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Turpina attīstīt vidi
uzņēmējdarbībai

Aicina iesaistīties Balvu
novada iedzīvotājus!

Tiek uzsākta Balvu muižas
apbūves un tai pieguļošo teritoriju
apstādījumu un publisko ārtelpu
attīstības tematiskā plānojuma
izstrāde.
Septembra beigās tiek plānota
pirmā darba grupas tikšanās, kuras
laikā tiks pārrunāts līdz šim paveiktais,
tostarp attīstāmās teritorijas potenciāls.
Šobrīd
aktīvā
izstrādes
procesā
norisinās aptaujas izstrādāšana Balvu
novada iedzīvotājiem, lai noskaidrotu
viņu redzējumu esošajā jautājumā.
Balvu novada pašvaldība aicina
ikvienu Balvu novada iedzīvotāju ņemt
aktīvu līdzdalību aptaujā.

“Šobrīd
Balvu novads
kā savu prioritāti
izvirzījis uzņēmējdarbību,
kas ir pamats novada
pastāvēšanai un darbībai, īstenojot
projektus uzņēmējdarbības infrastruktūras
un vides sakārtošanai. Esam pārliecināti, ka
izbūvētā infrastruktūra būs ieguvums
un iespējas straujākai uzņēmējdarbības
attīstībai novadā”.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs
Pagājušā gada augusta mēnesī tika parakstīts līgums ar SIA “LVS Building” par industriālās zonas
apbūvi Partizānu ielā 66, Balvos, projekta Nr.5.6.2.0/20/I/015 “Vides sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai Balvu novadā” realizācijas ietvaros, janvārī svinējām Spāru svētkus, un šī gada augusta
sākumā objektā tika pabeigti būvdarbi.
Irēna Začeva
Foto: Valters Kaņepe
Projekta ieviešanas rezultātā tika revitalizēta
degradēta teritorija 0,3415 ha platībā Balvu
pilsētā, Partizānu ielā 66 - izbūvējot industriālo
ēku, pārvietošanās un materiālu uzglabāšanas
laukumus, kā arī nepieciešamos inženiertīklus
(ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde,
elektroenerģijas
infrastruktūra).
Objekts
pielāgots jaunu komersantu izvietošanai, lai
sekmētu nodarbinātību un ekonomisko attīstību
Balvu novadā.
Būvdarbus veica – SIA „LVS Building”, būvuzraudzību
objektā
nodrošināja
SIA
“Sistēmeksperts”,
autoruzraudzību – SIA „REM PRO”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 394 369,95, no
tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts
EUR 179 475,01.
Objekta nodošana ekspluatācijā kavējas, jo Valsts
zemes dienests (VZD) lielās noslodzes dēļ, nav saņemta
ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta.
Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiks veikts
objekta novērtējums un nodots nomas tiesību izsolei.
Izsoles rezultātā objektu uz 20 gadiem nomā varēs
iegūt uzņēmējs, kuram būs jārada 5 jaunas darba vietas
un jāveic investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos
un pamatlīdzekļos vismaz EUR 188 448,64 apmērā.

Esi drošs
internetā!
Klasē vai skolā ir noticis
kāds nepatīkams atgadījums interneta
vidē? Skolēns ir pazemots, izsmiets
(mobings),
ievietotas
aizskarošas
bildes vai video? Nepieciešams klasei
un
audzēkņu
vecākiem
novadīt
informatīvu, izglītojošu nodarbību?
Aiciniet palīgā Drošāka interneta
vēstnesi, rakstot evita@balvurcb.lv
vai zvanot 29262063!

ŠAJĀ NUMURĀ:
Atklāta radošā terase pie Balvu
Mākslas skolas (9.lpp.)

Atbalsts
siltumenerģijas
izmaksu segšanai
(5.lpp.)

Jauna mājokļa
pabalsta
aprēķināšanas kārtība
(6.lpp.)

Skolēnu skaits Balvu
novada izglītības
iestādēs
(7.lpp.)

Dievmātes
atgriešanās
Marienhauzenā
(14.lpp.)

Svecīšu vakari Balvu novadā
2022. gadā (18.lpp.)
Norisinājies starptautiskais
folkloras festivāls “Lipa kust”
(24.lpp.)
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Nolemj ņemt ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Balvu
muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai
Terēzija Babāne
11.augustā notika ārkārtas
Balvu novada domes sēde. Darba
kārtībā deputāti izskatīja četrus
jautājumus.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu
Deputāti
nolēma
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu
2022.
gadā līdz 700 000 euro uz 20
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
prioritārā investīciju projekta “Balvu
muižas apbūves kompleksa pārbūve
2.kārta” īstenošanai. Aizņēmuma
pamatsummas atmaksu veiks no
2023.gada marta līdz 2042.gada
decembrim (ieskaitot). Aizņēmumu

atmaksu garantēs ar Balvu novada
pašvaldības budžetu.
Piešķīra ﬁnansējumu Balvu
Sporta skolas peldbaseinam
Piešķīra Balvu Sporta skolas
peldbaseinam 4839 euro baseina
tīrīšanas robota WAVE 100 iegādei,
palielinot ieņēmumus par iestādes
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Noteica Ukrainas
civiliedzīvotājiem izmitināšanas
maksas
Deputāti
noteica, ka Balvu
novada
teritorijā
Ukrainas
civiliedzīvotāju
izmitināšana
tiek
nodrošināta
Tilžas
pamatskolas
internātā (Pārupes iela 4, Tilža, Tilžas
pag., Balvu nov., LV4572) un Viduču

pamatskolas internātā “Vides centrs”
(Skolas iela 1, Semenova, Medņevas
pag., Balvu nov., LV-4586).
Apstiprināja
Ukrainas
civiliedzīvotāju izmitināšanas maksu
par 1 m2 mēnesī Balvu novada
pašvaldības iestādēs, kurās tiek
nodrošināta Ukrainas civiliedzīvotāju
izmitināšana
personām,
par
periodu, kas personai pārsniedz
120 izmitināšanas dienas un par
kuru netiek segti izdevumi no
valsts budžeta līdzekļiem. Maksa
par komunālajiem pakalpojumiem
(elektroenerģijas,
siltumenerģijas,
atkritumu
apsaimniekošanas,
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
pakalpojumi) tiek veikta papildus
izmitināšanas
maksai,
atbilstoši
saņemtajiem rēķiniem. Uzdeva Balvu
novada Tilžas vidusskolas un Viduču
pamatskolas direktoriem parakstīt
dzīvojamo
telpu
izmitināšanas

līgumus
pakalpojuma
sniegšanai
Ukrainas civiliedzīvotājiem. Maksas
pakalpojuma izcenojums (euro bez
PVN) uz 1 m2 mēnesī ir 1,05 euro.
Piešķīra līdzﬁnansējumu
biedrības projekta realizācijai
Piešķīra
biedrībai
“Upītes
jauniešu
folkloras
kopa”
līdzﬁnansējumu
1663,48 euro,
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā
projekta “Latvijas Nacionālā teātra,
Latvijas Leļļu teātra, Dailes teātra
un Dirty Deal Teatro viesizrādes
Upītē” (projektu Nr. 2022-2-TEM011,
Nr.
2022-1-TEM019)
realizācijai.
Projekta
kopējās
izmaksas
ir
8013,48 euro. Piešķirs ﬁnansējumu
no Balvu novada pašvaldības 2022.
gada pamatbudžetā paredzētajiem
līdzekļiem nevalstisko organizāciju
atbalstam.

Domes sēdē pieņem saistošos noteikumus, apstiprina
projekta ﬁnansējumu un lemj par citiem jautājumiem
Terēzija Babāne
25. augustā notika kārtējā
Balvu novada domes sēde, kurā
deputāti darba kārtībā izskatīja
74 jautājumus.
Izdarīja grozījumus saistošajos
noteikumos
Izdarīja
grozījumus
Balvu
novada
pašvaldības
noteikumos
Nr.2/2021 “Balvu novada pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu neapbūvētu
zemesgabalu vai to daļu nomas
tiesību izsoles noteikumi” (apstiprināti
ar 2021.gada 26.augusta lēmumu
(sēdes protokols Nr.9, 66.§)). Izteica
noteikumu 39. un 40.punktu jaunā
redakcijā: “39. Komisija 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc Izsoles,
apstiprina izsoles protokolu, kurā
norādīts
nomas
tiesību
izsoles
uzvarētājs. 40. Mantas novērtēšanas
un izsoļu komisija nosūta nomas
tiesību izsoles protokola izrakstu
par uzvarētāju Nekustamā īpašuma
nodaļai līguma slēgšanai.”.
Apstiprināja iestāžu
vadītājas
Domes sēdē deputāti vienbalsīgi
par Žīguru kultūras nama vadītāju
iecēla
Mariju
Bukovsku,
kura
pienākumus sāks pildīt ar 2022.gada
1.septembri.
Ar
šī
gada
1.septembri
Lazdukalna pagasta pārvaldi vadīs
Arnita Pugača. Pēc garām diskusijām,
deputāti noteica Lazdukalna pagasta
pārvaldes vadītāja amata vienību
– 0,5 un vadītāja mēnešalgu par
0,5 amata vienībām – 851,00 euro.
Nolēma, ka Rugāju pagasta pārvaldē
(Arnita Pugača Rugāju pagasta
pārvaldē ir vadītāja) vadītāja amata
vienība būs no 1 uz 0,5. Noteica
Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja
mēnešalgu par 0,5 amata vienībām
– 851,00 euro.
Pieņēma saistošos
noteikumus
• Nr.25/2022 “Grozījumi Balvu novada
domes
2021.gada
23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.6/2021
“Par sociālo palīdzību Balvu novadā””;
• Nr.26/2022 “Grozījumi Balvu novada
domes
2021.gada
23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.7/2021

“Par
brīvprātīgās
iniciatīvas
pabalstiem Balvu novadā””;
• Nr.27/2022 “Grozījumi Balvu novada
domes
2021.gada
23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.8/2021
“Par pabalstiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem
un audžuģimenēm Balvu novadā””;
• Nr.28/2022 „Grozījums Balvu
novada
domes
2021.gada
25.novembra saistošajos noteikumos
Nr.17/2021
„Par
līdzﬁnansējuma
samaksas
kārtību
profesionālās
ievirzes izglītības programmu apguvei
Balvu novada pašvaldības izglītības
iestādēs””;
• Nr.29/2022 „Grozījumi Balvu
novada Domes 2022.gada 2.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2022
„Par Balvu novada pašvaldības 2022.
gada budžetu””;
• Nr.30/2022 “Par Balvu novada
pašvaldības nodevām”;
• Nr.31/2022 „Grozījums Balvu
novada domes 2022.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 3/2022
“Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Balvu novadā””.
Precizēja saistošos
noteikumus
• 2022.gada 21.jūnija saistošos
noteikumus
Nr.
22/2022
“Par
pirmsskolas
vecuma
bērnu
reģistrācijas,
uzņemšanas
un
atskaitīšanas kārtību Balvu novada
pašvaldības
izglītības
iestādēs,
kas īsteno pirmskolas izglītības
programmas”;
• 2022.gada 26.maija saistošos
noteikumus
Nr.
19/2022
“Par
teritoriju kopšanu, ēku un būvju
uzturēšanu Balvu novadā”.
Izbeidza Rugāju novada
domes dalību biedrībā
Izbeidza Rugāju novada domes
dalību biedrībā “Latvijas Basketbola
savienība” sakarā ar to, ka Rugāju
novada dome pēc administratīvi
teritoriālās reformas tika iekļauta
jaunizveidotajā
Balvu
novada
pašvaldībā.
Nodeva medību tiesības
Deputāti nolēma nodot medību
tiesības:
• Jura Kaņkas medību iecirknim
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās
zemes vienībās Krišjāņu pagastā

2

67,6248 ha platībā.
• Mednieku klubam „Nastrova”,
rezerves
fonda
zemes
vienībā
Susāju pagastā 1,7 ha platībā
(lauksaimniecībā izmantojamā zeme
– 1,7 ha).
Noteica medību tiesību nomas
maksu 0,30 euro gadā par 1 ha, bez
PVN. Medību tiesību nomas līgumus
slēgs uz 10 gadiem.
Atkārtoti rīkos izsoles
Deputāti nolēma rīkot atkārtotas
izsoles:
•
Balvu
novada
pašvaldības
nekustamā īpašuma Brīvības iela
1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes
vienības daļas 2,15 ha platībā
atkārtotu apbūves nomas tiesības
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Apstiprināja nomas objekta nomas
maksas nosacīto sākumcenu 89,24
euro mēnesī, bez pievienotās vērtības
nodokļa.
•
Balvu
novada
pašvaldības
nekustamā īpašuma Brīvības ielā
1K, Balvos, Balvu novadā, zemes
vienības daļas 0,4053 ha platībā
atkārtotu apbūves nomas tiesības
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Apstiprināja nomas objekta nomas
maksas nosacīto sākumcenu 28,80
euro mēnesī, bez pievienotās vērtības
nodokļa.
• Ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldības kustamajām mantām:
elektriskais vārkatls,
nerūsējošā
tērauda galds ar iebūvēto dubulto
izlietni, plauktu un maliņu, nerūsējošā
tērauda galds ar iebūvēto dubulto
izlietni, plauktu un maliņu, gaisa
nosūcējs ar motoru GIGA, maizes
griešanas mašīna LOZAMET 150,
trauku mazgāšanas mašīna GIGA,
gaisa nosūcējs ar motoru GIGA,
boileri, boileri, caurplūdes ūdens
sildītāju, kondicionieri. Samazināja
sākumcenu par 20 %.
Apstiprināja izsoļu rezultātus
nekustamajiem īpašumiem
• Daugavpils ielā 1C, Balvos, Balvu
novadā, platībā 1699 m2, nosakot
par uzvarētāju ﬁzisku personu, kura
iegādājās augstāk minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu 3673,00 euro .
• Parka ielā 24 dzīvoklis 1, Viļakā,
Balvu novadā, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 26,7 m2 platībā,
nosakot par izsoles uzvarētāju ﬁzisku
personu, kura iegādājās augstāk

minēto nekustamo īpašumu par
izsolē nosolīto augstāko cenu 928,00
euro.
•
Dzīvokļa
Nr.17
Pansionāta
apbraucamā
iela
2,
Celmenē,
Kubulu pagastā, Balvu novadā,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
51,1 m2 platībā, un kopīpašuma
5090/145450 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu mājas un zemes,
atbilstoši domājamām daļām, 0,0111
ha platībā, nosakot par uzvarētāju
ﬁzisku personu, kura iegādājās
augstāk minēto nekustamo īpašumu
par izsolē nosolīto augstāko cenu
1940,00 euro.
• Dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos,
Kubulu pagastā, Balvu novadā, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa 58,30
m2 platībā un kopīpašuma 583/1107
domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas
un
zemes
atbilstoši
domājamām
daļām
0,093
ha
platībā, palīgēkas –šķūņa, atbilstoši
domājamām daļām 2,32 m2, nosakot
par uzvarētāju ﬁzisku personu, kura
iegādājās augstāk minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu 1837,00 euro.
• “Peldbaseins”, Kupravas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības, platībā 564 m2, un
būves, 202,90 m2 platībā, nosakot
par uzvarētāju ﬁzisku personu, kurš
iegādājās augstāk minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu 11 110,00 euro.
• “Bezdelīgas”, Rugāju pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības, platībā 0,4389
ha, nosakot par uzvarētāju Rugāju
pagasta
zemnieku
saimniecību
“UPMALA”, Reģ. Nr. 43401001237,
adrese “Upmala”, Rugāju pag.,
Balvu nov., LV-4570, kura iegādājās
augstāk minēto nekustamo īpašumu
par izsolē nosolīto augstāko cenu
2874,00 euro.
• “Viduči”, Baltinavas pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no vienas zemes
vienības, platībā 0,2261 ha, nosakot
par uzvarētāju ﬁzisku personu, kurš
iegādājās augstāk minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu 1730,00 euro.
• “Nazarovi”, Vīksnas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības, platībā 1,93 ha,
nosakot par uzvarētāju Sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “FR GROUP”,
Reģ.
Nr.40203106850,
juridiskā
adrese Brīvības iela 104-14, Rīga, LV1001, kura iegādājās augstāk minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu 5817,00 euro.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Pieņems dāvinājumu Balvu
sākumskolai
Nolēma pieņemt dāvinājumu
no SIA “Mikrotīkls”, reģistrācijas
Nr.40003286799, juridiskā adrese
Aizkraukles iela 23, Rīga 31
bezvadu piekļuves punktu iekārtu
(wAP ac (new revision) with Router
OS L4 license, white enclosure,
International
version
(EU)
(PI
#2110010052)), dāvinājuma vērtība
2030.51 euro, nododot
to Balvu
sākumskolai,
Partizānu ielā 16,
Balvos.
Pašvaldība savā īpašumā
pārņems informatīvos
stendus
Deputāti nolēma pārņemt no
Latvijas Investīciju un attīstības

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
aģentūras īpašumā esošos sešus
informatīvos stendus ar bilances
vērtību
0,00
euro
pašvaldības
īpašumā.

