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Mūsu  darbs - Jūsu drošībai! 
Statistika par 2021. gadu 
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Darbību uzsākuši 
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NVA direktore viesojas 
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prioritātes

Turpinājums 5.lpp.



2

PAŠVALDĪBA INFORMĒBALVU NOVADA ZIŅAS WWW.BALVI.LV

Domes sēdē pieņēma Balvu novada pašvaldības grants ceļu 
izvērtēšanas nolikumu, saistošos noteikumus un citus lēmumus
Terēzija Babāne

27.janvārī, attālinātā režīmā, 
notika kārtējā Balvu novada 
domes sēde. Darba kārtībā tika 
izskatīti 67 jautājumi.

Noteica pašvaldības iestādei 
“Balvu novada Kultūras 
pārvalde” jaunu adresi

Pašvaldībai iestādei “Balvu 
novada Kultūras pārvalde” noteica 
jaunu adresi: Brīvības iela 61, Balvi, 
Balvu novads, LV-4501.

Apstiprināja iestāžu nolikumus 
un grozījumus

Deputāti nolēma izdarīt 
grozījumus Balvu novada Kultūras 
pārvaldes nolikumā: Pārvaldes 
juridiskā adrese ir Brīvības iela 61, 
Balvi, Balvu novads, LV-4501. 

Apstiprināja Balvu Sporta skolas, 
Rugāju muzeja nolikumu.

Grozījumos Balvu Profesionālās 
un vispārizglītojošās vidusskolas 
nolikuma 1.punktu izteica šādā 
redakcijā:   “Balvu profesionālā 
un vispārizglītojošā vidusskola ir 
Balvu novada pašvaldības dibināta 
un pakļautībā esoša profesionālās 
izglītības iestāde, kura īsteno 
profesionālās izglītības, vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības, pieaugušo formālās un 
neformālās izglītības un interešu 
izglītības programmas.”

Apstiprināja Balvu profesionālās 
un vispārizglītojošās vidusskolas 

attīstības un investīciju 
stratēģijas 2021.-2027.gadam

Deputāti apstiprināja Balvu 
profesionālās un vispārizglītojošās 
vidusskolas attīstības un investīciju 
stratēģijas 2021.-2027.gadam. 
Attīstības un investīciju  stratēģija 
2021. –2027.gadam ir vidēja termiņa 
darbības plānošanas dokuments, 
kurā noteikti profesionālās un 
vispārizglītojošās izglītības iestādes 
misija, vīzija, vērtības, stratēģiskās 
prioritātes un  attīstības mērķi, 
plānotās rīcības un to īstenošanai 
nepieciešamie ieguldījumi, defi nēta 
komunikācijas stratēģija. Mērķis ir 
nodrošināt vienotu vidēja termiņa 
redzējumu Balvu profesionālās 
un vispārizglītojošās vidusskolas  
attīstībai līdz 2027.gadam, kas 
ir pamats arī mērķtiecīgai darba 
un resursu īstermiņa plānošanai, 
rezultatīvai, uz izaugsmi orientētai 
izglītības iestādes darbībai.

Pieņēma Balvu novada 
pašvaldības grants ceļu 
izvērtēšanas nolikumu

Deputāti apstiprināja Balvu 
novada pašvaldības grants ceļu 
izvērtēšanas nolikumu. Balvu novada 
pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas 
nolikums nosaka izvērtēšanas 
kārtību visiem pašvaldības īpašumā 
vai valdījumā esošajiem ceļiem ar 
grants (šķembu) segumu. Nolikums 
neattiecas uz Balvu un Viļakas 
pilsētas ielām un Balvu novada 
autoceļiem ārpus pilsētas robežām 
apdzīvotās vietās kurām piešķirts 
nosaukums “iela”.

Nolikuma mērķis ir, balstoties 
uz nolikumā minētajiem kritērijiem, 
apkopot informāciju par visiem 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
esošajiem ceļiem un to stāvokli. 
Prioritārā secībā sakārtot Balvu 
novada pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošos ceļus ar grants 
(šķembu) segumu, lai atkarībā 
no pieejamā fi nansējuma veiktu 
lietderīgas un pamatotas investīcijas 
ceļu sakārtošanā un atjaunošanā, 
t.sk. nepieciešamības gadījumā veicot 
ceļa dubultās virsmas apstrādi vai 
melnā seguma izbūvi. Prioritizējami 
ir salīdzinoši sliktākā stāvoklī esoši 
ceļi ar augstāko satiksmes intensitāti 
un kuru tuvumā atrodas lielāks skaits 
ražojošo uzņēmumu un apdzīvotu 
mājokļu.

Nodos atsavināšanai Balvu 
novada pašvaldībai piederošos 

nekustamos īpašumus

Deputāti apstiprināja nodot 
atsavināšanai Balvu novada 
pašvaldībai piederošos nekustamos 
īpašumus – dzīvokli Nr.10 Kalna 
iela 11, Kubuli,  Kubulu pagasts, 
Balvu novads, kas sastāv no 
divistabu dzīvokļa 46,66 m2 platībā 
un kopīpašuma 4666/51716 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes atbilstoši 
domājamām daļām 0,0161 ha platībā 
un šķūņa atbilstoši domājamām 
daļām 6,55 m2  platībā un dzīvokli 
Nr.1, Eržepoles ielā 15, Viļakā, Balvu 
novadā, kas sastāv no vienistabas 
dzīvokļa 26,50 m2 platībā, un 
kopīpašuma 265/2451 domājamām 
daļām no dzīvojamās mājas, šķūņa 
atbilstoši domājamām daļām 5,11 
m2 platībā, un atbilstoši domājamām 
daļām 489,24 m2 platībā. Mantas 
novērtēšanas un izsoļu komisija 
pasūtīs tirgus vērtības noteikšanas 
lietu, pieaicinot sertifi cētu vērtētāju 
un noteiks tirgus cenu.

Pieņēma saistošos noteikumus 

Deputāti pieņēma saistošo 
noteikumu Nr.1/2022 „Par kapsētu 
uzturēšanu un apsaimniekošanu 
Balvu novadā”, Nr.2/2022 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem  un 
sociālo atbalstu Balvu novadā” un 
Nr.3/2022 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Balvu novadā” 
projektus.

Norakstīs Balvu novada 
pašvaldības kustamās mantas – 

vieglās automašīnas

Deputāti atļāva norakstīt Balvu 
novada pašvaldības kustamo mantu:
• vieglo automašīnu MITSUBISHI 
SPACE WAGON, valsts reģistrācijas 
numurs GC1042, 1999.gada 
izlaidums, reģistrācijas apliecības 
Nr.AF 1744157, atlikusī bilances 
vērtība 0,00 (nulle euro, 0 centi);
• vieglo automašīnu HYUNDAI 
SONATA, valsts reģistrācijas numurs 
EU5150, 2007.gada izlaidums, 
reģistrācijas apliecības Nr.AF 
0601224, atlikusī bilances vērtība 
0,00 (nulle euro, 0 centi).
• HYUNDAI SONATA, valsts 
reģistrācijas numurs ES3400, 
2007.gada izlaidums, reģistrācijas 
apliecības Nr.AF 0601228, atlikusī 

bilances vērtība 0,00 (nulle euro, 0 
centi).

Slēgs Vienošanos ar Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības Balvu novada 
organizāciju

Nolēma slēgt vienošanos ar 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības Balvu 
novada organizāciju par Balvu 
novada pašvaldības izglītības iestādēs 
strādājošo pedagogu tiesisko 
aizsardzību, profesionālajām, darba 
un sociālajām garantijām. 

Nodrošinās līdzfi nansējumu 
projektam “6. Starptautiskais 
mākslas plenērs “Valdis Bušs 

2022“”

Deputāti nolēma nodrošināt 
līdzfi nansējumu  ne lielāku kā 
10 320,00 euro projektam “6. 
Starptautiskais mākslas plenērs 
“Valdis Bušs 2022“” īstenošanai, 
līdzfi nansējuma summa samazinās 
proporcionāli saņemtajam atbalstam 
no Valsts Kultūrkapitāla fonda 
programmām. 

Izdarīja izmaiņas 
Administratīvās komisijas 

sastāvā

Atbrīvoja Evitu Punduri no 
Balvu novada Administratīvās 
komisijas locekļa amata ar 2022.
gada 31.janvāri, un ievēlēja Kristīni 
Noviku, kura darbu komisijā uzsāka 
2022.gada 1.februārī.

Izdarīja izmaiņas Iepirkumu 
komisijas sastāvā

Pamatojoties uz Iepirkumu 
komisijas locekļu iesniegumiem, 
atbrīvoja Oļegu Kesku un Andri 
Mežalu no Balvu novada Iepirkumu 
komisijas locekļa amatiem ar 2022.
gada 31.janvāri un ievēlēja Aigaru 
Bukšu un Ievu Leišavnieci par 
Iepirkumu komisijas locekļiem ar 
2022.gada 1.februāri.

Apstiprināja Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 

nolikumu un izveidoja Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisiju 

piecu locekļu sastāvā

Apstiprināja Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas nolikumu. 
Ievēlēja Balvu novada pašvaldības 
Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisiju šādā sastāvā: Lonija 
Melnace, Ligija Logina, Terēzija 
Začeva, Sarmīte Tabore, Sandra 
Kapteine.

Izdarīja grozījumus Balvu 
sadarbības teritorijas Civilās 

aizsardzības komisijas nolikumā

Saistībā ar izmaiņām komisijas 
locekļu sastāvā, deputāti nolēma 
izdarīt grozījumus Balvu sadarbības 
teritorijas Civilās aizsardzības 
komisijas nolikumā, komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka pienākumus 
uzticot Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta pārstāvim Alvim 
Romānam.

Likvidēs Balvu novada 
pašvaldības izglītības iestādi 

“Žīguru pamatskola”

Likvidēs Balvu novada 
pašvaldības izglītības iestādi “Žīguru 
pamatskola” (juridiskā adrese Parka 
iela 9, Žīguri, Žīguru pagasts, Balvu 
novads, LV–4584), to pievienojot 
Viduču pamatskolai (juridiskā adrese 
Skolas iela 1, Semenova, Medņevas 
pagasts, Balvu novads, LV-4586) 
ar 2022.gada 31.jūliju.  Žīguru 
pamatskolas likvidāciju, to pievienojot 
Viduču pamatskolai,  nolēma uzsākt  
ar 2022.gada 15.februāri un pabeigt 
līdz 2022.gada 31.jūlijam.

Apstiprināja Balvu novada 
pašvaldības noteikumus

Deputāti apstiprināja 
Balvu novada pašvaldības 
noteikumus Nr.1/2022  „Kārtība, 
kādā     Balvu   novada pašvaldība 
piešķir līdzfi nansējumu vai 
priekšfi nansējumu biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskajām 
organizācijām”.

Nodos medību tiesības Mednieku 
biedrībai „Vecumu mednieks”

Nolēma nodot medību tiesības 
Mednieku biedrībai „Vecumu 
mednieks” Balvu novada pašvaldībai 
piederošajās un piekritīgajās zemes 
vienībās un rezerves fonda zemes 
vienībās Vecumu pagastā 1572,3121 
ha kopplatībā (tai skaitā mežs 
235,5018 ha). Noteica medību tiesību 
nomas maksu 0,10 euro (nulle euro, 
10 centi) gadā par 1 ha, bez PVN 
līdz noteikumu “Par Balvu novada 
pašvaldības medību tiesību nomas 
piešķiršanas kārtība” apstiprināšanai.

