Apbalvoti konkursa “Balvu novada Gada balva
uzņēmējdarbībā 2021” laureāti

Apbalvotie Balvu novada uzņēmēji, Saeimas deputāti – A.Čakša, R.Kozlovskis, Balvu novada domes un pašvaldības pārstāvji.

Lauma Kaļva
Foto: Valters Kaņepe
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
18.martā
norisinājās
svinīgais pasākums “Balvu novada
Gada
balva
uzņēmējdarbībā
2021”, kuru ar savu klātbūtni

pagodināja arī finanšu ministrs
Jānis Reirs.
J.
Reirs
izteica
pateicību
uzņēmējiem par novada un valsts
izaugsmes veidošanu, par iedzīvotāju
nodarbināšanu un par šo ne būt
ne vieglo ceļu – būt uzņēmējam,
piebilstot,
ka
ir
nepieciešami
šādi pasākumi, kad var satikties,

apmainīties viedokļiem un iedvesmot
citus. “Uzskatu, ka mūsu attiecības
uzlabojas
–
gan
valsts,
gan
uzņēmējdarbības, gan pašvaldības
ziņā. Covid – 19 krīzes laikā tika
sniegts neraksturīgi liels atbalsts
uzņēmējdarbībai, kas šajā smagajā
laikā palīdzēja nosargāt daudzus
uzņēmumus no bankrota. Pozitīvi,

ka arī šobrīd atvēlēti lieli līdzekļi
attīstībai - 4,7 miljardi septiņiem
gadiem - uzņēmējdarbībai un valsts
attīstībai, kas ir ES fondi, 1,8 miljardi
atveseļošanās
fondu
projektiem,
no kuriem liela daļa novirzīta
uzņēmējdarbībai,” teica J. Reirs.
Turpinājums 20. lpp.

Šajā numurā:
Piesakies konkursam “Tava
biznesa ideja Balvu
novadā”! (13.lpp.)

Viļakā tiekas Balvu
novada vadība, pilsētu
un pagastu
pārvaldnieki (4.lpp.)

Kādas ir iespējas
uzlabot mājokļu
stāvokli novadā?
(9.lpp.)

Pašvaldības policijas
darba rezultāti 2022.
gada pirmajā
ceturksnī (10.lpp.)

Balvu novadu apmeklē
gan VARAM ministrs,
gan Finanšu ministrs
(11.lpp.)

Lieldienu dievkalpojumi Balvu
novadā (23.lpp.)
Lieldienu pasākumi Balvu
novadā (24.lpp.)
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Ārkārtas domes sēdē nolemj iesniegt projekta “Daugavpils ielas
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai” pieteikumu
Terēzija Babāne

18.martā, attālinātā režīmā,
notika Balvu novada domes
ārkārtas sēde, kurā deputāti
izskatīja vienu jautājumu.
Deputāti nolēma iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrijā
augstas
gatavības
pašvaldību
investīciju
projekta
“Daugavpils
ielas
infrastruktūras
sakārtošana
uzņēmējdarbības
attīstībai”
pieteikumu
valsts
mērķdotācijas saņemšanai.
Apstiprināja projekta kopējās
izmaksas 1 015 588,03 euro, t.sk.
būvdarbu izmaksas ir 983 988,03
euro,
būvuzraudzības
plānotās

izmaksas ir 24 600,00 euro un
autoruzraudzības plānotās izmaksas
ir 7000,00 euro. Nolēma segt no
pašvaldības budžeta būvuzraudzības
un
autoruzraudzības
izdevumus
par kopējo summu 31 600,00 euro.
Nolēma piedalīties projektu konkursā
ar summu 983 988,03 euro, kur
valsts programmas atbalsts ir 85%
no kopējās summas, t.i. 836 389,83

euro. 2022.gadā plānots apgūt 543
653,39 euro un 2023.gadā 292
736,44 euro.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā,
nolēma
nodrošināt
pašvaldības budžeta līdzﬁnansējumu
15% apmērā no projekta izmaksām
147 598,20 euro, t.sk. 2022.gadā 95
938,83 euro un 2023.gadā 51 659,37
euro.

Apstiprina pašvaldības sniegtos ūdensapgādes, kanalizācijas un
siltumenerģijas piegādes tarifus, kuri stāsies spēkā no 2022. gada
1.maija
Terēzija Babāne
24.martā, attālinātā režīmā,
notika kārtējā Balvu novada
domes sēde, kuras darba kārtībā
deputāti izskatīja 74 jautājumus.
Apstiprināja pašvaldības
sniegtos ūdensapgādes,
kanalizācijas un siltumenerģijas
piegādes tarifus
Deputāti apstiprināja maksu
par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumiem un siltumenerģijas
piegādes pakalpojumiem sākot ar
2022. gada 1.maiju.
Pieņēma saistošos noteikumus
Deputāti
pieņēma
saistošos
noteikumus:
• Nr.6/2022 “Par Baltinavas
novada domes 2017.gada 26.janvāra
saistošo noteikumu Nr. 2 “Kārtība,
kādā
tiek
piešķirts
transporta
pakalpojums
personām,
kurām
ir
apgrūtināta
pārvietošanās”
atcelšanu”.
• Nr.7/2022
“Par
interešu
izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu
Balvu novadā”.
• Nr.8/2022 “Par koku ciršanu
ārpus meža Balvu novadā”.
• Nr.9/2022
„Grozījumi
Balvu novada domes 2021.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.
1/2021 „Balvu novada pašvaldības
nolikums””.
• Nr.10/2022 “Par Balvu novada
domes
2012.gada
13.decembra
saistošo noteikumu Nr. 25/2012
“Par Balvu novada pašvaldības
līdzﬁnansējuma
apjomu
un
tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanai”
atcelšanu”.
• Nr.11/2022
“Par
Balvu
novada domes 2018.gada 8.marta
saistošo noteikumu Nr. 10/2018
“Par Balvu novada pašvaldības
līdzﬁnansējuma apmēru nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas
sistēmai” atcelšanu”.
• Nr.12/2022
“Par
Viļakas
novada domes 2017.gada 25.maija
saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par
Viļakas novada pašvaldības palīdzību
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai dzīvojamā mājā, palīdzības
sniegšanas kārtību un palīdzības
apmēru” atcelšanu”.

• Nr.13/2022 “Par Baltinavas
novada
domes
2016.gada
26.februāra saistošo noteikumu Nr.3
“Par
līdzﬁnansējuma
piešķiršanu
biedrībām
un
nodibinājumiem
projektu
realizēšanai
Baltinavas
novadā” atcelšanu”.
• Nr.14/2022
“Par
Viļakas
novada domes 2018.gada 28.jūnija
saistošo noteikumu Nr. 3/2018
“Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo
telpu
speciālistam”
atcelšanu”.
• Nr.15/2022 „Grozījumi Balvu
novada domes 2011.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2011
„Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras
„SAN-TEX”
sniegto
pakalpojumu cenrādi””.
Saistošie noteikumi “Par interešu
izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu
Balvu novadā” noteiks kārtību, kādā
Balvu novada pašvaldība izsniegs,
pagarinās vai anulēs licences interešu
un pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošanai. Lēmumu
par licences izsniegšanu, atteikumu
izsniegt licenci, tās derīguma termiņa
pagarināšanu vai anulēšanu pieņems
Balvu novada domes izveidota
Licencēšanas
komisija.
Komisijai
adresētos pieteikumus, iesniegumus
un
dokumentus
varēs
iesniegt
klātienē Balvu novada domē Bērzpils
ielā 1A, Balvos, Balvu novadā,
LV-4501,
vai
valsts
pārvaldes
pakalpojumu portālā www.latvija.
lv, izmantojot pašvaldības oﬁciālo
e-adresi, vai ar drošu e-parakstu
parakstītu iesniegumu, nosūtot uz
e-elektronisko pasta adresi dome@
balvi.lv. Komisijas piešķirtās licences
izsniegs Balvu novada Izglītības
pārvaldē.
Saistošie noteikumi “Par koku
ciršanu ārpus meža Balvu novadā”
noteiks kārtību, kādā ar Balvu novada
pašvaldību saskaņojama koku ciršana
ārpus meža pašvaldības teritorijā,
koku ciršanas ārpus meža pašvaldības
teritorijā
publiskās
apspriešanas
procedūras kārtību un gadījumus,
kad rīko publisko apspriešanu, kā arī
zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas
kārtību par dabas daudzveidības
samazināšanu ārpus meža pilsētas
un ciema teritorijā. Noteikumi būs
saistoši visām ﬁziskām un juridiskām
personām, kuras veic koku ciršanu
ārpus meža pašvaldības teritorijā.
Saistošie
noteikumi
un
to
paskaidrojuma
raksti
nosūtīti
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (VARAM). Pēc
atzinuma saņemšanas no VARAM,
tos publicēs oﬁciālajā izdevumā
“Latvijas
Vēstnesis”,
mājaslapā
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www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā
nebūs izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu tiesiskumu vai atzinumu
pašvaldība no VARAM mēneša laikā
nav saņēmusi.
Saistošie
noteikumi
stāsies
spēkā nākošajā dienā pēc to
publicēšanas
oﬁciālajā
izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.

mācību gada noslēguma pasākumā.

Apstiprināja atklāta projektu
konkursa nolikumu

Apstiprināja nomas tiesību
izsoles rezultātus

Apstiprināja atklāta projektu
konkursa
“Priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
riska
jauniešu
iesaiste
jaunatnes
iniciatīvu
projektos”
nolikumu.
Konkursa
mērķis ir palielināt priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska grupas
izglītojamo
motivāciju
turpināt
izglītību un veicināt viņu aktīvu
līdzdalību ikdienas dzīvē un iesaistīt
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska grupas izglītojamos jauniešu
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu
projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību
iespējami tuvu bērnu un jauniešu
dzīves un mācību vietai.

Apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma
Darbnīcu
ielā
10B,
Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu
novadā, platībā 0,8833 ha, (t.sk.
nedzīvojamās ēkas (ar izbūvētu
sanitāro telpu), 410,6 m2 platībā,
un šķembu seguma laukuma, 407,3
m2 platībā) atkārtotas nomas tiesību
izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju Kooperatīvo sabiedrību
“Agro Green Projects”, Reģ. Nr.
40203368918,
juridiskā
adrese
Strādnieku šķērsiela 5, Rēzekne,
LV – 4604. Uzdeva Nekustamā
īpašuma nodaļai sagatavot nomas
objekta nomas līgumu ar Kooperatīvo
sabiedrību “Agro Green Projects”
par nosolīto nomas maksu 159,66
euro mēnesī bez PVN. Zemes nomas
līgumu slēgs uz 20 gadiem.

Apstiprināja Balvu novada
pašvaldības noteikumus
Apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības noteikumus Nr.5/2022
„Par
izglītojamo
un
pedagogu
apbalvošanu
Balvu
novadā”.
Noteikumi
par
izglītojamo
un
pedagogu apbalvošanu Balvu novadā
noteiks Balvu novada pašvaldības
naudas balvas apmēru, kā arī Balvu
novada Izglītības pārvaldes Piemiņas
balvas un Pateicības piešķiršanas
kārtību. Pašvaldības naudas balva tiks
piešķirta par izciliem sasniegumiem
mācību darbā, profesionālās ievirzes
un interešu izglītībā pašvaldības
vispārējās,
profesionālās
un
profesionālās
ievirzes
izglītības
iestāžu izglītojamajiem, pašvaldības
izglītības iestāžu kolektīviem, kultūras
iestāžu kolektīviem un pašvaldībā
licencēto
programmu kolektīviem,
kuros darbojas izglītojamie, un viņu
pedagogiem.
Pārvaldes Piemiņas balva un
Pateicība tiks piešķirta izglītojamajiem
par
individuāliem
sasniegumiem
mācību darbā, profesionālās ievirzes
izglītībā un interešu izglītībā un
viņu pedagogiem. Naudas balvu
vai Piemiņas balvu un Pateicību,
vai Pateicību pasniegs izglītojamo
un pedagogu novada godināšanas
pasākumā.
Naudas
balvu
par
teicamām sekmēm mācībās un
Pateicību pasniegs izglītības iestādes

Apstiprināja Balvu novada
pašvaldības iestāžu nolikumus
Apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības iestāžu „Balvu Kultūras
un atpūtas centrs” un “Balvu Novada
muzeja” nolikumus.

Rīkos atkārtotu apbūves nomas
tiesības mutisku izsoli ar
augšupejošu soli
Deputāti nolēma rīkot 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. Nomas objekta
nomas maksas nosacītā sākumcena
– 89,24 euro mēnesī, bez PVN.
Apstiprināja nekustamā īpašuma
atkārtotas apbūves nomas tiesību
izsoles noteikumu projektu.
Nodeva medību tiesības medību
iecirknim „Saulgrieži”
Nolēma nodot medību tiesības
medību iecirknim „Saulgrieži” Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajās
zemes
vienībās
Balvu
pagastā
19,1821 ha platībā (tai skaitā mežs
16,5021 ha). Noteica medību tiesību
nomas maksu 0,30 euro gadā par
1 ha, bez PVN, līdz noteikumu “Par
Balvu novada pašvaldības medību
tiesību nomas piešķiršanas kārtība”
apstiprināšanai.
Medību
tiesību
nomas līgumu slēgs uz 12 gadiem.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

BALVU NOVADA ZIŅAS
Nodos atsavināšanai Tilžas
vidusskolas virtuves inventāru

euro no projekta attiecināmajām
izmaksām 2156,22 euro.

Nolēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldības Tilžas
vidusskolas
virtuves
inventāru
(elektriskais vārkatls, darba galds
ar dubulto izlietni, gaisa nosūcējs,
maizes griežamā mašīna, trauku
mazgājamā mašīna, gaisa nosūcējs,
boileris,
caurplūdes
sildītājs,
kondicionieris (ventilators)). Uzdeva
Mantas novērtēšanas un izsoļu
komisijai pasūtīt tirgus vērtības
noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles
noteikumus.

Piešķirs līdzfinansējumus
projektiem

Balvu
novada
pašvaldības
Licencēšanas komisiju ievēlēja šādā
sastāvā: Jānis BUBNOVS – Balvu
novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieks attīstības plānošanas un
nekustamā īpašuma jautājumos,
Rita KRAVALE - Balvu novada
Pašvaldības policijas priekšniece,
Maruta BROKĀNE - Balvu novada
Izglītības pārvaldes izglītības darba
speciāliste, Iveta TILTIŅA - Balvu
novada Kultūras pārvaldes projektu
un sabiedrisko attiecību speciāliste,
Ligija LOGINA - Balvu novada
administrācijas juriskonsulte.

Piešķirs
no
Balvu
novada
pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta
līdzﬁnansējumu:
• projekta “Baritona saksofona iegāde
Balvu Mūzikas skolai” īstenošanai
1068
euro.
Projekta
kopējas
izmaksas ir 5868 euro, t.sk. Valsts
Kultūrkapitāla fonda ﬁnansējums
4800 euro.
• projekta “Ekspozīcijas “Viļakas
apkārtne
vēstures
līkločos”
modernizācijas
dizaina
izstrāde”
235 euro īstenošanai, novirzot
ﬁnansējumu no Viļakas muzeja
tāmes. Projekta kopējas izmaksas ir
4235 euro, t.sk. Valsts Kultūrkapitāla
fonda ﬁnansējums 4000 euro.
• projekta “Flīģeļa iegāde Baltinavas
Mūzikas
un
mākslas
skolai”
īstenošanai
4624,75
euro,
kas
atbilst 25% no projekta kopējām
izmaksām, samazinot pašvaldības
plānoto
pamatbudžeta
atlikumu
uz gada beigām. Projekta kopējas
izmaksas ir 18 499 euro, t.sk. Valsts
Kultūrkapitāla fonda ﬁnansējums
7000 euro un 6874,25 euro privāto
atbalstītāju ziedojumi.

Iesniegs projekta pieteikumu

Īstenos investīciju projektus:

Nolēma piedalīties Zivju fonda
pasākumā “Zivju resursu pavairošana
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”,
valsts
atbalsta
saņemšanai
zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda ﬁnanšu līdzekļiem, iesniedzot
projektu „Līdaku pavairošana Viļakas
un
Svātiunes
ezerā”.
Projekta
atbalsta
gadījumā,
nodrošinās
līdzﬁnansējumu 237,18 euro apmērā,
projekta priekšﬁnansējumu 1919,04

• “Balvu novada Baltinavas ciema ielu
dubultās virsmas apstrāde”, kopējā
summa 150 773,25 euro, piesaistot
valsts aizdevuma līdzekļus Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai 128 157,26 euro apmērā.
Nodrošinās līdzﬁnansējumu 15 %,
t.i., 22 615,99 euro no kopējām
investīciju
projekta
izmaksām
no
Balvu
novada
pašvaldības
pamatbudžeta.
• “Bērzu ielas posma pārbūve un
autostāvvietas
seguma
maiņa
Skolas ielā, Balvu pilsētā”, kopējā

Ievēlēja Licencēšanas komisiju

WWW.BALVI.LV

summa 359 541,20 euro, piesaistot
valsts aizdevuma līdzekļus Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai 305 610,00 euro.
Nodrošinās līdzﬁnansējumu 15 %, t.i.,
53 931,20 euro no kopējām investīciju
projekta izmaksām no Balvu novada
pašvaldības pamatbudžeta.

Stompaku purvā atjaunošanai un
teritorijas labiekārtošanai, saglabājot
apkārtējo teritoriju un vidi, kas būtu
pamats mērķtiecīgai un efektīvai
darba un resursu plānošanai.

Noteica dalības maksu

Nolēma atļaut SIA “TeleTower”,
reģistrācijas numurs 40103257495,
noslēgt zemes apakšnomas līgumu
ar SIA “BITE Latvija”, reģistrācijas
numurs 40003742426, par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Kupravas pagastā
iznomāšanu elektrisko sakaru tīkla
aprīkojuma izvietošanai.

Deputāti
noteica
dalības
maksu Ziemeļlatgales sporta centra
organizētajos pasākumos. Dalības
maksa
tiks
novirzīta
iestādes
budžetā un tiks izlietota saskaņā ar
apstiprināto tāmi.
Apstiprināja maksas
pakalpojumus
Apstiprināja Balvu Kultūras un
atpūtas centra maksas pakalpojumu
cenrādi. Ar cenrādi varēs iepazīties
Balvu novada mājaslapā www.balvi.
lv pie domes sēžu lēmumiem.
Izveidos novada nozīmes vai
vietējās nozīmes Valsts un
pašvaldības vienotos klientu
apkalpošanas centrus
Nolēma
izveidot
novada
nozīmes vai vietējās nozīmes Valsts
un pašvaldības vienotos klientu
apkalpošanas centrus Balvu pagastā,
Bērzkalnes pagastā, Šķilbēnu pagasta
Rekovā un Žīguru pagastā.
Apstiprināja Stompaku nacionālo
partizānu nometnes “Saliņu
mītnes” atjaunošanas un
teritorijas labiekārtošanas plānu
Apstiprināja Stompaku nacionālo
partizānu
nometnes
“Saliņu
mītnes” atjaunošanas un teritorijas
labiekārtošanas plānu 2022. -2032.
gadam. Plāna mērķis ir rast vienotu
un integrētu ilgtermiņa redzējumu
nacionālo
partizānu
nometnes

Noslēgs zemes apakšnomas
līgumu

Piešķirs valsts finansējuma
sadalījumu piemaksām
Apstiprināja valsts ﬁnansējuma
sadalījumu piemaksām pašvaldību
izglītības iestādēm:
• par epidemioloģisko nosacījumu,
loģistikas un darba organizācijas
procesa nodrošināšanu Covid-19
pandēmijas
laikā.
Finansējums
jāizlieto līdz 2022.gada 31.maijam.
•
par
izglītības
pakalpojuma
nepārtrauktības
nodrošināšanu
augsta
epidemioloģiskā
riska
apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā.
Finansējums jāizlieto līdz 2022.gada
30.augustam.

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

Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības
ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku
Nr.6 –1000 m² platībā).
Nomas tiesību nosacītā sākuma nomas maksa – 550,34 euro (pieci simti piecdesmit euro un 34 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 2.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: 2022.gada 5.maijā plkst.10.00.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma
Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003).
Apbūves tiesību nosacītā sākuma nomas maksa – 28,80 euro (divdesmit astoņi euro un 80 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 2.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: 2022.gada 5.maijā plkst.10.15.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma
Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005).
Apbūves tiesību nosacītā sākuma nomas maksa – 89,24 euro (astoņdesmit deviņi euro un 24 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 2.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: 2022.gada 5.maijā plkst.10.30.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jūsmas”, Baltinavas pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra numuru 3844 003 0703, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0703, 0,8536 ha
platībā.
Izsoles sākumcena - 2435,00 euro (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un 0 centi).
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 2.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: 2022.gada 5.maijā plkst.10.45.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Purenītes”, Baltinavas pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra numuru 3844 003 0646, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0646,
0,6603 ha platībā.
Izsoles sākumcena - 1742,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit divi euro un 0 centi).
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 2.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Izsole notiks: 2022.gada 5.maijā plkst.11.00.