Apstiprināja projekta
ﬁnansējumu
Apstiprināja
ERAF
projekta
Nr.4.2.2.0/21/A/019 “Rugāju pagasta
pārvaldes ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” ﬁnansējumu, kur
projekta kopējās izmaksas ir 578
993,47 euro (t.sk. ERAF – 285 000,00
euro; VB dotācija – 15 088,24 euro;
pašvaldības attiecināmās izmaksas
– 188 579,39 euro; pašvaldības
neattiecināmās izmaksas – 90 325,84
euro). Projekta realizācijai nodrošinās
pašvaldības
līdzﬁnansējumu
un
priekšﬁnansējumu,
ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.

Piešķirs priekšﬁnansējumu
biedrībai
Nolēma
piešķirt
biedrībai
“nextHorizont”, Reģ.Nr.40008189856,
Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pag., Balvu
nov., priekšﬁnansējumu divdesmit
procentu apmērā, t.i.
920 euro,
Jaunatnes iniciatīvu projektu “Izzini,
Sajūti, Radi!”, kas tiek īstenots
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”
(8.3.4.0/16/I/001) atklāta projektu
konkursa
“Priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes
iniciatīvu
projektos”
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas
ir 4600 euro.
Finansējumu
piešķirs
no
Balvu novada pašvaldības 2022.
gada pamatbudžetā paredzētajiem
līdzekļiem nevalstisko organizāciju
atbalstam.

WWW.BALVI.LV
Ņems ilgtermiņa aizņēmumu
Nolēma
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu 2022.gadā līdz 300 000
euro uz 20 gadiem no Valsts kases
ar noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam prioritārā investīciju
projekta
“Kubulu
ciema
ielu
pārbūve” īstenošanai. Aizņēmuma
pamatsummas atmaksu veiks no
2023.gada marta līdz 2042.gada
decembrim (ieskaitot). Aizņēmuma
atmaksu garantēs ar Balvu novada
pašvaldības budžetu.
Plašāk ar Balvu novada domes
sēdes lēmumiem var iepazīties
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes. Balvu
novada Domes sēdes ir pieejamas
arī audio formātā – www.balvi.lv
sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/
Domes sēžu audio ieraksti.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA IZSOLES
AR IZSOĻU NOTEIKUMIEM VAR IEPAZĪTIES BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJASLAPĀ WWW.BALVI.LV SADAĻĀ IZSOLES.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli:
Kustamo mantu – elektrisko vārkatlu. Kustamās mantas sākumcena – EUR
37,60. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada
16.septembrī plkst.10.00.

Nekustamo īpašumu “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3870 002 0373, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3870 002 0373, platībā 1,24 ha. Izsoles sākumcena
- EUR 2698,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2022.gada 5.oktobrī plkst.11.00.

Kustamo mantu – nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvētu dubulto izlietni,
plauktu un maliņu. Kustamās mantas sākumcena – EUR 319,20. Izsole
notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 16.septembrī
plkst.10.15.

Nekustamo īpašumu Ezermala-2 Nr.341”, Balvos, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3801 001 0185, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3801 001 0185, platībā 662 m2. Izsoles sākumcena
- EUR 1624,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2022.gada 5.oktobrī plkst.11.15.

Kustamo mantu – nerūsējošā tērauda galdu ar iebūvētu dubulto izlietni,
plauktu un maliņu. Kustamās mantas sākumcena – EUR 319,20. Izsole
notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 16.septembrī
plkst.10.30.

Kustamo mantu – vieglo automašīnu VOLVO V70, valsts reģistrācijas
Nr.HP1869, Izlaiduma gads: 1999. Izsoles sākumcena – EUR 300,00. Izsole
notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 5.oktobrī
plkst.11.30.

Kustamo mantu – gaisa nosūcēju ar motoru GIGA. Kustamās mantas
sākumcena – EUR 93,60. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 16.septembrī plkst.10.45.
Kustamo mantu – maizes griešanas mašīnu LOZAMET. Kustamās mantas
sākumcena – EUR 56,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 16.septembrī plkst.11.00.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar
augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Rosība”
Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3864 004 0304 daļu,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0304 daļas
14 600 m2 platībā un cieta asfalta seguma laukuma 1886,46 m2 platībā.
Nomas maksas nosacītā sākumcena – EUR 528,00. Izsole notiks: Bērzpils
ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 5.oktobrī plkst.11.45.

Kustamo mantu – trauku mazgāšanas mašīnu GIGA. Kustamās mantas
sākumcena – EUR 196,80. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 16.septembrī plkst.11.15.

UZŅĒMĒJI SAROSĀS – IZSOLĒ JAUNI OBJEKTI!

Kustamo mantu – gaisa nosūcēju ar motoru GIGA. Kustamās mantas
sākumcena – EUR 159,20. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 16.septembrī plkst.11.30.
Kustamo mantu – boileri. Kustamās mantas sākumcena – EUR 18,40. Izsole
notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 16.septembrī
plkst.11.45.
Kustamo mantu – boileri. Kustamās mantas sākumcena – EUR 18,40. Izsole
notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 16.septembrī
plkst.12.00.
Kustamo mantu – caurplūdes ūdens sildītāju. Kustamās mantas sākumcena –
EUR 18,40. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.
gada 16.septembrī plkst.12.15.

Balvu
novada
pašvaldība izsludina
atklātā
mutiskā
atkārtotā
izsolē
ar
augšupejošu
soli
apbūves
nomas
tiesības
uz
nekustamā
īpašuma
Brīvības
iela 1 K, Balvos,
Balvu novadā:
•

Kustamo mantu – kondicionieri. Kustamās mantas sākumcena – EUR 216,00.
Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada
16.septembrī plkst.12.30.
Nekustamo īpašumu “Verpuļeva 120”, Balvu pagastā, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3846 005 0377, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3846 005 0377, 0,0712 ha platībā. Izsoles sākumcena
- EUR 1531,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2022.gada 5.oktobrī plkst.10.00.
Nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.25 Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa
56,6 m2 platībā, ar kadastra numuru 3858 900 0151. Izsoles sākumcena
- EUR 2266,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē,
2022.gada 5.oktobrī plkst.10.15.
Nekustamo īpašumu “Muižlejas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā, ar
kadastra numuru 3892 004 0130, kas sastāv no vienas zemes vienības
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0275, platībā 2,26 ha.
Izsoles sākumcena - EUR 4623,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos,
3.stāvā sēžu zālē, 2022.gada 5.oktobrī plkst.10.30.
Nekustamo īpašumu “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā,
ar kadastra numuru 3870 002 0281, kas sastāv no vienas zemes vienības
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0281, platībā 1,8 ha. Izsoles
sākumcena - EUR 3522,00. Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2022.gada 5.oktobrī plkst.10.45.
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•

zemes vienības
daļu 2,15 ha
platībā
(attēlā
Nr.5,
kadastra
apzīmējums 3801
003 0557 8005),
apbūves
tiesību
nosacītā sākuma
nomas
maksa
–
EUR
89,24
(astoņdesmit deviņi euro un 24 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības
nodokļa;
zemes vienības daļu 0,4053 ha platībā (attēlā Nr.3, kadastra
apzīmējums 3801 003 0557 8003), apbūves tiesību nosacītā sākuma
nomas maksa – EUR 28,80 (divdesmit astoņi euro un 80 centi) mēnesī,
bez pievienotās vērtības nodokļa.

Zemes vienības daļa 2,15 ha platībā (attēlā Nr.5) atrodas ļoti skaistā
vietā - gar ezera krasta līniju. Teritorijā savulaik ir bijis izbūvēts kanāls,
kurš projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumu Balvu
novadā” tika iztīrīts un atjaunots. Teritorija ir piemērota tūrisma attīstībai,
jo saskaņā ar Balvu novada teritorijas plānojumu, tā ir rekreācijas teritorija.
Zemes vienības daļa 0,4053 ha platībā (attēlā Nr.3), ir neliela platības
ziņā, bet ir pietiekoši liela, lai izbūvētu tajā ēku. Saskaņā ar Balvu novada
teritorijas plānojumu - ražošanas objektu apbūves teritorija. Abos
objektos drīkst veikt apbūvi.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 3.oktobrim
plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

BALVU NOVADA ZIŅAS
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Vienojas atbalstīt priekšlikumu saglabāt vienu
pārvaldnieku gan Rugāju, gan Lazdukalna pagastos
Agrita Luža (informācija un foto)
2022. gada 16. augustā,
Lazdukalna pagasta Skujetnieku
ciemā un Benislavas ciemā,
norisinājās
Balvu
novada
pašvaldības
vadības
un
domes deputātu tikšanās ar
iedzīvotājiem. Ar iedzīvotājiem
tikās Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs,
Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja
vietniece
Sandra Kapteine, Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektore
Daina Tutiņa, Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieks
administratīvajos
un
ﬁnanšu
jautājumos
Tamāra Locāne, Balvu novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieks attīstības plānošanas
un
nekustamā
īpašuma
jautājumos
Jānis
Bubnovs,
Balvu novada domes deputāte
Sandra
Kindzule,
Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētāja Aija
Mežale, Sociālo un veselības
aprūpes jautājumu komitejas
priekšsēdētāja Ruta Cibule.
Tikšanās mērķis bija uzklausīt
iedzīvotājus un viņu interesējošos
jautājumus gan par pašvaldības
darbu, gan par saimnieciska rakstura
jautājumiem. Viens no galvenajiem
jautājumiem, par kuru tika diskutēts
– vai iedzīvotāji būtu ar mieru, ka
gan Rugāju, gan Lazdukalna pagastu

Tikšanās laikā iedzīvotāji izrādīja interesi par atbalsta saņemšanu
malkas iegādei, jo pašreiz ir grūti saprast, kam un cik lielā apmērā
šis atbalsts pienāksies. Tāpat sanākušie uzdeva jautājumus, kas
saistīti ar zemes nomu, pagasta teritorijas uzturēšanu kārtībā un ceļu
infrastruktūras uzlabošanas iespējām.
pārvaldes vadītu viens pārvaldnieks.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
uzrunājot iedzīvotājus, precizēja,
ka abi pagasti netiek apvienoti, bet
tiek nolemts, ka abus pagastus vadīs
viens cilvēks.
No
iedzīvotājiem
izskanēja
bažas par to vai, ja Lazdukalna
pagastam nebūs sava pārvaldnieka,
pagasts
un
iedzīvotāji
netiks
aizmirsti un nolikti otrajā plānā,

prioritāri
visus
nepieciešamos
darbus
un problēmu risināšanu
veicot
tikai
Rugāju
pagastā.
Atbildot uz iedzīvotāju satraukumu,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja
vietniece
Sandra
Kapteine paskaidroja, ka saprot
iedzīvotāju bažas, taču atgādināja,
ka katram pagastam ir savs budžets
un naudas līdzekļi, kas ir ieplānoti
darbu veikšanai. Tāpat S. Kapteine
atgādināja, ka arī tehnikas vienības,

kas ir iegādātas par abu pagastu
kopīgajiem līdzekļiem bijušā Rugāju
novada laikā, tiks izmantotas abos
pagastos. Savukārt Arnita Pugača
iedzīvotājus aicināja uz kopīgu
sadarbību: “Rakstiet, zvaniet, sakiet,
rādiet un risināsim! Svarīga ir darbu
plānošana un organizācija, ja to
visu varam sakārtot, tad zaudētājs
nebūs neviens pagasts. Jāsaprot un
jārēķinās arī ar to, ka mēdz gadīties
arī neparedzētas situācijas, kas
prasa tūlītējus risinājumus, tāpēc
aicinu būt saprotošiem, ja šādos
gadījumos jāatliek plānotie darbi,”
piebilda A. Pugača. Tāpat pārvaldes
vadītāja pienākumu izpildītāja atzina,
ka ir gatava uzņemties abu pagastu
vadību, un ja sapratīs, ka netiek
galā ar visiem pienākumiem, tad tiks
meklēts cits risinājums.
Sanāksmes laikā Balvu novada
domes deputāte Sandra Kindzule
aicināja
iedzīvotājus
apdomāt
iespēju veidot iedzīvotāju padomes.
Tas nozīmē, ka aktīvo iedzīvotāju
grupa uzklausa problēmjautājumus,
pie viņiem griežas ar risināmajiem
darbiem un padome šo informāciju
nodod tālāk pašvaldības vadītājam.
Balvu
novada
pašvaldības
vadība un domes deputāti klātienē
apskatīja arī Skujetnieku bibliotēku,
Skujetnieku
feldšeru
veselības
punktu, Dienas aprūpes centru
Benislavā, uzklausot iestāžu vadītājas
un saprotot, kādas ir vajadzības katrai
no iestādēm, kā arī pārliecinoties,
ka sniegtie pakalpojumi un to
kvalitāte nav mazinājusies arī pēc
administratīvi teritoriālās reformas.

Aktuālos jautājumus pārrunā tikšanās reizē Apstiprina
Krišjāņos un Bērzpilī
iestāžu
vadītājas

Terēzija Babāne (informācija un foto)

23.augustā
Krišjāņu
un
Bērzpils pagastā notika
Balvu
novada
vadības,
pagastu
un pilsētu pārvalžu vadītāju
tikšanās, lai pārrunātu aktuālās
tēmas novadā.
Krišjāņu
pagasta
pārvaldes
vadītāja
Iveta
Socka-Puisāne,
klāsesošos,
prezentācijas
veidā,
iepazīstināja ar pagastu. Stāstot
uzsvēra: “Vislielākā rūpe pagastā ir
ceļi. To garums ir 28,73 km. Lai grāvji
neaizaugtu krūmos, tie tiek pļauti
regulāri.”
Pagastā atjaunotas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, iekārtots šūpoļu
laukums, kā arī tiek risināti citi pagasta
jautājumi. Pārvaldes vadītājas sapnis
ir,
lai
pašvaldības iestādes būtu
vienā ēkā - bijušajā skolas ēkā. Kā tas
realizēsies, to rādīs laiks.
Tuvojoties
jaunajai
apkures
sezonai, tika pārrunāts jautājums
par kurināmā iegādi, jo izsludinātais
iepirkums “Kurināmā piegāde Balvu
novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
2022.gadā” beidzās bez rezultāta netika saņemts neviens piedāvājums.
Pašvaldība ir izsludinājusi jaunu
iepirkuma procedūru un saņemto
piedāvājumu
atvēršana
notika
6.septembrī. Arī Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
apkopo informāciju par kurināmo
pašvaldībās. Pagastiem un pilsētām
bija nepieciešams aizpildīt anketas
par katlu māju jaudām, nepieciešamo
apjomu apkures sezonai, iegādāto
kurināmā daudzumu jaunajai apkures
sezonai.
Tikšanās laikā vadība lūdza
pārvaldniekus
vairāk
uzmanības
pievērst
noslēgtajiem
līgumiem
par
atkritumu
apsaimniekošanu
mājsaimniecībām
un
juridiskām

Agrita Luža

Balvu novada vadība informēja, ka arī turpmāk tiksies ar iedzīvotājiem
pagastos un pilsētās. Pašlaik šīs tikšanās notiek pagastos, kur ir
visvairāk problēmjautājumu.
personām.
Ikvienam
jābūt
noslēgtam līgumam par atkritumu
apsaimniekošanu.
Lai
novērstu
atkritumu
nokļūšanu
pagastos,
pilsētās un apkārtējā vidē notiks
līgumu
pārbaude
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā LAIPA,
kur var identiﬁcēt īpašumus bez
līgumsaistībām. Līgumu pārbaudes
procesā notiks sadarbība arī ar
Pašvaldības policiju.
Ļoti aktuāls jautājums bija
par
atbalstu
mājsaimniecībām
apkures sezonas izdevumu daļējai
kompensācijai. Tas paredz, ka valsts
segs daļu no energoresursu cenu
pieauguma norēķinos par centrālo
apkuri, tajā izmantoto elektrību,
dabas
gāzi,
koksnes
granulas,
briketes un malku.
Kad aktuālākie darba jautājumi
tika pārrunāti, klātesošie apskatīja
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Krišjāņu pagasta iestādes - pagasta
pārvaldi,
bibliotēku,
Bērzpils
pamatskolas
Krišjāņu
ﬁliāles
pirmsskolas
grupiņu.
Apskatīja
ražošanas ēkas “Mežaine”, apmeklēja
SIA “Drevo R”, Santas Kašas
saimniecību un viesu namu “Noras” .
Dienas otrā puse tika pavadīta
Bērzpils pagastā, klausoties Bērzpils
pagasta
pārvaldes
vadītājas
Birutas
Bogdanes
stāstījumā
par pagasta vēsturi, tā attīstību,
pagasta sniegtajiem pakalpojumiem
iedzīvotājiem.
Aušanas
meistardarbnīcā
ielūkojās,
lai
saprastu, kādi skaistumi ar dažādām
krāsu gammām top stellēs. Dienas
noslēgumā, sanāksmes dalībnieki
apmeklēja “Dižarāju” un “Silmaču”
saimniecības, Bēržu Svētās Annas
baznīcu, un Bērzpils klānos klausījās
stāstījumu par senajām apmetnēm.