Deleģē  Sandru Kapteini darbam 
Latgales reģiona attīstības 

aģentūras padomē

Deleģēja Balvu novada 
pašvaldības Domes priekšsēdētāja 
vietnieci Sandru Kapteini kā Balvu 
novada pašvaldības pārstāvi darbam 
Latgales reģiona attīstības aģentūras 
padomē.

Pilnvaro deputātus piedalīties 
Latgales kongresā

Pilnvaroja Balvu novada Domes 
deputātus Aldi Bukšu  un Sandru 
Kindzuli (aizstājējs deputāte Aija 
Mežale) piedalīties Latgales kongresā, 
kas notiks 2022. gada 27.–29. aprīlī 
Rēzeknē.

Uzsāks Balvu muižas apbūves 
un tai pieguļošo teritoriju 

apstādījumu un publisko ārtelpu 
attīstības tematiskā plānojuma 

izstrādi

Nolēma uzsākt Balvu muižas 
apbūves un tai pieguļošo teritoriju 
apstādījumu un publisko ārtelpu 
attīstības  tematiskā plānojuma 
izstrādi. Apstiprināja par Tematiskā 
plānojuma izstrādes vadītāju Balvu 
novada administrācijas Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāju 
Aleksandru Sņegovu.
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Sīkāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties mājas lapā 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.

Terēzija Babāne 

25.janvārī, attālinātā režīmā,  
notika Balvu novada domes 
ārkārtas sēde, kurā darba kārtībā 
izskatīja vienu jautājumu. 

Deputāti nolēma  piedalīties 
atklātajā projektu konkursā, 
iesniedzot projekta “Kompleksu 
apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošana Vecumu mežu teritorijā” 
pieteikumu par kopējo attiecināmo 
summu 1 065 262,52 euro (viens 
miljons sešdesmit pieci tūkstoši 
divi simti sešdesmit divi euro un 
52 centi). Nodrošinās no Balvu 
novada pašvaldības pamatbudžeta 
līdzfi nansējumu 27 % apmērā 
jeb 287 620,88 euro (divi simti 
astoņdesmit septiņi tūkstoši seši 
simti divdesmit euro un 88 centi) no 
projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām. Plānotais Kohēzijas Fonda 
un nacionālais publiskais fi nansējums 
73 % apmērā jeb 777 641,64 euro 
(septiņi simti septiņdesmit septiņi 
tūkstoši seši simti četrdesmit 
viens euro un 64 centi). Projekta 
apstiprināšanas gadījumā nodrošinās 
līdzfi nansējumu, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē. Pieteikuma iesniegšana 
paredzēta darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. 
specifi skā atbalsta mērķa “Saglabāt 

un atjaunot bioloģisko daudzveidību 
un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. 
pasākuma “Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve 
un rekonstrukcija Natura 2000 
teritorijās” un 5.4.3. specifi skā 
atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un 
sugu aizsardzības labvēlīga statusa 
atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākumā 
“Kompleksu apsaimniekošanas 
pasākumu īstenošana Natura 2000 
teritorijās”.

Ārkārtas domes sēdē nolemj piedalīties atklātajā projektu konkursā, 
iesniedzot projekta “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu 
īstenošana Vecumu mežu teritorijā” pieteikumu

Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles
ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES

Izsolāmā vienība Izsole notiks
Pieteikšanās 

izsolēm: 
līdz 2022.gada 

21.februāra 
plkst. 16.00.

Izsoļu norises 
vieta: 

Bērzpils ielā 1A, 
Balvos, 3.stāvā 

sēžu zālē.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības 
uz nekustamā īpašuma Darbnīcu ielā 10B, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā. Kadastra numurs 3882 
002 0422, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0561, platībā 0,8833 
ha, (tai skaitā nedzīvojamo ēku (ar izbūvētu sanitāro telpu), 410,6 m2 platībā, un šķembu seguma 
laukumu, 407,3 m2 platībā).

23.02.2022. plkst. 10.00

Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0248, 3,2 ha platībā. 23.02.2022. plkst. 10.15

Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0488, 0,6253 ha platībā. 23.02.2022. plkst. 10.30

Baltinavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193, 3,5844 ha platībā. 23.02.2022. plkst. 10.45

KUSTAMO UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLES
Pils ielā 23A, Viļakā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3815 003 0169, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0167, 1,5774 ha platībā.

16.03.2022. plkst. 10.00

Pieteikšanās 
izsolēm: līdz 2022.

gada 14.marta 
plkst. 16.00.

Izsoļu norises 
vieta: Bērzpils ielā 
1A, Balvos, 3.stāvā 

sēžu zālē.

Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3801 001 0505, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0505, 1809 m2 platībā.

16.03.2022. plkst. 10.15

“Rubeņsala”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3848 003 0008, kas sastāv no 
vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0151, 0,7104 ha platībā.

16.03.2022. plkst. 10.30

“Mežstūri”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3890 005 0178, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0178, 2,72 ha platībā.

16.03.2022. plkst. 10.45

“Klajumi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3890 005 0131, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0131, 6,84 ha platībā.

16.03.2022. plkst. 11.00

“Celiņi”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3890 006 0278, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0163, 3,16 ha platībā.

16.03.2022. plkst. 11.15

IZSOĻU NOTEIKUMI: 
WWW.BALVI.LV/IZSOLES

Ārkārtas domes sēdē apstiprina Balvu novada pašvaldības 2022.gada 
budžetu un  pieņem citus lēmumus
Terēzija Babāne 

2.februārī, attālinātā režīmā, 
notika Balvu novada ārkārtas 
sēde. Darba kārtībā deputāti 
izskatīja piecus jautājumus.

Apstiprina Balvu novada 
pašvaldības 2022.gada budžetu

Ar 13 balsīm “Par” un vienu 
balsi “Pret” deputāti apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr.4/2022 „Par 
Balvu novada pašvaldības 2022.gada 
budžetu” un paskaidrojuma rakstu 
par Balvu novada pašvaldības 2022.
gada budžetu.

Pārņems valsts vietējo autoceļu 
V468  “Briežuciems – Baltinava”

Deputāti nolēma lūgt LR 
Satiksmes ministriju nodot Balvu 
novada pašvaldībai īpašumā bez 
atlīdzības valsts vietējo autoceļu V468 
“Briežuciems – Baltinava” 3,2 km 
pašvaldības  funkciju nodrošināšanai. 

Nodrošinās līdzfi nansējumu 
biedrības “Radošās idejas” 

projektam “Radošā terase pie 
Balvu Mākslas skolas”

Deputāti nolēma nodrošināt 
līdzfi nansējumu projekta “Radošā 
terase pie Balvu Mākslas skolas” 
atbalsta gadījumā desmit procentu 
apmērā biedrībai “Radošās idejas”, 

projekta realizācijai 1500 euro (viens 
tūkstotis pieci simti euro) apmērā.

Noteica  izmaiņas  maksā par 
sniegtajiem sociālās aprūpes 

pakalpojumiem

Deputāti noteica izmaiņas maksā 
par sniegtajiem sociālās aprūpes 
pakalpojumiem: 
1. Balvu novada “Pansionāts „Balvi”” 
20,69 euro (divdesmit euro un 69 
centi) vienai personai dienā;
2. Rugāju Sociālās aprūpes centrā 
“Rugāji”  19,38 euro (deviņpadsmit  
euro un 38 centi) vienai personai 
dienā;
3. Viļakas sociālās aprūpes centrā 
20,27 euro (divdesmit euro un 27 
centi) vienai personai dienā;

4. Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā 
21,58 euro (divdesmit viens euro un 
58 centi) vienai personai dienā.

Deleģēs Balvu novada 
Nemateriālās kultūras 

mantojuma centra “Upīte” 
direktora funkcijas

Deleģēs Balvu novada 
Nemateriālās kultūras mantojuma 
centra “Upīte” Upītes bibliotēkas 
vadītāju veikt Balvu novada 
Nemateriālās kultūras mantojuma 
centra “Upīte” direktora pienākumus, 
kas saistās ar līgumu slēgšanu, 
administratīvo aktu sagatavošanu 
un izdošanu, uzraudzības, kontroles, 
izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi 
attiecībā uz K.Š.
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Lāča dārzā top jauns 
objekts - bērnu rotaļu 
laukuma elements

Žīguros tiks saglabāta izglītības 
programmu realizācijas vieta
Iluta Jaunžeikare 
(foto: Madara Siliņa)

Sakarā ar izglītojamo 
skaita samazināšanos 
Žīguru pamatskolā, 
iestādes infrastruktūras 
uzturēšanas izdevumu 
dārdzību, ar mērķi veikt 
novada izglītības iestāžu 
sakārtošanu, sekmējot 
visa veida resursu efektīvu 
izmantošanu, 27.janvāra 
Balvu novada Domes sēdē 
deputāti lēma likvidēt 
Balvu novada pašvaldības 
izglītības iestādi - Žīguru 
pamatskolu, to pievienojot 
Viduču pamatskolai ar 
2022.gada 31.jūliju.

Pēc apvienošanas Žīguros 
tiks saglabāta izglītības 
programmu realizācijas vieta, 
un izglītojamie apgūs tās 
pašas programmas, ko līdz 
šim. 

Kā informēja Balvu 
novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja   Inese   Circene,  uz 

doto brīdi Žīguru pamatskolā 
(pēc Valsts izglītības 
informācijas sistēmas 
(VIIS) datiem) mācās  61 
izglītojamais, tai skaitā, 19 
pirmsskolas grupā. Žīguru 
pamatskolā      strādā       17 

pedagogi (pēc VIIS datiem).
Balvu novada domes 

2022.gada 27.janvāra 
lēmums vēl ir jāsaskaņo 
ar Izglītības Ministriju un 
Izglītības Valsts kvalitātes 
dienestu.

Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)

Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta Nr.LV-RU-040 “NewLine” 
ietvaros Lāča dārzā tiek uzstādīts bērnu rotaļu 
laukuma elements – Tīklu piramīda.

Aicinām būt piesardzīgiem, neizmantot piramīdu līdz 
tiks nodrošināts piramīdas drošības zonas pārklājums!

Rūķu mājiņas no Balvu pilsētas 
skvēra turpmāk atradīsies 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
pagalmos
Iluta Jaunžeikare (informācija un 
foto) 

Rūķu mājiņas no Balvu 
pilsētas skvēra ir nonākušas 
pie Balvu pirmsskolas izglītības 
iestādēm, kur Balvu pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pīlādzītis” 
vadītājas vietniece  izglītības  
jomā Ina Aizupe un Balvu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Sienāzītis” vadītāja Iveta 
Barinska izlozēja, kura no rūķu 
mājiņām būs kurai iestādei. 

Mājiņas pilsētas skvērā tika 
uzstādītas 2018.gada decembrī, un 
tajās bērniem bija iespēja darboties 
Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu 
darbnīcā vai paspoguļoties greizo 
spoguļu valstībā. Diemžēl tās netika 
saudzētas, un tur esošie elementi 
tika sabojāti, tāpēc mājiņas jau kādu 
laiku bija slēgtas.