IZSOĻU NOTEIKUMI: www.balvi.lv/izsoles.
IZSOĻU NORISES VIETA: Bērzpils iela 1A, Balvi, 3.stāvā, sēžu zālē.
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Viļakā tiekas Balvu novada
vadība, pagastu un pilsētu
pārvalžu vadītāji
Terēzija Babāne (informācija
un foto)
6.aprīlī Viļakā tikās
Balvu
novada
vadība,
pagastu
un
pilsētu
pārvalžu
vadītāji,
lai
pārrunātu
aktuālākos
jautājumus pagastos un
pilsētās.
Aktuālāko
jautājumu
klāstā
bija
Ukrainas
civiliedzīvotāju
uzņemšana
un izmitināšana pašvaldībā,
pagastu un pilsētu ceļi,
to stāvoklis, valsts ceļu
pārņemšana
pašvaldības
īpašumā,
iepirkumi
un
Balvu novada pašvaldības
budžeta
izpilde
2022.
gada pirmajā ceturksnī. Ar
jaunākajām
aktualitātēm

klātesošos iepazīstināja arī
Valsts probācijas dienesta
Latgales reģiona teritoriālās
struktūrvienības
Balvu
nodaļas
vadītājs
Juris
Ragovskis
un
probācijas
speciāliste Santa Kaļāne.
Sanāksmes
dalībnieki,
pēc
aktuālo
jautājumu
pārrunāšanas, iepazinās ar
Viļakas pilsētu. Apmeklēja
Viļakas Romas katoļu baznīcu,
iepazinās ar SIA “Daiļrade”
darbību. Apskatīja Vientuļu
robežkontroles
punktu,
promenādi, Viļakas ezeru.
Viļakas
Valsts
ģimnāzijā
novērtēja realizēto projektu
skolas modernizācijā. Dienas
noslēgumā Viļakas muzejā
aplūkoja nesen atklāto Evitas
Zarembas - Krīgeres
leļļu
izstādi un putnu olu kolekciju.
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Cieņas pilnu attieksmi ikvienam cilvēkam!
RUTA CIBULE, deputāte
Sociālo un veselības jautājumu komitejas
vadītāja, ievēlēta no Latgales partijas
Pēc 25 gadu ilga pārtraukuma esmu
atgriezusies deputātes statusā. Varētu
teikt, ka darba gaitu sākumā un darba gaitu
noslēgumā. Deviņdesmitajos gados varbūt ne
vienmēr bija iespēja pieņemt lēmumus, kuri
būtu vēlami cilvēku labklājībai. Daudz kas
bruka un juka, noritēja privatizācija ar visām
no tā izrietošajām sekām. Vienas iezīmes,
kas vairāku gadu desmitu ritējumā bija stipri
pabalējusi, gan man ir žēl. Tajā laikā darbībā
mēs sevi neasociējām ar partijām, no kurām
bijām ievēlēti. Ar to mazumiņu, kas toreiz bija
pieejams, centāmies aptvert neaptveramo.
Mūsu šī sasaukuma priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs arī cenšas veidot kopdarbību ar
visiem deputātiem, nevis tikai ar atsevišķiem
cilvēkiem, tāpēc esmu šajā komandā.
Likums man neļauj vadīt kultūras un izglītības
komiteju, bet nebūt priekšgalā es neprotu, tāpēc
izvēlējos vadīt veselības un sociālo jautājumu
komiteju. Runājot līdzībās, šī ir sfēra, kura ik dienu
ir frontes pirmajās līnijās. Mainīga, lūdzoša un
pieprasoša. Palīdzīgu roku un prasmīgu padomu
sniedzoša. Mierinājums un sarūgtinājums reizē.
Apvienojoties četriem novadiem, kopējā
saimē mēs sanācām ar ļoti dažādu pieredzi sociālo
jautājumu risināšanā un iedzīvotājiem sniedzamo
pakalpojumu apjomā. Tam līdzi nāca arī nemitīgie
sociālo pakalpojumu ņēmēju jautājumi un bažas,
ka tik kaut kas nepaliek sliktāk vai mazāk,
vai tālāk no mājām. Tas, iespējams, sniedz
skaidrojumu tam, ka
Balvu novada Sociālā
pārvalde bija pirmā lielākā institūcija, kas tika
veidota. Diskusijas par pārvaldes struktūru un
tās iespējamo vadību bija saspringtas. Pamats,
ko ielikām kā negrozāmu stūrakmeni, bija tas, ka
Viļakā, Baltinavā, Rugājos, Rekovā, Beņislavā un
citur tiek saglabāti un turpina darboties tur jau
esošie pakalpojumu sniegšanas punkti. Balviem
Balvu gods un vieta, bet neviens pagasts tāpēc
nekļūst mazāk nozīmīgs. Uzskatīju, ka šie principi
jāiestrādā struktūrā un jānostiprina normatīvajos
dokumentos, jo bažas, ka, laikam ritot, lokālo
pakalpojumu sniegšanas vietu kāds var apšaubīt,
manī pastāv.
Kā deputāte un komitejas vadītāja koordinēju
un vadīju diskusijas un lēmumu pieņemšanas
gaitu visiem ar sociālās sfēras darbību saistītajiem
dokumentiem. Kopumā to ir vairāki desmiti, kuru
pamatuzdevums ir izveidot vienotu kārtību, kādā
veidā mūsu novada iedzīvotājiem tiek sniegti un
apmaksāti dažāda veida pakalpojumi, pabalsti,
kompensācijas. Šobrīd tos visus neuzskaitīšu,
vien uzsvēršu galvenos principus, ko ievērojām,
veidojot jauno kārtību jaunajā novadā. Vispirms
tika apzināta un savstarpēji salīdzināta
visu
iepriekšējo novadu pieredze un izmaksu apjoms
tāda vai citāda jautājuma risināšanai. Sekoja
diskusijas, kuru virsuzdevums bija panākt un

jaunajā kārtībā iestrādāt tādu lēmumu, kas
atspoguļotu labāko variantu, kāds līdz šim ir
bijis piekopts kādā no bijušajiem
novadiem.
Uzdrīkstos domāt, ka mums tas ir izdevies. Par
to liecina arī fakts, ka novada sociālās palīdzības
pabalstu budžets 2022. gadam ir palielinājies par
gandrīz 300 000. Kādu daļu no tā kompensēs
arī valsts, tomēr,
galvenokārt, tas atspoguļo
mūsu kopējās rūpes par mūsu cilvēku labklājību.
Iedzīvotājus,
iespējams,
visvairāk
interesē
tie lēmumi, kas tādā vai citādā veidā uzlabo
ģimenes ﬁnansiālo situāciju. Tāpēc atgādināšu,
ka ir ievērojami paplašināts traktējums par
brīvpusdienu
saņemšanu
novada
izglītības
iestādēs. Tās saņem gan pašvaldības izglītības
iestāžu obligātās pirmskolas izglītības programmu
apgūstošie 5-6 gadīgie bērni, gan skolēni līdz 12.
klasei(ieskaitot).Pieņemti noteikumi “Par sociālo
palīdzību Balvu novadā” . Saistošajos noteikumos
“Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu
novadā”, šķiet, vispievilcīgākā ir nodaļa par bērna
piedzimšanas pabalstu , kas nosaka, ka pabalsta
apmērs par katru jaundzimušo bērnu ir 300,00
euro. Paplašināts arī saņēmēju loks atceres un
svētku dienu sakarā. Personīgi mana individuālā
iniciatīva bija iekļaut saistošajos noteikumos
“Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu
novadā” 1991. gada barikāžu dalībniekus. Pārējos
lēmumos savu individuālo ieguldījumu nevēlos
izcelt, vien pateikties kolēģiem par diskusijām
un jautājumiem, kuri ir jebkuras lietas virzošais
spēks. Šo dokumentu analīzi varētu turpināt, taču
nepieciešamības gadījumā ikvienam iedzīvotājam
ir jāvēršas novada Sociālajā pārvaldē, lai
noskaidrotu, vai viņa situācija atbilst kādai no
mērķgrupām.
Vēlos izteikt pārliecību, ka visas novada
sociālās jomas institūcijas apzinīgi veic tām
uzticētos pienākumus. Protams, katrai no tām ir
savi izaicinājumi. Kopā ar novada administrācijas
vadību pēc pansionāta darbinieku lūguma esmu
tikusies ar pansionāta “Balvi” darbiniekiem. Ir
iesākts dialogs, kurš jāturpina visa šī gada garumā.
Šīs iestādes pakalpojuma kvalitāte, nodrošinājums
un perspektīvas ir bijis izaicinājums teju katrai
novada vadībai. Tā tas būs arī turpmākajos gados,
it īpaši ņemot vērā apstākli, ka valsts neparedz
investēt tā sauktajos vecajos pansionātos, bet
iespējamo ﬁnansējumu novirza jaunu ģimeniskai
videi pietuvinātu institūciju attīstībai. Tuvākajā
laikā mūs gaida atbildīgi lēmumi šajā virzienā.
Gan klātienē Balvos, gan tiešsaistē kopā ar
kolēģiem Latvijas Pašvaldību savienības komitejā
ir notikušas vairākas tikšanās ar labklājības
ministru Gati Eglīti. Galvenie jautājumi bija par
speciālistu piesaisti un izglītības prasībām sociālajā
sfērā strādājošajiem, par valsts līdzdalību sociālās
jomas darbinieku atalgojuma nodrošināšanā
un citiem kompensācijas mehānismiem, kā arī
par
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros
pašvaldībā izveidoto sabiedrībā balstīto sociālo
pakalpojumu ﬁnansējumu pēc 2023. gada.
Šajā deputātes darbības posmā zināmu
laiku ir nācies veltīt dažādu iedzīvotāju viedokļu

uzklausīšanai un pēc tam palīdzēt šīm personām
meklēt risinājumus. 90 % gadījumu man tas ir
izdevies. Visbiežāk cilvēks atnāk samulsis, jo
kaut ko nezina vai neuzdrīkstas, vai nesaprot,
kur viņam vēlamo jautājumu noskaidrot. Mana
darbība tad ir palīdzēt cilvēkiem satikties un
izrunāties. Secinājums, ko no tā esmu izdarījusi:
pašvaldības iestādēm vairāk un saprotamāk
jākomunicē ar iedzīvotājiem. Uz to cenšos vērst
pašvaldības iestāžu vadītāju uzmanību. Esmu
un palikšu atvērta sarunām ar iedzīvotājiem.
Atgādinu, ka mans tālruņa numurs ir 29169812,
un deputātes oﬁciālais pieņemšanas laiks
otrdienās no 9.00-12.00, iepriekš piesakoties pa
tālruni. Vieta - Tirgus iela 7. Uzsveru arī to, ka
oﬁciālajam laikam nav lielas nozīmes, ir svarīgi
iepriekš piezvanīt. Manā deputātes darbībā ir arī
atsevišķi jautājumi, ar kuru risinājumu šobrīd vairs
neesmu apmierināta. Iespējams, kāds atceras
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns” pausto
viedokli par Mūzikas un mākslas skolu, Sporta
skolu vecāku līdzmaksājuma jautājumu. Tuvojas
laiks, kad lemsim par novada sporta skolu nākotni
(apvienošanu vai reorganizēšanu). Šajā kontekstā
aktualizēšu šo jautājumu. Man būs ļoti svarīgs
nākamā iespējamā direktora skatījums tieši par
šo niansi. Esam izveidojuši novada pašvaldības
darbību un funkciju izpildi nodrošinošas iestādes.
Reorganizācijas un apvienošanās kārtība mums
uzlika zināmas saistības, kas no malas raugoties
dažkārt izskatās izšķērdīgi un nesaimnieciski.
Mēs visi - gan deputāti, gan administrācija
- esam ceļa sākumā, lai gada pirmajā pusē
sāktu amatu vienību, to skaita un noslogojuma
izvērtēšanu katrā institūcijā. Tas būs smags, bet
ļoti nepieciešams process.
Tas, par ko es visvairāk priecājos, ir tas, ka
esmu atradusi dzirdīgas ausis administrācijā un
deputātos par nepieciešamību veikt plānveidīgu,
nevis haotisku darbību Balvu muižas un tai
pieguļošajās teritorijās. Ir panākta vienošanās par
tematiskā attīstības plāna izstrādi šīm teritorijām.
Balvi ir pēckara pilsēta, kurā no vēsturiskās
apbūves ir saglabājies pavisam neliels krikumiņš.
Mums tas steidzami jāsaglābj, jāizceļ un jāintegrē
mūsdienīgajā. Mums jābūt skaidram redzējumam,
kas tur ir darāms. Par to esmu iestājusies vienmēr,
bet pirmo reizi man ir izdevies par to pārliecināt
kolēģus. Šobrīd notiek iepirkuma procedūra,
tiesa, pagaidām neveiksmīgi. Tas mani nedaudz
mulsina, bet ceļš ir uzsākts, un es rūpīgi sekošu
procesam.

Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un
siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu
Daina Tutiņa, Tamāra Locāne
Balvu novada pašvaldība sniedz saviem
iedzīvotājiem vairākus nozīmīgus maksas
pakalpojumus: ūdensapgādes, kanalizācijas,
siltumenerģijas un citus pakalpojumus.

Tā
kā
pašvaldība,
sniedzot
maksas
pakalpojumus,
rīkojas
ar
tai
uzticētajiem
nodokļu maksātāju līdzekļiem, iedzīvotājiem
ir pamats ne tikai sagaidīt šo pakalpojumu
pilnvērtīgu saņemšanu, bet arī pamats sagaidīt
pašvaldības atbildīgu un ekonomisku rīcību to
organizēšanā. Pakalpojumu sniegšana pašvaldībā

Turpinājums 6.,7.,8.lpp.

sākas ar izmaksu aprēķināšanu. Bez pilnvērtīga
pakalpojumu pašizmaksas aprēķina, nav iespējams
ne tikai noteikt pamatotu pakalpojuma maksu
tā saņēmējiem, bet nav iespējams arī pilnveidot
pakalpojumu organizēšanu un plānot pašvaldības
budžeta izlietošanu tās iedzīvotāju interesēs.
Nevar pilnveidot to, ko nevar izmērīt.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas Balvu novada pašvaldībā
Ūdenssaimniecības
sabiedriskos
pakalpojumus – ūdensapgāde (ūdens ieguve
un novadīšana līdz patērētājam) un kanalizācija
(notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu)
Balvu novada pašvaldība sniedz Viļakas pilsētā,
Balvu pagasta Naudaskalnā, Baltinavas pagastā,
Bērzkalnes pagasta Bērzkalnē un Rubeņos,
Bērzpils pagastā Bērzpilī, Briežuciema pagasta
Briežuciemā, Krišjāņu pagasta Krišjāņos, Kubulu

pagasta Kubulos, Lazdulejas pagasta Egļuciemā,
Tilžas pagasta Tilžā, Vectilžas pagasta Vectilžā,
Vīksnas pagasta Vīksnā, Rugāju pagasta Rugājos,
Tikaiņos un Strados, Lazdukalna pagasta Beņislavā
un Skujetniekos, Kupravas pagasta Kupravā,
Medņevas pagasta Semenovā, Vecumu pagasta
Borisovā, Šķilbēnu pagasta Rekovā, Šķilbēnos un
Upītē un Žīguru pagasta Žīguros.
Balvu
novada
pašvaldība
2021.
gada
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23.decembrī apstiprināja noteikumus Nr.12/2021
“Balvu
novada
pašvaldības
ūdensapgādes,
kanalizācijas un siltumenerģijas pakalpojumu
piegādes tarifu aprēķināšanas metodika”, un,
pamatojoties uz šiem noteikumiem, pašvaldība ir
pārskatījusi komunālo pakalpojumu maksas visā
tās administratīvajā teritorijā un, sadarbojoties ar
pagastu un Viļakas pilsētas pārvaldēm, ir veikta
aprēķinu aktualizācija.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

BALVU NOVADA ZIŅAS
Izmaksas, kas attiecināmas uz pakalpojumiem,
ir tieši saistītas ar to nodrošināšanu. Aprēķins
tiek veikts pamatojoties uz iepriekšējā gada 2021.gada izdevumiem, kas bija nepieciešami
pakalpojumu nodrošināšanai - elektroenerģijas

WWW.BALVI.LV

izdevumi, pakalpojuma nodrošināšanai iesaistīto
darbinieku
atalgojums,
kurināmā
izdevumi,
nepieciešamo remontmateriālu un uzturēšanas
pakalpojumu izdevumi, dabas resursu nodokļa,
ūdens un notekūdeņu monitoringa (analīžu)

Balvu novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
Nr.
p.k.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Maksa par ūdens
lietošanu EUR
(bez PVN)

Maksa par kanalizāciju
EUR (bez PVN)

1m³

Lietotājs

1m³

Lietotājs

izdevumi, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums (ēkām,
būvēm, iekārtām un mehānismiem, kas nodrošina
pakalpojuma darbību).

Balvu novada pašvaldības ūdensapgādes,
kanalizācijas un siltumenerģijas
pakalpojumu apstiprināšanas datums
Pagasta pārvalde

Maksas pakalpojumu
apstiprināšanas datums

Kubulu pagasts

30.05.2008.

1.

Viļakas pilsēta

0,95

2,85

1,30

3,90

Balvu pagasts

12.05.2011.

2.

Baltinavas pagasts

1,12

3,36

1,75

5,25

Bērzkalnes pagasts

15.02.2011.

3.

Balvu pagasts

1,21

3,63

Briežuciema pagasts

10.03.2011.

4.

Bērzkalnes pagastā

1,25

3,75

0,69

2,07

Krišjāņu pagasta

12.12.2013.

5.

Bērzpils pagastā

0,52

1,56

0,83

2,49

Vectilžas pagasts

12.12.2013.
09.07.2016.

6.

Briežuciema pagastā

0,50

1,50

0,74

2,22

Bērzpils pagasts

7.

Krišjāņu pagastā

0,91

2,73

0,68

2,04

Vīksnas pagasts

11.08.2016.
17.03.2016.

8.

Kubulu pagastā

0,85

2,55

1,47

4,41

Rugāju pagasts

9.

Lazdulejas pagastā

0,87

2,61

0,32

0,96

Lazdukalna pagasts

17.03.2016.

2,76

Lazdulejas pagasts

12.10.2017.

Tilžas pagasts

25.01.2018.

10.

Tilžas pagastā

0,76

2,28

11.

Vectilžas pagastā

0,95

2,85

12.

Vīksnas pagastā

0,71

2,13

1,58

4,74

Viļakas pilsēta

29.09.2019.

13.

Rugāju pagastā

0,88

2,64

1,14

3,42

Kupravas pagasts

29.09.2019.

14.

Lazdukalna pagastā

0,74

2,22

1,13

3,39

Medņevas pagasts

29.09.2019.

15.

Kupravas pagastā

1,12

3,36

0,73

2,19

Vecumu pagasts

29.09.2019.

16.

Medņevas pagastā

1,01

3,03

1,23

3,69

Šķilbēnu pagasts

29.09.2019.

17.

Vecumu pagastā

1,22

3,66

1,25

3,75

Žīguru pagasts

29.09.2019.

18.

Rekovas ciemā, Šķilbēnu pagastā

1,00

3,00

0,23

0,69

Baltinavas pagasts

27.02.2020.

19.

Šķilbanu ciemā, Šķilbēnu pagastā

1,01

3,03

20.

Upītes ciemā, Šķilbēnu pagastā

1,13

3,39

0,15

0,45

21.

Žīguru pagastā

1,19

3,57

1,17

3,51

21.1

Žīguru pagastā dzīvokļos, kur ūdens
ņemšana ir mehāniskā aka

0,92

2,38

Aprēķinot tarifu, pašvaldība stingri vadās no likuma “Par pašvaldību budžetiem” izrietošajiem noteikumiem,
kas esošajos apstākļos neļauj saglabāt tarifus līdzšinējā apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto un faktu, ka
ūdens, kanalizācijas un siltumenerģijas tariﬁ Balvu novada pašvaldībā tika apstiprināti dažādos periodos
un ir neizbēgami, ka pieaugot izdevumiem pakalpojumu nodrošināšanai, tās izmaksas pieaug.

Aprēķinot tarifu, ir jāņem vērā virkne faktoruminimālās algas pieaugums valstī, malkas
iepirkuma,
elektroenerģijas, rezerves daļu
un pakalpojumu cenu pieaugums, iekārtu
nolietojums u.c. saimnieciskie izdevumi. Katra
pagasta un pilsētu komunālo saimniecību
individuālie aprēķini ir atšķirīgi, kaut vai tāpēc, ka
komunālās saimniecības un to apkures sistēmas
mūsu pagastos ir veidojušās atšķirīgos apstākļos
un laika nogriežņos, līdz ar to, tariﬁ visos pagastos
atšķiras.

Balvu novada pašvaldības vidējo ūdens piegādes izdevumu
struktūra (%)

Balvu novada pašvaldības vidējo kanalizācijas pakalpojumu
izdevumu struktūra (%)

Ūdens piegādes izdevumos lielāko īpatsvaru sastāda darbinieku atalgojums,
elektroenerģija un pamatlīdzekļu nolietojums, remontmateriāli un pakalpojumi
sastāda 15% no visām izmaksām, no 2% līdz 5% ir ūdens testēšanas
izdevumi, dabas resursu nodoklis un administrācijas izdevumi.