Balvu novada domes 2022.
gada 25. augusta sēdē tika
izskatīti jautājumi par divu
iestāžu – Lazdukalna pagasta
pārvaldes un Žīguru Kultūras
nama vadītāju iecelšanu.
Balvu novada domes deputāti
vienbalsīgi nolēma Žīguru kultūras
nama
vadītāja
amatā
iecelt
Mariju Bukovsku, kura amata
pienākumus sāka pildīt ar 2022.
gada 1.septembri.
Savukārt
par
Lazdukalna
pagasta pārvaldes vadītāju nolēma
iecelt Arnitu Pugaču, sākot ar 2022.
gada 1. septembri. Tika nolemts, ka
Arnita Pugača vadīs Rugāju pagasta
pārvaldi (0,5 amata vienība) un
Lazdukalna pagasta pārvaldi (0,5
amata vienība).
KONTAKTINFORMĀCIJA
RUGĀJU PAGASTA PĀRVALDES
vadītāja Arnita Pugača
Tālrunis: 27832856
E-pasts: rugaji@balvi.lv
LAZDUKALNA PAGASTA
PĀRVALDES
vadītāja Arnita Pugača
Tālrunis: 27832856
E-pasts: lazdukalns@balvi.lv
ŽĪGURU KULTŪRAS NAMA
vadītāja Marija Bukovska
Tālrunis: 29294593
E-pasts: zigurikn@balvi.lv
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Diskutē par jauno apkures sezonu Iedzīvotāju ievērībai!

Priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra, ka, ņemot vērā šī brīža augstās kurināmā
cenas, šobrīd tiek gatavots piedāvājums Balvu novada domes deputātiem izskatīt
jautājumu par iespēju šogad vairs neveikt malkas un šķeldas iegādes iepirkumus
pašvaldības iestāžu vajadzībām, bet koksni sagādāt no pašvaldības īpašumā esošiem
īpašumiem.
Kristiāns Bokta (informācija un foto)

Lai pārrunātu jautājumus, kas skar
jauno apkures sezonu, darbinieku un
pārvalžu vadītāju atalgojuma sistēmas
modeļa maiņu, kā arī citus aktuālus
jautājumus, 31.augustā Balvu novada
pašvaldības administrācijas ēkā tikās
pagastu un pilsētas pārvaldnieki ar Balvu
novada domes vadību.
Tikšanās laikā būtiska uzmanība tika
pievērsta jaunajai apkures sezonai, pārvalžu
vadītāji ieskicēja kurināmā resursa pašreizējo
situāciju, kā arī Balvu novada domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs informēja,

ka veiktais iepirkums “Apauguma novākšana
Balvu novada pašvaldībai lietojumā un
valdījumā
esošajās
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienībās” drīzumā
noslēgsies, un pašvaldība varēs noslēgt
līgumus par koksnes zāģēšanu. Iegūtā koksne
tiks izmantota pašvaldības iestāžu kurināšanai
un kurināmā materiāla – malkas un zaru
šķeldas - rezervju veidošanai, tai skaitā arī AS
“Balvu Enerģija” vajadzībām.
Savukārt priekšsēdētāja vietniece Sandra
Kapteine atzina, ka tika panākta vienošanās,
ka līdz 12.septembrim pārvalžu vadītāji
sagatavos priekšlikumus par energoresursu
taupīšanu, modelējot situācijas, kā pašvaldība
var ietaupīt ﬁnanšu resursus, vienlaikus
taupot energoresursus.

Informācija par pieteikšanos
valsts atbalstam siltumenerģijas
izmaksu segšanai
Tamāra Locāne
Mājokļa īpašnieks vai īrnieks var
iesniegt pieteikumus valsts atbalstam
siltumenerģijas
izmaksu
segšanai
2022./2023. apkures sezonai Balvu
novadā.
Iesniegumu iesniedz klātienē pašvaldībā
vai aizpilda elektronisku veidlapu pašvaldību
e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv.
Iedzīvotājus
aicinām
sākt
no
1.oktobra
iesniegt elektronisko veidlapu
(iesniegums), kur norāda - vārdu, uzvārdu,
personas
kodu,
kontaktinformāciju
un
kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas
konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts
mājsaimniecībai.
Iesniegumā
ietver
pašapliecinājumu par attiecīgas apkures
esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības
locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta
mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā
minēto mājokli. Iesniegumam pievieno
šādus dokumentus:
1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības
apliecinošu dokumentu;
2) maksājumu apliecinošus dokumentus par
koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas
iegādi vienam mājoklim;
3) pašapliecinājumu par malkas iegādi, ja
pretendē uz 60 euro atbalstu.
No 3.oktobra arī klātienē pieteikumus
varēs iesniegt Balvu novada domē,
Viļakas pilsētas pārvaldē un pagastu
pārvaldēs.
Vēršam uzmanību par atbalsta periodu un
pieteikuma noformēšanai nepieciešamajiem
dokumentiem:
1) Ja apkurei izmanto malku, kurai nav
maksājuma
apliecinoša
dokumenta,
pieteikums
kompensācijas
saņemšanai
pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 30.11.2022.
Pieteikuma
noformēšanai
nepieciešams

mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības
apliecinošs dokuments.
2) Ja apkurei izmanto granulas vai briketes,
vai malku, tad pieteikums iesniedzams
līdz 30.04.2023. Pieteikuma noformēšanai
nepieciešamie dokumenti:
• Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības
apliecinošs dokuments;
• Maksājumu apliecinošs dokuments par
koksnes granulu, koksnes brikešu vai
malkas iegādi vienam mājoklim.
3)
Ja
apkuri
nodrošina
centralizētā
siltumapgāde,
tad
atbalstu
piemēros
automātiski rēķinos. Atbalsta periods līdz
30.04.2023.
4) Ja apkurei izmanto elektroenerģiju,
tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir
līdz 30.04.2023. Pieteikuma noformēšanai
nepieciešamie dokumenti:
• Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības
apliecinošs dokuments;
• Rēķins par elektroenerģiju*
*Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina,
izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu
no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023.
gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts
atbalstu,
ieskaitot
pievienotās
vērtības
nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs
500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot
2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā
no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz
0,160 euro par kilovatstundu bez pievienotās
vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro
par kilovatstundu bez pievienotās vērtības
nodokļa.
Ar pilnu likuma “Energoresursu cenu ārkārtēja
pieauguma samazinājuma pasākumu likums”
redakciju ar integrētiem grozījumiem var
iepazīties Energoresursu cenu ārkārtēja
pieauguma samazinājuma pasākumu likums
(likumi.lv).
Tuvojoties iesniegšanas termiņam,
sekos papildinformācija!
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Balvu novada Sociālā pārvalde atgādina, pabalstu
individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi
kalendāra gadā, izsniedzot izglītības iestādē zinību
dienā dāvanu karti 15,00 euro apmērā.
Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir tiesības
saņemt izglītojamajam, kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis
Balvu novada administratīvajā teritorijā:
• mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības
iestādē;
• līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai
profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības
iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā,
kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs.
Aicinām bērnu, kurš mācās cita novada izglītības
iestādē (programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības
teritorijā esošajās mācību iestādēs) likumiskos pārstāvjus
iesniegt septembrī Sociālajā pārvaldē iesniegumu un izziņu
no skolas. par pabalsta piešķiršanu individuālo mācību
līdzekļu iegādei vienu reizi kalendārā gadā.
Minētā pabalsta apmēru un to izmaksas kārtību nosaka
Balvu novada Domes 2021.gada 23.septembra saistošie
noteikumi Nr.7/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Balvu novadā”.
Sociālais dienests informē, ievērojot visus noteiktos
drošības pasākumus, klientu pieņemšana klātienē notiek
pēc iepriekšējā pieraksta. Klienti bez iepriekšējā pieraksta
netiek pieņemti.
Nepieciešamības gadījumā sazināties:
• Balvos: Ināra Skopāne, mob.:27815224, Sanda Japiņa,
mob.:29363012;
• Viļakā: Iluta Keiša, mob.:28004485, Inga Kokoreviča,
mob.:27822590.

Notiek kapavietu
aktēšana
Kristiāns Bokta
Kapavietu aktēšana,
kurā
ietilpst
nekopto
kapavietu
apsekošana,
brīdinājuma
zīmju
uzstādīšana
un
aktu
par nekoptu kapavietu
sagatavošana,
Balvu
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā
esošajās kapu teritorijās
notiek reizi gadā. Šādu
darbību mērķis ir apzināt
nekoptās kapavietas un
uzrunāt tuviniekus.
Vēršam
uzmanību,
ka kapavietās uzstādītās
aktēšanas zīmes, nenozīmē,
ka pašvaldība tuvākajā laikā
plāno esošās kapavietas

nodot
lietošanā
citiem,
bet gan identiﬁcē tās kā
neapkoptas.
Kapavietu
apzīmēšanas
mērķis
ir
aicināt mirušā piederīgos
sarosīties un apkopt esošās
kapavietas. Katra nekoptā
un aktētā kapavieta tiek
apsekota trīs gadus pēc
kārtas, ja līdz tam neatsaucas
kapavietas uzturētājs vai
viņa pilnvarota persona.
Pašvaldība
aicina
iedzīvotājus ar atbildību
izturēties
pret
kapsētas
kopainu
un
piederošo
kapavietām. Ja iedzīvotājs
pats jebkādu iemeslu dēļ
nevar sakopt savu tuvinieku
kapavietas, kapu kopšanu
var uzticēt arī trešajām
personām.
Ja kapu apsekošanas
laikā tiek konstatēts,
ka esošā kapavieta
netiek kopta
un uzturēta,
tiek uzstādīta
specializēta
brīdinājuma zīme mietiņš ar dzeltenā
krāsā nokrāsotu
augšējo daļu, kurā
norādīts aktēšanas
gads. Kapavietām,
kuras tiek koptas
un uzturētas, šāda
atzīme dabā netiek
izdarīta.

BALVU NOVADA ZIŅAS

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Jauna mājokļa pabalsta
aprēķināšanas kārtība
Labklājības ministrija
Grozījumi
Energoresursu
cenu
ārkārtēja
pieauguma
samazinājuma
pasākumu
likumā
paredz
paplašināt
mājokļa pabalsta saņēmēju
loku.
Lai uzlabotu mājokļa pabalsta
pieejamību, dodot iespējas saņemt
šo pabalstu lielākam cilvēku lokam
ar augstākiem ienākumiem, par
periodu no 2022.gada 1.oktobra
līdz 2023.gada 30.aprīlim tiks
piemērots koeﬁcients 3.
Paaugstinātais
koeﬁcients
dod iespēju saglabāt atsevišķi
dzīvojošas personas vai vairāku
personu
mājsaimniecības
rīcībā vairāk līdzekļus ikdienas
izdevumu apmaksai, tajā skaitā,
pārtikas iegādei un kvaliﬁcēties
mājokļa pabalstam ar augstākiem
ienākumiem nekā iepriekš.
Koeﬁcienta
palielinājuma

rezultātā
garantētā
minimālā
ienākuma
slieksnis
mājokļa
pabalsta apmēra aprēķinam būs
327 eiro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 228 eiro
pārējām personām mājsaimniecībā
visām mājsaimniecībām mājokļa
pabalsta apmēra aprēķinam.
Mājokļa
pabalstu
var
pieprasīt mājsaimniecība, kura ir
deklarējusi savu dzīves vietu un
dzīvo Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā īpašumā
esošajā
vai
īrētajā
mājoklī.
Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt
noslēgtam īres līgumam par
nekustamā īpašuma lietošanu.
No 1.oktobra var griezties
Sociālajā
pārvaldē
(turpmāk
Pārvalde)
ar
iesniegumu
mājokļa pabalstam un izdevumus
attaisnojošiem
dokumentiem
(rēķinus,
kvītis).
Pārvaldes
darbinieks
aprēķinās
mājokļa
pabalstu atbilstoši par septembrī
saņemtajiem rēķiniem.

WWW.BALVI.LV

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Aicina darbā speciālistus

Nepieciešamības gadījumā sazināties:
Balvi: Ināra Skopāne (27815224), Sanda Japiņa (29363012);
Viļaka: Iluta Keiša (28004485), Inga Kokoreviča (27822590);
Rugāji: Sanita Galkina (28721482);
Baltinava: Vita Ločmele (26393109).

Pateicības diena 2022
Anda Logina (informācija un foto)
Šī
gada
24.
augustā
aizvadījām vienu varen sirsnīgu
trešdienu - Pateicības dienu,
kas jau otro gadu pulcē kopā
gan bijušos, gan esošos Balvu
un Gulbenes slimīcu apvienības
darbniekus,
gan
ikvienu,
kas jūtas piederīgs slimnīcu
apvienībai. Kopā satikāmies
sarunās, radošumā, mūzikā,
bērnībā un godinājām mūsu
slimnīcu darbiniekus.
Šogad pasniedzām balvas,
kas nu jau ir kļuvušas par slimnīcu
apvienības simbolu - dejojošos
enģeļus. Tie simbolizē mūsu
mediķus, kas vienmēr mums ir
kā sargenģeļi, gādājot par mūsu
dzīvību. Balvas tika pasniegtas
Balvu
un
Gulbenes
slimnīcu
apvienības
darbiniekiem,
kas
ieguldījuši Gulbenes un Balvu
slimnīcu kvalitātes nodrošināšanas
attīstībā,
pacientu
aprūpē,
apkārtējās vides sakārtošanā, kā
arī Covid-19 pacientu aprūpē.
Par
mūža
ieguldījumu
Gulbenes slimnīcas attīstībā un
pacientu aprūpē sveicām un
paldies vārdus veltījām internistei
dr.Aldai Bušai.
Pēc Covid-19 infekcijas daudzi
pacienti izjūt sekas arī pēc tās
izslimošanas, kur nepieciešama
mediķa
palīdzība.
Paldies
pneimoloģei dr. Jūlijai Landsmanei,
kas vienmēr piezvana saviem
pacientiem, atgādina un konsultē.
Mediķa darbs pats par sevi
ir ļoti atbildīgs. Pacientam ir
nepieciešama ne tikai kvalitatīva,
profesionāla
ārstēšana,
bet arī iejūtība, atbalsts un
uzmundrinājums. Par neizsīkstošu
pozitīvismu,
darba
sparu
un
aktīvu piedalīšanos ārpus darba
pasākumos, izglītojot jauniešus,
balvu pasniedzām vecmātei un
medmāsai Gunai Ankipovai.
Teicām paldies un balvu
pasniedzām ārsta palīdzei Larisai
Vasiļenko par uzņēmību arī ārpus
dežūrām
slimnīcā,
dodoties
izbraukuma
pasākumos,
lai
nodrošinātu medicīnisko palīdzību.
Slimnīcu
apvienība
ļoti
novērtē arī jaunos kolēģus, kas

Iegādātas jaunas iekārtas
Anda Logina
neatlaidīgi
veic
savus
darba
pienākumus, izrāda iniciatīvu un
regulāri papildina savas zināšanas.
Paldies vārdus veltām ārsta palīdzei
Alīnai Fjodorovai.
Darbs intensīvās terapijas
nodaļā ir izaicinošs un grūts
gan ﬁziski, gan emocionāli, jo ir
nepieciešama pastāvīga kristiski
slimu
pacientu
novērošana
un ir jābūt gatavam dažāda
veida situācijām jebkurā brīdī.
Par iniciatīvu Balvu slimnīcas
intensīvās
terapijas
nodaļas
darba organizēšanā un kvalitātes
nodrošināšanā sveicām dr.Pjotru
Krasiļņikovu.
Covid-19 joprojām skar mūs
visus, tāpēc ir jābūt piesardzīgiem
un jāveic drošības pasākumi, lai
izvairītos no inﬁcēšanās. Darbs
Covid – 19 un tranzīta nodaļā
ir bijis saspringts un ik dienu ir
nepieciešama īpaša piesardzība,
lai ar vīrusinfekciju nesasirgtu
mēs paši. Par pašaizliedzīgu un
profesionālu darbu pandēmijas
apstākļos,
Covid-19
pacientu
aprūpē un ārstēšanā sveicām
medicīnas asistenti Agnesi Fingeri
un sanitāri Jeļenu Petrovu.
Ļoti svarīga ir arī vide
gan slimnīcas
iekštelpās, kur
nepieciešama
dezinfekcija,
praktiskās lietas, lai vide būtu
epidemioloģiski droša, gan arī
āra
teritorijas
labiekārtošanā,
lai apkārtējā vide būtu patīkama
pacientiem, apmeklētājiem un
darbiniekiem. Paldies Gulbenes
slimnīcas saimniecības pārzinei
Ivetai Auzānei. Viņa ir tā, kura
vienmēr tur roku uz pulsa,
lai
epidemioloģiskās
drošības
pasākumi atbilst visām noteiktajām
prasībām.