Domājot par šo mājiņu tālāku 
izmantošanu, pašvaldība piedāvāja 
tās izvietot pirmsskolas izglītības 
iestāžu teritorijā, kur tās varēs 
izmantot pirmsskolas vecuma bērni.

Turpretim skvērā, kur atradās 
mājiņas, tiks domāts par jaunu 
atpūtas elementu izvietošanu, 
piemēram, āra  šaha  vai  dambretes 

galdi. 
Kādas ir Tavas idejas, ko 

varētu izvietot vietā, kur bija 
rūķu mājiņas pilsētas skvērā?

Balvu novada uzņēmēji un biedrību pārstāvji tiekas ar Nodarbinātības 
valsts aģentūras direktori
Iluta Jaunžeikare (informācija un 
foto) 

Lai pārrunātu Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) 
piedāvātās programmas, to 
priekšrocības un arī trūkumus, 
kā arī citus jautājumus, uz 
tikšanos Balvu Novada muzejā 
ar Nodarbinātības valsts 
aģentūras direktori Evitu Simsoni 
bija ieradušies Balvu novada 
uzņēmēji un biedrību vadītāji.

Uzņēmēji un biedrību pārstāvji 
dalījās pieredzē, kā veicies ar 
NVA piedāvāto dažādo atbalsta 
programmu īstenošanu, kādas bija 
šo programmu priekšrocības un kādi 
trūkumi.

Biedrības ir priecīgas par 
NVA piedāvātajām programmām 
bezdarbniekiem, jo šādi, lai arī 

varbūt tikai uz programmas laiku, 
piemēram, projekta īstenošanu, ir 
iespēja nodarbināt kādu cilvēku. 
Piemēram, Latvijas Sarkanā Krusta 
Balvu nodaļa izmantojusi NVA 
piedāvāto atbalstu bezdarbnieku 
ar invaliditāti iekļaušanai darba 
tirgū, jo apmierināts ir gan cilvēks, 
kuram tiek dota šāda iespēja, gan 
arī pati biedrība, kas var izmantot 
šādu iespēju. Vienīgais mīnuss ir, ka 
biedrība tomēr šos cilvēkus nevar 
nodarbināt pēc programmas beigām, 
jo biedrības varbūt nav tās, kurām ir 
regulāri un patstāvīgi ienākumi, lai 
patstāvīgi algotu kādu darbinieku.

Jau vairāk kā 17 gadu pieredze 
sadarbībā ar NVA Balvu nodaļu 
ir SIA “Senda Dz”. Tās vadītāja 
Dzintra Sprudzāne atzina, ka šo 
gadu laikā ir izmantojusi ļoti daudz 
NVA piedāvātās programmas, pēc 
kurām daļa iesaistīto bezdarbnieku    

ir arī palikuši strādāt kā patstāvīgi 
darbinieki. 

Kā atzina klātesošie, tad šīs 
programmas ir vajadzīgas, jo šādi 
dažas no sabiedrības grupām, 
piemēram, jaunieši, cilvēki ar 

invaliditāti, tiek ieraudzītas, viņiem  
tiek dota iespēja iegūt darba pieredzi, 
mācīties strukturēt savu darba dienu, 
ierasties uz darbu laicīgi jeb apgūt 
tās iemaņas, kuras vēlāk jau noder 
uzsākot patstāvīgas darba attiecības.
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Pieņemts pirmais jaunizveidotā 
novada budžets

Turpinājums no 1.lpp.

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju, 
Balvu novada pašvaldības 
teritorija ir paplašinājusies 
atbilstoši  administratīvi 
teritoriālajai reformai, kuras 
rezultātā tika apvienoti četri 
novadi – Balvu, Viļakas, Rugāju 
un Baltinavas. Pašvaldība 
turpina darbu pie struktūras 
pilnveidošanas, tiek veidotas 
jaunas iestādes, apvienojot 
iepriekšējo novadu struktūras.

Pašvaldība katru gadu apkopo 
darbības rezultātus un izvirza mērķus 
novada attīstībai. Katras pašvaldības 
dzīve ir atkarīga arī no ārējiem  
faktoriem, kas ietekmē  turpmāku 
attīstību. Viens  no faktoriem, kas 
turpinājās 2021.gadā, ir COVID-19 
vīrusa izplatība visa pasaulē, kas 
atstāj būtisku ietekmi uz pasaules un 
Latvijas ekonomiku. Balvu novada 
pašvaldība 2021.gadā aktīvi strādāja 
pie jaunas struktūras izveides, 
pašvaldības funkciju pārdales, jaunu 
attīstības dokumentus izstrādes. 

Uz gada sākumu Balvu novads 
ir viens no 21 reģionālās nozīmes 
centriem, kas ietver sevī Balvu, 
Viļakas pilsētas un deviņpadsmit 
pagastu teritorijas. 

Balvu novada pašvaldības 
2022.gada attīstības virzieni ir:
- saglabāt un attīstīt izglītības, 
kultūras un sporta infrastruktūru un 
pakalpojumus;
- saglabāt sociālos pabalstus 
maznodrošinātajai sabiedrības daļai 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
izmaiņām;
- atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību 
novadā ar ES projektu realizāciju;
- fi nanšu iespēju robežās attīstīt 
pašvaldības teritoriju un pilnveidot 
pakalpojumu klāstu;
- attīstīt tūrismu, piesaistot fondu 
līdzekļus nozares attīstībai.

Izmaiņas likumdošanā un 
normatīvajos dokumentos tieši 
ietekmē pašvaldības attīstību. Kaut 
arī fi nansējums no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumiem un 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda nesamazinājās, bet 
ieņēmumi no sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem ievērojami 
samazinājušies. 

Aktualitātes Balvu novada 
pašvaldības 2022.gada budžetā:

- atbilstoši pašvaldības vērtētajiem 
ieņēmumiem pašvaldība no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pārdales saņems par 527 623 euro 
vairāk nekā 2021.gadā plānots;
- ieņēmumi no pašvaldības fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda tiks saņemti 
par 765 285 euro mazāk nekā 2021.
gadā;
- paredzēts saņemt speciālo valsts 
dotāciju 601 034 euro apmērā;
- nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi plānoti lielāki nekā 2021.
gadā, plānots darbs pie parādu 
atgūšanas;
- atbilstoši 2015.gada 24.novembra 
MK noteikumiem Nr.656 “Noteikumi 
par minimālās mēneša darba algas 
apmēru normālā darba laika ietvaros 
un minimālās stundas tarifa likmes 
aprēķināšanu” 2022.gada minimāla 

alga ir 500 euro par likmi;
- atbilstoši 2018.gada 18.decembra 
MK noteikumiem Nr.851 “Noteikumi 
par zemāko mēnešalgu un speciālo 
piemaksu veselības aprūpes jomā 
nodarbinātajiem” medicīniskā 
personāla atlīdzības pieaugums ir 
par 4,7%;
- atbilstoši 2016.gada 5.jūlija MK 
noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” 
pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanai no 790,00 euro līdz 
830,00 euro vispārējo, profesionālo, 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu pedagogiem, no 790,00 euro 
uz 872,00 euro par likmi pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogiem, 
papildus pašvaldības budžetā tam ir 
paredzēti 207 083 euro;
- lai nodrošinātu visiem 
nodarbinātajiem Balvu novada 
pašvaldībā atvaļinājuma pabalstu 
pie ikgadējā atvaļinājuma, paredzēts 
papildus fi nansējums 138 581 euro;
- trūcīgu, maznodrošinātu 
mājsaimniecību skaits palielinās (ar 
2021.gadu tika palielināts ienākuma 
līmenis 128,06 euro/personai uz 
272,00 euro pirmajai personai 
un 190,00 euro katrai nākamajai 
personai) un līdz ar to palielinājās 
visa sociālā palīdzība minētajām 
mājsaimniecībām;
- pieaudzis garantētā minimālā 
ienākuma (GMI) pabalstu saņēmēju 
skaits un pabalstu apmērs (ar 
2021.gadu tika palielināts pabalsta 
apmērs no 64,00 euro/personai 
uz 109,00 euro pirmajai personai 
un katrai nākamajai 96,00 euro), 
salīdzinājumā ar 2021.gadu 
mājsaimniecību saņēmēju skaits 
audzis par 42%; 
- sociālo pabalstu budžeta pieaugums 
pret 2021.gadā plānoto ir 186 620 
euro;
- atbilstoši Domes lēmumam visiem 
bērniem no piecu gadu vecuma līdz 
12.klašu skolēniem tiek nodrošinātas 
brīvpusdienas, kā arī skolēniem, kas 
mācību gada laikā uzturas internātā, 
tiek nodrošināta bezmaksas 
ēdināšana, pašvaldība 2022.gadā 
papildus šim mērķim ir paredzējusi 
73 261 euro;
- un citas izmaiņas normatīvajos 
dokumentos, kas fi nansiāli ietekmē 
pašvaldības darbu.

Balvu novada pašvaldībai 
2022.gadā un turpmāk būtiski ir 
nodrošināt novada attīstības un 
investīciju projektu ieviešanu un 
realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves 
kvalitāti, ielu, ceļu, dzīvojamo 
teritoriju, izglītības iestāžu, sporta 
infrastruktūru novadā. Lai veicinātu 
Balvu novada attīstību, investīcijām 
infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas 
Savienības fondu un aizņēmumu 
līdzekļi. Pašvaldības prioritātes ir 
attīstīt pašvaldības teritorijas un 
nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības 
pakalpojumu pieejamību visā 
novadā, nodrošināt sociālo 
atbalstu maznodrošinātajai novada 
iedzīvotāju daļai. 

Balvu novada pašvaldība 2022.
gadā turpinās novada attīstību 
visās jomās, realizēs visas funkcijas 
atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, 
balstoties uz esošiem fi nanšu 
līdzekļiem un projektu fi nansējumu. 

Iedzīvotāji

Balvu novads ir nozīmīgs 
Ziemeļlatgales centrs, kurš reformas 
rezultātā izveidojās 2021.gadā. 
Novadā ietilpst Balvu un Viļakas 
pilsēta un 19 pagasti – Baltinavas 
pagasts, Balvu pagasts,  Bērzkalnes 
pagasts, Bērzpils pagasts, 
Briežuciema pagasts, Krišjāņu 
pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas 
pagasts, Lazdukalna pagasts, 
Lazdulejas pagasts, Medņevas 
pagasts, Rugāju pagasts, Susāju 
pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas 
pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu 
pagasts, Vīksnas pagasts un  Žīguru 

pagasts. Balvu novada teritorija ir 
1868,29 km². Iedzīvotāju skaits uz 
2021.gada 1.jūliju pēc Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 
datiem ir 19 793, iedzīvotāju 
blīvums uz 1 km² - 10,59. Novads 
atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos 
un robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, 
Rēzeknes, Ludzas, un Madonas 
novadiem.

Pēc iedzīvotāju vecuma 
un dzimuma pēc Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes datiem 
darbspējas vecuma iedzīvotāji 
sastāda 64,83%, pirms darbaspējas 
vecumā – 12,69%, pēc darba spējas 
vecumā – 22,49%. 