Nodrošinot kanalizācijas pakalpojumus, lielāku izdevumu īpatsvaru sastāda
elektroenerģijas pakalpojumi - 31%, pēc tā seko pamatlīdzekļu nolietojums
un darbinieku atalgojums, 13% no kopējiem izdevumiem sastāda
remontmateriāli un pakalpojumi, administrācijas izdevumi, dabas resursu
nodoklis un notekūdeņu testēšanas izdevumi kopā sastāda 8%.

Siltumenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldībā
Siltumenerģijas piegādes pakalpojumus Balvu novada pašvaldība sniedz Viļakas pilsētā, Bērzpils pagasta Bērzpilī, Krišjāņu pagasta
Krišjāņos, Tilžas pagasta Tilžā, Kupravas pagasta Kupravas ciemā, Medņevas pagasta Semenovas ciemā, Vecumu pagasta Borisovas ciemā,
Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā, Žīguru pagasta Žīguru ciemā.
Nr.
p.k.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Siltumenerģijas maksa
EUR (bez PVN)
MWh

1.

Viļakas pilsēta

2.

Krišjāņu pagasts (Krišjāņi)

3.

Tilžas pagasts (Tilža)

4.

Bērzpils pagasts (Bērzpils pamatskola)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

1m²

Siltumenerģijas maksa
EUR (bez PVN)
MWh

1m²

5.

Kupravas pagasts (Kuprava)

1,22

6.

Vecumu pagasts (Borisova)

1,77

48,80

7.

Šķilbēnu pagasts (Rekova)

58,37

50,67

8.

Žīguru pagasts (Žīguri)

48,90

60,93
1,34
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Dažādās apdzīvotajās vietās tariﬁ atšķiras, un šīs atšķirības nosaka
pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas
tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās
tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāﬁskās u.c.
īpatnības (apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.). No
šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas ir
nepieciešamas, lai pakalpojumu varētu nodrošināt. Siltumenerģijas tarifam

WWW.BALVI.LV

jānosedz pilnībā visi ar enerģijas ražošanu, pārvadi– piegādi un realizāciju
saistītie izdevumi.
Siltumenerģijas tarifus var pārskatīt kopā ar citiem maksas pakalpojumiem
vai ātrāk, ja to izsauc objektīvas izmaiņas (kurināmā struktūras un cenu
izmaiņas, izmaiņas nodokļu politikā un darba samaksas politikā, inﬂācija
u.c.), kuru rezultātā piegādātāja izdevumi mainās vairāk nekā par 5% pret
aprēķinā paredzētajiem.

Viļakas pilsēta

1493

17098

Rekavas ciems

677

2094

1574

Faktiskās
izmaksas bez
PVN

Apstiprināts uz
m² bez PVN

Kopā

Pamatlīdzekļu
nolietojums

DRN
(dabas resrsu
nodoklis)

Materiāli

Pakalpojumi

Kurināmais

Atalgojums

Elektroenerģija

Aministrācijas
izmaksas

Vietas nosaukums

MWH/m²

Balvu novada pašvaldības siltumenerģijas izdevumi

27897

32949

2652

1162

429

7227

90988

60,93

29484

4825

2129

707

215

29

39484

58,37

192

1371

577

1468

141

145

Kupravas pagasts

8810

2893

6838

27585

34334

Vecumu pagasts

2106

746

1548

19254

4196

Žīguru pagasts

1630

3952

4107

27803

26215

Bērzpils pagasts

215

3

962

6861

2800

Tilžas pagasts

502

499

1039

11037

9797

Krišjāņu pagasts

2566

1231

968

11273

10089

1946

72

75257

1,22

26030

1,77

1127

675

13890

79713

48,90

171

56

28

10880

50,67

214

174

1751

381

88

48,80

24511
24102

1,34

Balvu novada pašvaldības vidējie apkures pakalpojumu izdevumi

Apkures
tarifu
galvenokārt
veido
kurināma izmaksas
(34%) un kurinātāju
atalgojums (43%).
Šai apkures sezonai
tika iegādāta malka
vidēji no 24 euro līdz
28 euro par vienu
m3. Pašlaik veicot
malkas iepirkumus
nākamai
apkures
sezonai cena (bez
PVN) par vienu m3
sastāda 43 euro.
Tapāt arī šķeldas un
granulu cena pieaug
vairākkārt.

Ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi Balvu pilsētā
Balvu pilsētai ūdens un
kanalizācijas
pakalpojumus
sniedz
pašvaldības
aģentūra
“SAN-TEX”.
Pēc
uzņēmuma
aprēķiniem
tika
apstiprināts
ūdens piegādes tarifs 1,08 euro
par vienu m3 un kanalizācija
pakalpojumu tarifs 1,29 euro par
vienu m3.
Kanalizācijas pakalpojumu
izdevumi Balvu pilsētas
iedzīvotājiem un iestādēm
Kanalizācijas
pakalpojumu
izdevumus
2021.gadā
veidojuši
vairāki
posteņi.
Pamatlīdzekļu
nolietojums kopā sastāda 48306,10
euro, kur ēkas un būves - 41626,24
euro, transportlīdzekļi - 542,84 euro,
tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
- 503,09 euro, datortehnika un
datorprogrammas – attiecīgi 91,70
un 366,63 euro, pārējie izdevumi
šajā pozīcijā - 5175,60 euro.
Darba samaksas izdevumi kopā
74744,84 euro, no kā 14244,85 euro
ir sociālās apdrošināšanas iemaksas
23,59%, bet pārējais - 60499,99
euro, darba samaksa.
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un
remontu izmaksas 2021.gadā bija
64298,15 euro, kur lielāko summu
veido elektroenerģijas, kurināmā

euro. Savākto notekūdeņu daudzums
m3 – 172309, kopējo attīrīto
notekūdeņu daudzums m3 – 478215,

izmaksas - 39751,46 euro. Tāpat šajā
pozīcijā ietvertas transportlīdzekļu
uzturēšanas izmaksas - 3938,44
euro, materiālu izmaksas - 5119,27
euro, veselības pārbaudes izmaksas
– 37,00 euro, sakaru pakalpojumu
izmaksas - 383,92 euro, kancelejas
preču iegādes izmaksas - 32,55
euro, dienesta komandējumi – 80,
00 euro, pamatlīdzekļu uzturēšanas
un remontu izmaksas - 3090,34 euro
un pārējie saimnieciskās darbības
izdevumi - 11865,17 euro.
Administratīvās izmaksas, kas
tiek iekļautas tarifa aprēķināšanā
(22%) ir 33293,72 euro, kur
lielākās izmaksas ir darba samaksā
- 23407,94 euro, bet sociālās
apdrošināšanas iemaksas 23,59% 6825,42 euro. Šajā izdevumu pozīcijā
materiālu izmaksas - 796,35 euro,
elektroenerģijas, kurināmā izmaksas
- 428,78 euro, transportlīdzekļu
uzturēšanas izmaksas - 314,43
euro, veselības izmaksas – 15,84
euro, sakaru pakalpojumu izmaksas
- 407,87 euro, kancelejas preču
iegādes izmaksas - 469,74 euro,
pārējie
saimnieciskās
darbības
izdevumi - 601,17 euro, personāla
apmācību izmaksas - 26,18 euro.
Samaksātais dabas resursu nodoklis
2021.gadā
bija
1451,99
euro.
Kopējās izmaksas veido 222094, 80
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Kanalizācijas izdevumos lielāko īpatsvaru - 34% (74745euro) sastāda
darba samaksa, 22% -pamatlīdzekļu nolietojums, ievērojamu vietu ieņem
elektroenerģijas izmaksas, tās sastāda 18% no kopējām izmaksām, un 15%
jeb 33 294 euro sastāda administratīvie izdevumi.
Ūdens piegādes pakalpojumu izdevumi Balvu pilsētas iedzīvotājiem
un iestādēm
Ūdens piegādes pakalpojumu kopējie izdevumi 2021.gadā ir 183994,84
euro. Pamatlīdzekļu nolietojums kopā sastāda 67594,15 euro, kur ēkas un
būves - 63230,77 euro, transportlīdzekļi - 2040,61 euro, datortehnika 80,30 euro, pārējie izdevumi šajā pozīcijā - 2242,47 euro.
Darba samaksas izdevumi kopā 40504,40 euro, no kā 9236,34 euro ir
sociālās apdrošināšanas iemaksas 23,59%, bet pārējais - 31268,06 euro,
darba samaksa.
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas 2021.gadā bija
38642,61 euro, kur lielāko summu veido elektroenerģijas, kurināmā izmaksas
- 17838,22 euro, kā arī transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas - 6592,00 euro,
materiālu izmaksas - 4794,68 euro, veselības pārbaudes izmaksas – 41,00
euro, sakaru pakalpojumu izmaksas - 19,62 euro, kancelejas preču iegādes
izmaksas - 400,09 euro, dienesta komandējumi – 8,00 euro, pamatlīdzekļu
uzturēšanas un remontu izmaksas - 126,68 euro un pārējie saimnieciskās
darbības izdevumi - 8822,32 euro.
Administratīvās izmaksas, kas tiek iekļautas tarifa aprēķināšanā (18%) ir
27854,31 euro, kur lielākās izmaksas ir darba samaksā - 19151,95 euro, bet
sociālās apdrošināšanas iemaksas 23,59% - 5584,44 euro. Šajā izdevumu
pozīcijā materiālu izmaksas - 651,56 euro, elektroenerģijas, kurināmā
izmaksas - 350,82 euro, transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas - 114,45
euro, veselības izmaksas – 12,96 euro, sakaru pakalpojumu izmaksas - 333,71
euro, kancelejas preču iegādes izmaksas - 384,33 euro, pārējie saimnieciskās
darbības izdevumi - 1248,67 euro, personāla apmācību izmaksas - 21,42
euro. Samaksātais dabas resursu nodoklis - 9399,37 euro. Ūdensvada
tīklā padotais ūdens m3 - 227822,00. Lietotājiem piegādātais ūdens m3 170761,00. Ūdens apgādes pakalpojumu tarifs – 1,08.

Lielāko īpatsvaru ūdens piegādes izdevumos sastāda pamatlīdzekļu
nolietojums 67 594 euro jeb 37%, darba samaksa sastāda 22% jeb 40 504 euro,
administratīvās izmaksas -15%, uzturēšanas un remontu pakalpojumi-11%
elektrības apmaksas nepieciešami 17 838 euro kas sastāda 10%, un 5% no
kopējām izmaksām sastāda dabas resursu nodoklis. Balvu novada dome
lēmumu “Par pašvaldības sniegto ūdensapgādes, kanalizācijas un
siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu” pieņēma 2022.gada
24.martā. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.maiju.
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Aldis Bukšs
Foto: Agrita Luža

Balvu novada
pašvaldībā (pirms
apvienošanās)
atbalstīts:
•

•

•

•
•

2020.gadā Ezera iela 40 –
8182,77 euro asfaltbetona
seguma uzklāšana
iebraucajamajam ceļam
un pagalmam;
2019.gadā Ezera iela 16
– 3560,00 euro, 2020.
gadā 1579,41 euro –
esošā trotuāra seguma
demontāža, jauna betona
bruģa ieklāšana;
“Akācijas”, Kubulu pagasts
– 2019.gadā 771,00
euro, 2020.gadā -342,00
euro – iebraucamā ceļa
atjaunošana;
2020.gadā Brīvības iela
89 – 5000,00 euro asfalts
iekšpagalmā;
2021.gadā Ezera iela 22,
24, 26 iekšpagalms –
5000,00 – rotaļu laukuma
izveide.

1.

Kā sakārtot vidi un dzīvot
labāk? Uz šo jautājumu mēģināja
rast
atbildes
Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisijas sēdē marta
sākumā, kad tās priekšsēdētājs Aldis
Bukšs uz attālināto tikšanos aicināja
komisijas locekļus, pilsētu un pagastu
pārvaldniekus, deputātus un citus
interesentus, lai pārrunātu mājokļu
jautājumu Balvu novadā, šobrīd
un tuvākajā nākotnē pieejamajām
atbalsta
programmām
mājokļu
renovēšanai vai būvniecībai. “Mājokļu
kvalitāte un pieejamība ir viens no
noteicošajiem faktoriem liela izmēra
investīciju
piesaistē,
darbaspēka
piesaistē un novada tēla veidošanā”,
tā, atklājot sēdi, teica A.Bukšs.

KĀ SAKĀRTOT VIDI UN DZĪVOT LABĀK?

Kādas ir iespējas uzlabot mājokļu stāvokli novadā?

JAUNĀ ATBALSTA PROGRAMMA APKURES KATLU
NOMAIŅAI UN JAUNU ELEKTROENERĢIJAS
RAŽOŠANAS IEKĀRTU IEGĀDEI/UZSTĀDĪŠANAI

Konkursa mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas mājsaimniecībās,
atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai
dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un
piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu
centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Konkursā plānots atbalstīt esoša, fosilos
energoresursus izmantojoša, apkures katla nomaiņu pret jaunu siltumenerģijas
ražošanas iekārtu:
• koksnes biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo
uzstādīto jaudu līdz 50 kW;
• saules kolektoru sistēmas ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 400 l;
• siltumsūkņa (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW.
Papildus varēs uzstādīt jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas
(mikroģenerātorus):
• saules elektrostacijas (saules paneļi un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz
11,1 kW;
• vēja elektrostacija (vēja ģenerators un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz
11,1 kW.
Projekta iesniedzējs ir ﬁziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais
iedzīvotājs, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
un kura iesniedz projekta iesniegumu. Konkursā var piedalīties arī, ja dzīvojamai
mājai ir vairāki īpašnieki un visi dzīvojamās mājas īpašnieki iesniedz piekrišanas
vēstuli par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām
aktivitātēm kopīpašumā, kas ir notariāli apliecināta vai parakstīta ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Konkursa ietvaros vienam projektam
pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro un maksimāli pieļaujamā atbalsta
intensitāte nepārsniedz 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas
iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes
sistēmai izveides izmaksām. Sīkāka informācija pieejama SIA “Vides investīciju
fonds” mājas lapā http://www.lvif.gov.lv sadaļā EKII projekti.

2.

JAUNĀ ALTUM ATBALSTA PROGRAMMA ZEMAS ĪRES
MAKSAS MĀJOKĻU BŪVNIECĪBAI

Pašlaik noteikumi ir saskaņošanā, bet projekts paredz atbalsta programmu
uzņēmējiem un pašvaldību kapitālsabiedrībām jaunu īres daudzdzīvokļu būvniecībai.
Programma paredz piešķirt aizdevumu zemas īres maksas mājokļu būvniecībai,
kā arī iespēju dzēst aizdevuma pamatsummu 25%-30% apmērā pēc projekta
realizācijas. Piemēram, aizņemoties 300 000 euro, 90 000 euro tiktu dzēsti pēc
projekta realizācijas.

3.

JAUNĀ ATBALSTA PROGRAMMA PAŠVALDĪBĀM SOCIĀLO UN
PAŠVALDĪBAS ĪRES MĀJOKĻU BŪVNIECĪBU UN ATJAUNOŠANU

4.

ALTUM ATBALSTA PROGRAMMA VĒSTURISKO UN ĪRES NAMU
ATJAUNOŠANAI

Šobrīd saskaņošanā vēl ir viena programma, kas paredz sociālo un
pašvaldības īres mājokļu būvniecību un atjaunošanu. Mērķa auditorija ir
pašvaldības, vistrūcīgākie iedzīvotāji saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”. A.Bukšs sēdes laikā aicināja pašvaldības administrāciju jau
šobrīd apzināt programmas aktualitāti novadā, iepazīties ar noteikumiem un sekot
līdzi programmas izsludināšanai. Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā šī gada vasarā.

Mērķis: Valsts aizdevums īres un vēsturisko namu īpašniekiem namu
atjaunošanai arī tad, ja ēka ir neapdzīvota un sliktā stāvoklī, ko pēc remonta ir
plānots pārveidot par īres namu. Pieteikšanās – sākot no 2022.gada 15.februāra.
Sīkāka informācija: ALTUM mājas lapā https://www.altum.lv/lv.
•
•
•

aizdevums līdz 3 000 000 euro;
termiņš līdz 15 gadiem;
pašu līdzdalība no 10%;

•
•

kredītbrīvdienas līdz 24 mēnešiem;
procentu likme sākot no 3.5% gadā.
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5.

JAUNĀ DZĪVOJAMO MĀJU
SILTINĀŠANAS/RENOVĀCIJAS PROGRAMMA

Ieguvumi: Īpaša uzmanība sēdes laikā tika pievērsta
daudzdzīvokļu ēku t.s. siltināšanas un renovācijas
atbalsta programmām. Šādas programmas tiek realizētas jau
kopš 2009.gada, un to ietvaros Latvijā ir jau atjaunotas vai
šobrīd tiek atjaunotas 1108 daudzdzīvokļu ēkas. Diemžēl Balvu
novada teritorijā līdz šim šo programmu ir izmantojusi tikai viena
daudzdzīvokļu ēka (Rugājos), bet kopš 2017.gada neviena.
Šobrīd ir jau noslēgusies 2. programmas kārta un ﬁnansējums
energoefektivitātes uzlabošanai (siltināšanai) pašreiz nav pieejams.
Vienlaikus noris darbs pie 3.kārtas atbalsta programmu ieviešanas.
Jaunajā kārtā atbalsts sadalīts divās atbalsta programmās – viena
vērsta uz energoefektivitātes veicināšanu (t.s. siltināšana), bet
otrā paredzēta mājokļu remontam un ir pieejama jau šobrīd.
Ekonomikas ministrijā šobrīd saskaņošanā ir Eiropas Savienības
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un
investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.1.
investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana
un pāreja uz atjaunināmo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu”
īstenošanas noteikumi. Mērķa auditorija: dzīvokļu, privātmāju
īpašnieki. Attiecināmās izmaksas:
• Siltummezgla, radiatoru nomaiņa;
• Logu nomaiņa;
• Bēniņu, pagraba pārseguma siltināšana;
• Fasādes renovācija un siltināšana, u.c.;
• Plānots, ka programma būs pieejama ar 2022.gada vidu.
Ieguvumi:
• Rēķini par apkuri samazinās vidēji par 50-60%;
• Jauns un moderns izskats;
• Samazinās izmaksas par remontiem un uzturēšanu;
• Pieaug dzīvokļu vērtība;
• Iespēja pašam regulēt temperatūru dzīvoklī.
Vienlaikus jau šobrīd daudzdzīvokļu ēkām ir pieejams
ﬁnansējums namu atjaunošanai un teritoriju labiekārtošanai
(piemēram, kāpņutelpas remontam vai ceļa, ietves, autostāvietu
izbūvei, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai utt.).

6.

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĒKU SILTINĀŠANAI/
RENOVĀCIJAI UN PAGALMU LABIEKĀRTOŠANAI.
KAS PAVEIKTS ATTIECĪBĀ UZ NOVADA MĀJU
ĪPAŠNIEKU AKTĪVĀKU IESAISTI VALSTS UN
PAŠVALDĪBU PROGRAMMĀS?

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu īstenošanai
Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir
izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu (energoaudita
izmaksas, ēkas apsekošanas izmaksas, tehniskā projekta
izmaksas, iesniegšanas dokumentu sagatavošanas izmaksas)
ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitātes pasākumu veikšanai ne vairāk kā 4000,00 euro.
•

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai
Mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās
izmaksas ir iebraucamo ceļu, gājēju celiņu, automašīnu stāvvietu
un bērnu rotaļu laukumu renovācijai vai būvniecībai 50 % no
faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 8000,00 euro. Pašvaldība
var līdzﬁnansēt ar ﬁnanšu līdzekļiem, ja ir ieplānots budžetā, vai
ar pašvaldībai pieejamiem otrreizējās izmantošanas materiāliem
nepieciešamajā apjomā bez piegādes uz vietas.
•

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

BALVU NOVADA ZIŅAS

WWW.BALVI.LV

Balvu novada pašvaldības policijas
darba rezultāti 2022. gada pirmajā
ceturksnī
Rita Kravale
Foto: Balvu novada Pašvaldības policijas arhīvs
Reģistrēti 192 notikumi.
Saņemti un izskatīti 67 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
Uzsākti 60 administratīvā pārkāpuma procesi, no tiem:
•

47 par atrašanos tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību;

•

Atskurbtuvē ievietotas 113 personas, 27 no tām bija guļošas personas.
Visiecienītākās vietas, kur piedzērušās personas gulēja ir daudzdzīvokļu
māju kāpņu telpas, autoosta, pat slimnīcas ābeļdārzs.

•

Dzīvesvietā nogādātas 13 pārmērīgi alkoholu lietojušas personas.

•

Kāds 1970.gadā dzimis vīrietis 2022.gadā atskurbtuvē pabijis jau 12
reizes. Jāatzīmē, ka šim vīrietim ir pastāvīga dzīves vieta, pēc sociālās
palīdzības nav vērsies. Iztikas līdzekļus viņš pelna ar gadījuma darbiem
vai ubagodams pie veikaliem, autoostā. Tāds diemžēl ir viņa izvēlētais
dzīves veids. Iecienītākais dzēriens-lētie odekoloni.