No 5. septembra
Balvu
slimnīcas
radioloģijas
nodaļā
atsāks pieņemšanu uz
datortomogrāﬁjas izmeklējumiem.
Balvu slimnīcas radioloģijas nodaļā
ir ieradusies jaunā datortomogrāﬁjas
iekārta ar augstas siltumietilpības
rentgena staru spuldzi. Pateicoties tai,
nav nepieciešams gaidīt kamēr spuldze
uzsilst pirms izmeklējuma un atdziest

pēc tā. Tas atvieglos gan radiologa
asistentu darbu, gan arī pacientiem
būs īsāks gaidīšanas laiks. Jaunās
iekārtas aprīkojums ļaus arī segmentēt
asinsvadus, lai ātri veiktu tipiskus
mērījumus,
piemēram,
asinsvada
segmentu garumus.
Šogad Balvu un Gulbenes slimnīcām
ir iegādāti arī jaunie ultrasonogrāﬁ, kas
nodrošina augstu attēla izšķirtspēju un
apstrādi, veicot abdominālos asinsvadu
izmeklējumus, galvas un perifēro
asinsvadu izmeklējumus – kājas, rokas,
kaklu u.t.t.

PALDIES!

PALDIES Benitai Krištopānei par dāvinājumu
Viļakas pilsētai - ūdensrožu stādiem. Augusta nogalē
Viļakas ezerā un dīķī pie pilsētas estrādes tika
iestādītas 15 baltas un rozā ūdensrozes.
-Viļakas pilsētas pārvaldeSIRSNĪGA PATEICĪBA Vecumu pagasta
pārvaldes vadītājam Ilmāram Locānam par
izgatavoto un uzstādīto soliņu pieturā “Ūlasi”. Paldies
par viņa atbalstu un laipnību.
-Vecumu pagasta iedzīvotāja JanīnaPALDIES Valdim Berķim un Oāzes mēbeļu salona
īpašniekam Intaram Salmanim par izrādīto iniciatīvu
un uzstādītajām šūpolēm Balvu pilsētas ezermalā.
-Balvu pilsētas pārvalde-
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Balvu novadā uzsāk jauno
mācību gadu
Laikā
no
22.
līdz
29.augustam
notika Balvu novada izglītības iestāžu
apmeklējumi, kuru laikā izglītības iestāžu
vadītāji
prezentēja
2021./2022.mācību
gadam izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi,
stāstīja par savas iestādes novitātēm,
īstenotajiem vai uzsāktajiem projektiem,
par problēmām, riskiem, neatrisinātiem
jautājumiem,
nepieciešamo
palīdzību,
uzsākot jauno mācību gadu, kā arī kopā ar
izglītības pārvaldes vadītāju un vadītājas
vietnieci kvalitātes jomā saskaņoja mērķus
un uzdevumus turpmākajiem trijiem gadiem.
Iestāžu apmeklējumos piedalījās arī novada
administrācijas pārstāvji.
Mēs redzējām, ka visas novada izglītības
iestādes ir gatavas darbam un ar prieku
sagaida izglītojamos. Liels paldies ikvienam
izglītības iestādes vadītājam, pedagogam un
tehniskajam darbiniekam!
Lai mums vienmēr visiem – skolēniem un vecākiem ,izglītības
iestāžu vadītājiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem
pietiek spēka un pacietības, mērķtiecības un sadarbības, ejot soli
pa solim. Lai veiksmīgs un radošs jaunais 2022./2023. mācību
gads!

Balvu Valsts ģimnāzija
Izglītojamo
skaits

258
(7.-12. klase)

Balvu PII„Pīlādzītis”
Izglītojamo
skaits

222
(pirmsskolas grupa)

Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola
Izglītojamo
skaits

264
(7.-12.klase,
1.-4. kurss)

Balvu PII„Sienāzītis”
Izglītojamo
skaits

133
(pirmsskolas grupa)

Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene

Aizvadīta Balvu novada
pedagogu konference

Medņevas PII “Pasaciņa”
Izglītojamo
skaits

22
(pirmsskolas grupa)

Bērzkalnes PII
Izglītojamo
skaits

Kristiāns Bokta (informācija un foto)

Īsi pirms jaunā mācību gada,
30.augustā,
Balvu
Kultūras
un atpūtas centrā norisinājās
ikgadējā Balvu novada pedagogu
augusta konference.

Konferences laikā pedagogiem
bija arī iespēja lektores Diānas
Zandes vadībā iegūt padziļinātākas
zināšanas par tēmu “Emocionālā
labsajūta darbā”. Dienas turpinājumā
izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi
tikās savu jomu sanāksmēs, lai
mācītos, uzzinātu aktualitātes un
plānotu darbu jaunajā mācību gadā.

Rekavas vidusskola

Rugāju vidusskola

Izglītojamo
skaits

172
(pirmsskolas grupa,
1.-12. klase)

Viļakas Valsts ģimnāzija
Izglītojamo
skaits

155
(1.-12. klase)

Izglītojamo
skaits

Balvu sākumskola
Izglītojamo
skaits

459
(1.-6. klase)

Bērzpils pamatskola

215
(pirmsskolas grupa,
1.-12. klase)

Izglītojamo
skaits

Eglaines pamatskola
Izglītojamo
skaits

22
(pirmsskolas grupa)

80
(pirmsskolas grupa,
1.-9. klase)

Viduču pamatskola
Izglītojamo
skaits

80
(pirmsskolas grupa,
1.-9. klase)

7

101
(pirmsskolas grupa,
1.-9. klase)

Viļakas PII “Namiņš”
Izglītojamo
skaits

60
(pirmsskolas grupa)

Kubulu PII „Ieviņa”
Izglītojamo
skaits

51
(pirmsskolas grupa)

Stacijas pamatskola
Izglītojamo
skaits

67
(1.-9. klase)

Tilžas pamatskola
Izglītojamo
skaits

153
(pirmsskolas grupa,
1.-9. klase)

Baltinavas vidusskola
Izglītojamo
skaits

149
(pirmsskolas grupa,
1.-12. klase)
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Ja Tev pienākas braukšanas maksas atvieglojums sabiedriskajā
transportā, no 1.septembra, VPVKAC sniedz pakalpojumu - eID
kartē aktivizēt speciālu lietotni (AIF), kas apliecina, ka persona
atbilst kādai no pasažieru kategorijām, kura ir tiesīga saņemt
atvieglojumu.

WWW.BALVI.LV

Lai aktivizētu lietotni, ir nepieciešams:
• eID karte – tikai no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada
27.decembrim izsniegtajām eID kartēm*;
• aktivizēti eParaksta un autentiﬁkācijas sertiﬁkāti;
• zināms eID kartes PIN1 kods.

*AIF sīklietotni eID kartēs bērniem līdz 14 gadu vecumam iespējams uzstādīt tikai PMLP klientu apkalpošanas centros.

Papildinājums brīvprātīgo Erasmus+ Balvu novada
ugunsdzēsēju inventāram jauniešiem
Santa Šmite (informācija un foto)
Turpinot īstenot projektu
“GreenPalette”,
Balvu
novada pašvaldība iegādājās
papildinājumu
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
inventāram,
nodrošinot piecus brīvprātīgos
ugunsdzēsējus
Šķilbēnu
pagastā ar specializētajiem
apaviem, cimdiem un ķiveri.
Inventāru piegādāja SIA “FNSERVISS”, par kopējo summu
ar PVN 3588,50 euro.
Aizsargcimdi
ir
no
karstumizturīga KEVLAR auduma
ar oglekļa-silikona pārklājumu,
aizsargķiveres
sastāv
no
polsterējuma, siksnām, kustīga
sejas aizsarga, aizsargbrillēm un
zoda siksnas, savukārt zābaki
izgatavoti
no
karstumizturīga
materiāla, ar potītes, papēža,
pēdas un purngala aizsardzību, no
karstuma un eļļu izturīga materiāla,
ar pretslīdošu un elektrošoka
izturīgu zoli. Šāds papildinājums

Žaklīna Orlovska
Foto: no personīgā arhīva

ļaus
droši
veikt
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
pienākumus,
rūpējoties ne tikai par apkārtējo,
bet arī savu drošību.

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.

Igaunijas
pilsētā
Lihulā no 7. līdz 15.
augustam
12
Balvu
novada jaunieši devās
Erasmus+
starptau
tiskajā
jaunatnes
projektā, kur pulcējās
jaunieši un jaunatnes
līderi no četrām Eiropas
valstīm - Maķedonijas,
Portugāles, Igaunijas un
Latvijas-, lai pilnveidotu
savas
zināšanas
par
jauniešu
mentālās
veselības būtiskumu un
balansu ķermenī, kā arī
aktīvi diskutēja par to,
kā “atstāt savu pēdu dabā” un kā mēs, jaunieši, varam mazināt pasaules
piesārņojumu.
Nedēļas laikā
jauniešiem
nācās savstarpēji komunicēt angļu valodā,
iepazīstināt ar savas valsts kultūru un tradīcijām kultūras vakaros. Darboties
grupās un iepazīt citu valstu valodas īpatnības. Lielākajai daļai projekta dalībnieku
šī bija pirmā Erasmus+ pieredze, kas noteikti būs spilgti palikusi atmiņā, jo nedēļas
programma bija ļoti dažāda un interesanta visa vecuma dalībniekiem.
Jauniešiem ik dienu bija iespēja izbaudīt brīvo laiku pie jūras, nodarboties
ar jogu pie profesionālas treneres, izstaigāt pilsētu un izmantot projekta norises
vietā piedāvātās atrakcijas, piemēram, šūpoles, kurās bija jāšūpojas kājās un bija
iespējams gaisā apgriezties 360 grādos.
Atgriežoties Latvijā, jaunieši, enerģijas pārpildīti, ir ieplānojuši dalīties ar
draugiem un skolas biedriem ar gūto pieredzi un mudināt kļūt aktīvākiem kā līdz
šim, kā arī būtisku uzmanību pievērst tam, kā mēs varam mazināt atkritumu
daudzumu savā ikdienā. Liels paldies Santai Šmitei par palīdzību projekta plānošanā
un komunikācijā ar Igaunijas partneriem!
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Radošās terases pie Balvu Mākslas skolas atklāšana
Anita Kairiša
Foto: Kristiāns Bokta

1.septembris
Balvu
Mākslas skolā ir ieskandināts
ar
atkalredzēšanās
prieku,
radošumu
un
āra
klases
atklāšanas
svētkiem.
Skolas
iekšpagalmā ar rudens ziedu
krāšņumu pulcējās 152 Balvu
Mākslas
skolas
audzēkņi,
audzēkņu vecāki, 10 skolas
radošie pedagogi un mākslas
atbalstītāji. Patiess prieks par
jaunajiem 38 pirmklasniekiem,
kuri
radošo
talantu
apgūs
mākslas skolā dažādās vizuālās
mākslas izpausmēs.
Mākslai vajag telpu - telpu vidē,
ar šādu domu, ideju vienas vasaras
laikā uzziedēja Balvu Mākslas skolas
iekšpagalms.
Sabiedriskā labuma projekta
ietvaros popularizējam brīvprātīgo
darbu. Biedrības biedri, atbalstītāji,
mākslas cienītāji, Balvu Mākslas
skolas personāls brīvprātīgi darbojās,
lai realizētu ieceri par Radošās
terases izveidi.
Tika organizēta
terases labiekārtošanas talka un arī
turpmāk, lai uzturētu un nodrošinātu
estētiski skaistu un pievilcīgu vidi
tiks organizētas talkas un izstrādāta
radošās terases izmantošanas kārtība
– noteikumi, lai tā būtu pieejama
gan Balvu Mākslas skolai, gan citām
izglītības iestādēm, gan pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem. Radošās
terases izveidei nav attiecināms
komerciāls raksturs, tā būs publiski
pieejama.

Radošā terase – āra klase Balvu Mākslas skolas iekšpagalmā ir
izveidota biedrības “Radošās Idejas” sabiedriskā labuma projekta
ietvaros sadarbībā ar radošās komandas Balvu Mākslas skolas
skolotājām Skaidrītes Bankovas un Daces Ķerānes iniciatīvu.
PALDIES
Ziemeļlatgales
partnerībai Ievai Leišavniecei par
iedrošinājumu,
pozitīvismu
un
atbalstu
projekta
realizēšanas
procesā. PALDIES SIA “Kalna nami”

PALDIES Balvu Mākslas skolas
kolektīvam un direktorei par svētku
radīšanu! PALDIES deju studijas
TERPSIHORA studijas dalībniekiem
un Līgai Morozai Ušackai par svētku
iedzīvināšanu!
PALDIES
vienmēr
atsaucīgajam Mārim Lāpānam par
svētku ieskandināšanu! PALDIES
ikkatram, kas darbos un domās bija
kopā! Kopā mēs varam!
RADOŠĀ TERASE Balvu Mākslas
skolas iekšpagalmā kļūs par jaunu
kultūras pakalpojuma piedāvājumu,
tūrisma
objektu
interesentiem,
tā radot jaunas vērtības vietējā
teritorijā, produktīvāk izmantojot
vietējos resursus, sekmējot dažādu
iestāžu, pašvaldības, NVO sektora,
iedzīvotāju sadarbību. Balvu pilsētā
ir izveidota skaista vieta, kur jēgpilni
pavadīt
laiku
darbojoties
kādā
no Mākslas skolas vai biedrības
piedāvātajām radošajām darbnīcām
un aktivitātēm - mākslas plenēri,
Apkārtējām skolām - Balvu mūzikas
skola, Balvu sākumskola vieta,
kur organizēt savus pasākumus,
koncertus,
mēģinājumus.
Balvu
centrālai bibliotēkai vieta, kur būt
kopā dzejas pēcpusdienās. Vieta,
kur aicināt pilsētas viesus – tūristu
grupas, kur klausīties gida stāstījumu
par pilsētu. Cienīsim paveikto darbu!

Pēterim Igaunim un viņa komandai
par terases būves darbu veikšanu,
kad no maza maketa un mākslinieku
skicēm bija jāsaprot, kā radīt drošu,
estētisku āra telpu.

LEADER
sabiedriskā
labuma
projektu
Nr.
22-07-AL19-A019.2201-000007
“RADOŠĀ TERASE pie Balvu Mākslas
skolas” realizē biedrība “Radošās
Idejas” ar biedrības, biedrības biedru
un atbalstītāju līdzﬁnansējumu un
brīvprātīgo darbu, Balvu novada
pašvaldības līdzﬁnansējumu.

uzrakstīt jebko, bet uz aprakstītas
vienmēr ir grūtāk.
Noslēgumā devāmies apskatīt
īstu iedvesmas stāstu, kā iespējams
radīt sev nodarbošanos pamestā un
degradētā teritorijā. Izklaides un
atpūtas parka “ŠKLADI” saimniece
Inta Rubenkova mums izrādīja sulu
spiešanas telpas, lazer tag teritorijas,
stāstīja mums par saviem nākotnes
plāniem un idejām un iedeva sajūtu,
ka viss ir iespējams, vajag tikai
darīt. Pēc ekskursijas baudījām
gardus burgerus industriālā un stilīgi
iekārtotā teritorijā.
Vakarā
atgriezāmies
viesu

namā “Rūķīši”, kurā baudījām lauku
burvību, klusumu un skaisto ainavu.
Šis bija fantastisks piedzīvojums
gan ciemiņiem, gan mums pašiemiespēja lieku reizi paskatīties uz
sevi no malas un pārliecināties, cik
lieliskā vietā uz zemeslodes mēs
dzīvojam. Taču, lai arī nākamajām
paaudzēm šī vieta būtu tieši tik pat
lieliska, mums ir par to jārūpējas.
Eiropas Zaļais kurss ir tieši par tokā Eiropas Savienību pārveidot par
modernu, resursu ziņā efektīvu un
konkurētspējīgu ekonomiku, kurā
novārtā netiks atstāts neviens cilvēks
un neviens reģions.