Sociālekonomiskā situācija Balvu novadā

Avots: PMLP. Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas 2021.gada statistika 
liecina, ka novadā reģistrēti 118 jaundzimušie un 446 mirušie, t.i. mirušo 
skaits pārsniedz 3,8 reizes dzimušo skaitu, negatīvs pieauguma koefi cients.

Nodarbinātība un bezdarbs

Bezdarba līmenis Balvu 
novadā pēc Nodarbinātības valsts 
aģentūras informācijas uz 2021.gada 
31.decembri sasniedza 9,2% (t.i. 
reģistrēti 1113 bezdarbnieki)

Reģistrēto bezdarbnieku skaits 
pa problēmgrupām uz 2021.gada 
31.decembri ir sekojošs: ilgstošie 
bezdarbnieki – 545, invalīdi – 
bezdarbnieki – 296, jaunieši līdz 24 
gadiem – 61, pirmspensijas vecuma 
– 237. Bezdarbnieki pa vecuma 
grupām: līdz 19 gadiem – 2, 20-24 
gadu – 59, 25-29 gadu – 83, 30-34 
gadu – 78, 35-39 gadu – 86, 40-44 
gadu – 92, 45-49 gadu – 140, 50-54 
gadu – 193, 55-59 gadu – 193 un 60 
un     vairāk     gadu  –  187  novada 

iedzīvotāji. Ir novērojama tendence, 
ka pirmspensijas vecuma grupās 
ir vislielākais bezdarbnieku skaits. 
Salīdzinājumā ar vidējo bezdarbnieku 
skaitu Latgales reģionā, kas ir 
10,6%, Balvu novada bezdarbnieku 
procentuālais īpatsvars ir mazāks par 
1,4%.

Atbilstoši Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) datiem vispārējā 
valdības sektorā (vispārējās valdības 
sektors ietver valsts un pašvaldību 
budžeta iestādes, sociālās 
apdrošināšanas fondu, valsts un 
pašvaldību kontrolētas un fi nansētas 
kapitālsabiedrības) strādājošo 
mēneša vidējās darba samaksas 
(bruto) 2021.gada 2.ceturksnī bija 
771,00 euro.

Avots: PMLP
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2020.gadā jaunizveidotajā Balvu 
novada teritorijā reģistrēti 40 jauni 
uzņēmumi, bet likvidēti 46. 2021.
gada deviņos mēnešos reģistrēts 
gandrīz tikpat jaunu uzņēmumu, 
cik pērn visa gada laikā. Likvidēto 

uzņēmumu skaits gan, salīdzinot 
ar gadu iepriekš, atkal audzis. 
Šobrīd Balvu novadā reģistrēti 
1396 uzņēmumi, no tiem 45,7% ir 
zemnieku saimniecības, bet 39,54% 
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Avots: Lursoft.

Pašvaldības kopbudžets

Balvu   novada   pašvaldības  kopbudžeta  ieņēmumi  2022. gada plānoti 
27 542 662 euro, kas ir par 14% mazāk nekā 2021.gadā (32 029 558 euro). 
Balvu novada pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2022.gadam ir plānoti 30 707 
227 euro, kas ir par 21,7% mazāk, nekā 2021.gadā (39 237 680 euro). 

Budžeta pozīcija summa (euro)
I

Atlikums uz gada sākumu, t.sk. 4048721
pamatbudžeta 4046889
ziedojumu un dāvinājumu 1832
Ieņēmumi, t.sk. 27542662
pamatbudžeta 27542662
Aizņēmumi, t.sk. 1104734
pamatbudžeta 1104734

Kopā fi nansēšanas avoti, t.sk. 32696117
pamatbudžeta 32694285

ziedojumu un dāvinājumu 1832
II

Izdevumi, t.sk. 30707227
pamatbudžeta 30705445
ziedojumu un dāvinājumu 1832
Aizņēmumu atmaksa, t.sk. 932293
pamatbudžeta 1719135

Kopā fi nansēšana, t.sk. 32428194
pamatbudžeta 32426362

ziedojumu un dāvinājumu 1832
Atlikums uz gada beigām, t.sk. 269705
pamatbudžeta 269705

Pašvaldības pamatbudžeta 
vislielākā ieņēmumu sadaļa ir 
valsts budžeta transferti,  2022. 
gada  budžetā  tie ir 12 371 712 
euro   jeb 44,92 % no pamatbudžeta 
ieņēmumiem, no tiem saņemtie 
valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim ir 6 063 556 euro jeb 22 %, 
no valsts budžeta iestādēm saņemtie 
transferti ES politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu fi nanšu palīdzības 
līdzfi nansētājiem projektiem 109 041 
euro jeb 0,3%, saņemtā dotācija no 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda  6 199 115 euro jeb 22,5% no 
visiem ieņēmumiem. 

Valsts budžeta transfertu 
noteiktam mērķim palielinājums 
pret 2021.gadu ir pamata un 
vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai par 2808 
euro, interešu izglītības pedagogu 
darba samaksai pieaugums par 
1448 euro, profesionālās vidējās 
izglītības  pedagogu darba samaksai 
par 23 432 euro, 5 - 6 gadīgo bērnu 
apmācībai pedagogu darba samaksai 
samazinājums par 12 075 euro.

Valsts budžeta dotācija 1.-4.
klašu ēdināšanai plānota 77 703 euro 
atbilstoši skolēnu skaitam izglītības 
iestādēs un mācību dienu skaitam 
2022.gadā. 

Valsts dotācija izglītības iestādēm 
mācību līdzekļu un mācību grāmatu 
iegādei  2022. gadam  ir    paredzēta 
38 766 euro, kas ir par 12 098 
euro mazāk kā 2021.gadā, uz katru 
skolēnu paredzēti 17,86 euro gadā.

2020.gadā gadā dinamika  mainījusies un turpinās iepriekšējo gadu tendence, 
kad likvidējamo uzņēmumu skaits  pārsniedz  no jauna reģistrēto uzņēmumu 
skaitu. Šie rādītāji atbilst  vispārējām tendencēm Latvijā, kur arī vairākus 
gadus pēc kārtas reģistrēts likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums.

Populārākās 
uzņēmējdarbības nozares Balvu 

novadā:

• Jauktā lauksaimniecība;
• Graudaugu, pākšaugu un eļļas 

augu sēklu audzēšana;
• Mazumtirdzniecība;
• Piena lopkopība;
• Mežizstrāde.

Lielākās uzņēmējdarbības 
nozares Balvu novadā pēc 

kopējā apgrozījuma 
2020.gadā:

• Mežizstrāde: 8,96 milj. euro;
• Kravu pārvadājumi pa 

autoceļiem: 8,14 milj. euro;
• Jauktā lauksaimniecība: 7,75 

milj. euro;
• Graudaugu, pākšaugu un eļļas 

augu audzēšana: 6,81 milj. 
euro;

• Mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos, 
kuros galvenokārt pārdod 
pārtikas preces: 2,77 milj. 
euro.

Kopumā, pēc Lursoft 
apkopotās informācijas, Balvu 
novada uzņēmumu pamatkapitālos 
ārvalstnieki ieguldījuši 1,67 milj. 
euro, no kuriem 1,19 milj. euro 
ieguldījušas personas no Zviedrijas. 
Pēc piesaistīto ārvalstu ieguldījumu 
apjoma Balvu novads starp visām 
Latvijas pašvaldībām pētījuma 
sagatavošanas brīdī ierindojas 
38. pozīcijā, blakus Kuldīgas un 
Alūksnes novadiem.

Būtiskākās izmaiņas, kas 
ietekmē Balvu novada 
pašvaldības 2022.gada 

budžetu:

• vērtētie ieņēmumu pieaugums 
par 507 292 euro, izlīdzināto 
ieņēmumu pieaugums par 
3,4%;

• gada 1.septembrī vispārējas, 
profesionālās un profesionālās 
ievirzes izglītības pedagogiem 
ir noteikta alga par likmi 830 
euro, pirmsskolas izglītības 
pedagogiem 872 euro par likmi, 
pašvaldību fi nansēto pedagogu 
atalgojuma paaugstināšanai 

nepieciešami 207 083 euro;
• Pašvaldība nodrošina 

brīvpusdienas 5-6.gadīgo 
bērniem, 1-12.klašu skolēniem;

• Pašvaldība paredz papildus 
186 620 euro sociālo pabalstu 
izmaksu palielināšanai.
Balvu novada pašvaldības 

2022.gada budžets izstrādāts, 
ievērojot likumos “Par pašvaldību 
budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par 
budžetu un fi nanšu vadību”, kā arī 
citus normatīvos aktos paredzētās 
prasības.

Balvu novada pašvaldības 
2022.gada budžeta prioritātes 

ir sekojošās:

• sociālo pabalstu saglabāšana 
maznodrošinātajai sabiedrības 
daļai;

• novada infrastruktūras attīstība 
un sakārtošana, turpinot 
piesaistīt Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfi nansējumu 
projektu īstenošanai;

• kvalitatīvas izglītības iestāžu 
tīkla nodrošināšana;

• nekustāmo īpašumu 
sakārtošana tādējādi uzlabojot 
dzīves vides kvalitāti Balvu 
novadā;

• uzņēmējdarbības attīstība 
Balvu novadā, palielinot privāto 
investīciju reģionā;

• pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana novada 
iedzīvotājiem.

• 
Balvu novada pašvaldības 2022.

gada budžeta prioritātes turpina 
attīstīt izglītību, sociālo aizsardzību, 
kultūru un sportu, veselības 
pakalpojumus, sabiedrības kārtību 
un drošību.

Balvu novada pašvaldības 
budžets balstīts uz četru novadu 
attīstības programmu prioritātēm. 
Jauna attīstības dokumentu izstrāde 
ir jau noslēguma fāzē. Balstoties uz 
attīstības programmu pašvaldība 
ir izvirzījusi attīstības mērķus 
nākamajam periodam un rīcības 
to sasniegšanai – turpinās darbs 
pie projektu realizācijas teritoriju 
attīstībai, pašvaldības teritorijas 
infrastruktūras uzlabošanas, jauno 
objektu izveides.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi 
– iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu 
nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, 
naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī 
citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts 
un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu maksas pakalpojumu 
ieņēmumiem.

BUDŽETA IEŅĒMUMI



PAŠVALDĪBA INFORMĒBALVU NOVADA ZIŅAS WWW.BALVI.LV

7

Atbilstoši ministru kabineta 
noteikumu grozījumiem par 
medicīnas personāla atalgojuma 
paaugstināšanu, valsts dotācija 
feldšeru – veselības punktu 
uzturēšanai tiek plānota 129 269 
euro gadā. Pašvaldību autoceļu (ielu) 
fonda uzturēšanai valsts dotācija ir 
863 641 euro, kas ir par 16 207 euro 
mazāk kā 2021.gadā. Valsts dotācija 
profesionālās ievirzes izglītības 
pedagogu darba samaksai 2021.gadā 
ir paredzēta 776 457 euro.  2022.
gadā ir paredzēts valsts atbalsts 
mājokļu pabalsta segšanai 155 000 
euro apmērā. 