Reģistrēti 12 ģimenes konﬂikti.
13 sadzīves konﬂikti.
Saņemti 6 pieteikumi par trokšņošanu un nakts miera traucēšanu.
Satrauc
fakts,
ka
pirmajā
ceturksnī
uzsākti
septiņi
administratīvie
pārkāpumi
par
nepilngadīgo atrašanos alkoholisko
dzērienu iespaidā, četros gadījumos
alkohola saturs izelpā bija virs vienas
promiles. Seši jaunieši “pieķerti”
smēķējot mācību iestādes teritorijā.
Arvien populārāks jauniešu un
pusaudžu vidū kļūst elektronisko
cigarešu veids “Salt”, kas piesaista ar
pievilcīgu dizainu un aromatizētājiem.
Tas tiek smēķēts bariņos, “izgaršojot”
aromātus. Gribu atgādināt, ka Bērnu
tiesību aizsardzības likumā atbildība
paredzēta par pārkāpumiem –
smēķēšanu, lietošanu, iegādāšanos
vai glabāšanu, kas saistīti ar tabakas
izstrādājumiem, augu smēķēšanas
produktiem,
elektroniskajām
smēķēšanas ierīcēm un to uzpildes
tvertnēm. Administratīvā atbildība
paredzēta arī par nepilngadīgo
iesaistīšanu smēķēšanā, alkoholisko
dzērienu
vai
citu
apreibinošo
vielu, kā arī enerģijas dzērienu
lietošanā. Lēmumu par soda veidu
un apmēru par jauniešu izdarītajiem
likumpārkāpumiem pieņems Balvu
novada Administratīvā komisija.
Starpinstitucionālās
komisijas
uzdevumā
periodiski
apsekojam
riska ģimenes vakara stundās un
brīvdienās. Pirmajā ceturksnī to esam
darījuši 39 reizes. Sniegts atbalsts
Sociālajam dienestam - piecas
reizes, Bāriņtiesai - deviņas reizes.
Sniedzām atbalstu P/A “San-tex”,
noskaidrojot automašīnu īpašniekus,
kuru transporta līdzekļi uz to brīdi
bijuši novietoti tā, ka traucēja sniega
tīrīšanu vai citu tehnisku darbu
veikšanu. Pēc slimnīcas uzņemšanas
nodaļas lūguma, esam nogādājuši
dzīves
vietā
piecus
pacientus,
kuriem sniegta neatliekamā palīdzība
un uzturēšanās stacionārā nav
nepieciešama, bet paši saviem
spēkiem
mājās
nokļūt
nespēj.
Sniedzām palīdzību septiņu agresīvu
pacientu savaldīšanā.
Pašvaldības
policija
kontrolē
makšķerniekus, pārbauda vai ir
iegādātas makšķerēšanas kartes.
Sākoties sezonai, šis darbs tiks
aktualizēts,
plānota
sadarbība
ar Valsts policiju un Valsts vides
dienestu.
Balvu un Viļakas pilsētā pastāvīgi
tiek veikta videonovērošana, ar
kuras
palīdzību
tiek
kontrolēta

sabiedriskā kārtība, kā arī atklāti
likumpārkāpumi, kas saistīti ar
īpašuma bojāšanu, huligāniskām
darbībām, ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpšanu.
Dokumentēti
divi
gadījumi, kad autovadītājs speciāli
izraisīja
sānslīdi
(“driftoja”),
materiāli nosūtīti Valsts policijai,
administratīvā procesa veikšanai.
Sadarbojamies
ar
Valsts
policijas Balvu policijas iecirkņa
darbiniekiem, piedalāmies noziedzīgu
nodarījumu
atklāšanā,
personīgi
esam atklājuši četrus noziedzīgus
nodarījumus.
Nodrošinām kārtību pašvaldības
organizētajos
pasākumos.
Viens
no atbildīgākajiem bija 2.marta
pasākums – nacionālo Partizānu
bruņotās pretošanās atceres diena,
kad novadā ieradās Valsts prezidents,
ministri, lai piedalītos rekonstruētā
bunkura
baznīcas
atklāšanā
Stompaku purvā, kā arī atbalsta
pasākumā Ukrainas tautai. Patīkami,
ka savus uzdevumus izpildījām labi,
par ko saņēmām mutiskas pateicības
no pasākuma organizatoriem un
rakstiskus paldies vārdus no Saeimas
deputātes Janīnas Kursītes-Pakules.
Ārā pavasaris aicināt aicina
doties dabā smelties iedvesmu,
spēkus un pavadīt laiku ārpus mājas
kopā ar draugiem. Ir ļoti nepatīkami,
kad, piemēram, apsēžoties atpūtas
vietā uz soliņa, turpat netālu
pamanām
izmestus
atkritumus,
pudeles,
plastmasas
maisiņus,
papīrus, saulespuķu sēkliņas un
citas tamlīdzīgas drazas. Ja vēl
gadās iekāpt kāda suņa atstātajā
“dārgumā”, par pavasara prieku
nākas aizmirst. Šobrīd gan lieli, gan
mazi ārā pavada daudz laika, tāpēc
mēdz būt tā, ka kādam, piemēram,
rodas kārdinājums izrādīt savu
spēku, salaužot soliņu vai šūpoles.
Vēl kādam grūti izmest papīrus un
citus gružus atkritumu urnās, cits
nespēj atturēties no vēlmes plēst
stiklu, apzīmēt, aprakstīt vai kā
citādi ko sabojāt. Te svarīga ir arī
mūsu pašu attieksme. Tas liecina
gan par nespēju novērtēt cita darbu,
gan nesodāmības sajūtu un gluži
vienkārši bezkaunību.
Katru
mēnesi
informatīvā
izdevuma “Balvu Novada Ziņas“
lasītājus informēšu par pašvaldības
policijas darbu, kā arī aktualizēšu
dažādus jautājumus.

Daudzdzīvokļu māju pagalmos ir izveidoti rotaļu laukumi.
Apsaimniekotājs ir atbildīgs par to, lai rotaļu laukumos valdītu kārtība,
savukārt apmeklētāju pienākums ir saudzīgi lietot rotaļu laukuma
aprīkojumu un vērsties pret ikvienu, kurš to bojā. Lielākoties vainīgie
apkārtējiem ir zināmi, un tie parasti ir vietējie, nevis svešinieki,
tāpēc pirmkārt būtu svarīgi par notikušo informēt viņu ģimenes.
Pārsvarā tie ir 14-20 gadus veci jaunieši, kuri tā vietā, lai lietderīgi
pavadītu laiku, labāk izvēlas piegružot vidi un bojāt rotaļu laukumu
aprīkojumu. Pie katra rotaļu laukuma objekta ir atzīme, līdz kādam
vecumam tā izmantojama. Jebkurā gadījumā nevajadzētu stāvēt
malā un vienkārši noraudzīties, bet gan būt aktīviem, aizrādīt un, ja
nepieciešams, vērsties policijā, zvanot pa telefonu 29445114. Mēs
kopā to varam.

Pašvaldības policijas darbinieki bieži apmeklē mācību iestādes gan,
lai veiktu preventīva rakstura pasākumus, gan arī, lai noformētu
procesuālus dokumentus. Divas skolēnu grupas ir apmeklējušas
iestādi, lai iepazītos ar mūsu darba specifiku, aprīkojumu.
Aktuāls jautājums – klaiņojošie
suņi, kas pārvietojas pa pilsētu,
pagastu
centriem,
pieklīst
viensētās. Jāsaka, ka cilvēku
aktivitāte,
atsaucība,
arī
uzstājība ir ļoti liela. Rīkojieties,
tas ir pašvaldības pienākums!
Saņēmām
16
telefoniskus
iesniegumus par klaiņojošiem
suņiem un, izmantojot sociālos
tīklus, īpašnieki tika noskaidroti
10 dzīvniekiem, septiņi tika
nodoti Rēzeknes namsaimnieka
dzīvnieku patversmē. No Tilžas
- 1; Kubulu pagasta - 2; Vīksnas
pagasta - 1; Lazdukalna pagasta
- 1; Rugāju pagasta - 1; Balvu
pilsētas - 1. Veterinārmedicīnas
likuma
59.panta
17.punkts
nosaka, nodrošināt, lai suns
līdz četru mēnešu vecumam ir
apzīmēts ar mikroshēmu, lai
tam ir mājas (istabas) dzīvnieka
pase
un
tas
ir
reģistrēts
Lauksaimniecības datu centrā.
Tas nepieciešams, jo aizvien pieaug pamesto un patversmēs nonākušo
suņu skaits. Pašvaldības policijas darbinieki pastiprināti kontrolēs
šīs prasības ievērošanu.
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VARAM ministrs apmeklē Tilžas Valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru un uzņēmumu SIA “Compaqpeat”

VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs un Saeimas deputāts Juris Pūce reģionālajā vizītē Balvu
novadā apmeklēja uzņēmumu SIA “Compaqpeat”, kur tikās ar SIA “Compaqpeat” īpašnieku
Johann Martens, ģenerāldirektoru Rasa Martens un attīstības direktoru Adomas Ginevičius
un pārrunāja esošo situāciju un nākotnes plānus, akcentējot autoceļa Tilža – Baltinava
remontdarbu svarīgumu, kā arī SIA “Compaqpeat” Balvu struktūrvienības vadītāja Valda
Jermacāna vadībā apskatīja pašu ražotni.
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)

Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) ministrs
Artūrs Toms Plešs 25.martā reģionālajā
vizītē Balvu novadā apmeklēja Tilžas Valsts
un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
centru (VPVKAC), kurš savu darbu uzsāka šī
gada 1.februārī.
Par VPVKAC tapšanas gaitu un attīstību
Balvu
novadā
pastāstīja
VPVKAC
vadītāja
Skaidrīte Piltāte, Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine un Tilžas
VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste Ilze
Pugača, kura atzīmēja, ka kopš centra atklāšanas
jau sniegti 110 pakalpojumi. Jautājumi, ar kuriem
iedzīvotāji vēršas VPVKAC, ir ļoti dažādi. Šobrīd tās
ir ienākumu deklarācijas, jautājumi, kas saistīti ar
Valsts zemes dienestu, Būvvaldi, un joprojām nāk
izdrukāt Covid sertiﬁkātus.
S.Kapteine informēja, ka 24.martā Balvu
novada domes deputāti pieņēma lēmumu
paplašināt VPVKAC tīklu Balvu novadā, izveidojot
novada nozīmes vai vietējās nozīmes Valsts un
pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus
arī Balvu pagastā, Bērzkalnes pagastā, Šķilbēnu
pagasta Rekovā un Žīguru pagastā. Balvu novada
iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus jau var saņemt
klientu apkalpošanas centros Balvos, Baltinavā,
Benislavā, Rugājos, Tilžā un Viļakā.
VARAM
ministrs
A.T.Plešs,
uzrunājot
klātesošos, uzsvēra: “Ka ir labi būt šeit, kad var
redzēt, kā VPVKAC jau strādā. Redzēt praktiskās
lietas, kas cilvēkus interesē, kādā veidā šo darbu
uz vietas var pielāgot, un vēl jo vairāk ir prieks,
ka šis klientu apkalpošanas centrs strādā kopā ar
bibliotēku, jo tas ir arī viens no VARAM galvenajiem
plāniem un pamatakmeņiem, kā visā valstī attīstīt
VPVKAC darbību, jo mēs redzam, ka cilvēkiem ir
svarīgi gan saņemt valsts vai pašvaldību sniegtos
pakalpojumus, gan socializēties vienā vai otrā
virzienā. Un bibliotēkas jau sen vairs nav tās
vietas, kur nākt izlasīt kādu žurnālu vai grāmatu,
bet sniedz arī kādu praktisku palīdzību. VARAM ir
paredzēti vairāk kā 6 milj. euro VPVKAC attīstībai
Latvijā.”
Vizītes sākumā ministrs viesojās Balvu

novada pašvaldībā, kur tikās ar domes un
pašvaldības vadību, domes deputātiem un
darbiniekiem un pārrunāja jautājumus par VARAM
izstrādātajiem pašvaldību investīciju un atbalsta
instrumentiem, kā arī iespējām pretendēt uz kādu
no ministrijas pārziņā esošu Eiropas Savienības
(ES) fondu programmām, kas tostarp mērķētas uz
uzņēmējdarbības vides attīstību, infrastruktūras
labiekārtošanu un iedzīvotājiem būtisku projektu
realizēšanu pašvaldības teritorijā. Kā informē
VARAM ministra padomnieks sadarbībai ar
plašsaziņas līdzekļiem Miks Strazdiņš, Balvu
novada teritorijā ar VARAM atbalstu realizēti vai
uzsākti vairāki iedzīvotājiem un novada attīstībai

būtiski projekti, piemēram, enerģijas patēriņa
samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības
iestādē “Ieviņa”, Balvu Mūzikas skolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana un apjomīgu
investīciju
piešķiršana
uzņēmējdarbības
dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu
novadā.
Kopumā Balvu novads no ES fondu līdzekļiem
VARAM kompetences jomās saņēmis 12,8 milj. euro
laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Papildu tam
2021. gadā piešķirti valsts aizdevumi vairāk nekā
1,4 milj. euro apmērā no ministrijas izstrādātās
atbalsta programmas Covid-19 ekonomisko seku
mazināšanai, kas tāpat kā citās pašvaldībās
lielākoties
atvēlēti
pašvaldības
transporta
infrastruktūras attīstībai, tai skaitā Bērzu ielas
posma projekta pārbūve un autostāvvietas seguma
atjaunošana Skolas ielā Balvu pilsētā, stāvlaukuma
atjaunošana pie Balvu Kultūras un atpūtas centra,
Vidzemes un Tautas ielu posmu atjaunošana, kā
arī autoceļa Kaši – Surikova – Buksti atjaunošana.
Jau ziņots iepriekš, ka, lai veicinātu
ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas
izraisītās krīzes, pašvaldībām 2022. gadā plānots
atvēlēt valsts budžeta ﬁnansējumu aizdevuma
formā 70 milj. euro apmērā, ko paredzēts piešķirt
plašam mērķu lokam, tai skaitā uzņēmējdarbības
infrastruktūras attīstīšanai novada teritorijā, ceļu
tīklu labiekārtošanai vai iedzīvotājiem nozīmīgu
projektu realizēšanai, piemēram, īres dzīvokļu
izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona. Tāpat
VARAM šogad turpina augstas gatavības pašvaldību
investīciju programmu uzņēmējdarbības vai
pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, un kopumā
pašvaldībām būs pieejami vairāk nekā 36 milj.
euro.
Saprotot pašreizējo situāciju un to, kas notiek
pasaulē, līdz ar to saistītajām citām problēmāmar energo resursu cenu kāpumu, ar materiālu
sadārdzinājumiem, kas ietekmē arī pašvaldību
investīciju plānošanu, vai arī ietekmē jau esošo
projektu realizāciju. A.T. Plešs informēja, ka VARAM
ministrija ir ieinteresēta palīdzēt pašvaldībām, jo
jau šobrīd strādā kopā ar Ekonomikas un Finanšu
ministriju pie praktiskiem risinājumiem, kādā veidā
šos iesāktos projektus realizēt. VARAM ministrs
arī informēja, ka tuvākajos gados būs nozīmīgs
ﬁnansējums pašvaldību attīstībai, un aicināja
pašvaldību tam gatavoties. Ministrijas pārstāvji
piedalījās
arī Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākumos Balvos un Kubulos,
noliekot ziedot represēto piemiņas vietās.

Vizītes sākumā ministrs viesojās Balvu novada pašvaldībā, kur tikās ar domes un pašvaldības
vadību, domes deputātiem un darbiniekiem un pārrunāja jautājumus par VARAM izstrādātajiem
pašvaldību investīciju un atbalsta instrumentiem, kā arī iespējām pretendēt uz kādu no
ministrijas pārziņā esošu Eiropas Savienības (ES) fondu programmām, kas tostarp mērķētas
uz uzņēmējdarbības vides attīstību, infrastruktūras labiekārtošanu un iedzīvotājiem būtisku
projektu realizēšanu pašvaldības teritorijā.
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Darba vizītē Balvos ﬁnanšu ministrs tikās ar uzņēmējiem
Lauma Kaļva (informācija un
foto)
Darba vizītes laikā
18.martā finanšu ministrs
Jānis Reirs tikās ar Balvu
novada
pašvaldības
vadību,
deputātiem
un
darbiniekiem,
lai
pārrunātu
šī
brīža
ekonomisko
situāciju,
Ukrainas kara sekas un
plānus,
lai
pārvarētu
šo
krīzi.
Ministrs
informēja,
ka
šobrīd
tiek meklēti risinājumi,
kā turpināt gan valsts,
gan pašvaldību iesāktos
būvniecības
projektus,
lai
uzņēmēji
nelauztu
līgumus, materiālu cenu
sadārdzinājuma dēļ. Viens
no risinājumiem varētu
būt būvniecības līgumu un
iepirkumu pagarināšana.
Tāpat
tika
diskutēts
gan
par
degvielas
cenu
pieaugumu,
gan
arī
Ukrainas
bēgļu
uzņemšanas jautājumiem.
Vizītes laikā delegācija,
tai
skaitā
arī
Saeimas
deputāti - Anda Čakša un
Rihards Kozlovskis, ar novada
domes vadību, pārstāvjiem

no
Latgales
plānošanas
reģiona - Arvīdu Kucinu un
Jāni Lāčplēsi, un uzņēmējiem
pārrunāja
šī
brīža
situāciju un izaicinājumus
uzņēmējdarbības nozarē, kā
arī iepazinās ar zemnieku
saimniecību
“Kotiņi”,
kas
nodarbojas ar graudkopību
un sēklas ražošanu. Latgales
ražojošo
lauksaimnieku
apvienības
valdes
priekšsēdētājs Aivars Bernāns
tikšanās laikā ar uzņēmējiem
uzsvēra, ka Latgalē būtu
jāveicina
zālaugu
sēklu
ražošana, kas ļautu racionālāk
apsaimniekot šai pusē esošās
lauksaimniecības zemes. Pēc
debatēm ar uzņēmējiem,
J.Reirs piekrita, ka, veidojot
jaunus projektus, ir būtiski
ņemt vērā to, ka reģions
atrodas tālu no centra un
uzņēmēju
izmaksas
ir
lielākas, savukārt iespējas un
ieņēmumi bieži vien mazāki,
tādēļ
lielākus
līdzekļus
uzņēmējdarbības veicināšanai
būtu nepieciešams piešķirt
pašvaldībām
reģionos.
Finanšu
ministrs
vizītes
noslēgumā
piedalījās
pasākumā “Balvu novada Finanšu ministrs atzina, ka ir pozitīvi iespaidots par redzēto, - Balvos ir Eiropas
Gada balva Uzņēmējdarbībā līmeņa uzņēmumi, kas rada darbavietas ar pievienoto vērtību, tai skaitā ZS “Kotiņi”,
kuras saimnieks Aldis Ločmelis delegācijai prezentēja saimniecībā ražoto produkciju.
2021.

SIA “Vides eksperti”
Izsludināta pieteikšanās līdzﬁnansējuma
pēc Eiropas Komisijas
saņemšanai centralizētā ūdensvada un
statistikas biroja EUROSTAT
kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai
pasūtījuma veiks zemes
seguma un lietojuma
apsekojumu Balvu novada
pašvaldībā
Balvu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējuma
saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai.
Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti iesniegt pieteikumus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2022. gada 29. aprīlim.
Pašvaldības līdzﬁnansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir tiesīgas saņemt
ﬁziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā, un
dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.
Pašvaldības līdzﬁnansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo
materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā 500,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Gadījumos, kad ir
nepieciešama kanalizācijas spiedvada sistēmas izbūve – ne vairāk kā 750,00 EUR.
Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura
nekustamais īpašums, pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu
iesniegšanas dienā, atbilst šādiem nosacījumiem:
• pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;
• pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;
• pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas
lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.
Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
• lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
• esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas
pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas
sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);
• jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
• jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.
Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam līdz 2022.gada
29.aprīlim Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV4501, 1.stāvā, iesniegumiem paredzētajā pastkastītē) vai pagasta/pilsētas
pārvaldēs jāiesniedz:
• pieteikums;
• saistošo noteikumu 10.punktā norādīto kategoriju apliecinoši dokumenti, ja tie nav
pieejami pašvaldībā.
Papildus informāciju var saņemt pa tālruni + 371 29113054 vai +371 28673272,
vēršoties attiecīgajā pagasta vai pilsētas pārvaldē, vai www.balvi.lv.
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LUCAS 2022 apsekojums - Zemes lietojuma un
zemes seguma statistiskais apsekojums - notiks no
2022. gada maija līdz oktobrim.
Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var
atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos,
meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.).
Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus,
meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.
Vienlaikus 717 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas
paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar
vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram,
Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu
validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai
augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.
Trīsdesmit punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs,
lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību. Apsekotājs
darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu un
nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk
traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā.
Ja nepieciešams, apsekotājs varēs uzrādīt ID karti un
Eiropas Komisijas Statistikas dienesta EUROSTAT parakstītu
akreditācijas vēstuli. Apkopotā informācija tiks izmantota tikai
Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos
nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes
īpašumu. LUCAS 2022 apsekojuma dati netiks izmantoti
lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti
šādam mērķim. Lai iegūtu papildu informāciju par LUCAS,
lūdzu, apmeklējiet atbilstošo nodaļu interneta vietnē http://
ec.europa.eu.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
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Piesakies
konkursam
“Tava biznesa
ideja Balvu
novadā”!

