto)
par loterijas vadīšanu! Paldies
Venerandai
Keišai,
Inārai
Bubnovai, Antrai Keišai, Aelitai
Mežalei par palīdzību loterijas
organizēšanā!

Tautas muzikantu saspēle
Baltinavā

Caur mīlestības lupu uz
teātra paradīzi
Arnita Rakstiņa
Foto: Arita Atpile
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Lidija Ločmele (informācija
un foto)

pateicības
rakstus
no
kultūras
pārvaldes. Šogad jūnijā apritēja
20. gadi kopš Lazdukalna pagastā
tika izveidots amaterteātris. Teātra
izveides iniciatore ir lazdukalniete
Rasma Zuša, kuru amatierteātris
“Zibšņi” šajā pasākumā sumināja,
pasniedzot sudraba Boņuku kā
pateicību par uzdrīkstēšanos. Laiks
lido vēja spārniem, jo jau 10 gadus
amatierteātri “Zibšņi” par savu
komandu sauca Arnita Rakstiņa.
“Man ir vislieliskākā komanda. Mēs
kopā esam pasākuma režisori,
scenogrāﬁ, pasākuma vadītāji utt.”
saka A. Rakstiņa.
Pasākuma laikā zālē valdīja
smiekli un asaras no emocijām,
ko skatītājiem sniedza kolektīvi.
Pasākuma otrā daļa jeb ballīte arī
bija ļoti jautra, jo kā īpašie viesi
disko ballīti Lazdukalna Saieta namā
apskaņoja dīdžejs Vilks, dīdžejs Zaķis
no zaķīšu pirtiņas, dīdžejs Sirsnīgā
čiepa, dīdžejs Suns Funs bez vēja,
dīdžejs Salauztās sirds cietumnieks,
dīdžejs Osliks. Ballē tika atskaņotas
kolektīvu izvēlētās dziesmas.

15.oktobrī Baltinavas
Kultūras namu piepildīja
ļaudis
no
Baltinavas,
Briežuciema,
Balviem,
Kārsavas,
Alūksnes,
Salnavas,
Gaigalavas,
Vectilžas,
Rugājiem,
Lazdukalna un Rīgas, lai
piedalītos
pasākumātautas muzikantu saspēlē
“Dziedi, mana dvēsele,
dziedi!”.
Uz pasākumu pulcējās
cilvēki, kuri spēj dziedināt ne tikai savas, bet arī citu dvēseļu sāpes ar
mūziku, ar dziesmu, pasmaidot gan par dažādām dzīves likstām, gan paši
par sevi. Kā saspēles dalībnieki pasākumam pieteicās: četras muzikantu
grupas (“AMMA” un “Soldanī” no Briežuciema, Lazdukalna kapela un Salnavas
kapela), deviņi tautas muzikanti (Pēteris Laganovskis no Baltinavas, Pēteris
Jermacāns no Lazdukalna, Eventijs un Silvija Zelči no Balviem, Aivars Zelčs
no Balviem, Vitālijs Plešs no Vectilžas, Venārs Dūre no Rugājiem, Pēteris
Belinskis no Rogovkas, Nikolajs Zaharovs un Einārs Kvilis no Rīgas), kuri
uzstājās pa vienam vai duetos. Ierodoties uz pasākumu un sniedzot spēcīgu,
azartisku priekšnesumu, visiem pārsteigumu sagādāja Andris Kazinovskis.
Ieklausoties muzikantu sniegumā, pikantajās anekdotēs, ko stāstīja Vladimirs
Oļipovs, iesaistoties kopīgā dziedāšanā, uzdejojot, katrs varēja gūt pamatīgu
baudījumu savai sirdij un dvēselei.

Piedalās Starptautiskā
Lauku sieviešu dienas
pasākumā
Laima Timmermane

Šogad pasākumu kuplināja jauni teātra draugi no Kuldīgas un
Blontiem. Pasākumā tika aicināti piedalīties arī Lazdukalna Saieta
nama pašdarbības kolektīvi, lai parādītu skatītājiem, ka Lazdukalna
Saieta namā mīl teātri, dziesmu un deju.