Nodokļu ieņēmumi 2022.gadā 
tiek plānoti 9 715 470 euro jeb 35,3% 
no pamatbudžeta  ieņēmumiem, 
kas ir par 13,4% lielāki nekā 2021.
gadā (8 566 226 euro). Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 2022.gadam ir 
plānots 8 556 942 euro apmērā, kas 
ir par 1 128 657 euro vairāk nekā 
2021.gadā (7 428 285 euro), budžetā 
iekļauta speciālā dotācija 601 034 
euro. Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi ir plānoti  1 113 528 
euro apmērā, t.sk. parādu samaksa 
236 183 euro. Nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumi kārtējam gadam 
ir plānoti par 909 euro lielāki, nekā 
2021.gadā plānoti. Dabas resursu 
nodokļa ieņēmumi 2022.gadam 
plānoti 45 000 euro apmērā. 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 
(ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem, par 
īpašuma nomu un īri u.c. maksas 
pakalpojumi) plānoti 4 113 751 euro 
un kopējos ieņēmumos to īpatsvars 

ir 14,94%. Ir plānota maksa par 
izglītības pakalpojumiem 171 643 
euro. Ieņēmumu par nomu un īri 
tiek plānoti 459 514 euro apmērā, 
tai skaitā, par telpu nomu 119 342 
euro, zemes nomu 301 945 euro. 
Maksas pakalpojumu ieņēmumi ir 
plānoti lielāki par 721 368 euro pret 
2021.gadā plānoto, pieaugums ir 
pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” 
maksas pakalpojumu sniegšanā, 
zemes nomas parādu ieņēmumi, 
plānota pievienotās vērtības nodokļa 
atmaksa projektu realizācijas 
rezultātā.

Pašvaldību budžeta transferti 
2022. gada budžeta ieņēmumos 
veido 1,38% jeb 381 433 euro, kas 
ir mazāki nekā 2021.gadā (779 637 
euro). Samazinājums skaidrojams ar 
novadu apvienošanos, vairs nenotiek 
savstarpējie norēķini par izglītības 
pakalpojumiem starp bijušajiem 
novadiem.

Nenodokļu ieņēmumi 2022.
gadam ir plānoti 443 619 euro, 
kas ir 1,61% no pamatbudžeta 
ieņēmumiem, tai skaitā, ieņēmumi 
no pašvaldības īpašuma pārdošanas 
388 862 euro, salīdzinot ar 2021.
gadā   plānoto,   samazinājums   par 
204 555 euro.

Kopējie plānotie pamatbudžeta 
fi nanšu resursi ir 32 694 285 
euro, kas sastāv no pamatbudžeta 
plānotajiem ieņēmumiem 27 542 662 
euro, plānotajiem aizņēmumiem no 
Valsts kases 1 104 734 euro, atlikuma 
uz gada sākumu 4 046 889 euro. 
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 
gada sākumā netiek plānoti.

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu 
uzturēšanai ir paredzēti 3 275 787 
euro apmērā, kas sastāda 10,7 % no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Vispārējos valdības dienestos ir 
paredzēti pašvaldības administrācijas 
izdevumi, deputātu darba samaksa, 
pagastu pārvalžu administratīvie 

izdevumi. Izpildvaras funkciju 
administrēšanai, ko veic  Balvu 
novada pašvaldība, noteikts budžets 
1 713 632 euro, deputātu darba 
samaksai, t.sk. Domes priekšsēdētāja 
un domes priekšsēdētāja vietnieka 
atlīdzībai, 168 262 euro. 

Bijušo pagastu padomju un 
pilsētas domju vadītāju pabalstiem ir 
plānoti 194 937 euro, komisiju darba 

samaksai 27 800 euro. 
Pagastu un pilsētu pārvaldēm 

administratīvo funkciju veikšanai 
paredzēti 899 151 euro. Aizņēmumu 
apkalpošanas maksājumi tiek plānoti 
65 752 euro apmērā atbilstoši 
noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 
ar Valsts kasi, tai skaitā apkalpošanas 
maksai 26 083 euro un procentu 
apmaksai 39 669 euro. 

Biedru maksas plānotas 44 661 
euro un izdevumiem neparedzētiem 
gadījumiem     noteikti     asignējumi 
20 000 euro. 

Balvu novada pašvaldībā 
darbojas Vienotais valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrs (ar punktiem Balvos, Viļakā, 
Rugājos, Lazdukalnā, Baltinavā un 
Tilžā),  plānotais budžets 2022.
gadam ir 119 608 euro. Vispārējos 
valdības dienestos 2022. gadā 
ir iekļauts teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu    projekta    
izstrādei    21 984 euro. 

Sabiedriskā kārtība un 
drošība

Sabiedriskās kārtības un 
drošības nozares izdevumi noteikti 
319 464 euro apmērā jeb 1% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
Balvu novada pašvaldības policijas 
uzturēšanai plānoti 174 797 euro. 
Pašvaldības policijas darbības 
veikšanai ir divi transportlīdzekļi, 
visiem darbiniekiem ir paredzēta 
veselības apdrošināšana, dzīvības 
nelaimes apdrošināšana.
Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai 
ir plānoti 93 430 euro. Atskurbtuves 
darbības nodrošināšanai ir paredzēti 
51 237 euro.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības 
nodrošināšanai plānoti izdevumi 
2022.gadam 3 262 828 euro apmērā 
jeb 10,6% no kopējiem izdevumiem. 
Balvu novada pašvaldības Būvvaldes 
funkciju   nodrošināšanai    paredzēti 
81 918 euro. Pašvaldības nodokļu 
samaksai     valstī       ir      paredzēti 
70 000 euro. 2022.gadā biznesa 
ideju konkursam, kur var pieteikties 
topošie uzņēmēji uz pašvaldības 
atbalstu, paredzēts fi nansējums 50 
000 euro apmērā. Pašvaldība turpina 
saņemt un realizēt fi nansējumu 
no valsts budžeta algotiem 
sabiedriskiem darbiem 158 997 
euro. 2022.gadā valsts dotācija 
autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai 
ir pamatbudžeta sastāvdaļa, tam ir 
paredzēts fi nansējums 863 641 euro, 
kas sadalīti pa administratīvajām 
teritorijām, pārējais fi nansējums no 
atlikuma uz gada sākumu. Pašvaldība 
šogad paredz pabeigt realizēt grants 
ceļu posma pārbūves projektu, 
turpinot Bērzu ielas posma pārbūvi un 
autostāvvietas seguma atjaunošanu 
Balvu pilsētā  par 359 542 euro, 
Vidzemes un Tautas ielu posmu 
pārbūvi Balvos par 228 672 euro, 
Baltinavas ciema ielu atjaunošanas 
darbus par 154 863 euro. 

Pašvaldība realizē četrus Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projektus, kas veicinās 
tūrisma attīstību un uzņēmēju 
vides uzlabošanu un apmācību, 
tam paredzēts fi nansējums 70 797 
euro. 2021.gadā ir uzsākts darbs 
pie Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
“Amatu prasmes tūrisma telpā”, kur 
paredzēts sakārtot Balvu muižas 
telpas pirmajā stāvā, fi nansējums 
2022.gadā ir 228 303 euro.

Ziemeļlatgales biznesa un 
tūrisma centra fi nansēšanai 
paredzēti 141 925 euro. Turpinās 

uzņēmējdarbības attīstības projektu 
realizācija, tiks sakārtota teritorija 
Partizānu ielā 66, Balvos, pārbūves 
Partizānu ielas posmu Balvos un 
Balvu ielas posmu Kubulos, kopējais 
fi nansējums tam paredzēts 587 438 
euro.

Vides aizsardzība

Pašvaldības budžetā 2022.
gadam vides aizsardzības 
pasākumiem paredzēti 164 026 euro 
jeb 0,5% no kopējiem pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem. Dabas 
resursu nodokļa ieņēmumi ir novirzīti 
uz Balvu attīrīšanas iekārtu nosēddīķu 
pārbūves darbu pabeigšanai, 
Kupravas teritorijas piesārņojuma 
sanācijas plāna izstrādei un citiem 
vides aizsardzības pasākumiem par 
70 917 euro. 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības budžetā 2022.
gadam novada teritorijas un 
mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 
3 937 676 euro jeb 12,8% no 
kopējiem pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem. Ielu apgaismojuma 
uzturēšanai Balvu pilsētā ir paredzēti 
158 563 euro. Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai paredzēti 3 770 
127 euro, no tiem pašvaldības 
aģentūras    “San  -  Tex”     izdevumi 
1 532 979 euro, tai skaitā pašvaldības 
dotācija 276 260 euro apmērā 
paredzēta pilsētas labiekārtošanai 
un apzaļumošanai, lietus ūdens 
kanalizācijas uzturēšanai. 

2022. gadā ir paredzēts 
fi nansējums    arboristu   
pakalpojumiem koku izgriešanai 
kapos visā novadā 30 000 euro, 
līdzfi nansējumam iedzīvotājiem 
centralizētā ūdensvada un 
kanalizācijas pieslēgumiem 16 250 
euro, pašvaldības līdzfi nansējums 
iekšpagalmu sakārtošanai, 
asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu 
izbūvei, daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
37 000 euro, nekustāmā īpašuma 
vērtēšanai un dokumentācijas 
sakārtošanai  101 280 euro, 
videonovērošanas kameru 
uzstādīšanai Balvu pilsētā 3040 euro, 
zemes gabala iegādei Dzirnavu ielā 23 
un 23a, Viļakā, paredzēti 8 000 euro. 
2022.gadā ir plānots fi nansējums 
tehniskās dokumentācijas izstrādei 
Rugāju pagasta ūdenssaimniecības 
attīstībai II. kārtai 18 000 euro. 
Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektam 
“Veco    parku    jaunā    dzīve” 2022. 
gadā    ir    paredzēts     fi nansējums 
21 594 euro. Pašvaldība 2022.gadā 
ir ieplānojusi fi nansējumu tehniskās 
dokumentācijas izstrādei 150 000 
euro.

Veselība
 
Veselības iestāžu uzturēšanai 

paredzēti 227 654 euro, kas ir 0,7 
% no pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem. Novadā darbojas deviņi 
feldšeru – veselības punkti, kas 
daļēji tiek fi nansēti no valsts budžeta 
gan feldšeru algām, gan punkta 
uzturēšanai, kā arī zobārstniecības 
kabinets Rugājos. No pašvaldības 
līdzekļiem ir paredzēta datortehnikas 
iegāde Kupravas un Vīksnas punktiem 
par 2000 euro.

Medicīniskā  personāla  
atalgojuma paaugstināšanas 
rezultātā, pieaug par 4,8% 
fi nansējums no valsts dotācijas. 
2022.gadā turpinās veselības 
veicināšanas projekts, kam paredzēti 
75 612 euro. 

BUDŽETA IZDEVUMI

Balvu novada pašvaldības fi nanšu 
resursi ir paredzēti pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai - pašvaldības 
izglītības, kultūras, sporta iestāžu, 
sociālā dienesta uzturēšanai 
un iedzīvotāju sociālā atbalsta 
fi nansēšanai, novada pasākumu 
fi nansēšanai, novada infrastruktūras 
uzturēšanai. Pašvaldības kopbudžeta 
izdevumi 2022.gadā plānoti 30 707 
227 euro, no tiem pamatbudžeta 
izdevumi 30 705 445 euro, ziedojumi 
un dāvinājumi – 1832 euro, 
pašvaldības    aizņēmumu    atmaksa 
1 719 135 euro. 