Biedrība īsteno projektu
Margita Štāle
Foto: no projekta arhīva

Biedrība “Radošās idejas”
ir uzsākusi īstenot projektu
“EUGREENAM - European Green
Ambassators
(Eiropas
zaļie
vēstnieki)”, ko līdzﬁnansē Eiropas
Savienība. Projekta mērķis ir
uzlabot darbu ar jaunatni un
ieviest zaļās koncepcijas, lai
padarītu jauniešus par aktīviem
veiksmīgas
zaļās
pārejas
dalībniekiem. Projekta partneri
(no Latvijas, Nīderlandes, Vācijas
un Spānijas) strādā kopā, lai
uzlabotu savas darba metodes
un personāla prasmes, ieviešot
Eiropas zaļā kursa vērtības un
idejas jaunatnes darba saturā,
veicinot izpratni par zaļajām
politikām un to pielietojumu
reālos
sociālekonomiskajos
kontekstos.
Projekta
laikā
augusta nogalē Latvijā tika
organizēts “Zaļais hakatons”,
kura laikā ārzemju partneriem no
Vācijas, Nīderlandes un Spānijas
rādījām labās prakses piemērus
un apmainījāmies ar dažādām
inovatīvām idejām tepat Balvu
novadā.
Hakatonu sākām ar diskusiju
viesu namā “Rūķīši”. Formulējām
galvenās problēmas katrai valstij.
Piemēram, projekta partneri no
Spānijas pilsētas Agostas (apmēram
Balvu pilsētas lielumā) uztraucās,
kā saglabāt senās prasmes un
piesaistīt jauniešus amatniecībaiīpaši keramikai -, kas šajā pilsētā ir
ar gadsimtiem ilgām tradīcijām, bet
šobrīd pilsētiņā ir palicis tikai viens
keramiķis. Atšķirībā no Latvijas,
viņiem pilsētas iedzīvotāju skaits
nesamazinās, jaunieši vēlas palikt
savā pilsētā, bet nelabprāt pievēršas
amatniecībai. Savukārt, Vācijas un
Nīderlandes problēma ir motivācijas
trūkums jauniešiem, tāpēc kopīgi
meklējām idejas, kā veidot iekļaujošu
sabiedrību, kā motivēt jauniešus

aizdomāties par vides problēmām
u.c.. Lai mēģinātu rast iespējamos
risinājumus, devāmies skatīties labās
prakses piemērus Balvu novadā.
Balvos kā pirmo apmeklējām
Studiju “Azote”. Ciemiņi bija pozitīvi
pārsteigti
par
šādu
konceptu
amatnieku
ražojumu
tirgošanai
un interesantajām precēm, kas
nopērkamas. Piemēram, kāda skaista
māla vāze aizceļoja uz keramikas
muzeju Agostā, Spānijā.
Tālāk devāmies uz Balvu Bērnu
un jauniešu centru, kur tā vadītāja
Agnese Pulča mums laipni izrādīja
centra telpas un iepazīstināja ar
plašajām
iespējām
jauniešiem
Balvos. Gan mēs, gan ārvalstu
pārstāvji bijām pozitīvi pārsteigti par
puisi, kas pats mācās spēlēt bungas,
savukārt pārstāves no Berlīnes
īpaši bija sajūsmā par make-up
klasi. Ienākot centra telpās, uzreiz
pievērsām
uzmanību
personības
attīstības kāpnēm, kur soli pa solim
var izlasīt kādiem posmiem cilvēkam
jāiziet cauri, lai kļūtu par attīstītu
personību.
Jauniešu centrā mūs apciemoja
Mārīte Orniņa no Ziemeļlatgales
tūrisma un biznesa centra un
Ziemeļlatgales partnerības. Mārīte
mums prezentēja jaunākās īstenotās
biznesa idejas Balvu novadā. Tika
demonstrēti video par Kureti Cafe,
Atbalsta māju “Brīvupes”, Timber
Kit, ASNAG furniture, Adventure Club
Žīguri, Bigmaar`s records, Wake up
Balvi un SIA Lamur Flower. Spānijas
pārstāvji bija pozitīvi pārsteigti, cik
daudz dažādas inovatīvas idejas mūsu
uzņēmēji īsteno. Viņi arī atzina, ka
LEADER projekti Spānijā tiek daudz
mazāk īstenoti, jo lielās birokrātijas
dēļ ir ļoti maza iedzīvotāju aktivitāte.
Pēc
video
prezentācijām,
savā
pieredzes
stāstā
dalījās
Santa
Šmite (“Ezertūre” un “Million Star
hotel”- aktīvā atpūta pie ūdens un
naktsmītnes), iedvesmojot ikvienu ar
savu aizrautību un entuziasmu, vēršot
uzmanību uz to, ka sev nodarbošanos
ir iespējams radīt jebkurā šķietami
tukšā vietā. Uz baltas lapas tu vari
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Gūst pieredzi Slovēnijā

Alīna Logina
Foto: no personīgā arhīva
Balvu novada Bērnu
un
jauniešu
centra
jaunatnes
darbiniece
Alīna
Logina
un
četras
jaunietes devās Erasmus+
starptautiskajā
projektā
YOUTH EMPOWERMENT =
EU FUTURE II (projekta
Nr.
2019-3-SI02KA105-015315), ko rīkoja
SALEZIJANSKI MLADINSKI
center maribor.
Projekts
norisinājās
Slovēnijas pilsētā Želimlje no
16. līdz 22.augustam, kurā
piedalījās jaunieši un jaunatnes
darbinieki vai līderi no deviņām
Eiropas valstīm – Itālijas,
Polijas, Igaunijas, Slovākijas,
Rumānijas,
Portugāles,
Ziemeļmaķedonijas, Slovēnijas
un Latvijas. Projekta galvenais
mērķis
bija
dot
iespēju
jauniešiem atklāt un attīstīt
savu patieso potenciālu, apgūt
prasmes veselīgai izaugsmei,
veicināt
pašizaugsmi
un
pašcieņu starp kultūru mācību
vidē.
Nedēļas garumā jaunieši
pilnveidoja
savas
angļu
valodas
zināšanas,
ieguva
jaunus draugus savstarpējā

komunikācijā,
darbojoties
jauktu kultūru grupās. Katrai
dienai bija interesantas un
aizraujošas aktivitātes, kurās
varēja nodarboties ar sportu,
iepazīt pilsētas apkārtni un
baudīt dabu, un arī darbnīcas,
kurās jaunieši pilnveidoja savas
zināšanas par mentālo un
emocionālo veselību, un sevis
izzināšanu kopā ar mentori
Sanju.
Kultūras
vakaros
iepazina arī citu valstu tradīcijas
un
prezentēja
arī
Latviju
un Balvus. Bija arī iespēja
ekskursijā izbaudīt Slovēnijas
galvaspilsētas Ļubļanas šarmu
un nopeldēties vispopulārākajā
un skaistākajā ezerā - Bleda
valstī. Mums visām šī bija pirmā
pieredze Erasmus+ projektā,
kas bija emocijām pārpildīta un
paliks neaizmirstama. Meitenes
atzīst, ka sākotnēji braukušas
ar bailēm par nezināmo un
sajūtu, ka būs iespējama
valodas barjera, bet beigās ar
asarām acīs devāmies prom,
tas ir tā vērts, uzdrīkstēties
un izkāpt no savas komforta
zonas. Iedvesmotas meitenes
plāno dalīties ar apkārtējiem
pieredzē un iedrošināt arī
citus uzdrīkstēties, un kļūt
aktīvākiem!
Paldies Dārijai Semjonovai,
par sniegto palīdzību projektā!

Mākslas vitamīni Balvos
Iveta Supe
Jūnija
sākumā
10
dienas
Latvijas
Mākslas
akadēmijas
Latgales
ﬁliāles studenti kopā ar
pedagogiem Anatoliju Zelču
un Bitty Fominu mitinājās
remontapstākļos
esošajā
Balvu muižas pilī un zīmēja,
gleznoja, eksperimentēja.
Ik uz soļa pilsētā varēja
sastapt
kādu
mākslinieku
ar molbertu un krāsu paleti.
Plenēra
noslēgumā
jaunie
mākslinieki daļu savu darbu
atstāja pilsētai. Divas plenēra
dalībnieces – Jūlija Šilova un
Kristīne Iļjina – augustā atkal
bija redzamas Balvu ezera

krastā – nu jau vadot radošas
meistardarbnīcas cita projektā.
No 23. līdz 24. augustam
Balvu Mākslas skolā pulcējās
Ziemeļlatgales
mākslas
pedagogi un interesenti uz
Anatolija Zelča gleznošanas
meistarklasi.
Radošo
darbu
izstāde
septembrī
skatāma
Balvu mākslas skolā, bet vēlāk
ceļos pa visu Ziemeļlatgali.
Paldies Valsts kultūrkapitāla
fondam par “Mākslas vitamīnu
Balviem”!
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Biedrība “Ziemeļlatgales
partnerība” organizē pasākumu
“IDEJU DARBNĪCA”

2022.gada 21.septembrī Rugājos un 28.septembrī Kubulos biedrība
“Ziemeļlatgales partnerība” organizē pasākumu “IDEJU DARBNĪCA”.
Pasākuma laikā atskatīsimies uz paveikto ar LEADER ﬁnansējumu un dalīsimies
idejās, kas būtu paveicams nākotnē. Sarunāsimies par iedzīvotāju, kopienu, uzņēmēju
un teritorijas viesu vajadzībām. Aicināti iesaistīties Balvu novada iedzīvotāji, LEADER
projektu īstenotāji, potenciālie projektu iesniedzēji, uzņēmēji, biedrību pārstāvji,
pašvaldības pārstāvji, kā arī ikviens interesents, kas vēlas dot pienesumu nākotnes
veidošanā. Sniegtās idejas un atziņas tiks ņemtas vērā nākošā plānošanas perioda
stratēģijā.
PASĀKUMI NORISINĀSIES:
21.09.2022. plkst.15.00

Rugāju Tautas namā
(Kurmenes ielā 87, Rugājos)

28.09.2022. plkst.15.00

Kubulu pagasta Kultūras namā
(Balvu ielā 15, Kubulos)

Atklās Andra Kaļiņina izstādi
Balvu Novada muzejā
Kristīne Ercika
No 10.septembra līdz 28. oktobrim
Balvu Novada muzejā būs skatāma
mākslinieka Andra Kaļiņina izstāde
“Klusā daba nav daba, bet ir”. Izstādi
veidos gleznas, kas iedvesmotas no
klusās dabas žanra klasikas, bet runā
par to ar konceptuālu pieeju.
Vārdam
“daba”
skaidrojošajā
vārdnīcā piemīt divas nozīmes - pirmkārt,
tas apzīmē visa apkārt eksistējošā ārējo
veidolu ainaviskā izpratnē, otrkārt par
“dabu” tiek sauktas arī kādas parādības
galvenās īpašības, kas varētu izteikt to
būtību.
Reﬂektējot
par
šo
nozīmju
mijiedarbību, Andris Kaļiņins izstādē
redzamajos darbos meklē veidus, kā
attēlot klasiskajā mākslas žanrā pieņemtos
sižetus, neattēlojot to ārējo formu. Tā
vietā attēlojums tiek aizstāts ar triepiena
rakstura, darba izmēra un konteksta
saspēli.
Izstādes nosaukums norāda uz
sava veida paradoksu, mēģinot deﬁnēt
hrestomātisko mākslas žanru, tāpat
kā izstādes darbi uzrāda sadzīves
paradoksus. Veidojot darbus Kaļiņins
citē vairākus labi zināmus māksliniekus Bruno Vasiļevski, Renē Magritu un Džozefu
Košutu - kuru daiļradē objektīvā pasaule
attēlota darbiem saturot vairāk nekā to
spēj fotogrāﬁskās realitātes attēlojums.
Ideja veidot izstādi Balvu Novada
muzejā radās sarunā ar muzeja direktori
un vēloties atgriezties pie savām saknēm
- gan mākslinieks Andris Kaļiņins, gan
izstādes kuratore Kristīne Ercika abi
dzimuši Balvos. Tāpat abiem šķiet svarīga
laikmetīgās
mākslas
pieejamība
un
decentralizācija, kā arī iespēja strādāt
ārpus lielo mākslas centru robežām tajā
pašā laikā iepazīstinot reģiona iedzīvotājus
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ar laikmetīgās mākslas norisēm.
Izstādi
papildinās
arī
izglītības
programma, kas ietvers ekskursijas
skolēniem,
darba
lapas
izstādes
apmeklējumam bērniem un pusaudžiem,
kā arī īpašu tikšanos ar senioriem un
sarunas izstādē ar mākslinieku. Izstāde
kopā ar izglītojošu programmu nākamgad
būs skatāma arī Preiļos, Ludzā un Rēzeknē.
Andris Kaļiņins (1994) studējis
Latvijas Kultūras koledžā un Latvijas
Mākslas akadēmijā scenogrāﬁjas nodaļā
(prof. A. Freibergs, M. Pormale, V.
Jansons), savas zināšanas papildinājis
Vīnes Mākslas akadēmijā pie prof. Annas
Fībrokas (Anna Viebrock). Kā scenogrāfs
un kostīmu mākslinieks veidojis izrādes
Valmieras teātrī, Latvijas Nacionālajā teātrī
un Dailes teātrī, kā arī neatkarīgo teātru
projektos. Kā patstāvīgs mākslinieks
piedalījies vairākās grupu izstādēs (tostarp
izstāžu zālē “Arsenāls”, Kalnciema kvartāla
galerijā, Cēsu alus brūzī, Rīgas R. Vāgnera
namā). Šovasar atklāta pirmā mākslinieka
personālizstāde “Andra Kaļiņina eļļas
glezniecība” Jūrmalas muzejā.
Kristīne Ercika (1994) studējusi
Latvijas Kultūras koledžā un Latvijas
Mākslas akadēmijā Mākslas vēstures
nodaļā. Strādājusi Kim? Laikmetīgās
mākslas centrā, Rīgas Starptautiskajā
laikmetīgās mākslas biennālē, Eiropas
Kultūras centra organizētājā Venēcijas
arhitektūras biennālē (Venēcija) un šobrīd
Latvijas laikmetīgās mākslas centrā.

BALVU NOVADA ZIŅAS

Izstādi Balvos
atklāj 12 gadus
vecais Jēkabs
Slišāns
Džūlija Apine
Balvu Centrālajā bibliotēkā no 22. augustā
līdz 16. septembrim skatāma Jēkaba Slišāna
karikatūru izstāde “UpītieDzeiveJauka”. Tā ir
pirmā Jēkaba personālizstāde ārpus Upītes.
Izstādē apkopoti vairāku gadu darbi, un katrs
no tiem veido neatkārtojamu stāstu.

KULTŪRA
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Novadmācības nodarbības bērniem
un jauniešiem
Džūlija Apine
Balvu Centrālā bibliotēka piedāvā
novadmācības nodarbības izglītības iestāžu
klasēm. Aicinām bērnus un jauniešus
iesaistīties
piedāvātajās
radošajās
aktivitātēs, kuras izstrādātas, lai veicinātu
sava
novada
kultūrvides
izzināšanu.
Pieteikt un saskaņot apmeklējuma laiku
varēs laika posmā no 10. septembra līdz
30. novembrim.
Nodarbības paredzētas valodas, matemātikas,
sociālajā un pilsoniskajā, tehnoloģiju, veselības
un ﬁzisko aktivitāšu jomā. Tās izstrādātas kā
atbalsts skolām kompetenču pieejas realizēšanā

izglītības procesā. Novadmācības stundas rosinās
interesi par dzimto novadu, cels nacionālo
pašapziņu, kā arī veicinās patriotismu. Būs
iespēja pašiem iesaistīties mācību procesā.
Šim nolūkam bibliotēkā ir pieejama interaktīva
magnētiska Balvu novada karte, kā arī magnētiņi,
kas iegādāti par Latgales kultūras programmas
2022 atbalstītā projektā “Manas saknes Balvu
novadā” piešķirtajiem līdzekļiem. Karte tiks
izmantota kā līdzeklis, lai radītu interesi par savu
dzimto novadu, rosinātu pētīt un izzināt apkārtni.
Tā būs iespēja nomainīt ierastos skolas solus pret
bibliotēkas telpām, kur atklāt aizraujošus faktus,
pētot savu apkārtni.
Nodarbībām iespējams pieteikties, rakstot
ziņu uz e-pastu: sarmite@balvurcb.lv

Aizvadīts praktiskais seminārs
“Čošno deču izšūšanas tradīcijas
Baltinavā”
Madara Siliņa (informācija un
foto)

Jēkabs Slišāns ir dzimis 2010. gada 24. maijā Rīgā
kā vidējais bērns Ligitas Spridzānes un Andra Slišāna
piecu bērnu ģimenē. Sākot ar 2011. gada rudeni dzīvo
Upītē. Kopš mazām dienām viņam ir paticis zīmēt.
Viņa domu biedrs ir bijis vecākais brālis Domeniks,
no kura iedvesmojoties sācis zīmēt karikatūras.
2020. gada nogalē, pirms Ziemassvētkiem, viņam
bija apņemšanās katru dienu no 19. oktobra līdz 25.
decembrim uzzīmēt vienu portretu – karikatūru, un
pierakstīt dienas labos darbus. Tā tapa karikatūru
izstāde, kas tika izstādīta Antona Slišāna Upītes
kultūrvēstures muzejā, Jēkabs Slišāns “Karikaturas”.
Jēkabs pirmo klasi pabeidza Upītes pamatskolā,
pēc skolas slēgšanas turpina mācīties Baltinavas
vidusskolā. 2022. gadā viņš pabeidza Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas mākslas klasi un kā
diplomdarbu zīmēja karikatūras “UpītieDzeiveJauka”.
Tas ir nebeidzams stāsts par viņa ģimeni: vectēvu
Antonu Slišānu, vecmammu Irēnu Slišāni, tēvu Andri
Slišānu, tēva māsām Anneli, Lienīti un Mārīti Slišānēm
un viņu ģimenēm, mammu Ligitu Spridzāni, paša
māsām un brāļiem - Kati, Domeniku, Helēnu, Miķeli
Slišāniem un viņu pašu - Jēkabu Slišānu. Jēkabs ir
ilustrējis Folkloras kopas “Upīte” vīru dziesmu disku
“Padzīdam i…”. Seši Jēkaba zīmējumi ir Antona
Slišāna bērnu dzejoļu krājumā “Vuss apleik maņ
munā volūdā skaņ”.