Starptautiskā Lauku sieviešu
dienas ideja radusies 1995.gadā
Pekinā, ANO konferencē. Tajā
tiek novērtēts laukos strādājošo
sieviešu darbs un pūles.
Līdz ar to 15.oktobrī Pededzes
Tautas
namā
tika
atzīmēta
Starptautiskā Lauku sieviešu diena
ar dažādiem muzikāliem sveicieniem,
jautriem deju soļiem un dažādām
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situācijām no dzīves.
Muzikālos sveicienus dziedāja
Žīguru kultūras nama krievu dziesmu
ansamblis “Ivuški” (vadītāja Svetlana
Romāne).
Vjačeslavs
izdziedāja
romances,
bet
mūzikas
skolas
audzēknis D.Ņikitins iepriecināja ar
pūšamo instrumentu Kornete
Savukārt ar dažādiem līnijdeju
ritmiem
pasākumu
kuplināja
Žīguru kultūras nama Līnijdeju
grupa “Punktiņi” (vadītāja Laima
Timmermane).

UZŅĒMĒJDARBĪBA

BALVU NOVADA ZIŅAS

“Runājot par materiāliem, jau atkal formula ir
vienkārša - radi un būvē tā, kā gribētu pats sev.
Ideāls risinājums nekad nevienam nebūs vienāds, te
jābalansē starp cenu, kvalitāti, vēlmēm.”
SIA “KUPRAVA
INDUSTRY”
zīmola “Sauna
Lab” vadītājs
GINTS DZĒRVE
(foto) brīvo laiku
labprāt pavada
makšķerējot un
ejot medībās,
taču būvniecība
un kokapstrāde ir
uzņēmēja hobijs
jau daudzus
gadus. Arī Balvu
novads Gintam
nav svešs –
mamma nākusi
no Viļakas un arī
pašam labākās
bērnības atmiņas
saistās tieši ar
Žīguru pagastu,
kur uzņēmējs teju
vai uzaudzis.

Lai produkts arī pēc pieciem gadiem
radītu prieku
Uz jautājumu “Vai piekritīsiet
apgalvojumam, ka uzņēmējs ir
cilvēks, kurš riskē?” uzņēmējs
pārliecinoši atbild ar “protams”,
piebilstot:
“Negribētu
gan
piekrist teicienam par riskēšanu
un vinnēšanu, tur nevar likt
vienādības zīmi. Katrs produkts
pats par sevi jau ir risks - ja
patīk man, nenozīmē, ka patiks
citiem un otrādi. Sākotnēji gan
visi modeļi ir tādi, kas patīk man,
izdomāti, uzrasēti un saražoti kā
pašam patīk. Tā gluži vienkārši
ir vieglāk strādāt, un pagaidām
šķiet, ka patīk arī citiem. Taču
nepārprotiet, projekti top arvien
jauni, un ceru, ka drīz spēsim
izdabāt visām gaumēm. Mums
ļoti patīk, kad klients nāk ar savu
ideju un tad kopīgi to īstenojam,
jebkurš iznāciens ārpus komforta
zonas ir jauna pieredze un mācību
stunda!”.
Saražotie
produkti
nenoliedzami
ir
pievilcīgi,
pārdomāts dizains un katra detaļa.
Kas nav mazsvarīgi, ražošanas
procesā tiek izmantoti dabai
draudzīgi materiāli. “Dažkārt, lai
radītu labu dizainu, nekas no jauna
nav jāizgudro. Mēs cenšamies
radīt vizuāli baudāmus produktus,
kas spēj organiski iekļauties vidē,
neaizmirstot par funkcionalitāti