WWW.BALVI.LV

tūkstoši euro). Granta pretendentam
ir
jānodrošina
līdzﬁnansējums
vismaz 10 % apmērā no piešķirtās
Granta summas.
Konkursā var piedalīties:
1) ﬁziska persona, kura plāno
uzsākt vai veic saimniecisko darbību
ne ilgāk kā trīs gadus uz pieteikuma
iesniegšanas brīdi,
2) juridiska persona, kura uzsāks vai
veic uzņēmējdarbību ne ilgāk kā trīs
gadus uz pieteikuma iesniegšanas
brīdi.

Gunta Božoka

•

Balvu novada pašvaldība
izsludina
konkursu
“Tava
biznesa ideja Balvu novadā”!
Konkursa mērķis - veicināt
uzņēmējdarbības uzsākšanu un
attīstību, atbalstot jaunu darba
vietu, produktu vai pakalpojumu
izveidi
Balvu
novada
administratīvajā teritorijā.
Konkursa
īstenošanai
no
Balvu novada pašvaldības 2022.
gada budžeta līdzekļiem piešķirts
ﬁnansējums,
nosakot
vienam
konkursa pretendentam maksimāli
pieejamo neatmaksājamo atbalsta
summu līdz pat 5000,00 euro (pieci

•
•
•
•
•

Finansējumu piešķir:
inventāra un/vai iekārtu iegādei,
uzstādīšanai, kas tieši saistīta
ar
ražošanas/pakalpojuma
uzsākšanas
vai
sniegšanas
procesu;
izejmateriālu iegādei, kas tieši
saistīta ar ražošanas uzsākšanas
procesu;
licenču
iegādei,
patentu
reģistrācijai Latvijas Republikas
Patentu valdē;
preču zīmes reģistrācijai;
speciﬁska
rakstura
datorprogrammu iegādei vai
izstrādei;
citām ar ražošanas procesu
saistītām vajadzībām (lēmumu

par
pamatotību
pieņem
Konkursa vērtēšanas komisija
balsojot).
Biznesa
ideju
konkursa
pieteikumu
iesniegšana
no
2022. gada 28. marta līdz 28.
aprīlim plkst.16.00.
Konkursa
nolikums,
pieteikuma veidlapa, informācija
par vērtēšanas kritērijiem www.
zlbc.lv .

Saņemt
konsultāciju,
kā arī iepazīties ar konkursa
dokumentāciju var Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā (adrese:
Vidzemes ielā 2B, Balvi, 2. stāvs) pie
vadītājas Mārītes Orniņas, zvanot pa
tālruni 26355954, rakstot uz e-pasta
adresi:
marite.ornina@balvi.lv,
vai pie uzņēmējdarbības atbalsta
speciālistes Guntas Božokas, zvanot
pa tālruni 26461435, rakstot uz
e-pasta adresi gunta.bozoka@balvi.

Balvu novada Bērzpils
pasta nodaļai no 15. aprīļa
tiek mainīts darbalaiks
VAS “Latvijas Pasts”
Pamatojoties
uz
iedzīvotāju
ieteikumiem
un klientu pasta pakalpojumu izmantošanas
paradumiem, no 2022.gada 15.aprīļa tiek mainīts
Balvu novada Bērzpils pasta nodaļas darbalaiks.
Pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem un klientu
pasta pakalpojumu izmantošanas paradumiem, Latvijas
Pasts no 2022.gada 15.aprīļa maina Bērzpils pasta
nodaļas darbalaiku – turpmāk nodaļa darbu sāks par 30
minūtēm agrāk. Pasta nodaļa no 15.aprīļa strādās
pirmdienās–piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00.
Jebkuru jautājumu gadījumā par pasta pakalpojumu
saņemšanu aicinām sazināties ar Latvijas Pasta Klientu
centru: 67008001, 27008001, info@pasts.lv.

Iespēja saņemt trīs kuponus
Balvu Sporta skolas peldbaseina
Sāls istabas apmeklējumam

Tiek īstenota aktivitāte – Ikmēneša
veselības dienas novadā
Inese Maslovska

Inese Maslovska
Aicinām Balvu, Bērzkalnes,
Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu,
Kubulu,
Lazdulejas,
Tilžas,
Vectilžas,
Vīksnas
pagastu
un Balvu pilsētā deklarētos
iedzīvotājus (54+ gadi) ar īpašām
vajadzībām saņemt 3 kuponus
Balvu Sporta skolas peldbaseina
Sāls istabas apmeklējumam BEZ
MAKSAS!
Uzrādot invaliditātes apliecību,
kuponus varēs saņemt Balvu novada
administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A,
3.stāva 35.kabinetā:
• pirmdienās, no plkst. 11.00
līdz 13.00;
• trešdienās, no plkst. 15.00
līdz 17.00;

•

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/050 ietvaros tiek īstenota aktivitāte
– Ikmēneša veselības dienas novadā. Tās ietvaros iedzīvotāji
bez maksas var pārbaudīt savu veselības stāvokli: izmērīt
asinsspiedienu, noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs, kā arī
saņemt īsu ekspreskonsultāciju par sirds un asinsvadu saslimšanas
mazināšanas pasākumiem un veselīgu dzīvesveidu.
Ikmēneša veselības dienas tiek īstenotas:
• Briežuciema feldšeru – vecmāšu punktā (“Dīķmalas” - 7, Grūšļeva,
Briežuciems, Briežuciema pagasts);
• Krišjāņu feldšeru – vecmāšu punktā (Jaunatnes iela 7–1, Krišjāņi,
Krišjāņu pagasts);
• Kubulu feldšeru punktā (Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts);
• Egļevas feldšeru - vecmāšu punktā (Administratīvā ēka, Egļuciems,
Lazdulejas pagasts);
• Vectilžas feldšeru veselības punktā (Sporta iela 1, Vectilža, Vectilžas
pagasts);
• Vīksnas feldšeru veselības punktā (Jaunā iela 21–4, Vīksna, Vīksnas
pagasts).

piektdienās, no plkst. 11.00
līdz 13.00.

Kuponus iedzīvotāji var pieteikt
arī sava pagasta pārvaldē! Sāls
istabas pakalpojumi pieejami tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa
tālruņa numuru 26656086.
Aktivitāte tiek īstenota projekta
„Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros un
kopā ir paredzēti 900 bezmaksas
Balvu Sporta skolas peldbaseina
Sāls istabas apmeklējumi.
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Spāru svētki
objektā
Partizānu ielā
66, Balvos
Irēna Začeva
Foto: Raimonds Barkāns

Saskaņā
ar
senlatviešu
tradīcijām, gada sākumā tika
svinēti Spāru svētki objektā
Partizānu
ielā
66,
Balvos.
Būvdarbi
notiek
projekta
Nr.5.6.2.0/20/I/015
“Vides
sakārtošana
uzņēmējdarbības
attīstībai
Balvu
novadā”
īstenošanas laikā.

PROJEKTI

WWW.BALVI.LV

Projekta mērķis ir revitalizēt,
reģenerēt
degradētās
teritorijas
Balvu novadā, atbilstoši Balvu novada
attīstības programmai, nodrošinot
videi draudzīgu un vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālo izaugsmi un
jaunu darba vietu radīšanu.
Projektā
plānots
revitalizēt
degradēto teritoriju 0,3415 ha platībā,
izbūvēt industriālu ēku, pārvietošanās
un materiālu uzglabāšanas laukumus,
kā arī nepieciešamos inženiertīklus
(ūdensapgāde
un
kanalizācija,
siltumapgāde,
elektroenerģijas
infrastruktūra).
Būvdarbi
pēc
tehnoloģiskā
pārtraukuma
tiks
uzsākti tuvākajā laikā.
Projekta īstenošanā ir iesaistīti
sekojoši
būvniecības
procesa
dalībnieki:
• Būvdarbus veic – SIA „LVS
Building”;
• Būvuzraudzību – SIA
„Sistēmeksperts”;
• Autoruzraudzību – SIA „REM
PRO”.

Rugāju vidusskolas skolotāji mācās Bulgārijā
Laura Saulīte
Foto: Rugāju vidusskolas arhīvs
Sākoties
astronomiskajam
pavasarim, Rugāju vidusskolas
skolotāji devās ceļā uz Bulgārijas
galvaspilsētu Sofiju, kur no 22.
līdz 24. martam tika īstenota
„Erasmus+”
mobilitātes
programmas
aktivitāte
matemātikas
un
tehnoloģiju
zinātnēs. Lai maksimāli produktīvi
izmantotu šīs dienas, jau ziemas
mēnešos visi dalībnieki tikās
tiešsaistes
nodarbībās
ZOOM
platformā, kur Turcijas pārstāvji
skaidroja “K-means” datizraces
algoritma pamatus.
Lai arī mobilitātes pirmajā
dienā Bulgārijas galvaspilsēta Soﬁja
sagaidīja ar aukstu vēju, uzņemošās
skolas audzēkņi dāvāja prieku,
cienājot ar tradicionālo sālsmaizi,
demonstrējot tautas tērpus un
atklājot savus
dziedāšanas un
dejošanas talantus. Jaunieši, kuri
jau bija piedalījušies iepriekšējā
projekta
mobilitātē
Maķedonijā,
valstu pārstāvjiem izrādīja skolu,
stāstot par tās vēsturi un mācību
procesu. Pēc nelielās ekskursijas,
visu pārstāvēto valstu komandas –
Turcijas, Polijas, Ziemeļmaķedonijas,
Bulgārijas un Latvijas skolotāji ķērās
pie svarīgākās aktivitātes daļas -

izmantojot piedāvātās datu kopas,
veidoja skolēniem saistošus stundu
plānus, kas veicinātu izpratni par
lielo datu apstrādi, attīstītu kritisko
domāšanu un sadarbības prasmes.
Stundu plānu izstrāde turpinājās
arī otrajā dienā, stundu aprakstus
veidojot pēc 5E modeļa un datus
analizējot Excel izklājlapās, meklējot
dažādus aktualizācijas paņēmienus
un pēc iespējas daudzveidīgākus
atgriezeniskās saites risinājumus,
piedāvājot skolēniem un skolotājiem
jaunus digitālos rīkus.
Kultūras programma deva iespēju
iepazīties ar Soﬁjas skaistākajām
vietām un vēsturiskiem objektiem,
dienas noslēgumā kopīgās vakariņās
baudot tradicionālos bulgāru virtuves
ēdienus.
Aktivitātes
noslēguma
izbrauciens uz Plovdivu, Bulgārijas
otro lielāko pilsētu, ļāva sajust
senatnes elpu, gleznainajā Maritsas
upes krastā sastopoties ar vēstures
liecībām, kas ir datētas mūsu ēras
sākumā,
piemēram,
Plovdivas
romiešu teātri, kas var ietilpināt līdz
7000 skatītājiem un vēl joprojām tiek
aktīvi izmantots. Saules apmirdzētā
un pavasara smaržu pilnā pilsēta ir
izvietota uz septiņiem kalniem, ar
lepnumu nesot 2019. gadā Eiropas
kultūras galvaspilsētas vārdu. Paši
Plovdivas iedzīvotāji saka - roc
jebkurā Plovdivas vietā un atradīsi
vēsturi. Kā atzīst projekta dalībnieki,

tikšanās Bulgārijā ir ļāvusi uzlabot
matemātikas un angļu valodas
zināšanas, datorprasmi, dalīties ar
pieredzi stundu plānu veidošanā,
iepazīties ar bulgāru kultūru un

veidot ciešākas saites ar citu valstu
skolotāju kopienām. Jau vasarā tiek
plānota nākamā aktivitāte, kad visu
valstu skolotāji un skolēni tiksies
Polijā.

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību
projektu Nr. 2019-1-TR01-KA229-074388_5 „The Journey of Learning from
Data to Knowledge with Maths and Technology” ﬁnansē Eiropas Savienība.

Projekta “Līdzdalības karuselis” aktivitāte Smiltenes vidusskolā
Gunita Mincāne (informācija un foto)
Turpinās
aktivitātes
Erasmus+ projektā “Līdzdalības
Karuselis”
Nr. 2020-3-LV02KA347-003516, kurā darbojas
Balvu Valsts ģimnāzija, Viļakas
Valsts
ģimnāzija,
Balvu
profesionālā un vispārizglītojošā
skola,
Gulbenes
novada
vidusskola un Smiltenes novada
vidusskola. Projekta galvenais
uzdevums ir skolēnu pašpārvalžu
darbības nolikumu/reglamentu
izskatīšana un jauna dokumenta
izveide, kurš atbilstu šī laika
aktualitātēm.
Projekta dalībnieki uz aktivitāti
ieradās ar ideju bagāžu un paveiktiem
mājas darbiem, jo katras skolas
skolēnu
pašpārvaldes
komandas
darbs bija iepazīties ar savu darbību
regulējošo
dokumentu,
analizēt
to, noteikt vai tur minētie punkti

ir aktuāli šī brīža situācijai. Katrā
skolā notika iekšējās aktivitātes, lai
izprastu patreizējo situāciju. Klātienes
aktivitāte kopā ar moderatoru Rinaldu
Rudzīti notika Smiltenes vidusskolas
telpās,
ievērojot
visas
labākās
līdzdalības aktivitāšu tradīcijas.
Jauniešiem šoreiz tika dota
iespēja iepazīties ar partneru skolu
skolēnu
pašpārvalžu
situāciju,
reglamentējošajiem dokumentiem,
salīdzināt ar savējo un meklēt
risinājumus, kas spētu uzlabot
dokumentu. Jaunieši runāja par
savu sadarbību ar pašpārvaldes
konsultantu
un
skolas
vadību,
pārrunāja
situāciju
ar
gada
darba plānu un vai tiek plānots
nākamais gads. Meklējot atziņas
par to, kā skolas kolektīvs novērtē
skolēnu pašpārvaldes darbību, vai
pašpārvaldes dalībnieku prasmes un
iemaņas ir pietiekami augstas, lai
darbotos skolas labā. Tika pārrunāts

jaunu dalībnieku piesaistes process,
un jaunieši dalījās pieredzē, kā viņu
aktivitātes ir ietekmējušas procesus
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skolā. Skolēnu pašpārvalde ir lieliska
iespēja apgūt un iepazīt sabiedrības
līdzdalības procesus.
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ERASMUS+ iespējas visiem – biedrība
“Raibais kaķis”

Erasmus+ projekta “Health
for body” Nr.2020-1-BG01KA229-079124_4 mobilitāte
Bulgārijā
Laura Zujāne

Sergejs Andrejevs
Foto: projekta arhīvs
2022. gadā biedrība „Raibais
kaķis” turpina vairāku Erasmus+
projektu realizāciju, starptautisku
inovāciju
projektu
„Belikeyou”.
Šajā gadā tiek ieviesta projekta
laikā izstrādātā programma Balvu
profesionālajā un vispārizglītojošā
vidusskolā, kuras mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbību jauniešu vidū.
Starptautiski labās prakses apmaiņas
projektā „EntrepRURAL socialy”, kura
ietvaros šī gada maijā ir paredzēta
jauniešu mobilitāte Sardīnijā (Itālijā),
kuras mērķis ir iepazīstināt jauniešus
ar digitālo rīku pielietošanu sociālajā
uzņēmējdarbībā. Pieaugušo izglītības
projektā „Educate educators” biedrības
brīvprātīgie jūlijā dosies uz Rumāniju,
lai piedalītos apmācībās par āra dzīvi.
Jaunatnes
darbinieku
mobilitātes
projektā „Digitcitizen” Balvos no 10.16.06.2022
notiks
apmācības
par
medijpratību. Turpinājumā būs neliels
ieskats katrā no projektiem.
„Belikeyou” - starptautisks inovāciju
projekts, kura mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības lomu modeļa izvēli
skolēnu vidū. Projektā ir iesaistījušās
organizācijas no Itālijas, Spānijas,
Grieķijas,
Polijas,
Rumānijas
un
Latvijas. Projekta idejas autors ir Itālijas
organizācija „Artes”, kuras pamatvirziens
ir katru gadu vadīt uzņēmējdarbības
nodarbības skolēniem, skolās, kas
atrodas Florencē un tās apkārtnē.
Pagājušajā gadā projekta ietvaros
tika veikts pētījums, lai noskaidrotu,
kādus lomu modeļus izvēlas skolēni
un vai uzņēmējs var kļūt par jauniešu
lomu modeli. No Latvijas šajā pētījumā
tika iesaistīti skolēni no vairākām
tagadējā Balvu novada skolām. Gala
rezultātā tika izveidota programma,
kura jau no februāra tiek ieviesta Balvu
profesionālajā
un
vispārizglītojošā
vidusskolā. Programmā skolēniem būs
iespēja intervēt vietējo uzņēmēju un
rezultātā veidot īsu video. Maija beigās
projektam ir paredzēts noslēguma
pasākums, kur būs iespēja iepazīties ar
projekta rezultātiem. Ar projektu vairāk
var iepazīties projekta mājas lapā –
www.belikeyou.eu. Projekta norisei var
sekot projekta Facebook lapā - https://
www.facebook.com/belikeyouproject
un Instagram kontā - https://www.
instagram.com/belikeyouproject/.
„EntrepRURAL socialy”- starptautisks
labās prakses apmaiņas projekts, kura
mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību
jauniešu vidū, īpaši fokusējoties uz lauku
jauniešiem. Projektā ir iesaistījušās
organizācijas no Rumānijas, Bulgārijas,

Itālijas un Latvijas. Projekta sākumposmā
tika apkopoti labās prakses piemēri
attiecībā uz sociālo uzņēmējdarbību un
tādām tēmām kā personīgā izaugsme
un vajadzību analīze, stāstu stāstīšanas
metodoloģija un digitālie rīki. Sekojoši
par
katru
tēmu
notika
jauniešu
mobilitāte. Pagājušā gadā notika divas
mobilitātes Balvu novadā par tēmu
sociālā
uzņēmējdarbība
un
stāstu
stāstīšana, kur pirmā notika augustā
Semenovā (Viduču pamatskolas telpās)
un otra notika oktobrī Balvu pusē, sociālā
uzņēmēja Atbalsta mājas „Brīvupes”
telpās. Ar projektu vairāk var iepazīties
projekta mājas lapā – https://admvngo.
wixsite.com/entrepruralsocialy. Projekta
norisei var sekot projekta Facebook lapā https://www.facebook.com/Entreprural.
„Educate educators” - pieaugušo
izglītības projektā brīvprātīgajiem ir
iespēja uzlabot savas kompetences
neformālajā izglītībā un āra dzīves
metodoloģijā.
Šis
projekts
arī
ir
starptautisks
projekts,
kurā
ir
iesaistījušās organizācijas no Latvijas,
Itālijas un Rumānijas. Šajā gadā februārī
divi biedrības brīvprātīgie piedalījās
darba ēnošanā nevalstiskā organizācijā
no Itālijas MVNGO. Darba ēnošanas laikā
biedrības brīvprātīgajiem bija iespēja
iepazīties ar organizācijas darbību, kopīgi
veidot projekta idejas un pārrunāt par
nākotnes sadarbības iespējām. Projektu
ir plānots noslēgt jūlija mēnesī ar 10 dienu
āra dzīves apmācību Rumānijā, kur būs
iespēja izzināt āra dzīves metodoloģiju
un sekojoši nākotnē pielietot iegūtās
zināšanas turpmāk darbojoties biedrībā.
„Digitcitizen” - jaunatnes darbinieku
mobilitātes projektā dalībniekiem būs
iespēja uzlabot savas kompetences
medijpratībā. Projektā ir iesaistījušās
organizācijas
no
Turcijas,
Vācijas,
Beļģijas, Polijas, Itālijas un Latvijas.
Septiņu dienu starptautiskā apmācība
norisināsies Balvos no 10.– 16.jūnijam.
Apmācību laikā, izmantojot neformālās
izglītības
metodes,
dalībnieki
kļūs
kompetentāki par tādām tēmām kā
labās prakses piemēriem attiecībā uz
medijpratību, mediju ziņu analīze,
digitālās
komunikācijas
modeļi,
propaganda u.c. Lai gan projekta ideja
bija radusies jau vairākus gadus atpakaļ,
šobrīd tā ir kļuvusi aktuāla kā nekad,
un prasme kritiski analizēt medijos
atspoguļotās ziņas ir katra demokrātiskās
valsts pilsoņa prasme, kuru jāapgūst jau
no bērnudārza vecuma.
Vairāk ar projektiem ir iespējams
iepazīties biedrības mājas lapā https://
raibaisk.webnode.lv/, kā arī jaunumiem
vari sekot biedrības Facebook lapā
www.facebook.com/raibais.