Ēsteres Zemītes
personālizstāde
Džūlija Apine
Balvu Centrālajā bibliotēkā 19. septembrī
tiks atklāta Ēsteres Zemītes personālizstāde
“Pazudušie bērni” jeb Kapseļu ielas aprūpes
centra bērnu portreti.
Gleznotāja Ēstere Zemīte pēdējos četru gadus
strādā bērnu aprūpes centrā, kas atrodas Kapseļu
ielā, Rīgā. Estere stāsta: “Katrs bērns, kas šeit dzīvo,
ir personība. Katram ir savs īpašais stāsts. Katrs
šajā pasaulē nāk ar savu unikālo pienesumu. Katram
ir sava neatkārtojamā, vienīgā dzīve.” Gleznojot
šo bērnu portretus, Ēstere parāda katra bērna
skaistumu, unikalitāti un mirdzumu. Tas ir viņas
veids, kā pateikt, ka bērns ar invaliditāti ir tāds pats
bērns kā visi pārējie, tikai viņam nepieciešams lielāks
atbalsts.
Arī bērni ar invaliditāti ienes milzīgu prieku mūsu
dzīvēs, ja mēs bērnu satiekam bez aizspriedumiem
un atveram savas durvis. Portreti ir atgādinājums
mums visiem – katrs bērns aprūpes centrā gaida savu
ģimeni – cilvēkus, kas uzņemsies mīlestības pilnu
gādību par bērnu, izvedīs viņu cauri bērna priekiem
un sāpēm, dos viņam drošību, stabilitāti un iespēju
attīstīties, kas nav un nebūs iespējama institūcijā.

No
11.
līdz
14.
augustam Baltinavā notika
praktiskais seminārs “Čošno
deču izšūšanas tradīcijas
Baltinavā”.
To
rīkoja
Baltinavas audēju pulciņš
sadarbībā
ar
Latvijas
Nacionālo kultūras centru
un tautas tērpu centru
“Senā
Klēts”.
Pasākuma
laikā,
baltinavietes
Ivetas Gabrānes vadībā,
dalībnieki praktiski darbojās
tematiskajās darbnīcās un
iepazina Baltinavu.
Semināra pirmā darbnīca
notika
Rēzeknes
Mākslas
un dizaina vidusskolā. To
vadīja
audēja,
vidusskolas
direktora
vietniece
mācību
un audzināšanas darbā Inese
Ratniece. Dalībnieki iepazina
projekta
“Latgales
segas”
materiālus un guva ieskatu par
skalu tehniku.
Otrajā darbnīcā — “Latgales
glezniecība”
—
Rēzeknes
Kultūrvēstures muzeja Mākslas
namā
rokdarbnieces
pētīja
F. Varslavāna, V. Kalvāna, O.
Zvejsalnieka un citu Latgales
mākslinieku gleznu kolorītu.
Ieskatu ebreju tradīcijās
un paražās, kā arī Rēzeknes
zaļās sinagogas apskati vadīja
Voldemārs Ivdris.
Semināra
dalībnieki
kultūrvēstures
centrā
“Līču
mājas”
iepazina
Kārsavas
vēsturi. Malnavas Rožukroņa
Dievmātes
Romas
katoļu
baznīcā rokdarbnieces dzirdēja
dažas no dziesmām, kas tika
dziedātas Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
svētkos Aglonā. Notika arī
sirsnīga saruna ar ērģeļnieci
Ilzi Vizuli un baznīcas kora
dalībniekiem.
Pēc
izzinoša
semināra
iesākuma, dalībnieki iekārtojās
nakšņošanai semināra laikā
Baltinavas
vidusskolā
un
Baltinavas muzejā piedalījās
svinīgajā atklāšanas pasākumā.
Semināra dalībniekus sveica
Baltinavas pagasta pārvaldes
vadītāja
Sarmīte
Tabore,
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieks
attīstības
plānošanas
un
nekustamā īpašuma jautājumos
Jānis Bubnovs, kā arī Baltinavas
kultūras nama vadītāja Lidija
Ločmele,
kura
pasniedza
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Balvu
novada
pašvaldības
Kultūras pārvaldes atzinības
rakstu baltinavietim Eduardam
Buravecam, par tautas mūzikas
popularizēšanu
novadā
un
sakarā
ar
neseno
dzīves
jubileju.
Atklāšanas
pasākuma
muzikālo
pavadījumu
nodrošināja tautas muzikantiAija Keiša, Toms un Eduards
Buraveci-,
kas
spēlēja
Baltinavas polkas un dziedāja
latgaļu tradicionālās dziesmas.
Baltinavas muzeja darbinieces
semināra dalībniekus cienāja ar
garšīgu zupu.
Četru
dienu
garumā
semināra dalībnieki iepazina
Baltinavu, praktiski darbojās
tematiskajās
darbnīcāspiemēram,
“Izšuvumi.
Redzētais un Skatītais Latvijā
un ārpus tās”, “Ziedi manā
darbiņā”, “Izšūšana”, “Čošno
deču iedvesmots”-, kā arī
mācījas latgaļu valodu darbnīcā
“Vasali!
Īvods
latgalīšu
volūdā”. Latgaliešu sirsnīgākās
dziesmas tika izdziedātas kopā
ar Aiju Keišu. Baltinavieši

un citi interesenti izmantoja
iespēju
apskatīt
Baltinavas
muzejā
izstādīto
semināra
dalībnieču darbu izstādi. Paldies
Baltinavas vidusskolas pavārēm
par garšīgo zupu, kafejnīcas
“Pietālava” pavārēm, kas visu
dienu garumā rūpējās par
garšīgām maltītēm. Dalībnieki
semināra
laikā
nakšņoja,
praktiski darbojās un ieturēja
kaﬁjas
pauzes
Baltinavas
vidusskolas
telpās.
Paldies
Baltinavas
vidusskolai
un
direktoram Imantam Slišānam
par atsaucību un sadarbību
semināra norisē.
Svētdien,
semināra
noslēgumā
rokdarbnieces
atrādīja
savus
darbus
–
“Baļtinovas
pučes
čošnejūs
dečūs”. Balvu novada domes
deputāte Aija Mežale izteica
atzinīgus vārdus par meistaru
amata prasmju saglabāšanu,
tradīciju
tālāknodošanu
un
iekļaušanu
tūrisma
apritē.
Tika nosprausti jauni mērķi,
pārrunātas pulciņu un studiju
sadarbības formas.
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Lazdukalna Saieta
nams nosvin 10 gadu
pastāvēšanas jubileju
Agrita Luža (informācija un foto)
2011. gada 19. novembrī tika
atklāts Lazdukalna Saieta nams.
Apritējuši 10 aktīvi un radoši
gadi, kopš saieta nams uzņem
ciemos dziedātājus, dejotājus un
skatītājus. Vai desmit gadu garš
laika posms ir pietiekami daudz,
lai izvērtētu paveikto? Pavisam
noteikti, jo, 13. augusta vakarā,
interesentiem
pulcējoties
uz
Lazdukalna Saieta nama 10
gadu svētku jubileju, ikviens sev
līdzi bija paņēmis visdažādākās
atmiņas,
kas
saistītas
ar
piedzīvoto šajā namā.
Uzrunājot
klātesošos,
Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja
vietniece
Sandra
Kapteine dalījās atmiņās par laiku,
kad Lazdukalna Saieta nams ticis
atklāts, sakot, ka arī toreiz tas bija
pārmaiņu laiks un tika piepildīts viens

no Lazdukalna pagasta iedzīvotāju
sapņiem – uzbūvēts savs saieta
nams. “Šo gandrīz 11 gadu garumā
Lazdukalna Saieta nams ir audzis,
plaucis un esmu pārliecināta, ka šajā
namā dzīvo īsts mājas gariņš, kas
aizvien pulcina kuplus ļaužu pulkus.
Nams jau ir tikai ēka, vērtība ir
cilvēkos, kuri to apdzīvo – gan vadītāji,
gan pašdarbības kolektīvu dalībnieki,
gan pasākumu apmeklētāji!” vēlot
arī turpmāk daudz skatītāju un
klausītāju, teica Sandra Kapteine.
Lazdukalna saieta namā aktīvi
darbojas
vairāki
pašdarbnieku
kolektīvi - dramatiskais kolektīvs
„Zibšņi” (vadītāja Arnita Rakstiņa),
etnogrāﬁskais ansamblis „Benislava”
(vadītāja Reģīna Čudarāne), senioru
deju kopa „Tonuss” (vadītāja Lūcija
Jermacāne) un garīgo dziesmu
vokālais ansamblis „Sonāte” (vadītāja
Aija Ikstena). Arī šie pašdarbnieku
kolektīvi bija ieradušies uz pasākumu,
lai suminātu saieta namu un tā

No kreisās: Antra Leone, Jānis Rakstiņš, Olita Loseva, Sarmīte
Akmentiņa.
vadītāju jubilejā, gan uzdejojot, gan
izpildot dziesmas, gan vēlot daudz
laimes un izdošanos, darbojoties
turpmākajos gados.
Arī
Balvu
novada
Kultūras
pārvaldes Kultūras darba speciāliste
Maija Laicāne atzina, ka Lazdukalna
saieta nama skanīgos un radošos
kolektīvus zina ne tikai Lazdukalna
pagastā un Balvu novadā, bet arī
ārpus novada robežām. “Lai šajā
namā vienmēr plīvo gaisma, lai
atnākot uz šo vietu, ikviens var
paņemt sev līdzi kaut ko skaistu
dvēselei,” vēlot veiksmi un izdošanos
turpmākajos darbos, teica Maija
Laicāne.
Lazdukalna Saieta namu šobrīd
vada enerģiskā un radošā Antra Leone,
kura vadītājas pienākumus pilda
nepilnu gadu. Uz svētku pasākumu
bija ieradušies arī iepriekšējie saieta
nama vadītāji. Olita Loseva, kura
bija pirmā Lazdukalna Saieta nama
vadītāja, dalījās atmiņās par laiku,
kad saieta nams jau ticis uzbūvēts
un kā noritējis gatavošanās process,
lai saieta namu atklātu, pastāstot,
ka cilvēki nākuši palīgā, ikviens
darbojies, lai viss izdotos kā iecerēts.
Tāpat O. Loseva atzina, ka ir patiesi

Atceroties ebreju holokausta
notikumus Viļakā
Rita Gruševa, Marija Boldāne (informācija
un foto)
11.augustā aiz Viļakas, ceļa
posmā P35, 1,5 km nogriežoties
pa labi notika atceres brīdis ebreju
holokausta piemiņas vietā, kurā
1941.gada 11.augustā tika nogalināti
Viļakas apkārtnes un no Lietuvas
atvestie ebreji.
Atceres pasākumu ievadīja kokles
skaņas Viļakas kultūras nama pasākuma
organizatora N.Orlova izpildījumā. Viļakas
muzeja vadītāja R.Gruševa nedaudz
pastāstīja par ebreju ienakšanu Viļakā,
par to, kā ebreji attīstīja Viļakas kultūru un
sociālo dzīvi. Viļakā līdz II pasaules karam
30% no Viļakas iedzīvotājiem bija ebreji.
Ebrejus pazina ikviens Viļakas iedzīvotājs,
jo iepirkās ebreju veikalos, kādam ebreji
dzīvoja kaimiņos, kādam ebreji bija draugi.
1941.gada 11.augusta rīts mainīja ikviena
Viļakas iedzīvotāja dzīvi, bet visvairāk tas
mainīja ebreju likteni.
1941.gada 11.augustā tika nogalināti
gandrīz visi Viļakas apkārtnes ebreji,
piepildītās ielas palika tukšas, jo tajās
vairs nebija cilvēku ar kuriem Viļakas
iedzīvotāji bija tikušies ikdienā. Palika tukši
ebreju veikali un mājas, bērnu čalas vairs
neskanēja ebreju pamatskolā, kas atradās
Dzirnavu ielā 3 (mūsdienās atrodas pretī
pilsētas skvēram), palika tukši dievnamisinagoga un lūgšanu nams, kādam tika
nogalināts kaimiņš, draugs. Pasākumā
tika runāts par zvērībām, kad 1944.gadā

laimīga redzēt, ka Lazdukalna Saieta
nams turpina attīstīties un pulcēt
daudz apmeklētāju.
Savukārt Jānis Rakstiņš, kurš
pārņēma saieta nama vadību pēc
O. Losevas, atzina, ka visspilgtākās
atmiņas saistītas ar pašdarbības
kolektīviem – gan mēģinājumu
procesu, gan došanos braucienos,
lai piedalītos dažādos koncertos un
festivālos.
Jānis Rakstiņš Lazdukalna Saieta
nama vadīšanas stafeti nodeva
Sarmītei
Akmentiņai.
Uzrunājot
klātesošos, S. Akmentiņa atcerējās
savu pirmo darba dienu saieta namā
kā vadītājai, pastāstot, ka bijusi
patiešām nobijusies, taču, tiekot
iedrošinātai, drosmīgi uzsākusi savu
darbu un ir lepna par to, kas paveikts
un vēl tiks paveikts. Gan Jāņa
Rakstiņa, gan Sarmītes Akmentiņas
vadībā tika realizēti projekti, lai
iegādātos
skatuves
aprīkojumu
Lazdukalna Saieta namam.
Lazdukalna Saieta nama 10
gadu jubilejas koncertā apmeklētājus
priecēja
muzikāli
priekšnesumi
Normunda Liepiņa, Andra Eriņa,
Māra Jefremova un Riharda Kirlova
izpildījumā.

Izsaka pateicību
festivāla “Lipa kust”
dalībniekiem
Madara Siliņa
Foto: Kristiāns Bokta

sagūstītajiem sarkanarmiešiem lika izrakt
nogalinātos ebrejus, virsū uzkraut malku
un sadedzināt. Ogles un pelnus sabēra
atpakaļ kapos, virsū uzkraujot zirgu
ķermeņus, tādējādi slēpjot pēdas.
11.augustā mēs atceramies šos
notikumus,
lai
neaizmirstu
Viļakas
apkārtnes ebrejus un viņu nozīmi Viļakas
dzīvē, lai neaizmirstu Viļakas vienu no
lielākajām traģēdijām. Padomju laikā
nogalinātajiem ebrejiem tika izveidota
piemiņas vieta-obelisks. Pašvaldība
ar
ebreju palīdzību vienmēr centusies turēt
kārtībā šo piemiņas vietu. Par saziedoto
naudu Viļakas pilsētas pārvalde 2022.
gadā ir uzstādījusi jaunu ceļa norādi,
restaurējusi pieminekli, uzstādījuši jaunu
soliņu, iestādījuši jaunus apstādījumus,
pārkrāsojusi žogu un kapa vietu apmales.
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No 24. līdz 28. augustam
Balvu
novadā
notika
Starptautiskais
folkloras
festivāls “Lipa kust”, kurā
piedalījās folkloras kopas no
Lietuvas, Polijas un Latvijas,
tajā
skaitā,
festivāla
organizatori - folkloras kopa
“Upīte’’.
26.
augustā
kolektīvi
no
Lietuvas,
Polijas
un
Upītes iepazinās ar Balvu

Kultūras un atpūtas centru
un piedalījās pieņemšanā pie
Balvu
novada
pašvaldības
domes priekšsēdētāja Sergeja
Maksimova.
“Katrai tautai ir svarīga
sava kultūra un tradīcijas, par
ko apliecina festivāls Upītē,”
pieņemšanā atzina Sergejs
Maksimovs,
pateicoties
kolektīvu
vadītājiem
par
dalību festivālā. “Mēs varam
pastāvēt kā tautas caur valodu,
tradīcijām un kopā būšanu,”
kolektīviem vēlēja Kultūras
pārvaldes
vadītāja
Rudīte
Krūmiņa.

KULTŪRA

BALVU NOVADA ZIŅAS

WWW.BALVI.LV

Atzīmēti dažādi svētku pasākumi Balvu novada pagastos
Bērnības svētki Baltinavā

Lidija Ločmele (informācija un foto)
13.
augusta
pēcpusdienā
Baltinavas
parka
estrādi
piepildīja bērnu čalas, jo mazie
ķipari
vecāku,
krustvecāku
pavadībā un ciemiņi pulcējās uz
Bērnības svētku svinībām.
Septiņi gaviļnieki ieņēma goda
vietas
uz
skatuves.
Pasākumu
vadīja biedrības “Balvu Teātris”
dalībnieki - Māra Lāpāna komanda ar
programmu “Kalendārs”. Izspēlējot
spēles, dziedot dziesmas, piedaloties
dažādās jautrās aktivitātēs tika iziets
cauri visiem kalendāra mēnešiem

Jaunības svētki Baltinavā

un sveikti konkrēta mēneša jubilāri
- Bērnības svētku dalībnieki. Īpašu
jautrību radīja Lielā Zaķa, kuru
attēloja Māris Lāpāns, kāpostu
ēšana. Ar kāpostiem tika cienāti arī
gaviļnieki un ciemiņi. Dāvanā no Balvu
novada pašvaldības svētku dalībnieki
saņēma Lielo spēļu grāmatu. Pagasta
pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore
teica
uzmundrinājuma
vārdus
vecākiem.
Krustvecāki
izšūpoja
gaviļniekus
bērnības
šūpolēs.
Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti
uz fotografēšanos kopā ar aktieriem.
Paldies Māra Lāpāna komandai
par sirsnību, jautrību un atraktivitāti!