Kopbudžeta izdevumi ir 

mazāki par 21,7% nekā 2021.gadā 
(39 237 680 euro).  Izdevumu 
fi nansēšanai tiks izmantots budžeta 
līdzekļu atlikums gada sākumā, 
kas sastāda 4 048 721 euro, no tā 
pamatbudžeta atlikums 4 046 889  
euro,  ziedojumi un dāvinājumi – 
1832 euro, kā arī aizņēmumu līdzekļi 
1 104 734 euro apmērā ES fondu 
līdzfi nansēto projektu realizācijai. 
Pašvaldības budžetā ir paredzēti 
izdevumi infrastruktūras uzturēšanai, 
iestāžu fi nansēšanai, ES projektu 
līdzfi nansējumam, valsts dotāciju 
izlietojums pašvaldības funkciju 
izpildei.
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Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas, sporta, kultūras un 
reliģijas izdevumiem pašvaldības 
2022. gada budžetā paredzēts 
fi nansējums 2 602 555 euro jeb 
8,5% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. Sporta infrastruktūras 
nodrošināšanai novadā ir paredzēti 
176 126 euro, tai skaitā sporta 
pasākumiem novadā 57 198 euro.  
Bibliotēku uzturēšanai ir paredzēti 
510 029 euro. Balvu novada četru 
muzeju uzturēšanai paredzēti 252 
418 euro. Kultūras namu izdevumu 
fi nansēšanai ir paredzēti 1 050 
016 euro. Sabiedrisko attiecību 
pasākumiem ir paredzēti 85 547 
euro. 2021.gada nogalē ir izveidota 
Kultūras pārvalde, kuras darbībai 
ir paredzēti  65 159 euro un 
pasākumiem 50 147 euro. Reliģisko 
organizāciju atbalstam ir paredzēti 
15 000 euro. Pašvaldība 2022.
gada budžetā paredz fi nansējumu 
nevalstisko organizāciju projektu 
realizācijas līdzfi nansējumam 10 
000 euro apmērā. No valsts budžeta 
dotācijas ir paredzēti līdzekļi 85 000 
euro apmērā Nacionālo partizānu 
mītnes vietnes Stompaku purvā 
atjaunošanai. 2022.gadā turpinās 
atjaunošanas darbi Balvu muižā par 
285 511 euro. No pašvaldības budžeta 
ir paredzēta datortehnikas iegāde 
Nemateriālās kultūras mantojuma 
centram „Upīte”, Vīksnas un Krišjāņu 
Tautas namiem par 2500 euro.

Izglītība

Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu sadaļa – izglītības iestāžu 
uzturēšana un ar izglītību saistīto 
pasākumu fi nansēšana - plānoti 
11 405 084 euro jeb 37,1%, kas 
ir lielāka pašvaldības izdevumu 
pozīcija. 2022.gadā ir paredzēta 
pašvaldības dotācija 370 985 euro 
1.-12.klašu skolēnu brīvpusdienām, 
5. - 6. gadīgo bērnu brīvpusdienām, 
internāta skolēnu ēdināšanai. 1.-
4. klašu skolēnu brīvpusdienām no 
valsts budžeta līdzekļiem – 77 703 
euro, kas daļēji sedz ēdināšanas 
izmaksas. Izglītības iestāžu 
2022.gada budžets: pirmsskolas 
izglītības iestādēm 1 735 761 euro, 
pamatskolām (sākumskolām) – 2 
411 320 euro, vidusskolām – 4 246 
459 euro, profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm – 1 827 915 euro.  
Finansējums 279 791 euro apmērā 
paredzēts Izglītības pārvaldes 
funkciju veikšanai, Izglītības 
pārvaldes pasākumiem ir paredzēti 
51 940 euro. 141 460 euro paredzēti 
norēķiniem par citu pašvaldību 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Izdevumi skolēnu transporta 
kompensācijām ir paredzēti 20 740 
euro apmērā. Izglītības iestāžu ES 
fondu projektu fi nansējums 2022.
gadam paredzēts 269 573 euro. 
Pašvaldības budžetā ir paredzēts 
priekšfi nansējums Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības projektam 
„Robonet” 26 254 euro, Rugāju 
vidusskolas ventilācijas sistēmas 
izbūvei paredzēti 77 535 euro. 
Balvu novada Bērnu un jauniešu 
centram ir paredzēta valsts dotācija 
aprīkojumam 10 000 euro apmērā. 
Skolēnu pārvadājumiem Balvu 
novadā ir paredzēti 291 668 euro.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzībai 2022.
gadā ir plānoti 5 510 371  euro 
apmērā jeb 17,9% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem. No 
pašvaldības fi nansējuma sociālai 
aizsardzībai 1 039 905 euro 
paredzēti pabalstiem un palīdzībai 
pašvaldības maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem. Pansionāta “Balvi” 
darbības nodrošināšanai paredzēti 
1 530 649 euro, Rugāju sociālās 
aprūpes centram 301 720 euro, 
Viļakas sociālās aprūpes centram 248 
301 euro, Šķilbēnu sociālās aprūpes 
mājai 196 528 euro.  Sociālajiem 
pakalpojumiem paredzēti 155 266 
euro, sociālo māju uzturēšanai 
23 592 euro, sociālā pārvaldes 
darbībai 654 909 euro, bāriņtiesai 
242 722 euro. Sociālā pārvaldes un 
bāriņtiesas darbiniekiem ir paredzēta 
veselības apdrošināšana. 2022.gada 
budžetā ir paredzēts fi nansējums 
biedrībām – 7680 euro. 2020.
gadā turpinās projekti – Asistenta 
pakalpojumi personām ar invaliditāti 

403 451 euro, Deinstitucionālizācijas 
pasākumu īstenošana Latgales 
reģionā 170 358 euro, profesionālā 
sociālā darba attīstība pašvaldībās 
27 854 euro. 2021.gadā ir atvērti 
Dienas sociālās aprūpes centrs 
Benislavā, kam paredzēti 88 477 
euro, Daudzfunkcionālāis sociālo 
pakalpojumu centrs Balvos ar 
fi nansējumu 254 227 euro, Dienas 
aprūpes centrs un grupu dzīvokļi 
Viļakā ar fi nansējumu 132 308 euro.  
Valsts dotācija ir paredzēta mājokļu 
pabalstu segšanai 155 000 euro 
apmērā. 

Ziedojumu un dāvinājumu 
izdevumi paredzēti  Balvu novada 
muzejam 704 euro,  Ebreju kapu 
sakārtošanai 600 euro un Viduču 
pamatskolai 528 euro.

Saistības

Uz 2022.gada 1.janvāri 
pašvaldībai ir 127 aizņēmumu 
līgumi un viens galvojums,  no tiem 
2022.gadā beigsies atmaksa 14 
līgumiem. Balvu novada pašvaldības 
saistību apjoms ir 19 622 070 euro 
(par 282 433 euro mazāk nekā 
2021.gada 1.janvāri). 2022.gadā 
pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 1 
784 887 euro, t.sk. 1 719 135 euro 
pamatsummu atmaksa, procentu un 
apkalpošanas maksājumi ir 65 752 
euro.  Kredītportfelis uz 2022.gada 
1.janvāri ir 8,3%.

Balvu pilsētas pārvalde

Balvu novada dome 2021. 
gada 23.decembrī pieņēma 
saistošos noteikumus Nr. 
19/2021 “Par Balvu novada 
pašvaldības līdzfi nansējuma 
apjomu un tā piešķiršanas 
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai un 
piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”, kas nosaka 
kārtību, līdzfi nansējuma 
apmēru un piešķiršanas 
nosacījumus, kādā Balvu 
novada pašvaldība līdzfi nansē 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumus, 
lai nodrošinātu energoresursu 
patēriņu samazinājumu, kā 
arī piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanas pasākumus.
Līdzfi nansējumu var saņemt:
• 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 euro. Pašvaldība var 
līdzfi nansēt ar fi nanšu līdzekļiem, ja ir 
ieplānots budžetā, vai ar Pašvaldībai 
pieejamiem otrreizējās izmantošanas 
materiāliem nepieciešamajā apjomā 
bez piegādes uz vietas.

Līdzfi nansējuma saņemšanai 
pretendenta pilnvarotā persona 
iesniedz pieteikumu un reģistrācijas 
anketu pašvaldībai līdz katra gada 30. 
aprīlim, pievienojot tam sekojošus 
dokumentus:
• tiesiskā kārtā noslēgta 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
(apsaimniekošanas) līguma kopija 
(uzrādot oriģinālu);
• izziņu, kurā norādīti aprēķinātie 
un samaksātie maksājumi par 
apsaimniekošanu un komunālajiem 
pakalpojumiem;
• dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv 

ne mazāk kā 51 % no kopējā 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu 
skaita, kopsapulcē vai citā Dzīvokļa 
īpašuma likumā dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmuma pieņemšanai 
paredzētā kārtībā un veidā, 
balsojot “par”, ir pieņemto lēmumu 
par mājas energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu vai teritorijas 
labiekārtošanu protokola kopiju 
(uzrādot oriģinālu);
• tirgus izpētes kopsavilkuma kopiju, 
sertifi cēta būvinženiera apstiprinātu 
kopējo darbu tāmes kopiju un, 
ja normatīvie akti to pieprasa, 
pašvaldības būvvaldē apstiprinātu 
būvniecības ieceres dokumentācijas 
kopiju. 

Sīkāka informācija: Maruta 
Castrova (tālrunis: 26162614), 
Jānis Morozovs (tālrunis: 
29145308).

Balvu novada Sociālā pārvalde 

Saskaņā ar veiktajiem 
grozījumiem  Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanās 
likumā, no 2022.gada 1.janvāra 
līdz 2022.gada 31.maijam tiek 
palielināts mājokļa pabalsta 
saņēmēju loks, sekojošām 
iedzīvotāju grupām nosakot 
lielākus koefi cientus mājokļa 
pabalsta aprēķina formulā: 
• atsevišķi dzīvojošai pensijas 
vecuma personai vai atsevišķi 
dzīvojošai personai ar invaliditāti 
koefi cientu 2,5;
• mājsaimniecībai, kurā ir tikai 
pensijas vecuma personas 
vai personas ar invaliditāti, — 
koefi cientu 2. 

Sakarā ar minētajām izmaiņām, 
aicinām atsevišķi dzīvojošas pensijas 
vecuma personas vai atsevišķi 
dzīvojošas personas ar invaliditāti 

un mājsaimniecības, kurās ir tikai 
pensijas vecuma personas vai 
personas ar invaliditāti, vērsties 
dzīvesvietai tuvākajā Balvu novada 
Sociālās pārvaldes teritoriālajā centrā 
Balvos, Baltinavā, Rugājos vai Viļakā 
vai attālinātajā klientu apkalpošanas 
punktā pagasta pārvaldē pie sociālā 
darbinieka, lai izvērtētu iespēju 
saņemt mājokļa pabalstu. 

Mājokļa pabalstu Balvu 
novada Sociālajā pārvaldē var 
pieprasīt persona, kura dzīvo 
īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un 
tur deklarējusi savu dzīves vietu. Ja 
mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam 
īres līgumam par nekustamā īpašuma 
lietošanu (izņemot pirmās pakāpes 
radiniekus). Mājokļa pabalsta 
saņemšanas priekšnosacījums 
ir mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšana, kopā ar 
sociālo darbinieku sagatavojot iztikas 
līdzekļu deklarāciju, un faktisko 
izdevumu apmērs par mājokli. 