un kvalitāti. Teiksim tā, iznāk
nepārtraukti mācīties un sekot
aktuālajam, kombinējot idejas, un
būsim godīgi, arī citur noskatītas
skaistas
lietas,
cenšamies
materializēt vēlamo. Pandēmijas
laikā attālināti apguvu rasēšanu,
tas bija mans trūkstošais ķēdes
posms. Runājot par materiāliem,
jau atkal formula ir vienkārša radi un būvē tā, kā gribētu pats
sev. Ideāls risinājums nekad
nevienam nebūs vienāds, te
jābalansē starp cenu, kvalitāti,
vēlmēm. Cenšamies piedomāt pie
tā, lai produkts arī pēc pieciem
gadiem radītu prieku, attiecīgi
izmantojam
dārgākus,
bet
kvalitatīvākus materiālus. Ar tiem
ir arī vienkāršāk strādāt. Bez tam,
ražojot pirtis, ir jāparedz materiālu
mūža
gājums
iekšdarbos
izmantojam
termokoksni,
elektroinstalācijā
sertiﬁcētas
karstumizturīgas
komponentes
utt., zinātāji sapratīs. Manis
teiktais gan nenozīmē, ka mēs,
lūk, principiāli neizmantosim,
piemēram, reģipsi. Izmantojam
arī to, jo kā jau minēju, vēlmes
ir ļoti dažādas, un nav lielāka
gandarījuma kā tad, kad izdodas
tās realizēt,” pieredzē dalās
“Sauna Lab” vadītājs.
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Ar zinātniski - māksliniecisko pieeju

“Sauna Lab” ir SIA “Kuprava
Industry” zīmols, zem kura tiek ražotas
pirtis un saunas, bet bez tā vēl ir arī
“Scandihome” zīmols - lielāka izmēra
koka karkasa būvēm kā, piemēram,
ģimenes mājām un pašlaik aktuālajiem
“tiny home” 30 – 40 m2 brīvdienu
namiņiem ar iespēju dzīvot pastāvīgi.
Pašreiz uzņēmums nodarbina četrus
cilvēkus. “Visi, izņemot mani, ir
vietējie, kaut arī pats daļēji esmu “no
šejienes”. Arī zīmola nosaukums radās

samērā spontāni - tā kā darbojamies
starptautiski, tad izvēle krita uz anglisko
Sauna Laboratory, saīsināti Sauna Lab,
tādējādi nedaudz ar humoru norādot uz
mūsu zinātniski -māksliniecisko pieeju,”
stāsta Gints Dzērve.
Savukārt jautāts par to, kāpēc
uzņēmējdarbība izvēlēta tieši šajā
nozarē, uzņēmējs paskaidroja, ka šī ir
nozare, kas ir nepārtrauktā attīstībā un
ar saviem izaicinājumiem, tā nestāv uz
vietas, nestagnē.

Par pircējiem pieņemamām cenām

Runājot
par
konkurenci
šajā
uzņēmējdarbības jomā, uzņēmējs atzīst,
ka tas ir koks ar diviem galiem: ”No
vienas puses, Latvijā ir samērā daudz
koka karkasu ražotāju un konkurence ir
vērā ņemama. No otras puses - tieši šī

veselīgā konkurence nodrošina nemitīgu
piedāvājuma
attīstību,
inovāciju
pielietošanu, kvalitātes nodrošināšanu un
beigās ieguvējs ir ne tikai gala produkta
patērētājs, bet arī mēs mācāmies ko
jaunu katru dienu.”
Saražotās pirtis un saunas ir
paredzētas
gan
vietējam
tirgum,
gan eksportam. “Nebūtu pareizi sevi
pozicionēt tikai vienā nišā, tādēļ aktīvi
darbojamies, veidojot piedāvājumus gan
vietējam, gan starptautiskajiem tirgiem.
Pasūtījumi ir arī no Francijas dienvidiem,
kur loģistika sagādā lielākās galvassāpes,
jo ir jāpanāk vienošanās ar loģistikas
pārstāvjiem tā, lai piegāde beigās
neizmaksātu dārgāk par pašu saunu.
Starp citu par cenām - esam saskārušies
ar uzskatu, ka “Nu jā, Jums jau tās
dizaina pirtis, gan jau ļoti dārgas”, taču
tā nebūt nav. Mūsu produkti, ņemot vērā
izmantotos materiālus un risinājumus, ir
pat ļoti pieejami cenas ziņā.”