15

WWW.BALVI.LV

Laika
posmā
no
14.marta
līdz
20.martam
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas
(turpmāk BPVV) 9. un 10.
klases izglītojamās: Kerija
Koļcova, Elvita Timeniece,
Nellija Barinova un Evita
Salmane kopā ar skolotājām
Ilutu
Baluli
un
Sintiju
Heningu piedalījās Erasmus+
projekta “Health for body”
pirmajā mobilitātē Bulgārijas
galvaspilsētā Sofijā.
Šajā
projektā
piedalās
izglītojamie arī no citām projekta
dalībvalstīm: Lietuvas, Itālijas,
Rumānijas un Turcijas. Projekta
aktivitātes norisinājās vairāku
dienu garumā. Pirmās dienas laikā
tika svinēta oﬁciālā atklāšanas
ceremonija, kura sākās ar senu
bulgāru tradīciju - maizes un sāls
baudīšanu, lai būtu laba veselība.
Diena turpinājās katrai dalībvalstij
prezentējot savu valsti.
Projekta
otrās
dienas
norises
bija
piepildītas
krāsainām emocijām un 28 000
soļiem
piepildītas.
Sākotnēji
izglītojamie
piedalījās
angļu
valodas nodarbībā un iesaistījās
diskusijās, lai izteiktu viedokli
par
pusaudžiem
aktuālām
tēmām. Savukārt pēc diskusijas
izglītojamie devās četru stundu
garā ekskursijā, lai iepazītu
galvaspilsētas
ievērojamākos
apskates
objektus.
Trešajā
projekta dienā jaunieši apmeklēja
Soﬁjas
Nacionālo
vēstures
muzeju un tālākajā dienas gaitā
piedalījās
aizraujošās
sporta

sacensībās. Bulgārijas mobilitātes
ceturtās dienas laikā izglītojamie
rūpējās par savu garīgo un ﬁzisko
veselību dejojot un sportojot.
Dalībnieki
piedalījās
arī
inovatīvu
viedokļu
apmaiņas
procesā, izmantojot stratēģisku
paņēmienu - “Pasaules kafejnīca”,
kā rezultātā rosinot idejas un
debates
starp
iesaistītajiem
projekta dalībniekiem. Šīs dienas
noslēgumā dalībvalstu pārstāvji
pulcējās uz tradicionālo bulgāru
deju – “Pravo horo”, kuru ar lielu
interesi
mēģināja
iemācīties.
Mobilitātes piektās dienas laikā
izglītojamie devās uz Bulgārijas
pilsētu dienvidrietumos – Bansko,
kas ir slēpošanas kūrorts, tas
atrodas Pirinas kalnu pakājē
1200 m augstumā virs jūras
līmeņa. Slēpošanas kūrortā tika
apmeklēts “Rila” klosteris, kurš
pārsteidza ar krāšņumu un izcilo
arhitektūru. Atpakaļceļā uz Soﬁju
izglītojamie izbaudīja nacionālās
Bulgāru maizes cepšanu un
rotu
gatavošanu.
Svētdien
BPVV komanda devās mājup,
sirsnīgi atvadoties no jaunajiem
draugiem.
Kā
atzina
BPVV
izglītojamās, šis, viņuprāt, ir ļoti
noderīgs projekts, jo jauniešiem
liek rūpēties par savu veselību
un ēšanas paradumiem, kā arī
iekļaut sportiskas aktivitātes savā
dzīvesveidā.
Emocijas,
kuras
tika iegūtas projekta “Health for
body” mobilitātes laikā Bulgārijā
ir
lieliskas,
ļoti
pārsteidza
jauniešu patstāvība un spēja
aktivitātes organizēt un vadīt
pašiem, skolotājiem vien esot
kā novērotājiem. Ar nepacietību
gaidām nākošo mobilitāti Lietuvā
- Viļņā, šī gada aprīļa beigās.

Meža un Ūdens dienas Stacijas
pamatskolā
Ruta Bukša
Atbilstoši
savam
Ekoskolas statusam Stacijas
pamatskola atbalsta Vides
izglītības fonda organizētās
aktivitātes. Apvienoto Nāciju
Organizācija jau 2012. gadā
21. martu pasludināja par
Starptautisko Mežu dienu,
lai veicinātu izpratni par visu
veidu mežu nozīmi. Stacijas
pamatskolas
skolēni
savu
pedagogu vadībā organizēja
dažādas aktivitātes, stundu
nodarbības,
lai
slavinātu,
iepazītu un izzinātu mežu.
Starptautiskajā Meža dienā
Stacijas pamatskolas 1.klase
mācījās, kādi koki aug skolas
teritorijā, mērīja un zīmēja tos.

Pārrunāja, kā no salasītajiem
čiekuriem
varētu
izaudzēt
egļu mežu. 8. klases stundas
aktivitāte “Koku pētnieki”. Skolas
teritorijā ir daudz koku, bet vai
ikdienā aizdomājamies, ko tie
mums dod? Skolēni šinī stundā
iedziļinājās: kas ir pie, ap, uz,
aiz
konkrētā
koka.6.klases
matemātikas
stundā
skolēni
strādāja pāros- veidoja plakātus:
“Meži skaitļos”, “Ko cilvēkam dod
mežs?”.
Pasaules Ūdens diena katru
gadu tiek svinēta 22. martā.
Ūdens dienu ietvaros Stacijas
pamatskolā notika aktivitātes
klašu
kolektīvos,
lai
vairāk
aizdomātos par ūdens nozīmi
cilvēka dzīvē, lai pārrunātu ūdens
taupīšanas paradumus skolā un
ģimenēs.
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Balvu profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola piedalās hakatonā
Laura Zujāne (informācija un foto)
18. un 19. martā Vidzemes
Augstskolā
norisinājās
24
stundu
HAKATONS
“Iestartē
VIPs”. Hakatonā piedalījās Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas (turpmāk BPVV) 1.
kursa audzēknes: Elīza Ivanova,
Sofija Galuškina, un 3. kursa
audzēkņi: Alise Nikolajeva, Ēvalds
Miglāns, kā arī kursu audzinātāja
Lienīte Līcīte.
“VIPs” iekvienam jaunietim sniedz
iespēju attīstīt savu inovatīvu biznesa

ideju vai pieteikties kāda uzņēmuma
vai organizācijas dotā izaicinājuma
risināšanai!
BPVV komanda ar
nosaukumu “Otrā iespēja” izvēlējās
attīstīt SIA “ZAAO” izaicinājumu:
“Atkritumu
apsaimniekošanas
institucionālā modeļa optimizēšana,
sekmējot
apglabājamā
sadzīves
atkritumu daudzuma samazināšanu.”
Komandā tika iesaistīta arī dalībniece,
kura darbojās attālināti - Anna Larkina.
Šo 24 stundu laikā mūsu komanda
izstrādāja
inovāciju
laboratorijas
(I- LAB) pieteikumu un provizorisku
izmaksu tāmi.

Balvu Mūzikas skolas audzēkņi
ieskandina pavasari

Santa Bondare

Rita Kočerova
Marta
otrajā
dekādē
Ludzas Mūzikas pamatskolā
norisinājās
IV
Jauno
vijolnieku konkurss. Sakarā
ar
Covid-19
pandēmijas
diktētajiem
apstākļiem
šī
sacensība
noritēja
ar
ierakstu starpniecību. Balvu
Mūzikas skolu šajā konkursā
reprezentēja veselas sešas
dalībnieces.
29.marta
pēcpusdienā
pienāca
iepriecinoša ziņas – žūrijas
komisija, kuras sastāvā bija
J.Vītola
Latvijas
Mūzikas
akadēmijas
profesors,
LNSO mūziķis Arigo Štrāls,
Jāz.Mediņa Rīgas mūzikas
vidusskolas stīgu instrumentu
nodaļas
vadītāja,
LNSO
mūziķe
Inese
Štrāle
un
Ludzas Mūzikas pamatskolas
direktore Lolita Greitāne, bija
augsti novērtējusi balveniešu
uzstāšanos,
piešķirot
2.klases audzēknei Rebekai
Jermacānei II vietu, 3.klases
audzēknei Sofiai Teodorovičai,
4.klases audzēknēm - Marijai
Maslovskai un Sofijai Paulai
Timošenko, kā arī 5.klases
audzēknei Anetei Dzenei III
vietu, bet 8.klases audzēknes
– šī gada absolventes Sindijas
Saides sniegums novērtēts ar
Atzinības rakstu.
Audzēkņu
skolotāja
ir
ilggadējā
mūzikas
skolas
skolotāja, Izglītības programmas
Vijoles
spēle
metodiskās
komisijas vadītāja Zoja Zaharova.
Meiteņu koncertmeistari – Rita
Kočerova un Viktors Bormanis.
Skolotājs Viktors bija parūpējies
arī par kvalitatīvu videoierakstu
izveidošanu.
Savukārt 5.aprīlī pienāca
ziņa no Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolas ar vokālistu
konkursa
“Skaņais
bolss”
rezultātiem. Jāpiebilst, ka arī šis
konkurss noritēja ar videoierakstu
strapniecību.
Skolotājas,
Izglītības programmas Kora klase
metodiskās komisijas vadītājas
Lindas Vītolas dziedātāji šajā
konkursā
parādījuši
izcilu
sniegumu.
Visi
četri
mūsu
skolas
konkursanti
izcīnījuši
godalgotas vietas ar ļoti augstiem
vērtējumiem
un
speciālām
balvām. Tā, 8.klases audzēkne

Viļakas Valsts ģimnāzijā skan
latgaliešu valoda

Rebeka Jermacāne

2021./2022.
m.
g.
Viļakas
Valsts ģimnāzija kopā ar 16 citām
Latgales skolām uzsākusi dalību
pilotprojektā „Latgaliešu valodas
apguve izglītības iestādēs Latgalē”.
Vienu reizi nedēļā pamatskolas
posma vecāko klašu skolēniem ir
iespēja iepazīt latgaliešu valodu
līdz šim sev maz pazīstamā formā
- mācīties runāt, lasīt un rakstīt
latgaliešu rakstu valodā.
Šī mācību gada otrā semestra
sākums Viļakas Valsts ģimnāzijā pagāja
sen neierastā kņadā un patīkamā
satraukumā, jo 5. – 11. kl. skolēni
gatavoja
priekšnesumus
Latgaliešu
dziesmu konkursam. Šogad valstī noteikto
ierobežojumu dēļ nācās atteikties no
koncerta, tādēļ savus priekšnesumus
skolēni gatavoja videoierakstos. Ar
padomu, uzmundrinājumu, dažreiz labu,
bet citkārt arī nopietnu vārdu palīdzēja

konkursa rīkotāja, mūzikas skolotāja,
Ilona Bukša un klašu audzinātājas.
Pavasara brīvdienās žūrija (priesteris
Guntars Skutels, ērģelniece, folkloras
kopas dalībniece un mūzikas skolotāja
Inita Raginska un sākumskolas mūzikas
skolotāja Ija Krilova) izvērtēja iesūtītos
videoierakstus
un
izlēma
piešķirt
nominācijas:
5. klase: Latgaliskākie (audzinātāja
Veneranda Medne);
6. klase: Saskanīgākie (audz. Ineta
Lindenberga);
7. klase: Nomierinošākie (audz. Ilze
Šaicāne);
8. klase: Krāsainākie (audz. Mārīte SupeTuča);
9. klase: Modernākie (audz. Līga Leitena)
10. klase: Skanīgākie (audz. Santa
Bondare);
11.klase: Teatrālākie (audz. Rasma
Vilkaste);
5. un 9. klase saņēma arī īpašas
speciālbalvas no priestera Guntara
Skutela.

1949. gada 25.marta deportācijas
atceroties
Rita Gruševa
Angelīna Krivošejeva
Angelīna
Krivošejeva
izcīnīja
I vietu un Balvu par muzikāli
augstvērtīgāko
priekšnesumu.
6.klases
audzēkne
Patrīcija
Ķirsone savā vecuma grupā tāpat
guva I vietu un Speciālo balvu par
obligātās dziesmas izpildījumu.
7.klases audzēknim Raineram
Bukšam piešķirta godpilnā II
vieta un Balva par atraktīvāko
izpildījumu,
bet
3.klases
audzēknim Mārcim Poševam – II
vieta un Balva par izteiksmīgāko
izvēles dziesmas interpretāciju.
Visu audzēkņu koncertmeistars ir
Viktors Bormanis.
Priecājamies
par
saviem
talantīgajiem
audzēkņiem
un
gatavojamies
tālākajiem
konkursiem, tuvākais no kuriem
būs konkurss – koncertcikls
“Talants Latvijai”, kas notiks
klātienē
10.aprīlī
Rīgā,
Latviešu biedrības namā. Šajā
sacensībā skolu pārstāvēs 10
jaunie
izpildītājmākslinieki
no
Klavierspēles,
Vijoles
spēles, Akordeona spēles un
Pūšaminstrumentu
spēles
nodaļām.

1949.gada 25.martā daudzas
ģimenes tika izsūtītas uz Sibīriju.
No Viļakas pagasta tika izsūtīti 409
cilvēki. Cilvēki izsūtīti gandrīz no
visiem pagasta ciemiem. Visvairāk
tie bijuši no Klānu, Viduču, Vientuļu
u.c. ciemiem.Visvairāk izsūtīto ir
bijuši Bukovski, Sprukuļi, Kokoreviči
u.c.. Kādreiz Viļakas pagasts bija
viens no lielākajiem Latvijā pēc
iedzīvotāju skaita. Pēc izsūtījuma no
Viļakas pagasta pilnībā ir izzuduši
tādi uzvārdi kā Tomiņi, Tašmaņi,
Ģelzi, Blumfeldi u.c..
Cilvēki pamatā izsūtīti uz Omskas
apgabala-Marjanovkas,
Poltavkas,
Šerbakuļas, Isiļkuļas u.c. rajoniem.
Cilvēki izsūtīti no Vecumu dzelzceļa
stacijas. Kopumā izsūtītas 109 ģimenes.
Pirmie izsūtīšanas gadi bija drausmīgiaukstums, bads, smagi darba apstākļi
u.c.problēmas. Kādas atmiņas ļoti spilgti
raksturo pirmo gadu Sibīrijā “Pirmais
gads svešumā bija ļoti grūts. Sākumā
ģimene dzīvoja barakā, tad aizsūtīja uz
kādu kolhozu, izmetināja mājā bez jumta,
kad lija lietus, viss ūdens tecēja iekšā.
Ēst nebija ko. Bērni ar drēbes gabaliņu
no ezera zvejoja zivtiņas, izžāvēja tās un
ēda. Daudzi gāja ubagot - kāds iedeva
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kartupeli, kāds maizes gabaliņu.”
Ja skatās izsūtīto sadalījumu pa
vecuma grupām, lielākoties tie bija
cilvēki vecumā no 19-60 gadiem. Otrā
izsūtīto grupa bija skolēni vecumā no
7-18 gadiem. Tad sekoja cilvēki virs
61 gada vecuma un bērni līdz skolas
vecumam. Visjaunākajam izsūtītajam
bija tikai 9 mēneši, kurš diemžēl pēc tam
1949.gada novembrī nomira. Vecākajam
izsūtītajam bija 85 gadi un šis cilvēks arī
nomira 1949.gadā. No izsūtītajiem lielākā
daļa bija sieviešu, jo II pasaules kara
laikā daudzi vīrieši krita un daudzi vēl
joprojām bija nacionālajos partizānos.
Cilvēki pamatā atgriezās 1956.un 1957.
gadā, bija atgriešanās gadījumi arī pirms
1956.un pēc 1957.gada.
Viļakas muzejā 25.martā notika
piemiņas pasākums kopā ar Viļakas
Valsts ģimnāzijas skolēniem. Skolēni
vairāk uzzināja par 1949.gada marta
deportācijām,
apskatīja
izsūtīto
priekšmetus, strādājām dažādās darba
grupās, kurās iepazinām Viļakas pagasta
ciemus no kuriem izsūtīja cilvēkus,
pievērsām uzmanību izsūtīto uzvārdiem,
lasījām
un
analizējām
atmiņas.
Mēģinājām izprast, kas visus mūs vieno
- tā ir mūsu Latvija, zeme un cilvēki. Pēc
pasākuma muzejā devāmies uz bijušo
Vecumu dzelzceļa staciju nolikt svecītes
pie pieminekļa.
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Balvu novada vokālo ansambļu koncerts
Iveta Tiltiņa, Maija Laicāne
12.martā Balvu Kultūras un atpūtas
centrā izskanēja novada vokālo ansambļu
koncerts
satikšanās,
atkalredzēšanās
mirklis pēc diviem gadiem.
Koncerta mērķis bija apzināt novada vokālo
ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu,
veicināt katra kolektīva mākslinieciskās un
profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt
ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un
attīstību.
Balvu novadā 2022.gadā ir 21 vokālais
ansamblis, no kuriem trīs ir bērnu kolektīvi. Bez
jau minētajiem bērnu ansambļiem darbojas
sieviešu, senioru, mazākumtautību un jauktie
vokālie ansambļi.
Koncerta ievadā klātesošos ar muzikālu
sniegumu
priecēja
Balvu
Mūzikas
skolas
saksofoniste Megija Kriviša un trompetists Ričards
Ķirsons, audzēkņu pedagogs – Egons Salmanis,
koncertmeistars Viktors Bormanis.
Koncertā piedalījās 8 vokālie ansambļi: Rugāju

dāmu vokālais ansamblis, vadītāja Sanita Anckina,
koncertmeistars Ģirts Ripa, Viļakas Kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis „Cansone”, vadītāja
Ilona Bukša, koncertmeistari Ivars Kuprišs un
Jeļena Laicāne, Tilžas pagasta sieviešu vokālais
ansamblis „Rasa”, vadītāja Karīna Romanova,
koncertmeistars Ģirts Ripa, Kubulu Kultūra nama
senioru ansamblis „Vakarblāzma”, vadītājs un
koncertmeistars Aldis Laicāns, Baltinavas sieviešu
vokālais ansamblis “Naktsvijole”, vadītāja Marija
Bukša, Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru
ansamblis „Razdoļje”, vadītāja Zoja Zaharova,
koncertmeistars Viktors Bormanis, Krišjāņu Tautas
nama sieviešu vokālais ansamblis “Elija”, vadītāja
Sintija Pujāte, koncertmeistars Ģirts Ripa, Kubulu
Kultūras nama
jauktais vokālais ansamblis,
vadītāja Anastasija Ločmele, koncertmeistars
Viktors Bormanis.
Katrs kolektīvs izpildīja divas dziesmas pēc
brīvas izvēles. Sniegumu klausījās un pēc tam
kopīgās pārrunās ar kolektīvu vadītājiem analizēja
“Labo vārdu un smaidu” komisija, kuras sastāvā
bija Balvu novada Kultūras pārvaldes vadītāja
Rudīte Krūmiņa, Alūksnes skolotāju kora “Atzele”

mākslinieciskais vadītājs, Siguldas novada koru
virsvadītājs Jānis Baltiņš un Uldis Kokars – Balvu
novada kora “Mirklis” mākslinieciskais vadītājs
un Balvu, Gulbenes, Alūksnes koru virsvadītājs.
Koncerts klātesošajos radīja prieka, gandarījuma
un viegluma sajūtu un ienesa pavasara gaišumu
un mīlestību dalībnieku sirdīs.
2022. gada rudenī LNKC plāno organizēt
Latvijas vokālo ansambļu konkursu, kurā ansambļi
tiks aicināti pieteikties pēc brīvas izvēles, tāpēc
Kultūras pārvalde
nākamo
kopīgo
vokālo
ansambļu koncertu organizēs oktobrī, lai dziesmā
satiktos visi vokālie ansambļi.