Iesniegumu par mājokļa 
pabalstu, tam pievienojot augstāk 
minētos dokumentus, var iesniegt:  
- attālināti dzīvesvietai tuvākajā 
Balvu novada Sociālās pārvaldes 
teritoriālajā centrā Balvos, Baltinavā, 
Rugājos vai Viļakā vai attālinātajā 
klientu apkalpošanas punktā pagasta 
pārvaldē, ievietojot īpaši paredzētā 
dokumentu kastē vai pasta kastē; 
- parakstītus ar drošu elektronisko 
parakstu nosūtīt uz  e-pastu: 
socparvalde@balvi.lv; 
- iesniegt e-pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv “Iesniegums iestādei” 
vai sūtot pa pastu uz adresi Raiņa 
iela 52, Balvi, Balvu novads, LV- 
4501. Iesniegumu saņems sociālais 
darbinieks, kurš ar personu 
sazināsies, lai izvērtētu situāciju, 
vajadzības un informētu par tālāko 
iesnieguma izskatīšanas un lēmuma 
pieņemšanas kārtību. 

Mājokļa pabalsta apmērs katrai 
mājsaimniecībai ir atšķirīgs, jo tas 

tiek aprēķināts kā starpība starp 
garantētā minimālā ienākuma 
sliekšņu summu mājsaimniecībai 
un faktiskajiem izdevumiem 
(nepārsniedzot Ministru kabineta 
noteikumos nr. 809 “Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu” (turpmāk - 
Noteikumi) 3. pielikumā noteiktos 
mājokļa lietošanas izdevumus) 
un mājsaimniecības kopējiem 
ienākumiem, izmantojot Noteikumos 
Nr.809 noteikto formulu.

Mājokļa pabalstu pārskaita 
apsaimniekotājam vai komunālo 
pakalpojumu sniedzējiem, izdevumus 
par kurināmā iegādi var segt, 
veicot pārskaitījumu piegādātājam 
vai, pamatojoties uz iesniedzēja 
veikto maksājumu apliecinošiem 
dokumentiem, pabalstu pārskaita uz 
iesniedzēja norādīto kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu 
sistēmas kontu.

Līdz 30.aprīlim var pieteikties pašvaldības līdzfi nansējuma saņemšanai 

No 2022. gada 1. janvāra izmaiņas mājokļa pabalsta saņemšanā

BALVU NOVADA ZIŅAS PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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Mūsu darbs - Jūsu drošībai! 
Agrita Luža
Foto: Balvu novada pašvaldības 
policijas arhīvs 

“Darbinieki savu darbu dara 
apzinīgi, strādā ar iniciatīvu un 
pašaizliedzīgi. Esam draudzīgs, 
radošs, strādāt gribošs 
kolektīvs. Mūsu darbs prasa 
stiprus nervus, vēsu prātu un 
savlaicīgu reaģēšanu. Darbinieku  
pieņemtie lēmumi un rīcība 
ne visiem ir patīkami, bet tas 
tiek darīts likuma vārdā un 
sabiedrības labā. Mēs pastāvīgi 
mācāmies, pilnveidojamies, 
meklējam jaunas darba formas, 
sadarbojamies un uzticamies. 
Mūsu darbs - Jūsu drošībai!” 
saka Balvu novada pašvaldības 
policijas priekšniece Rita Kravale.

Balvu novada pašvaldības 
policijai - 30 gadi 

Kā jebkurā jomā, arī šajā ir 
piedzīvotas dažādas pārmaiņas un 
šogad, 9. septembrī, Balvu novada 
pašvaldības policija atzīmēs savu 
pastāvēšanas 30. gadadienu. 
Iestāde tika izveidota 1992.gadā 
Balvu rajona  tautas deputātu 
padomes 20.sasaukuma 12.sesijā, 
pieņemot lēmumu „Par Balvu pilsētas 
municipālās policijas izveidošanu”. 

Darbinieku skaits  - 15. Savukārt 
2021.gadā 22.jūlijā, pēc reģionālās 
reformas, apvienojoties Balvu, 
Viļakas, Rugāju Baltinavas novadiem, 
tika apvienotas arī visu novadu 
pašvaldības policijas. Iestādē ir 
deviņi darbinieki - priekšnieks, četri 
vecākie inspektori un četri inspektori. 
“Pirms apvienošanas pašvaldības 
policija ar vienu štata vienību - 
priekšnieks - bija Rugāju un Viļakas 
novados. Balvu novadā priekšnieks, 
vecākais inspektors, pieci inspektori,” 
stāsta R. Kravale. Izvērtējot un 
analizējot novadu pašvaldības 
policiju profesionālās iemaņas, 
izglītību un darba pieredzi, tika 
panākta savstarpēja vienošanās, ka 
apvienoto Balvu novada pašvaldības 
policiju vadīs Rita Kravale. 

Patrulēšana tiek organizēta 
atbilstoši situācijai

Jautāta par darba ritmu 
pašvaldības policijā, priekšniece 
paskaidroja, ka dienas laikā 
patrulēšana tiek organizēta atbilstoši 
situācijai, plānotajiem uzdevumiem, 
neparedzētiem notikumiem un 
izsaukumiem. 

“Katrs rīts sākas ar Pašvaldības 
policijas dežūrējošā norīkojuma 
izbraukšanu patrulēšanas maršrutā. 
Tiek vērtēta kārtība un drošība 
pilsētā, akcentējot uzmanību uz 
mācību iestādēm un bērnudārziem. 
Liels akcents sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā tiek likts uz Balvos, 
Viļakā, Rugājos, Kubulos, Bērzpilī 
uzstādītajām videonovērošanas 
kamerām, ar kuru palīdzību tiek 
kontrolēta ne tikai sabiedriskā 
kārtība, bet arī noziedzīgi nodarījumi. 
Esam iegādājuši pārvietojamās video 
kameras, lai kontrolētu atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu 
ievērošanu. Tas dod rezultātus 
un disciplinē. Diemžēl katrai 
vietai videokameru vai policijas 
darbinieku blakus nenoliksi. Ļoti 
daudz kas atkarīgs no pašu cilvēku 
rīcības, arī līdzcilvēku attieksmes. 
Nebūsim vienaldzīgi, nebaidāmies 
aizrādīt, ja nelīdz – uzfi lmējam vai 
nofotografējam, iesūtām pašvaldības 
policijai un mēs attiecīgi rīkojamies. 
Anonimitāti garantējam!” aicina R. 
Kravale. 

Statistika par 2021. gadu 
Atskatoties uz pašvaldības 

policijas darba statistiku 2021. gadā, 
tika secināts, ka darbs tika organizēts 
ņemot vērā  Covid 19 izplatību, 
kam sekoja ārkārtējās situācijas 
izsludināšana, virkne ierobežojumu, 
kad katram pašam pienācās būtiski 
izvērtēt riskus un spēt uzņemties 
atbildību par savu un līdzcilvēku 
drošību. Tika izmantota darba forma- 
darbs un saziņa attālināti.

“Pašvaldības policijas inspektori 
ikdienā strādā paaugstinātas 
spriedzes apstākļos, tiešā saskarsmē 
ar personām, protams, ievērojot 
personīgās drošības pasākumus. 
Balvu novada pašvaldības policijā 
2021.gadā reģistrēti 668 notikumi. 
No tiem 17 ģimenes konfl ikti, 23 cita 
veida konfl ikti, saņemti 49 ziņojumi 
par klaiņojošiem mājdzīvniekiem. 
Konstatēti 29 gadījumi, kad īpašums 
netiek kopts un uzturēts atbilstoši 
saistošo noteikumu prasībām, 
apsekotas riska ģimenes 67 reizes, 
sniegts atbalsts citām iestādēm 32 
reizes, veikts preventīvo pasākumu 
kopums ar nepilngadīgajiem, 
pasākumi Covid 19 – ierobežojumu 
kontrolē u.c. . Atskurbtuvē nogādātas 
186  personas,  no  tām  51  persona  

bija guļoša. 2021.gadā uzsākti  186 
administratīvā pārkāpuma procesi. 
Darbinieki tieši piedalījušies 18 
noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, 
kad tika identifi cētas iespējamās 
vainīgās personas, informācija kopā 
ar pierādījumiem nodota Valsts 
policijas Balvu iecirkņa darbiniekiem 
tālākai rīcībai. Patiesu gandarījumu 
darbam sniedz tas, ka iedzīvotāji 
var justies droši, dzīvot sakārtotā 
vidē, ka mūsu darbu  gadījumi, 
kad tiek noskaidrotas vainīgās 
personas īpašumu tīšā bojāšanā. Tā, 
piemēram, naktī no 10. uz 11.oktobri, 
tika izsists loga stikls degvielas 
uzpildes stacijai, loga stikli izsisti 
vairākām ēkām Balvu pilsētā - Balvu 
novada Bērnu un jauniešu centram, 
divi loga stikli Balvu Profesionālajai 
un vispārizglītojošajai vidusskolas 
(muižas ēkai), trīs logu rūtis Balvu 
pamatskolai. Veicot apjomīgu darbu, 
inspektori caurskatīja visu pilsētā 
uzstādīto videonovērošanas kameru 
nofi lmēto materiālu, tādējādi fi ksējot 
izdarītos likumpārkāpumus, un ciešā 
sadarbībā ar Valsts policijas Balvu 
iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas 
darbiniekiem, tika identifi cētas 
vainīgās personas. Par notikušo 
uzsākti kriminālprocesi un notiek 
izmeklēšana,” pastāstīja pašvaldības 
policijas priekšniece. 

   Pašvaldības policijas patruļgrupa strādā pēc apstiprinātā grafi ka - 
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.08.00-22.00; 

Piektdien, sestdien no 08:00-02:00; svētdien no plkst. 10.00-22.00.

Pašvaldības policijas norīkojuma vienotais telefons: 29445114. 

Informāciju par notikumiem saņemam: 
e-pastā: pasv.policija@balvi.lv, tāpat arī caur Whatsapp.
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Ar 1.februāri 
darbu uzsācis 
Tilžas Valsts 
un pašvaldības 
vienotais klientu 
apkalpošanas 
centrs 
Iluta Jaunžeikare

Lai iedzīvotājiem 
nodrošinātu iespēju vienkopus 
iegūt informāciju un praktisku 
palīdzību valsts pārvaldes 
pakalpojumu pieteikšanā, 

ar 1.februāri Tilžā darbu ir 
uzsācis Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC). Tas atrodas 
bibliotēkas telpās (Brīvības ielā 
3A, Tilžā), kur klientus apkalpos 
VPVKAC klientu apkalpošanas 
centra speciāliste Ilze Pugača.

Iepriekš piesakoties pa 
telefonu 64563831, iedzīvotājs 
varēs vienkopus pieteikt atsevišķus 
pieprasītākos valsts un pašvaldības 
pakalpojumus, kā arī saņemt 
konsultācijas par e-pakalpojumiem, 
ko sniedz:
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūra;
• Valsts zemes dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs;
• Nodarbinātības valsts aģentūra;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde;
• Valsts darba inspekcija;
• Lauku atbalsta dienests;
• Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisija;
• Sociālās integrācijas valsts 

aģentūra;
• Būvniecības valsts kontroles 

birojs;

TILŽAS VPVKAC darba laiks būs:

Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.30;
Otrdienās no plkst.13.00 -  17.00;
Trešdienās no plkst.8.30- 12.30;
Ceturtdienās no plkst.13.00- 17.00;
Piektdienās  no plkst. 8.30 – 12.30.