Uz sadarbību aicina vietējos uzņēmējus
Ar Balvu novadu uzņēmējs saista
savu bērnību un šobrīd arī savu
uzņēmējdarbību. “Pati uzņēmējdarbības
vide
šeit
ir
ar
tādiem
pašiem
izaicinājumiem kā jebkur citur, vienīgais,
kas šeit jūtams, ka kvaliﬁcētais darba
spēks vēl nav atgriezies tādā apmērā
kā, piemēram, Vidzemē. Taču izskatās,
ka iet uz labo pusi, man personīgi šķiet,
ka Balvi ir krietni “dzīvāki” nekā pirms
10 gadiem, viss ir sakopts, dzīve kūsā.
Ļoti cenšamies sadarboties tieši ar
vietējiem pakalpojumu sniedzējiem un
tas pagaidām arī izdodas - latgaļu līgums
(rokasspiediens) nekur nav pazudis, tas
priecē!” runājot par uzņēmējdarbības
vidi Balvu novadā, saka G. Dzērve.
Savukārt jautāts par uzņēmuma

attīstību nākotnē, uzņēmējs atzina,
ka ļoti gribētos attīstīt ne tikai gatavo
produktu piedāvājumu, bet arī materiālu
ražošanu. “Kad jautāju, piemēram, pēc
kvalitatīva apdares materiāla un saņemu
atbildi - mums viss uz eksportu, ir ļoti
žēl, ka nespējam, nevaram saražot
kvalitatīvu materiālu vispirms paši
sev. Tāpēc esam uzsākuši iestrādes
arī kokapstrādes virzienā, vispirms,
lai saražotu sev nepieciešamo un,
iespējams, arī tirgus aizpildīšanai. Tāpat
G. Dzērve atzīst, ka pašreiz materiālu
sagāde ir vesels pārbaudījums –
termokoksne tiek vesta no Mērsraga,
koka šindeļus ražo pie Liepājas, tāpēc
“Sauna Lab” labprāt uz sadarbību aicina
vietējos uzņēmējus Balvu novadā.

Jādara. Ja nesanāk, jādara, kamēr sanāk!
“Esam saskārušies ar uzskatu, ka ‘’Nu jā, jums jau tās
dizaina pirtis, gan jau ļoti dārgas’’, taču tā nebūt nav.
Mūsu produkti, ņemot vērā izmantotos materiālus un
risinājumus, ir pat ļoti pieejami cenas ziņā.”

Uzsākt uzņēmējdarbību ir sava
veida
uzdrošināšanās,
jo
apstākļi
mēdz mainīties, un bieži vien plānotais
nenotiek tā kā ir iecerēts. Taču, ja
cilvēks ir apņēmības pilns darboties un
nepadoties, tad daļa panākumu jau ir
garantēta. Diskutējot par, piemēram, trīs
lietām, kuras būtu jāapdomā, jāizvērtē
un jāsaprot cilvēkam, kurš vēlētos
uzsākt savu uzņēmējdarbību, Gints
Dzērve, ņemot palīgā savu pieredzi,
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norāda un pamatlietām, ko apsvēris
arī pats: ko es objektīvi varu piedāvāt,
izdarīt? Kam tas būtu nepieciešams, kur
es to realizēšu? Kas ir mana pievienotā
vērtība, kas ir citādāks/labāks? Attiecīgi,
vai es spēšu to gana labi pārdot, vai
produkts “pārdos pats sevi’’? Taču jautāts
par to, kādas ir vērtīgākās atziņas vai
būtiskākie secinājumi esot uzņēmējam,
Gints Dzērve ir pārliecināts: ” Jādara. Ja
nesanāk, jādara, kamēr sanāk!”.
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BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk: 1 reizi mēnesī
Izdevējs: Balvu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009115622
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
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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.