Bērzpilī sumina radošās sievietes
Anna Kriviša
Foto: Biruta Bogdane
12.martā
Bērzpils
pamatskolas sporta hallē notika
koncerts “Pavasara svētkos”,
kurā tika suminātas
vēstuļu
konkursa
“Radošā
sievieteBērzpils
pagasta
lepnums”
nominantes. Šogad pirmo reizi
rīkojām
konkursu
“Radošā
sieviete
Bērzpils
pagasta
lepnums”. Vēlējāmies
apzināt
radošās sievietes, lai godinātu
un popularizētu viņu veikumu.
Šo nomināciju varētu piešķirt
daudzām sievietēm, jo tā ir
liela māka spēt apvienot mājas
soli, ģimeni, darba pienākumus
un
darbu
sabiedrības
labā.
Konkursam tika iesūtītas deviņas
vēstules.
Nominācija
“Sieviete-uzņēmēja”
Piesakot
vēstuļu
konkursam
Vinetu Škapari, Lolita Kokoreviča
ir uzrakstījusi skaistu vēstuli, lūk,
fragments: “Vineta jau 10 gadus gādā
par to, lai mums, sievietēm, vienmēr
būtu skaistas frizūras un mūsu
lielajiem un mazajiem vīriešiem stilīgs
matu griezums. Vineta ir drosmīga,
un nebaidījās mainīt profesiju pārkvaliﬁcēties par frizieri, kas viņai
nozīmēja lēcienu nezināmajā, jo arī
frizieru starpā ir milzīga konkurence,
un jaunam speciālistam iegūt savus
klientus nemaz nav tik viegli. Šo
gadu laikā Vinetai jau ir izveidojies
stabils pastāvīgo klientu loks, kurš
turpina paplašināties, un tas vien
liecina par Vinetas prasmēm. Tas ir
brīnišķīgi - dāvāt skaistumu citiem!”
Savukārt Iveta Raciborska savā
vēstulē raksta: “Mums, Bērzpils
pagasta iedzīvotājiem,
manuprāt,
ir ļoti paveicies ar to, ka mums ir
sava aptieka. Aptiekas vadītāja
Ināra Ozoliņa ir pieejama jebkurā
diennakts laikā, jo Ināra nekad
neatteiks, ja varēs palīdzēt. Prieks
par draudzīgajām zāļu cenām, jo
mēs zinām, ka tās ir zemākas nekā
pilsētās. Paldies Inārai par uzņēmību
un profesionalitāti!”.
Par
Līgu
Bondari,
savā
pieteikumā Biruta Bogdane raksta:
“Pateicoties
Līgas
uzņēmībai,
Bērzpils pagastā daudzus gadus

pastāv un ir saglabāta tirdzniecība
ar pirmās nepieciešamības precēm
un citām svarīgām lietām priekš
lauku cilvēkiem. SIA “RŪTAS LB”
ir darba devējs vairākām Bērzpils
pagasta sievietēm. Līga ir materiāli
atbalstījusi Bērzpils pagasta sieviešu
biedrības “Dzērvenīte” realizētos
projektus, pagasta rīkotos kultūras
pasākumus un Bēržu baznīcu. Mēs
lepojamies ar Tevi, Līga!”
Sirsnīgu vēstuli par zemnieku
saimniecības “Jaunbērziņi” īpašnieci
Agritu Proli ir uzrakstījusi Ilga Lazdiņa:
“Agrita ir realizējusi projektu un to
īstenos savā Zirgu sētā ,,Jaunbērziņi”.
Ļoti priecē, ka Bērzpils pagastā būs
vēl viena vieta, kur izbaudīt lauku
tūrisma burvību. Interesenti varēs
piedalīties individuālās apmācībās un
treniņos ar ponijiem, varēs apskatīt
zemnieku
saimniecībā
esošos
mājdzīvniekus. Un vēl, Agritai ir zaļie
pirkstiņi, viņa prot izaudzēt sulīgus
arbūzus, melones un
ģimenes
godiem izcept garšīgas tortes un
kūkas. Tūrisma sezonā brauksim
visi uz Jaunbērziņiem! It sevišķi
ģimenēm ar bērniem tur varētu ļoti
patikt! Paldies Tev, Agrita, par tavu
uzņēmību, radošumu, strādīgumu!”
Nominācija
“Sieviete- sabiedriski aktīva”
“Daiga Griestiņa ir sabiedriski
aktīva sieviete Bērzpils pagastā,” tā
savā vēstulē raksta Ilona Stepāne.
“Daiga paspēj visu, nekad neatsaka
un nebaidās uzņemties jaunus
pienākumus: ja vajag priekšnesumus
skolas pasākumam - būs, ja vajag
novadīt izlaidumu - novadīs un pat pati
uzstāsies, ja pagastā nepieciešams
uzņemt tūristus, ciemiņus - ņems
rokās akordeonu un muzikālais
pavadījums būs nodrošināts. Un
vai kāds vispār varēja iedomāties
pasākumu “Dziesma Bērzpilij” bez
Daigas atbalsta? Daiga apmācīja
dziedātājus, kuri vēlējās uzstāties,
nodrošināja pavadījumus. Vēlu viņai
enerģiju arī turpmāk,” teic I.Stepāne.
Nominācija
“Sieviete- nemateriālā kultūras
mantojuma sargātāja”
Biruta Bogdane
raksta: “Nominācijai
kultūras mantojuma
arī ģimenes vērtību

savā vēstulē
- nemateriālā
sargātāja un
uzturētāja, es

izvirzu mūsu pagasta iedzīvotāju
Ilgu Lazdiņu. Ilga cep ļoti garšīgu
rudzu maizīti pēc savas izstrādātās
receptes, ar ko cienā tuviniekus,
kolēģus, tūristus un arī piedāvā
tirdziņos. Ilga ir apguvusi arī aušanas
meistarību, lai visas aušanas pulciņa
dalībnieces varētu aust skaistas
tekstīlijas, līdz ar to šīs prasmes
saglabājot un nododot tālāk, apmācot
jaunas pulciņa dalībnieces. Ilga
aktīvi darbojas arī Bēržu baznīcas
draudzē, palīdzot draudzes vecākajai
pie projektu sagatavošanas un citos
darbos. Paldies Ilgai par atsaucību,
sirsnību, prasmēm, mēs lepojamies
ar Tevi!”
“Par Irīdu Madernieci man
gribētos teikt - zinoša, talantīga un
daudzpusīga kolēģe ar zelta rokām.
Viņa prot visu: aust, adīt, šūt, izšūt,
tamborēt, ﬁlcēt, ēst gatavot un
uzklāt galdu, prot noformēt telpas,
skatuvi, vidi,
prot veidot puķu
kompozīcijas un šī puķes izaudzēt,
kā arī daudzas citas prasmes un
rokdarbu veidus. Jāmin, ka visus šos
darbus Irīda veic rūpīgi, ar izdomu
un gaumīgi. Savas prasmes viņa ar
prieku un pacietību nodod Bērzpils
pamatskolas skolēniem mācību un
interešu izglītības stundās. Irīda ir
vadījusi Bērzpils pagasta sievietēm
radošās darbnīcas. Novēlu Irīdai
arī turpmāk nezaudēt radošuma un
humora dzirksti,” tā savā pieteikumā
raksta Ilona Stepāne.
“Kopš es pazīstu Aiju Ikstenu,
viņa man asociējas ar dziesmām un
dziedāšanu,” tā savā vēstulē raksta
Iveta Raciborska. “Aija jau daudzus
gadus vada garīgās mūzikas ansambli
“Sonāte”, tādā veidā saglabājot
nemateriālo kultūras mantojumu,
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kas ietver sevī psalmus, garīgās
dziesmas, maija dziedājumus pie
kruciﬁksiem. Apbrīnoju viņas enerģiju
un milzīgās darba spējas - viņa paspēj
paveikt mājas soli, darbs skolā un
darbs sabiedrības labā. Nevieni svētki
Bēržu baznīcā nav iedomājami bez
Aijas spēlēto ērģeļu skaņas. Dziesma
cilvēku pavada no šūpuļa līdz kapam
- Aija ir tā, kura nekad neatsaka
ar dziesmas pavadījumu mums,
cilvēkiem, dzīves skaistajos
un
dzīves skumjajos brīžos. Es lepojos,
ka dzīvoju vienā laikā ar Aiju, un vēlu
viņai neizsīkstošu enerģiju, veselību,
dzīvesprieku un darbus, kas silda
sirdi, “ vēl I.Raciborska.
Ilona Stepāne ir čakla vēstuļu
rakstītāja un arī Bērzpils pamatskolas
pavārīti Gaļinu Sapoku ir izvirzījusi
konkursam. “Gaļina ir sieviete, kura
turpina saglabāt kulinārās tradīcijas
un prasmes. Visos laikos lielā cieņā
ir turēts goda saimnieču amats. Tas
nav viegli - uzņemties gatavot ēdienu
lielam daudzumam cilvēku, sastādīt
ēdienkarti, aprēķināt nepieciešamo
produktu un trauku daudzumu,
garšīgi sagatavot tradicionālus un arī
ne tik tradicionālus ēdienus, skaisti
uzklāt galdu, izplānot darbus tā, lai
ēdiens tiktu pasniegts noteiktā laikā.
Priecājos, ka mūsu skolā par pavāri
strādā Gaļina Sapoka, kam ir šādas
goda saimnieces prasmes. Novēlu
Gaļinai spēku, veselību un iespējas
izmantot godu saimnieces prasmes
arī turpmākajos gados!”
Skaistas
dziesmas
koncertā
Bērzpils pagasta sievietēm veltīja
dziedātājs
Kaspars
Markševics.
Viņa dziedātās dziesmas mūs visus
iedvesmoja pavasarim un jauniem
darbiem!
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„Atpūtas vakars brīvām
izpausmēm - II” Borisovā
Silvija Kupriša
Jau otro reizi visi tika aicināti uz satikšanos
netradicionālā vakarēšanā Borisovas tautas namā.
Kā jau ierasts šajā pasākumā, tika piedāvātas
daudz un dažādas galda spēles un puzles, origami
meistardarbnīcas, iespēja sacensties šautriņu mešanā,
kā arī dažādu zāļu tēju degustācija. Norises dalībniekus
vienoja arī kopīgas dejas un kopīgas dziesmas akustisko
mūzikas instrumentu pavadījumā, omu uzlaboja
anekdotes un aforismi. Pasākuma dalībnieki varēja
sniegt savu artavu Ukrainas atbalstam, iesienot lentas
aizsargtīklā.
Ar skaļiem aplausiem tika sagaidīti un pavadīti klātesošie
amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, kuru sniegums
bija tik baudāms, ka šķita - Covid-19 viņus nemaz nav
ietekmējis!
Paldies Žīguru līnijdeju grupai “Punktiņi”, vadītāja
Laima Timmermane, Susāju dramatiskajam kolektīvam,
vadītāja Mārīte Bukovska un vokālajam ansamblim
“Cansone”, vadītāja Ilona Bukša. Uz tikšanos “Atpūtas
vakarā brīvām izpausmēm – III” nākamgad, cerams,
februārī.

Pasaules leļļu izstāde
Viļakas muzejā
Rita Gruševa (informācija un foto)
1.aprīlī Viļakas muzeja izstāžu zālē tika
atklāta novadnieces Evitas Zarembas-Krīgeres
leļļu izstāde. Izstādē skatāmas aptuveni 700
lelles no visas pasaules. Daudzas lelles ir tautu
tradicionālajos tērpos. Ar lellēm varam apceļot
praktiski visu pasauli-Eiropu, Āziju, Āfriku,
Ziemeļameriku
un
Dienvidameriku,
kā
arī
Austrāliju. Pirmo lelli novadniece nopirka Vācijā
2008.gadā un līdz 2020.gadam to bijis 15. Divu
gadu laikā, cītīgi meklējot,un ar savu draugu
palīdzību novadniece tikusi pie daudz lielāka
skaita lellēm.
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Tik daudz krāšņuma vienuviet
Gunta Grigāne
Foto: Rugāju
arhīvs

Tautas

nama

“Cik
skaisti,
cik
brīnišķīgi,
cik
dažādi
un tik daudz, kā to visu
var paveikt!” Ar šādiem
vārdiem vai ik katrs, kurš
februāra un marta mēnesī
ienāca
Rugāju
Tautas
nama mazajā zālē, izteica
savu
apbrīnu,
ieraugot
izstādē izliktos Aijas Keišas
darinātos lakatus.
Divus vienādus lakatus
nebija
iespējams
atrast.
Katrs priecēja ar savu krāsu
salikumu. Cik dažādi tie ir - no
ļoti spilgti violetiem, oranžiem,
ziliem, līdz ieturēti pelēcīgiem
toņiem. Tos vērojot, tā vien
rodas sajūtas, ka tajos Aija
ieaudusi savas tās dienas
sajūtas.
11.martā
tika
aicināti
visi interesenti uz tikšanos ar
pašu autori. Jaukā atmosfērā,
klausoties Aijas stāstījumā
par viņu pašu, lakatiem un
brošām tika aizvadītas dažas
stundas.
Tikšanās
prieku
ar autori pastiprināja viņas
pašas akordeona spēle un
dziesmas viņas izpildījumā. Arī
mēs, kuras bijām atnākušas
uz tikšanos ar autori, kopīgi
uzdziedājām tautā zināmas un
ne tik zināmas dziesmas. Līdz
šim mēs Aiju pazinām vairāk
kā tautas muzikantu ansambļa
„AMMAS”
dalībnieci
no
Briežuciema. Šī tikšanās mums
deva iespēju tikties, tā varētu
teikt, ar mākslinieci, kura
izstrādā brīnišķīgus rokdarbus,
ar pozitīvu un sirdsgudru

personību,
ar
vienkārši
sirsnīgu un starojošu cilvēku.
Daudzām
no
mums
tas,
protams, raisīja uzdot daudz
un dažādus jautājumus Aijai,
gan par lakatu darināšanu,
gan vienkārši par dzīvi. Jauki
bija tas, ka Aijai tikšanās
reizē līdzās bija Iveta Gabrāne
un bija vērts ieklausīties arī
viņas stāstījumā par dažādiem
cilvēkiem,
par
ikgadējiem
pasākumiem
„Satiec
savu meistaru” un citiem
notikumiem. Prieks dzirdēt,
ka Iveta uzteica mūsu pašu
Rugāju pagasta rokdarbnieci
Martu Gailumu un nu jau
viņsaulē, slaveno cimdu adītāju
vīrieti no Lazdukalna pagastaAlfrēdu - Andeju Čakānu, un
aicināja novērtēt un neaizmirst
viņu veikumu un devumu
tautas nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanā tieši
caur rokdarbiem un prasmi
mācīt to citiem. Aijas Keišas
darināto lakatu izstādē bija

iespējams noskatīto un sirdij
tīkamo
lakatu
iegādāties
savā īpašumā, lai pēc tam
ar to varētu rotāties gan
pie tautu tērpa vai kāda
linu bruņča vēsākos vasaras
vakaros, tautas svētkos un
vienkārši tāpat. Uz tikšanos
ar rokdarbnieci bija atnākušas
vairākas Rugāju jauktā kora
„Vārpa” meitas un noslēgumā
katra iegādājās vienu vai pat
divus skaistus, siltus lakatus,
kas būs silts un tautu tērpam
piestāvošs apģērbs, kādos
vakara pasākumos, kur korim
būs jāuzstājas. Covid - 19
pandēmijas laiks mūs kultūras
notikumu ziņā tika ierobežojies
līdz pat marta vidum un tāpēc
vēl jo vairāk šī kopā būšana
radīja dubultu prieku. Milzīgs
paldies Aijai Keišai un Ivetai
Gabrānei, visām dāmām, kuras
bijām kopā tikšanās brīdī. Lai
vairāk būtu šādu brīnišķīgu,
šādu patīkamu mirkļu mūsu
ikdienā!

Prieks, ka varam spēlēt dambreti klātienē
Gunta Grigāne (informācija un
foto)

Izstādē skatāma arī Evitas vīra Andra Skandināvijas
troļļu kolekcija. Lelles ir īpašas arī pēc vēsturiskām
pazīmēm, dažas lelles nāk no 20.gs 30-tajiem gadiem.
Lelles novadniece atrod lietotu preču veikalos un
krāmu bodēs visā Latvijā. Kolekcionāre arī ir ievietojusi
sludinājumus internetā. Kā atklāšanās pasākumā
stāstīja novadniece “Uz Ziemassvētkiem saņēmu maisu
ar lellēm un šī dāvana bija vienkārši fantastiska”. Lelles
izgatavos no dažādiem materiāliem un pilda dažādas
funkcijas. Atklāšanas pasākums iesākās ar kokles
skaņām, kuru spēlēja N.Orlovs.
Izstādes atklāšanu apmeklēja novadnieces ģimene,
radinieki, draugi, kolēģi, kā arī citi interesenti. Evita
atzīst, ka likt šādu izstādi, ir ļoti ilgs un laikietilpīgs
darbs. Izstāde likta vairākas dienas. Izstādi papildina
arī tautiskā pasaules valstu mūzika, kuru var dzirdēt
apmeklējot leļļu izstādi. Lelles mūs atgriež bērnībā, nav
svarīgi, cik mums būtu gadu. Skatāmies, atceramies
un tāpat salīdzinām, kas kopīgs un atšķirīgs. Tā ir tāda
cita, neparasta pasaule, kurā mēs varam pabūt kādu
brīdi bērnībā. Izstāde būs skatāma līdz 2022.gada
14.maijam. Muzeju naktī arī būs iespēja apskatīt izstādi
un tikties ar novadnieci meistardarbnīcā.

Pēc divu gadu ilgas
iepauzēšanas
varējām
atkal sanākt kopā, lai
uzspēlētu
vienu
no
tradicionālajām
galda
spēlēm- Dambreti. Šoreiz
spēlei bija pieteikušies 14
dažādu vecumu dalībnieki.
Diemžēl Covid -19 slimība
mūs vēl nav pametusi
un
diviem dalībniekiem slimības
pēc šis turnīrs pagāja secen.
Šoreiz dambretes draudzības
spēlei bija pieteikušies vairāk
tieši
pieaugušie.
Protams,
neizpalika
arī
pusaudži.
Prieks par to, ka pie mums uz
draudzības spēli bija ieradušies
trīs spēlētāji no Viļakas.
Nopietni vīri piegāja ar ļoti
nopietnu
attieksmi
spēlei
un briežiem tika ilgi prātots
kā kuru gājienu izdarīt, lai
nekļūdītos. Jāteic, ka ne mazāk
atbildīgi spēlēja arī divas
dāmas - Elza Tutiņa un Laura
Saulīte. Šo spēles dienu īpaši
bija gaidījusi Elza, kura kā
pati atzina: „Divus gadus lāgā
nav gājusi cilvēkos un bažījās,
ka būs piemirsusi, kā jāspēlē
dambrete?”
Kā
izrādījās,
viņa dambretes spēlēt māku
nebija piemirsusi, bija diezgan
spēcīga
konkurente
stiprā
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dzimuma pārstāvjiem un spēlē
ieguva godpilno trešo vietu.
Nepārspējams šajā turnīrā
izrādījās Ainārs Losevs, kurš
rezultātā ieguva pirmo vietu.
Otro vietu ieguva, par kuru,
izspēlējot vairākkārt, cīnījās
Ināris Saulītis un Jānis Čakāns,
abi šīs spēles dalībnieki. Vēl
spēlē piedalījās četri pusaudži
Mareks
Galkins,
Daniels
Plešs (no Rugājiem) Jānis
Viļčevskis un Jānis Kārkliņš (no
Viļakas). Pieaugušie – Jānis
Laicāns (no Viļakas), Laura
Saulīte, Gunta Grigāne un
Māris Laicāns (no Rugājiem).
Katrs dalībnieks neatkarīgi

no iegūtās vietas pateicībā
par spēli saņēma noderīgas
dāvanas un diplomus, kā
arī
jauki
pavadīja
brīvo
laiku
patīkamā sabiedrībā,
ik pa brīdim malkojot kaﬁju
vai
tēju
un
cienājoties
ar
Rugāju
dambretes
“krustmātes “ Birutas Saulītes
vārītajām gardajām biezpiena
bumbiņām.
Dalībnieki bija pateicīgi
par notikušo spēli un priecīgi
devās mājup ar domu atkal
brīvajos
brīžos
mācīties
dambretes spēli un pēc laika
atkal doties to spēlēt ar saviem
domu biedriem.
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Atceres pasākumos novadā piedalās arī VARAM ministrs
Lauma Kaļva, Agrita Luža, Terēzija
Babāne (informācija un foto)
Katru gadu 25. marts Latvijā
ir sēru diena, kad pieminam
1949. gada deportāciju upurus.
Pirms 73 gadiem šajā dienā
sākās masveida Latvijas iedzīvotāju
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem
attāliem
Padomju
savienības
reģioniem.
Tūkstošiem
ģimeņu
agrā marta rītā tika izrautas no
savām mājām, lai pēc izsūtīšanas
organizētāju ieceres nekad vairs
neredzētu savu dzimteni.
Pieminot šos notikumus, tradicionāli
visā Latvijā notika piemiņas brīži ar
ziedu nolikšanu, protams, arī Balvu
novadā.
Uzrunājot klātesošos Balvos, pie
pieminekļa komunistiskā genocīda
upuru
piemiņai,
Balvu
novada

pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs teica: “Šodien
ir aktuāls tas, kas rakstīts uz šī
pieminekļa: “Vienīgais svētums uz
zemes ir dzīvība..” Varam būt pateicīgi
Dievam, ka mums Latvijā šobrīd nav
tiešo dzīvības draudu, ka varam būt
samērā mierīgi par savu ģimeni, par
savu dzīvību. Mēs nosodām karu
un represijas, bet mums ir jāciena
vienam otru, mums ir jāciena citu
cilvēku dzīvība”. Savukārt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Artūrs Toms Plešs, kurš
darba vizītes laikā piedalījās atceres
pasākumā gan Balvos, gan Kubulos,
klātesošajiem
teica:
“Nežēlīgais,
asiņainais karš Ukrainā liek vilkt
paralēles ar notiekošo šobrīd un
toreiz. Cilvēki, kas ir iebrukuši
Ukrainā, neprot sapņot, neprot
plānot, bet tikai graut. Tas viss liek
padomāt, kas ir mūsu vērtības, kas

Vecumu stacijā katrs no atceres pasākuma apmeklētājiem ar klusuma
brīdi pārdomāja šīs tālās dienas notikumus, pieminēja aizgājušos un
nodomāja, cik labi, ka mēs dzīvojam brīvā un mierīgā valstī.