Krišjāņu pagasta svētki
Inese Kalniņa
Foto: Sanita Korkla
Krišjāņos
augusta vidū
notika pagasta svētki “Visi kopā
kā bites stropā”. Rīts sākās ar
jaudīgu
pateicības
braucienu
pa tikko nomainītā seguma
ceļu Bērzpils - Krišjāņi, par ko
pateicīgi visi šoferīši un pagastā
dzīvojošie ļaudis.
Svētku atklāšanas pasākumā
iedzīvotājus
priecēja
pagasta
pašdarbības kolektīvi, deju grupa no
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas,
bet īpašs prieks par nesen izveidoto
folkloras kopu, kura vada Sintija
Pujāte. Pagasta pārvaldes vadītāja
sumināja četrus “Pagasta lepnumus”Ilonu Stepāni, Inesei Kalniņu, Guntu
Rižo un Aldi Korklu, kuri tika sveikti
ar pateicības dāvanām un ziediem,
savukārt pateicības balvu saņēmēji,

pagastam
dāvināja
hortenziju
stādus, lai papildinātu “Šūpoļu
laukuma” zaļo rotu. Pēc koncerta
kopā tika aicināti Bērnības svētku
dalībnieki, kurus sagaidīja biedrības
“Balvu teātris” mākslinieki, lai kopā
jautri un muzikāli nosvinētu šos
svētkus. Svētku dalībnieki ar lielu
interesi piedalījās “Zaķu kalendāra”
noslēpumu
atklāšanā.
Atpūtās
vietā “Krišjāņu Staburags” sporta
organizators
Jānis
Melnis
bija
sarūpējis netradicionālas disciplīnas
- tika mestas “Šautriņas” gan
horizontālā gan vertikālā mērķī, tika
meklēti “Apslēpti dārgumi”, staigāts
pa virvi un notika pat “Spilvenu cīņas”,
netrūka ne dalībnieku, ne skatītāju.
Pēc labi paveiktiem uzdevumiem,
galvenā tiesnese Sanita Korkla spēļu
dalībniekus apbalvoja ar piemiņas
medaļām. Par skanīgu koncertu
gādāja Māra Tihomirova un Sintija
Pujāte.

Lidija Ločmele (informācija un foto)
13. augustā desmit Baltinavas
pagasta jaunieši svinēja savus
Jaunības svētkus “Lidojumam
labvēlīgs laiks”-pilngadības.
Pirms svinīgā pasākuma par
godu gaviļniekiem Baltinavas Romas
katoļu baznīcā notika Svētā Mise.
No baznīcas jauniešus izgreznotos
pajūgos veda uz Baltinavas parka
estrādi. Kučiera pienākumus daļā
no šī ceļa uzņēmās Baltinavas
pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte
Tabore. Pārvaldes vadītājas pavadībā
pilngadnieki ieņēma goda vietas uz
skatuves.
Dāvanā
no
Balvu
novada
pašvaldības
jaunieši
saņēma
lietussargus,
lai
tālāko
dzīves
lidojumu neizjauktu nelabvēlīgi laika

Briežuciema pagasta svētki
Zita Mežale (informācija un foto)
Turpinot
ieprēkšējo
gadu
tradīciju,
augusta pēdējā sestdienā notika Briežuciema
pagasta svētki. Šogad ar nosaukumu „Piepogā
sevi Briežuciemam’’. Pirmssvētku nedēļā
iedzīvotāji tika aicināti piedalīties dažādās
aktivitātēs.
25.augustā bija iespēja kopīgi pamēģināt jaunu
tortes recepti Venerandas Keišas vadībā. 26.augustā
Lidijas Ločmeles vadībā 13 dalībnieces mācījās
veidot kļavu lapu cepures. Dalībnieces ieradās ne
tikai no Briežuciema, piedalījās arī baltinavietes,
viesi no Jūrmalas un pat dalībnieks no Minhenes.
27.augustā svētki sākās ar folkloras kopas „Soldanī”
dziedāto pagasta himnu, kurai vārdu autore ir Anna
Pundure, mūzika Anita Pakalnīte. Pirmajā svētku
daļā tika sveikti un godināti jaunie briežuciemieši,
tie, kuri dzimuši 2021.gadā. Bērni kopā ar vecākiem
saņēma mūsu rokdarbnieces Ināras Circenes adītās
baltās zeķītes un piemiņas medaļu ar savu vārdiņu.
Tika sveikti un izšūpoti svētku šūpolēs piecgadīgie

bērni. Biedrības „Balvu Teātris” atraktīvie dzīvnieciņi
izklaidēja ne tikai Bērnības svētku dalībniekus,
bet visus klātesošos. Pasākuma turpinājumā
uzstājās tautas nama kolektīvi – folkoras kopa,
etnograﬁskais ansamblis, muzikanšu grupa AMMA,
deju kopa „Optimistes” un ar atraktīvu un krāšņu
uzvedumu dramatiskais kolektīvs. Koncerta laikā
tika pasniegtas Kultūras pārvaldes Pateicības
pašdarbniekiem un kolektīviem, kuriem šogad
bija vai vēl būs apaļas jubilejas. No tautas nama
katrs jubilārs saņēma savu Laimes pogu, ar ko
vēl ciešāk piepogāt sevi savam pagastam. Poga
ir piederības un laimes simbols, tāpēc meistars
Andris Ločmelis pirms svētkiem izgatavoja ne tikai
jubilāriem pogas, bet arī vienu lielu Laimes pogu
visiem briežuciemiešiem veiksmei, mīlestībai,
radošumam un piederības sajūtai. Pēc koncerta
kopīgi apbrīnojām gudros robežsardzes suņus un
kinologu darbu. Svētku laikā darbojās rokdarbu
darbnīcas “Atspole’’ dāmu organizētā kafejnīca
„Cārmyukša’’. Priecājāmies par mājražotājiem, kuri
tirdziņā piedāvāja pašgatavotus gardumus. Vakarā
briežuciemiešiem un viesiem muzicāja brīnišķīgi
muzikanti – brāļi Štekeļi.
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apstākļi. Savukārt pārvaldes vadītāja
gaviļniekiem
pasniedza
“laimes
pakaviņus” ar Baltinavas uzrakstu.
Vecāki savus lolojumus izšūpoja
bērnības šūpolēs un pasākuma
noslēgumā roku rokā pavadīja ceļā.
Ar
muzikāliem
priekšnesumiemdziesmām un dejām - Pilngadības
svētku pasākumu iekrāsoja Kate
un Domeniks no Upītes, Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas deju
pulciņa
un
Kārsavas
Mūzikas
un mākslas skolas deju pulciņa
dalībnieces,
vadītāja
Valentīna
Kirsanova. Paldies viņiem par sirsnīgo
uzstāšanos!
Liels
paldies
zirgu
sētas
“Kapulejas”
saimniekiem
–
Andrejam un Larisai, kā arī Rudītei
Zelčai no Medņevas par skaisto
zirgu sapucēšanu un gaviļnieku
izvizināšanu!

BALVU NOVADA ZIŅAS

BAZNĪCU DRAUDŽU ZIŅAS
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Dievmātes atgriešanās
Marienhauzenā

Kalpojumu uzsācis prāvests
Guntis Brūvers

Vineta Zeltkalne (informācija un
foto)

Romas katoļu Rīgas metropolijas RēzeknesAglonas
diecēzes
bīskaps
Jānis
Bulis,
konsultējoties ar Rēzeknes - Aglonas diecēzes
konsultoru padomi, nominējis līdzšinējo Balvu
draudzes prāvestu priesteri Mārtiņu Klušu par
Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes prāvestu
un Daugavpils dekanāta dekānu.
Līdzšinējais Izvaltas un Borovkas draudžu prāvestu
priesteris Guntis Brūvers tika nominēts par Balvu
Vissvētās Trīsvienības un Sprogu sv. erceņģeļa Miķeļa
draudžu prāvestu. Priesteris Guntis Brūvers 2011.gadā
pabeidzis studijas Rīgas Garīgajā seminārā, studējis
Baznīcas kanoniskās tiesības Venēcijā.

14.augusta
vakarā
Viļakas
draudzes
locekļi,
viesi un ciemiņi piedzīvoja
brīnumaino,
simbolisko
Marijas
atgriešanos
Marienhauzenā, kas ir Viļakas
vēsturiskais
nosaukums.
Pagājušajā
gadā
Viļakas
draudzes locekļi kopā ar pr.
Andri Priedi devās uz Viļakas
ezera salu, lai kopā lūgtos
rožukroni,
piedzīvoja
pat
negaisu uz salas, bet atgriezās
saules apmirdzēti. Pr. Andris
Priede ir vēsturnieks un
viņam ir svarīgi vēstures
stāstu pastāstīt tā, lai tas
paliek
cilvēku
sirdīs
uz
mūžīgiem laikiem.
Viļakas
novads
13.gs.
sākumā ietilpa Rīgas arhibīskapa
valstiņā, tādēļ arī Livonijas
robežu
aizsardzības
sistēmā
tam bija īpaša nozīme. Rīgas
arhibīskaps Johans de Fehte
1293.gadā pavēlējis Cisterciešu
ordeņa mūkiem uz Viļakas
ezera salas uzcelt klostera
ēku - cietoksni ar nosaukumu
„Marienhaus” (Marijas māja).
Profesors
ierosināja
šogad
Viļakas
draudzei,
izdzīvot
simbolisku Marijas atgriešanos
Marienhauzenā. Pat draudzes
prāvests Guntars Skutels līdz
galam nezināja kā piepildīsies
pr. Andra Priedes ideja. Prāvests
aicināja draudzes locekļus doties
uz salu, lai sagaidītu Dievmāti
un kopīgi lūgtos rožukroņa
lūgšanu. Prāvesta aicinājumu
sadzirdēja ne tikai Viļakā, bet
arī Šķilbēnu pagastā, Balvos
un
citos
kaimiņpagastos.
„Lūgšanas Dievmātei, evaņģēlija
vēsts pirmo reizi izskanēja
Marienhauzenas
pils
kapelā,
tālāk labās vēsts ziņa izplatījās
pa visu apvidu. Šodien lūgsimies
par Tevi, Dievmāte, svinēsim
tavu dzimšanu Debesīs, ar
lūgšanām pierādīsim, ka mīlam
Tevi, ka atzīstam Tevi par savu
Māti un Māras zemes karalieni,”
aicināja pr. Andris Priede.
Kā katru cilvēku uzrunāja šī

kopīgā, bet neparastā lūgšana,
zina
vienīgi
Dievs.
Viļakas
draudzes koris tērpies tautas
tērpos
dziedāja
dziesmas,
trompetisti Rūdolfs un Harijs
pūta fanfaras, Inita Raginska
piespēlēja akordeonu. Svinīgā
procesijā dodoties lūdzās ticīgie.
Viļakā bija ieradies priesteris
Gintaras no Lietuvas, kurš
vairākus gadus kalpojis Rīgā,
bet, pirms atgriešanās kalpot
Viļņā, atbrauca iepazīties ar
Viļakas
garīgo
mantojumu,
jo Viļakas draudzē savulaik
ir kalpojuši priesteri arī no
Lietuvas.
„Aicinu
atsaukties
Dieva aicinājumam ikvienam,
tāpat kā to darīja Dievmāte,
kad atsaucās Sv. Gabriela Dieva
vēsts pasludināšanā. Dievmāte,
palīdzi sabiedrībai būt vienotai.
Lūgsimies, lai mūsu ģimenes
prot piedod ievainojumus, lai
esam vienoti, plaukstoši un
ziedoši. Svētā Marija lūdz Dievu
par mums!” latviski lūdzās pr.
Vitkus Gintaras (jezuīts, SJ).
Pr. Andris Priede aicināja
lūgties, lai Eiropā atdzimst
dedzīga ticība. „Tikai ticība
dod spēku, jaunu prieku un
spēku mīlēt vienam otru. Mīļā
Dievmāte, glāb mūs, esi ne
tikai Aglonā, bet arī katrā sirdī,”
dedzīgi aicināja pr. Andris Priede.
„Tikai tad, kad pašiem ir grūtības,
mēs saprotam, ka arī Marijai
bija brīži, kad nebija viegli. Mēs
arī pārāk bieži pievēršam lielu
uzmanību 9 sliktajām lietām,
bet neredzam vienu to labo un
pozitīvo lietu. Aicinu Jūs, tāpat
kā Marijai, pat ejot krusta ceļu
padomāt kaut par vienu pozitīvu
lietu. Aicinu nedomāt tik daudz
par mazsvarīgo, aicinu uzmodināt
prieku, mieru sirdī un pateikties
Dievam par labo, piemēram, par
14.augusta skaisto, saulaino,
mierīgo vakaru. Atcerēsimies,
ka mūsu Viļaka, mūsu Zeme ir
viens neliels Paradīzes nostūrītis,
noklusīsim, ieklausīsimies, ko
runā Dievs. Varbūt pat uz Zemes
piedzīvosim Debesis, saņemot
kādu
uzslavu,
pateicību,
mierinājumu.
Marija
palīdzi
mums būt līdzīgiem tev,” aicināja
pr. Guntars Skutels.

Sprogu katoļu baznīcai
jauns žogs
Aija Putniņa (informācija un foto)
Balvu
Vissvētās
Trīsvienības
Romas katoļu draudze, reģistrācijas
Nr.
90000282012,
2022.gada
augusta
beigās
ir
realizējusi
projektu
,,Sprogu
Sv.Erceņģeļa
Miķeļa
Romas
katoļu
draudzes
baznīcas dārza iežogojuma izbūve”,
Nr.22-07-AL19-A019.2201-000002,
Dampadruvā, Vīksnas pagastā, Balvu
novadā, LV-4580, kura kopējās
izmaksas ir 7570,28 euro.
Nelielā Sprogu katoļu draudze
izveidota 1920.gadā, atdalot to no Balvu
draudzes. Prāvesta Benedikta Skrindas
vadībā uz draudzei piešķirtās 15 ha
zemes Dampadruvā tika uzsākta baznīcas
celtniecība. 1922.gadā dievnams tika
uzcelts, iesvētīts un tajā sāka noritēt
dievkalpojumi. Šogad Sprogu baznīcai
tiks svinēti 100 gadi. Iespēju robežās ēka
tiek uzturēta, draudze to nav pametusi,
kaut arī baznīca atrodas atstatus no
lielākām apdzīvotām vietām. Baznīcā

joprojām notiek dievkalpojumi katra
mēneša pirmajā un trešajā svētdienā,
uz kuriem ierodas ne tikai vietēji
iedzīvotāji, bet arī ticīgie no Balviem u.c.
lielākām apdzīvotām vietām. Draudzes
lielākie svētki ir dievnama patrona
Svētā Erceņģeļa Miķeļa svētki. Tā kā
draudzes lielāko teritoriju aizņem meži,
tad notiek rūpīga ieaugušās mežaudzes
papildināšana un kopšana, kā arī meža
audzēšana. Tā kā Sprogu draudze nav
skaitliski liela tad talkošanas veidā palīgā
nāk arī Balvu draudzes ticīgie. Apzinot
žoga kalpošanas termiņus tiek secināts,
ka tas kalpos vismaz 15-20 gadus.

Īstenots projekts Bēržu Sv.
Annas Romas katoļu baznīcā
Ilga Lazdiņa (informācija un foto)

Piedzīvojot simbolisku atrašanos uz salas, Dievmāte
atgriezās Viļakas katoļu baznīcā. Vai šī būs jauna tradīcija
Viļakā? Savulaik, svinot Latvijas simtgadi, Viļakas novada
dome izsludināja ideju konkursu vides objektiem. Toreiz
uzvarēja ūdens simbols, kas ir uzstādīts netālu no Viļakas
ezera oﬁciālās pludmales. Viļakas iestāžu vadītājus uzrunāja
vides objekts – strūklaka „Lāsīte”, kura piedzima pie Viļakas
estrādes. Bet viena no idejām bija Dievmātes skulptūra.
Tālajā 2018.gadā tā ideja neatrada savu piedzimšanas vietu,
kas zina varbūt ir pienācis laiks Dievmātes skulptūru uzstādīt
uz Viļakas ezera salas.

Projektu īstenoja: REL BĒRŽU
SVĒTĀS
ANNAS
ROMAS
KATOĻU
DRAUDZE.
Projekta
tāme:
Kopējais
ﬁnansējums - 12989,54 euro, ELFLA
publiskais līdzﬁnansējums - 11690,
59 euro, Balvu novada pašvaldības
līdzﬁnansējums – 1298,95 euro.
Projekta
Nr.22-07AL19-A019.2201-000001
mērķis:
Atjaunot Bēržu Sv. Annas Romas katoļu
baznīcas centrālās ieejas pakāpienus un
laukumu apmeklētājiem, popularizējot
arhitektūras
pieminekli
vietējiem
iedzīvotājiem, un citiem interesentiem,
kā
arī
papildinot
kopējo
tūrisma
pakalpojumu piedāvājumu Balvu novadā
un Ziemeļlatgalē.
Projekts “Centrālās ieejas betona
pakāpienu un ieejas laukuma atjaunošana
Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīcai’’
realizēts
sadarbībā
ar
biedrību
„Ziemeļlatgales partnerība”,
Balvu
novada pašvaldību un Lauku atbalsta
dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.-2020.gadam
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apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības
stratēģiju”
ietvaros.Rīcība
‘’Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas
un
kultūras
mantojuma
objektus,
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai.’’ Projektā
paredzētos darbus veica SIA ‘’Veskor’’.
Projekta rezultātā publiskā teritorija
ir
sakārtota,
veidojot
pievilcīgu
dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem un
teritorijas viesiem. Teritorijai ir spēcīga
identitāte,vietējie
iedzīvotāji
lepojas
ar
kultūrvēsturiskajām
tradīcijām,
nodrošinot ikviena interesenta izglītošanu
par Ziemeļlatgales kultūru un reliģiju.

SPORTS
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Aizvadīts pirmais atklātais
čempionāts novusā
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
Madara Siliņa
Foto: Kristiāns Bokta
11.
augustā
Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
sporta
zālē
notika
Balvu
Teritoriālās invalīdu biedrības
un Ziemeļlatgales Sporta centra
rīkotais pirmais Balvu novada
atklātais
čempionāts
novusā
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Uz čempionātu pulcējās 32
dalībnieki no Balvu Teritoriālās
invalīdu biedrības, Alūksnes Invalīdu
biedrības, Gulbenes novada invalīdu
biedrības,
Invalīdu
sporta
un
rehabilitācijas kluba “Medņeva” un
Balvu pansionātā dzīvojošie cilvēki
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Balvu Sporta skolas
audzēknis gūst panākumus

Sarmīte Keisele
Foto: Edijs Pālens/LETA

ar īpašām vajadzībām, novusa
entuziasti.
Balvu
Teritoriālās
invalīdu
biedrības valdes locekļi un sporta
pasākumu
organizators
Valdis
Sērmūkšs
sirsnīgi
pateicas
Ziemeļlatgales
Sporta
centra
vadītājam Arnim Voikam, tienesim
Kasparam Usānam, tiesneša palīgam
Ivetai Kokorevičai par pozitīvu
attieksmi, sapratni un cieņpilnu
attieksmi, motivējot arī cilvēkus
ar
funkcionāliem
traucējumiem
mērķtiecīgi darboties, būt aktīviem,
nodarboties savu iespēju robežās
ar sportu. Paldies brīvprātīgajiem Kristiānam Ūselim, Gunai Ozoliņai,
Sabīnei un Sintijai Ločmanēm, kas
rūpējās par čempionāta dalībnieku
labsajūtu.

Raits
Markus
šovasar
piedalījās
divos lielos sporta forumos. Eiropas U18
čempionātā Izraēlā, Jeruzālemē (4.-7.
jūlijs) starp 2005.- 2006.g. dzimušajiem
jauniešiem diska mešanā ieguva 21.vietu
(50.01m).
Savukārt, Eiropas Jaunatnes Olimpiādē
Slovākijā, Banska Bistricā (24.-30.07.), raidot
1,5 kg smago disku 55,38 m tālu, izcīnīja
augsto 4.vietu. Raits piekāpās tikai rumānim
MOTORA Mihai Damian (57,12m), ungāram
DOBO Zsombor (56.65m) un somam LAMPINEN
Mico (56.59m) un apliecināja, ka Eiropā ir starp
labākajiem 2006. un 2007.gada dzimušajiem
diska metējiem.

Norisinājies pirmais
“Mamanet” turnīrs Balvos
Arnis Voika
Foto: Jānis Rakstiņš
3. septembrī pirmo reizi Balvos norisinājās jauna sporta veida
“Mamanet” turnīrs pludmales volejbola laukumos. Šogad uz turnīru
ieradās 7 komandas.
1. vieta: BALVU
VILCENES 1 (foto)
(Balvi).
2. vieta: ZASA
(Jēkabpils novads).
3. vieta:
NAUKŠĒNU
LAUVAS (Naukšēnu
novads).
4. vieta: LILIJAS
(Daugavpils).

Čempionāta dalībnieki izspēlēja 5 kārtas, pēc kuru rezultātiem
tika noskaidroti uzvarētāji. Kategorijā “Jaunietes”: 1. vieta Kristīnei
Rundzānei. Kategorijā “Vīrieši ratiņkrēslos”: 1. vieta Jāzepam
Magazniekam; 2. vieta Atālam Vajevskim; 3. vieta Jānis Bodrovam.
Kategorijā “Sievietes”: 1. vieta Vairai Kalniņai; 2. vieta Larisai Kamaldiņai;
3. vieta Ivetai Puļai. Kategorijā “Vīrieši”: 1. vieta Vladimiram Vasiļjevam;
2. vieta Gunāram Andrītim; 3. vieta Ilgonim Jevsejevam.
Par čempionāta snaiperi tika apbalvots Gunārs Andrītis, savukārt,
veicināšanas balvu “Lai turpmāk veicas labāk” saņēma Andrejs Kašs. Turnīra
vecākais dalībnieks šajā čempionātā bija Vladimirs Vasiļjevs (73 gadi),
savukārt, jaunākā dalībniece - Kristīne Rundzāne (17 gadi).

5. vieta:
SKABARGAS – 1
(Ropažu novads).
6. vieta: BALVU
VILCENES 2 (Balvi).
7. vieta:
SKABARGAS – 2
(Ropažu novads).

Balvu novada čempionāts 3x3 basketbolā
Arnis Voika

27. augustā norisinājās Balvu novada
čempionāta 3x3 basketbolā 3. posms, kurā
noskaidrojās vietu sadalījums kopvērtējumā:

1. vieta komandai “Gambleri” - Rinalds Ozers,
Ingus Kazjukovičs, Pēteris Romanovs, Emīls
Berkolds, Jevgenijs Ivašenka, Markuss Pušpurs.
2. vieta komandai “MTZ” - Reinis Ozoliņš, Matīss
Kapteinis, Dāvis Učelnieks, Raimonds Ozoliņš.
3. vieta komandai “Maveriki” - Lauris Jauntēvs,

Dāvis Stepanovs, Artjoms Šumskis, Ričards
Ķirsons.
Balvu novada čempionāta 3x3 basketbolā
vērtīgākais spēlētājs - Oskars Kapteinis. Tālmetienu
konkursa uzvarētājs - Rinalds Ozers.

Pludmales volejbola turnīrs “BALVI OPEN 2022”
Arnis Voika
Foto: Jānis Rakstiņš

Šī gada 3. septembrī Balvu pilsētas
pludmales volejbola laukumos norisinājās
4. nakts pludmales volejbola turnīrs
“BALVI OPEN 2022”, kurā piedalījās 39
komandas un turnīra gaitā tika izspēlētas
116 spēles. Vietu sadalījums pa grupām:
Sievietes:
1. Linda Bumbiša, Jekaterina CvetkovaBorisovska.
2. Linda Puriņa, Marina Vīksniņa.
3. Marta Vorkule, Jeļizaveta Puzāne.
4. Anda Katane, Samanta Leone.
5. Sonora Ziediņa, Rēzija Ziediņa.
6. Santa Springa, Amanda Lucijanova.
Vīrieši
1. Edmunds Malta, Andris Seržāns.
2. Elvis Bināns, Agnis Bināns.
3. Aleksandrs Zeltiņš,Iļja Razvodins.

4. Ralfs Kristers Kokorevičs, Armands Ignatovs.
5. Modris Vasiļevskis, Rihards Aleksandrovičs.
6. Kristers Briedītis, Tomass Bukšs.
Vīrieši 40+
1. Gatis Stepanovs, Lauris Cīruls.
2. Dzintars Vasiļjevs, Edgars Līcītis.
3. Edijs Dzenis, Juris Sirmais.
4. Arnis Voika, Kaspars Spirks.
5. Oļegs Žukovs, Dainis Lucijanovs.
6. Gundars Kočāns, Valters Duļevskis.
Paldies nakts volejbola turnīra “BALVI
OPEN 2022” atbalstītājiem:
Balvu novada pašvaldībai, Amati Print, LVS
Building, VITAR 7, DANTRUCK 11, Wake up
Balvi, CAR WASH BALVI E EHRLE, TRAST BŪVE,
5V, SIA Logi Durvis, LM Logi Durvis, SanDs,
Compaqpeat foods for roots, ZS “Riekstiņi” un
ZS “Amatnieki” ,Grano E, BUMBO.lv, INVIK,
Veikalam “BETA”, Žannai Jermacānei, Oskaram
Keišam, ArhiProf.
Ziemeļlatgales Sporta centra komanda
izsaka pateicību Gatim Stepanovam par lielisko
sadarbību turnīra organizēšanā un norisē!
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Balvu novadā
norisinājās
“Mājas kafejnīcu
dienas 2022”

MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS
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Ineta Bordāne
Foto: Valters Kaņepe
27. un 28. augustā Balvu novadā otro
reizi norisinājās - “Mājas kafejnīcu dienas” ar
devīzi “Breineigs garšu un sajūtu piedzīvojums
Ziemeļlatgalē”.
Sakām lielu paldies ikvienam no 12 mājas kafejnīcu
saimniekiem un saimniecēm, viņu ģimenēm par drosmi,
atsaucību, ieguldīto darbu, enerģiju un viesmīlību, lai
mums visiem kopā izdotos skaista un garšīga vasaras
izskaņa!
Paldies Sarmītei Ķirsonei-Korlašai, Ilzei Supei,
Annelei Slišānei, Valentīnai Sproģei, Gunitai Laicānei,
Jolantai Vjaksei, Intai Rozītei, Santai Šmitei, Zitai
Mežalei, Birutai Bogdanei, Annai Krivišai, Sanitai Prūsei,
Vijai Kuļšai un viņu lieliskajām komandām!
Paldies ikvienam pasākuma apmeklētājam par
izrādīto lielo interesi un atzinīgajiem vārdiem un
novērtējumu! Jūsu bija tiešām daudz ikvienā vietā! Tas
noteikti iedvesmo saimniekus un saimnieces darboties
un kopā radīt svētkus arī turpmāk!
Mājas kafejnīcu dienas organizē
LLTA “Lauku
ceļotājs” sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru un novadu pašvaldībām - reģionālajiem
koordinatoriem visā Latvijā no jūlija līdz oktobrim.

“Dīķmalu” saimniece Jolanta, kura saimniecībā
atbild par viesu uzņemšanu un ražo mājas
vīnus, ciemiņus uzņēma, piedāvājot nobaudīt
dažādu veidu zupas, īstus un mazliet aizmirstus
latviešu konditorejas labumus, degustēt tepat
tapušos mājas vīnus, klāt baudot vietējo sieru,
maizi, gaļu.

Mājas kafejnīcu dienās “Spāģos” tika piedāvāts
baudīt ģimenes iecienītākos ēdienus netraucēti
un paša izvēlētā pagalma nostūrītī. Viesiem
tika piedāvāta muzikāla atmosfēra, ko radīja
akordeona spēle, taču mazākajiem kafejnīcas
apmeklētājiem bija pieejams rotaļu stūrītis.

Mājas kafejnīcu “Cārmyukša” jeb no latgaliešu valodas “Pīlādzis” piedāvāja Briežuciema
seno amatu meistaru tematiskais ciems, jo Briežuciems – tā ir vieta, kur īsteni latgaliskā
vidē tiek kopti un godāti senie amati.

Viesu namā “Paradīzes”, Mājas kafejnīcu dienās, apmeklētājus sagaidīja Sanitas un
Normunda Prūšu ģimene. Mājas kafejnīcā viesiem tika piedāvāti veselīgi un sātīgi
ēdieni, kā arī bija iespēja aktīvi atpūtīsies, izstaigāt apkārtni, iepazīties ar savdabīgo
liepu svētbirzi.

Mājas kafejnīcā “Stabļovas ķiploks un medus” apmeklētājus uzņēma dvīņubrāļu – Jura
un Jāņa Supu ģimenes. Viens brālis nodarbojas ar ķiploku audzēšanu, kas ir dzimtas
tradīcija, otra brāļa sirdsdarbs ir bites. Ciemiņi varēja nogaršot dažādus ēdienus, kas
gatavoti, izmantojot ķiplokus, ķirbjus un medu, kā arī iegādāties ķiplokus, ķiploku
ziedkātu pesto, šī gada medu, medu šūnās, ķirbjus.
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Mājas kafejnīcu dienu laikā čaklie, aktīvie un viesmīlīgie Bērzpils pagasta ļaudis izveidoja
improvizētu mājas kafejnīcu “Pie Ičas”, kas piedāvāja nobaudīt Bērzpils puses gardos
un sātīgos ēdienus, kā arī izjust Latgales viesmīlību.

“Škladi“ visas dienas garumā piedāvāja
uzspēlēt lāzertaga spēli vai izbraukt mazā
vai lielākā velo tūrē. Savukārt gardēžiem tika
piedāvāta garda, trīs kārtu maltīte bohēmiskā
gaisotnē.

BALVU NOVADA ZIŅAS

Mājas kafejnīcu dienās uz studijas “Azote“
terases varēja baudīt kūkas un šokolādes
trifeles ar kaﬁju vai tēju. Meistardarbnīcā
bija iespēja apgūt šokolādes trifeļu
gatavošanas knifus un izzināt kaﬁjas
baudīšanas noslēpumus.

Mājas kafejnīcu dienās Rančo saimnieki piedāvāja ēdienus no savā un kaimiņu saimniecībā
audzētiem produktiem. Ikviens apmeklētājs varēja baudīt atmosfēru kantrī stilā, pabūt
dabā, apskaut senos ozolus un samīļot dzīvniekus.
Zeļčusolas
“Mājas kafejnīcu”
laikā viesiem
tika piedāvāti
Ziemeļlatgales
raksturīgie
ēdieni no pašu
audzētiem
dārzeņiem,
augļiem un
ogām. Ciemiņiem
bija iespēja
izzināt aušanas
tehniku mākslas
darbos un
mandalu aušanas
meistarklasē.

Mājas kafejnīcu dienu laikā Rekovas dzirnavās ikvienu apmeklētāju
sagaidīja produktu degustācija, jo piedāvājums bija plašs – gan
visēdājiem, gan veģetāriešiem, gan vegāniem, gan bezglutēna
produktu cienītājiem.
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“Garšu
sarunas
Ezertūrē”
šajā
kafejnīcā,
rūpējoties
par
atmosfēru
un
vizuālo
noformējumu, notika sadarbība
ar
“Meža
labumu
ciemu”,
“Sajūtu pļavām” un vietējām
saimniecēm – Mārīti Duļbinsku
un Aiju Pumpuri. Tika piedāvāts
gards ēdiens ezera krastā, kā arī
izzinoša meistarklase par augiem,
kas mums ir apkārt. Katram
apmeklētājam
bija
iespēja
pagatavot savus īpašos salātus
ar pļavu un dārza pieskārienu –
jā, arī pagalmā atrodamie zaļumi
tika iekļauti ēdienkartē! Īpašais
vakara piedāvājums – pikniks uz
Viļakas ezera saulrietā.
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KULTŪRA
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AFIŠA
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Norisinājies starptautiskais folkloras festivāls “Lipa kust”

No 24.līdz 28.augustam norisinājās starptautiskais folkloras festivāls “Lipa kust III”, kurā piedalījās folkloras kopas no Lietuvas, Polijas un
Latvijas. Dažādas aktivitātes notika Šķilbēnu pagasta Upītē, Rekovā, Rugāju un Viļakas brīvdabas estrādēs.

Viļakas kapela “Atzele”.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rugāji”.

Trīs Lietuvas folkloras kopas: “Vešeta”, “Alksna” un “Gers smuoks”.

Folkloras kopa “Upīte” - dejo - meitenes lido.

Divas Upītes satikās - Folkloras kopa “Vešeta” no Upītes Lietuvā un
Folkloras kopa “Upīte” no Latvijas.

Folkloras kopa “Sokolowianie” no Polijas.

Folkloras kopa “Upīte”.

Bērnu folkloras kopa “Upīte”.

Viļakas kultūras nama “Dēka”.

Folkloras kopas “Upīte” muzikanti Viļakas
katoļu baznīcā - svētku dievkalpojumā.

Festivāla
laikā
kopīgam
uznācienam
apvienojās divas folkloras kopas no Lietuvas Kapela “Ilžeņa”no Ciblas.
- “Gers snuoks” un “Alksna”.

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

E-pasts: zinas@balvi.lv
Tālrunis: 64522830.
Informatīvais izdevums ir BEZMAKSAS
Tirāža: 10 000 eksemplāri
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Jauniešu deju kolektīvs “Rika” no Balviem.

Izdevumu sagatavoja:
Terēzija Babāne, Agrita Luža
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti
atbild raksta autors.