Stacijas pamatskolas audzēkņi, kā arī Kubulu pirmskolas izglītības
iestādes “Ieviņa” bērni, atceres pasākumam Balvu stacijā bija
sagatavojuši gan atmiņu stāstus, gan faktus par 1949.gada
notikumiem, gan arī tautasdziesmas par dzimteni. Klātesošos ar sevi
iepazīstināja Stacijas pamatskolas skolnieks, kurš pērnā gada oktobrī
ieradies no Ukrainas un šobrīd dzīvo Balvu novadā, un mācās latviešu
valodu Stacijas skolā.

ir tas, par ko mēs iestājamies, un kā
mēs šodien varam veidot saliedētu
sabiedrību un dzīvot viens otram
līdzās”.
Tāpat arī Saeimas deputāts Juris
Pūce, uzrunājot klātesošos, vilka
paralēles ar notikumiem 1949.gadā
un šodienu: “Krievijas uzbrukums
Ukrainai mums ir atgādinājis, cik
svarīgi ir saglabāt un aizsargāt
mūsu valsti. Nepieļaut, ka kāds mūs
sabradā un vēlas mūs salauzt. Es
ticu, ka tas mums izdosies, jo mēs
esam sūri grūti mācīti, un tūkstošiem
mūsu tautas cilvēku ir nesuši upuri,
lai par to samaksātu.”
Balvu
pilsētas
pārvaldniece
Maruta Castrova aicināja jauniešus,
un ikvienu, kurš ikdienā iet garām
piemineklim, uz brīdi apstāties
un padomāt, kas mēs esam un
kādi būsim nākotnē. “Lai ir prieks,
mīlestība un spīd saule virs mums,”

teica M.Castrova.
Atceres pasākums un ziedu
nolikšana notika arī Rugājos, kur ar
emocionālām dziesmām klātesošos
aizkustināja Rugāju jauktā kora
dziedātājas, savukārt Rugāju Tautas
nama vadītāja Gunta Grigāne, nolasot
rugājietes Margaritas Stradiņas, kura
arī tika izsūtīta uz Sibīriju, taču spēja
atgriezties atpakaļ Latvijā, dzejoli “Es
pārnākšu”, atgādināja par piemiņas
akmenī iekalto vārdu patiesumu
joprojām – “Mēs nespējam izlīgt
ar vēsturi, mēs cenšamies vienīgi
piedot…”.
Savukārt
Vecumu
stacijā
klātesošos uzrunāja un par 1949.gada
25.marta traģiskajiem notikumiem
pastāstīja Viļakas muzeja vadītāja
Rita Gruševa, bet ar Tēvreizi un
svētību uzrunāja Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu draudzes priesteris
Guntars Skutels.

Pieminot 1949. gada 25. marta sāpīgos notikumus, Rugāju pagasta
pārvaldes vadītāja Arnita Pugača aicināja: “Todien ļoti daudzu
pagastu iedzīvotāju dzīves un likteņi izmainījās – cilvēki pazaudēja
ne tikai savas mājas, bet arī savu dzimteni, jo tika no tās aizvesti
piespiedu kārtā. Tāpēc mūsu katra pienākums ir atcerēties, pieminēt,
nolikt ziedus un iedegt svecītes par komunistiskā genocīda upuriem,
audzināt arī jaunajā paaudzē vēl lielāku mīlestību pret savu dzimteni,
mācīt cienīt to, ka šodien varam dzīvot brīvā zemē.”

Balvos, kā katru gadu, iedzīvotāji pulcējās pie pieminekļa Abrenes
apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai, lai noliktu ziedus,
sveces un pieminētu represijās cietušos.
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Turpinājums no 1.lpp.
Arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs pateicās uzņēmējiem un uzsvēra, ka ir
būtiski komunicēt, biežāk tikties un runāt. “Paldies visiem,
kuri diskutē un darbojas Uzņēmējdarbības veicināšanas
komisijā. Esam tikušies ar deputātiem, uzņēmējiem, lai
diskutētu arī par Uzņēmējdarbības padomes vajadzību,
tās darbu un attīstību, lai mums visiem šeit gribētos
dzīvot un strādāt,” teica S. Maksimovs.
Klātesošos uzrunāja, sveica un apbalvoja gan
Latgales plānošanas reģiona pārstāvji - Jānis Lāčplēsis
un Andris Kucins, kuri izteica pateicību Ziemeļlatgales
Biznesa un tūrisma centra kolektīvam un vadītājai Mārītei
Orniņai par sadarbību un pasākuma organizēšanu, kā
arī Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Janīna Pužule,
Finanšu institūcijas ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja
Olita Untāla, biedrības “Ziemeļlatgales partnerība”
pārstāve Ieva Leišavniece, Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļaustrumu RLP vadītāja Elita Mozule, Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra pārstāvis Ivars Logins,
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte
Baltace un Saeimas deputāti - Rihards Kozlovskis, Anda
Čakša.
Pasākuma laikā tika godināti Balvu novada
pašvaldības konkursa “Balvu novada Gada balva
uzņēmējdarbībā 2021” laureāti 10 nominācijās. Pēc
apbalvošanas un svinīgajām uzrunām, klātesošos
koncertā priecēja grupa “Apvedceļš”.

SIA
“Silmači”
saimniekam
Aināram
Birkovam J.Reirs pasniedza Finanšu
ministrijas
pateicību
par
būtisku
ieguldījumu
Latvijas
izaugsmē
un
tautsaimniecības attīstībā.

Finanšu ministrs pasniedza Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu Balvu novada
pašvaldības domes un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājam
Sergejam Maksimovam par ieguldījumu Balvu novada un Latgales reģiona attīstībā.

SIA
“Balvu
un
Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
valdes
locekle
Marika
Jermaševiča saņēma Finanšu ministrijas
pateicību
par
būtisku
ieguldījumu
iedzīvotāju drošībā un veselībā.

ZS “Kotiņi” saņēma gan Gada balvu uzņēmējdarbībā
nominācijā Novada tēla popularizētājs, gan arī
Finanšu ministrijas pateicību.

Tā kā Covid – 19 ierobežojumu dēļ pagājušajā gadā netika rīkots šāds pasākums uzņēmējiem,
tad apbalvošanas laikā tika sumināti arī pērnā gada konkursa “Gada balva uzņēmējdarbībā
2020” laureāti.
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Balvu nominācijā “Gada lauksaimnieks”
saņēma
Šķilbēnu
pagasta
zemnieku
saimniecība “Ūdri”, Raitis Boriss.
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Nominācijas
“Gada
jaunais
uzņēmējs”
uzvarētāja Ingrīda Supe, SIA “Atbalsta māja
Brīvupes”, saņēma arī ALTUM pateicību
un LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora
apsveikumus.
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Nominācijas “Gada pakalpojumu sniedzējs”
Balvas
“Gada
pakalpojumu
sniedzējs”
balva aizceļoja uz Bērzpils pagasta zemnieku
saņēmēja Kristīne Ločmele, picērijas “Zebra”
saimniecību “Vecpils 1”, kuru saņēma
saimniece, atzina, ka smago Covid-19 krīzes
pārstāvis Elvijs Kindzulis.
laiku ir pārdzīvojusi, ne dienu neaizverot
picēriju un turpinot strādāt pielāgojoties
ierobežojumiem.

Edgars Kaļva, SIA “Kureti sport” saimnieks,
saņēma balvu nominācijā “Gada investīcija”.

Annele Slišāne, SIA “Anneles zeme”, saņēma
balvu nominācijā “Gada amatnieks”.

Maruta Castrova, studija “Azote”, saņēma
balvu nominācijā “Gada tirgotājs”.

Gada balvas uzņēmējdarbībā nominācijā
“Sadarbības partneris” saņēmējs - Juris
Verjanovs, SIA” 5V”.

“Vārds uzņēmējdarbība jau pats par sevi
atklāj tā nozīmi – uzņemties. Uzņemties risku,
atbildību par savu ģimeni, novadu un valsti.
Iepazīstoties ar nominantiem un lasot stāstus
par konkursam pieteiktajiem uzņēmējiem,
pārliecinājos, ka mums ir stipri, drosmīgi
un neatlaidīgi cilvēki, ar kuriem jālepojas
un kuri jāgodā,” teica Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisijas priekšsēdētājs un
“Gada ģimenes uzņēmuma” balvu saņēma Balvu novada domes deputāts Aldis Bukšs,
SIA “Krūmijs”, kurā darbojas brāļi - Jānis kurš bija arī konkursa vērtēšanas komisijas
Bisters (no labās) un Mārtiņš Bisters.
priekšsēdētājs.
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BALVU MĀKSLAS SKOLA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS
1. KLASĒ 2022./2023. MĀCĪBU GADAM
•
•
•
•
•
•
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Tālrunis uzziņai:
Elita Teilāne,
skolas direktore

7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.
(29157234)
Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā saskaņā ar mācību plānu un stundu sarakstu.
Vecāku līdzfinansējums 9,00 euro mēnesī.
Iestājpārbaudījumu norise 25.maijā plkst.14.00.
Par iestājeksāmenu norises kārtību tiks sniegta informācija individuāli.
Pieteikuma iesniegumu var aizpildīt un iesniegt elektroniski līdz 2022. gada 23.maijam (veidlapa www.balvumakslasskola.lv)

BALVI
12.aprīlī plkst.18.00 tikšanās ar Birutu Zujāni - novadnieci, dramaturģi,
pieredzes stāsta bērniem, kuriem grūtības apgūt matemātiku, “Mana
aritmētikas grāmatiņa” autori, studijā “Azote”, Brīvības iela 59a, Balvi.
14. aprīlī plkst. 16.00 Balvu sieviešu biedrība “Rudzupuķe“ aicina uz
meistarklasēm (pavasara rotas, Lieldienu dekori, aromātiskās sveces, saldās
kūkas) Balvu muižā.
14.,18.,21.,25.,28.aprīlī plkst.17.30 vingrošanas nodarbības senioriem
Balvu muižas zālē. Informācija pie treneres I.Balules, t.26567564.
14.,18.,21.,25.,28.aprīlī plkst.19.00 bezmaksas aerobikas nodarbības
Balvu muižas zālē. Informācija pie treneres I.Balules, t.26567564.
21.aprīlī no plkst.11.30 līdz 17.00 un 22.aprīlī no plkst.9.00 līdz 16.00
Mobilais mamogrāfs Balvos, Partizānu ielā 2, pie estrādes.
22.aprīlī plkst.18.00 konkursa „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju gada
balva” noslēgums un uzvarētāju apbalvošana pasākumā “Sprēslīca” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Piedalās dziesminieks Kārlis Kazāks. Ieeja bez
maksas. Biedrības un to atbalstītāji aicināti pieteikt savu dalību pa t. 29445914.
24.aprīlī plkst.16.00 lielā piedzīvojumu ﬁlma “Toms un Džerijs” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas maksa bērniem 3,00 euro, pieaugušajiem
– 5,00 euro.
27.aprīlī no plkst.10.00 Mobilā diagnostika pie Balvu estrādes, pēc
iepriekšēja pieraksta.
No 19.aprīļa līdz 15.maijam “Mākslas dienas”. Agras Ritiņas gleznu izstāde
Balvu Mākslas skolā.
30.aprīlī plkst.10.00 Balvu, Gulbenes, Alūksnes jaukto koru kopmēģinājums
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
- Piedalies Balvu Centrālās bibliotēkas akcijā “Sazavasaloj ar Mikeli Bukšu!”
No 12.februāra līdz 1.jūnijam, kopumā 110 dienu garumā, izskanēs atmiņas,
stāsti, spilgti citāti no grāmatām, fragmenti no vēstulēm. Aicinām visus, kam ir
vēlme dalīties savos materiālos, pārdomās saistībā ar Mikeļa Bukša personību
un darbību – iesaistīties. Raksti biblioteka@balvurcb.lv, sarmite@balvurcb.lv,
mēs gaidām tavu stāstu saistībā ar novadnieku!
- Balvu Centrālajā bibliotēkā bērnu abonementā skatāma Baltinavas vides
izglītojošās skolas – plenēra darbu izstāde “Ziedi, ziedi, ziedu pļava”.
- Balvu Novada muzejs pieņem skolēnu grupas. Muzejizglītojošo nodarbību
laiku var saskaņot pa t.28352770, Iveta Supe.
- Leļļu meistares Evitas Zālītes pašgatavoto leļļu izstāde “Visi mūsu sapņi var
piepildīties, ja mums ir drosme tos īstenot.” Balvu Centrālajā bibliotēkā.
- Līdz 6.maijam Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja izstāde “Skalpelis
un spalvaskāts” Balvu Centrālajā bibliotēkā.
- Izstāde “Klusā daba” – gleznas Latgales Kultūrvēstures muzeja kolekcijas
Balvu Novada muzejā.
- Līdz 29.aprīlim SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” sadarbībā ar
Balvu un Gulbenes mākslas skolām izsludinājusi mākslas konkursu “Kas ir
mediķis”.
- Balvu novada pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „ČAKLIE
PIRKSTIŅI” Balvu Kultūras un atpūtas centra Dienvidu zāles logos.
- Balvu Mākslas skolas kolektīva izstāde KOPĀ “ATELPA” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
VIĻAKA
14.,21.,28.aprīlī plkst.19.30 un 24.aprīlī plkst.20.05 vingrošanas
nodarbības Viļakā, Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē. Informācija pie
treneres Ingas Bleideres, t. 26351072.
24.aprīlī plkst.19.00 TREX (TRX) vingrošana Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta
zālē. Trenere I.Bleidere, t. 26351072.
23.aprīlī no plkst.07.00 Pavasara gadatirgus Viļakā. Informācija pa
t.26540024.
Līdz 14.maijam Evitas Zarembas - Krīgeres izstāde “Apceļo pasauli kopā ar
lellēm” Viļakas muzeja izstāžu zālē.
30.aprīlī plkst.9.00 “Mazā talka Viļakā, sagaidot Baltā galdauta svētkus”
Viļakas pilsētas estrādes teritorijā.
BALTINAVAS PAGASTS
14., 19.,21.,26.,28.aprīlī
plkst.19.00 sporta nodarbības sievietēm
Baltinavas Kultūras namā. Ierodoties uz treniņu, nepieciešams ērts apģērbs un
sporta apavi, ūdens pudele un vingrošanas paklājiņš. Vairāk informācijas pa t.
27806312 (Guna).
Līdz 27.aprīlim izstāde no cikla “Iepazīsim Balvu novada pagastus! “ –
“Briežuciems. No senatnes līdz nākotnei.” Baltinavas muzejā.
BALVU PAGASTS
15.,22.,29.aprīlī plkst.17.00 aerobikas nodarbības Balvu pagasta Sporta
centrā. Informācija un iepriekšēja pieteikšanās pie treneres I.Balules pa
t.26567564.
BĒRZKALNES PAGASTS
12.,19.,26.aprīlī plkst.17.00 aerobikas nodarbības Bērzkalnes pagasta
kultūras un atpūtas telpās. Informācija pie treneres I.Balules pa t.26567564.
Līdz 19.maijam otrdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 16.00,
trešdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 Bērzkalnes pagasta bibliotēkā skatāmas
pagasta iedzīvotājas Ludmilas Knēģeres krustdūrienā izšūtās gleznas.

BRIEŽUCIEMA PAGASTS
15. un 24.aprīlī plkst.15.00 aerobikas nodarbības Briežuciema Tautas namā.
Informācija pie treneres I.Balules pa t.26567564.
Līdz 29.aprīlim novadnieces Elitas Bukšas rokdarbu izstāde “Pavasara krāsu
pavedieni” Briežuciema bibliotēkā.
KRIŠJĀŅU PAGASTS
13.,20.,27.aprīlī plkst.18.30 aerobikas nodarbības Krišjāņu Tautas namā.
Informācija pie treneres I.Balules pa t.26567564.
KUBULU PAGASTS
23.aprīlī plkst.18.00 “Dzejuskops” - Balvu Tautas teātra aktieru muzikāli
dzejas sirdslasījumi Kubulu Kultūras namā. Ieejas maksa 2,00 euro.
KUPRAVAS PAGASTS
15., 22.aprīlī plkst. 19.00 vingro Kupravā, Kupravas pagasta pārvaldes
telpās. Trenere I.Balule, t. 26567564.
LAZDUKALNA PAGASTS
13.,20.,27.aprīlī plkst.17.30 TRX vingrošanas nodarbības Eglaines
pamatskolā. Nodarbības vada Inga Bleidere.
30.aprīlī plkst.14.00 senioru Eiropas deju kopu sadancis “Pavasara ziedu
ceļos 5” Lazdukalna Saieta namā. Ieeja bez maksas.
MEDŅEVAS PAGASTS
12.,19.,26.aprīlī plkst.19.00 vingrošanas nodarbības Semenovā (intensīvā
nodarbība), Viduču pamatskolas sporta zālē. Atvērts pasākums visiem pēc
iepriekšēja pieraksta līdz 20 dalībniekiem, atbilstoši epidemioloģiskajiem
noteikumiem. Vadīs Iluta Balule, tālr. 26567564.
23.aprīlī plkst.18.00 Medņevas etnogrāﬁskajam ansamblim – 35! Medņevas
Tautas namā. Dziedāsim, runāsim un dejosim kopā ar Sēļu muižas muzikantiem.
RUGĀJU PAGASTS
15.,22.,29.aprīlī plkst.18.30 TRX vingrošanas (intensīvās) nodarbības
Eglaines pamatskolas sporta zālē. Nodarbības vada Inga Bleidere.
23.aprīlī plkst.17.00 Piektais Tautas muzikantu saiets “Jura dienas
lustes” Rugāju Tautas namā. Aicināti pieteikties un piedalīties ar saviem
priekšnesumiem tautas muzikanti līdz 20.aprīlim pa tālr. 28384855. Aicināti
skatītāji, klausītāji, līdzjutēji un dancot gribētāji. Var rezervēt galdiņu. Ieeja
ziedojums 2,00 euro.
29.aprīlī plkst.18.00 Rugāju Tautas namā uz saviesīgu un omulīgu atpūtas
pasākumu “Reiz bija…” aicināti Rugāju pagastā deklarētie iedzīvotāji, kuri
dzimuši 1962.gadā un agrāk. Pieteikties līdz 26.aprīlim pa t.28384855.
ŠĶILBĒNU PAGASTS
13.aprīlī plkst.18.00 Šķilbēnu pagasta atklātais čempionāts zolītē kultūras
centra “Rekova” telpās. Sacensības notiks katras nedēļas trešdienā, kopumā 5
kārtas. Kopvērtējumā vērtēs četru labāko kārtu rezultātus. Sacensību pēdējā
kārta – obligāta. Spēlē pēc zolītes noteikumiem, nolikuma. Reģistrācija no
plkst.17.40 - 18.00. Sacensību galvenais tiesnesis - Francis Bukšs mob.t.
26535120.
14.,21.,28. aprīlī plkst.18.00 vingrošanas nodarbības Rekavas vidusskolas
sporta zālē. Trenere Inga Bleidere, tālr. 26351072.
20. un 27. aprīlī plkst.18.00 Šķilbēnu pagasta atklātais čempionāts zolītē
kultūras centra “Rekova” telpās.
Līdz 22.aprīlim Lienītes Slišānes izstāde “Uzdevums/task” Nemateriālā
kultūras mantojuma centrā “Upīte”.
30.aprīlī Aktīvās atpūtas pārgājienu sezonas atklāšana: Pārgājiens Šķilbani
– Upīte.
TILŽAS PAGASTS
Līdz 8.maijam izstāde – pārdošana “Darinot ar prieku” - pinumi no klūgām,
papīra un austi dekoratīvie spilventiņi Tilžas pagasta pārvaldes 2.stāvā. Pinumi
no klūgām - Andris Skaistkalns (Annas pagasts), austi dekoratīvie spilventiņi
- Valentīna Daukste (Baltinavas pagasts), pinumi no papīra - Sandra Sopule (
Gulbene). Izstādi var aplūkot katru darbdienu no plkst.9.00 līdz 16.00, iepriekš
zvanot pa t. 27870251.
VĪKSNAS PAGASTS
Vīksnas Tautas namā aplūkojama Ričarda Košļeva un Nellijas Barinovas darbu
izstāde ,,Pasaule manās acīs”.
ŽĪGURU PAGASTS
18.,25.aprīlī plkst.19.00 pilates Žīguros online un 14.,21.,28.aprīlī
plkst.17.45 pilates Žīguru Kultūras namā. Vada L.Tokareva - Kušnere,
t.22026010.
23.aprīlī plkst.20.00 Jura dienas pasākums ar amatiermākslas kolektīvu
piedalīšanos Žīguru Kultūras namā. Plkst.22.00 balle, muzicē Gregs.
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Informējam, ka pasākumu laikā notiks fotografēšana
un filmēšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti pašvaldības un
pašvaldības iestāžu mājas lapās un sociālajos tīklos.

BALVU NOVADA ZIŅAS

IZGLĪTĪBA/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
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BALVU NOVADA ZIŅAS

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

IZGLĪTĪBA/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

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