Lēmumu izveidot VPCKAC 
Tilžā, Balvu novada dome pieņēma 
2021.gada 8.septembrī (Protokols 
Nr.10., 18.§), atsaucoties Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas vēstulei “Par pieteikumu 
valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidi”, kurā 
pašvaldība tika aicināta izskatīt 
iespēju pašvaldībā izveidot novada 
nozīmes vai vietējās nozīmes 
Valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centru kā 

vienotu pakalpojumu sniegšanas 
kontaktpunktu, lai iedzīvotājiem 
nodrošinātu iespēju vienkopus iegūt 
informāciju un praktisku palīdzību 
valsts pārvaldes pakalpojumu 
pieteikšanā. Šī centra izveidošanai 
Balvu novada pašvaldībai tika 
piešķirta    valsts   budžeta   dotācija 
7 200,00 euro apmērā.

Balvu novada iedzīvotāji VPVKAC 
pakalpojumus var saņemt arī klientu 
apkalpošanas centros Balvos, 
Baltinavā, Benislavā, Rugājos un 
Viļakā.
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2 0 2 1 . / 2 0 2 2 . m ā c ī b u 
gada pirmais semestris 
Balvu profesionālajā un 
vispārizglītojošajā vidusskolā 
tika pavadīts īstenojot 
“Labbūtības ceļakartes” 
aktivitātes. 

Projekta izstrāde sākās jau 
vasarā. Trīs dienas Izglītojamo 
pašpārvaldes jaunieši – Anna 
Logina, Ēvalds Miglāns un Kalvis 
Koļcovs, kopā ar skolotāju 
Kristu Medni, pavadīja Malnavas 
koledžā, kur izstrādāja projekta 
uzmetumu, plānojot aktivitātes 
gan Izglītojamo pašpārvaldei, 
gan visas skolas izglītojamajiem.  
Sākotnējās aktivitātes tika 
pa r edzē t a s  I zg l ī t o j amo 
pašpārvaldes dalībniekiem. Pirmā 
tikšanās notika ar neformālās 
izglītības treneri Sergeju 
Andrejevu. Sergejs jauniešiem ne 
vien parādīja dažādas saliedēšanās 
aktivitātes, bet arī iemācīja, 
kā no šīm aktivitātēm saņemt 
atgriezenisko saiti, liekot ikvienam 
kolektīvam kļūt saliedētākam. 
Tika izspēlētas, projekta ietvaros, 
iegādātās situāciju spēles, 
dialogu aplis, vides spēle un divi 
spēļu komplekti: “Jūtas. Sajūtas. 
Emocijas.” un “Motivācija. 
Vērtības. Vajadzības.”. Izspēlējot 
spēles, jaunieši dalījās ar savu 
pieredzi un stāstīja, kā rīkotos 
konkrētā situācijā. Aprakstīja 
savas izjūtas dažādās situācijās. 
Liels ieguvums bija jauniešu 
atbalsts vienam pret otru, kad 
kāds nevarēja izskaidrot vai 
pamatot savu situāciju.

Otrā tikšanās Izglītojamo 
pašpārvaldei bija ar psiholoģi Aiju 
Brokāni. Jaunieši aktīvi veidoja 
diskusijas ar Aiju par vērtībām, 
motivāciju un par Covid-19 radīto 
seku ietekmi uz jauniešiem, to 
mentālo veselību. Tāpat tika pildīts 

uzdevums par veiksmīga cilvēka 
īpašībām un diskutēts par katru 
no tām – aktivitāti, kreativitāti, 
atbildību, pārliecību par sevi 
un komunikatīvajām prasmēm. 
Jauniešiem bija iespēja privāti 
uzdot psiholoģei sev svarīgus 
jautājumus un saņemt padomus  
kā risināt problēmsituāciju. 
Projekta galvenā aktivitāte 
norisinājās mācību semestra 
noslēgumā – 20.decembrī. Tika 
rīkota skolas saliedētības diena 
“Sajūtu karuselis”. Sākotnēji 
pasākumā tika plānotas 3 
stacijas – Zināšanu stacija, 
Prasmju stacija un Attieksmju 
stacija. Ņemot vērā Covid-19 
ierobežojumus pulcēšanās ziņā, 
tika izveidotas deviņas stacijas, 
lai katrai klašu grupai tiktu 
nodrošināta individuāla aktivitāte. 
Pamatā tika atstātas trīs galvenās 
stacijas, katrai izveidojot vairākas 
aktivitātes.
1.Zināšanu stacija – jaunieši 
dalījās un veidoja diskusiju ar 
katru klašu grupu par jauniešu 
mentālās veselības problēmām 
Covid-19 pandēmijas laikā. Tāpat 
tika runāts par veiksmīga cilvēka 
īpašībām un motivāciju.
2. Prasmju stacija – šajā 

stacijā tika izveidotas četras 
apakšstacijas. Šo staciju mērķis 
bija saliedēt klašu kolektīvus ar 
sportiskām aktivitātēm, kurās 
nenotiek sacensības. Mērķis – 
jauniešiem jāmācās sadarboties 
un komunicēt savā starpā.
3.Attieksmju stacija – šajā 
stacijā tika izveidotas četras 
apakšstacijas. Šo staciju mērķis 
bija savu iekšējo izjūtu izprašana, 
pozitīvas vides radīšana klases 
kolektīvā.

Pēc aktivitātēm katras 
klases kolektīvs veidoja 
atgriezenisko saiti – plakātu 
“Sajūtu karte”, lai nodotu savas 
dienas laikā gūtās emocijas, 
pieredzi un sajūtas. Tāpat tas 
bija lielisks materiāls izglītojamo 
pašpārvaldes jauniešiem, lai 
saprastu, ko nepieciešams uzlabot 
vai mainīt rīkojot nākamos 
pasākumus “Sajūtu vilciens”. 
Vēlamies pateikties Jaunatnes 
starptaut isko programmu 
aģentūrai par doto iespēju realizēt 
projektu Balvu profesionālajā un 
vispārizglītojošajā vidusskolā. 
Tāpat lielu paldies sakām mūsu 
mentoram Sergejam Andrejevam 
par sniegto atbalstu visa projekta 
garumā!

Jauniešu iniciatīvu projekts “Labbūtības 
ceļakartes” Balvu profesionālajā un 
vispārizglītojošajā vidusskolā
Krista Medne (informācija un foto)

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās 
vidusskolas pedagogi piedalījās apmācībās 
Turcijā
Krista Medne (informācija un foto)

No 2022.gada 10.janvārim līdz 14.janvārim, 
Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības 
starpskolu stratēģiskās partnerības projekta 
„My e-story” (projekta nr. 2020-1-ES01-
KA229-078654_2)   ietvaros, trīs Balvu 
profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 
pedagogi (BPVV) – Krista Medne, Sintija 
Heninga un Elita Gaile piedalījās pedagogu 
īstermiņa apmācībās, kas notika Tarsus, 
Turcijā. Šajā projektā partnervalstis ir Spānija, 
Turcija (2), Apvienotā Karaliste, Latvija un 
Portugāle.

Visu nedēļu pedagogi apguva dažādu digitālo 
rīku, tādu kā MIRO, WORDWALL, PLAYFACTILE u.c. 
pamatdarbības principus un to pielietojumu darbā. 
Tāpat pedagogi vēroja dažādas mācību stundas, 
iepazinās ar to, kā Turcijas kolēģi mācību stundās 
izmanto digitālos rīkus, digitālos mācību materiālus.

Pedagogiem bija iespēja arī apskatīt nozīmīgākos 
apskates objektus Tarsus un  blakus esošajās 
pilsētās. BPVV Erasmus+ programmā īstenoto 
projektu “My e-story” līdzfi nansē Eiropas Savienība. 
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts 

izglītības   attīstības   aģentūras  (VIAA) mājaslapas 
www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas 
mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Jaunie vokālisti plūc 
uzvaras laurus
Rita Kočerova (informācija un foto)

2021.gada decembrī notika 
piektais Starptautiskais jauno vokālistu 
konkurss ,,Gaismas dziesmas Kandavā”. 
Attālinātajā konkursā tika iesūtīti 197 
video, kuros piedalījās 458 dziedātāji no 
38 Latvijas vietām.  

Konkursu vērtēja ļoti kompetenta žūrija: 
Kristaps Krievkalns – mūziķis, komponists, 
mūzikas producents, aranžētājs, koncertu 
un šovu muzikālā pavadījuma autors, Rūta 
Dūduma-Ķirse – soliste (Framest, m/a 
Vintāža), vokālā pedagoģe RDKS mūziklu 
nodaļā, podkāsta vokālistiem MIKROFONS 
vadītāja, Rihards Millers – Nacionālās operas 
solists, Vineta Elksne – soliste (Lady’s sweet), 
mūzikas pedagoģe, Intara Busuļa pavadošās 
grupas „Abonomenta orķestris” dalībniece.

Balvu Mūzikas skolu pārstāvēja Ērika 
Indrika, 4.klase (Atzinība), Angelīna 
Krivošejeva, 8.klase (3. vieta) un Sigita Keiša, 
8.klase (3. vieta). Meiteņu skolotāja ir Linda 
Vītola, koncertmeistari – Daiga Elksnīte un 
Viktors Bormanis. Visi konkursa priekšnesumi 
redzami www.youtube.com konkursa kanālā 
“Gaismas Dziesmas Kandavā 2021”.

Savukārt mēnesi vēlāk, 2022.gada 
22.janvārī, Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolā, notika XI Terēzes Brokas 
Jauno dziedātāju konkurss  kurā vēlreiz 
ļoti veiksmīgi startēja Balvu Mūzikas skolas 
pedagoga, IP Kora klases metodiskās komisijas 
vadītājas Lindas Vītolas audzēkņi. 

Kā vairums pašreiz notiekošo konkursu, 
arī šis noritēja ar ierakstu starpniecību. Žūrijas 
komisijai tika nosūtīti četri video - audio 
faili. Konkursa rezultāti priecē, jo visi mūsu 
dziedātāji nokļuvuši laureātu godā. 3.klases 
audzēknis Mārcis Poševs, 8.klases audzēknes 
Sigita Keiša un Angelīna Krivošejeva izcīnīja 
2. vietu. Jāpiebilst, ka šajās vecuma grupās 
1. vieta netika piešķirta. Savukārt 7.klases 
audzēknis Rainers Bukšs savā vecuma grupā 
saņēma diplomu kā 1. vietas ieguvējs. 

Sveicam jaunos māksliniekus ar 
kārtējo uzvaru un pateicamies skolotājai 
Lindai Vītolai un koncertmeistaram 
Viktoram Bormanim!

Sigita Keiša.

Rainers Bukšs.
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Sarmīte Keisele (informācija un foto)

Balvu Sporta skolas 
vieglatlēti sekmīgi ir uzsākuši 
ziemas sacensību sezonu, 
iegūstot godalgotas vietas un 
iespēju piedalīties Latvijas 
jaunatnes čempionātos dažādās 
vecuma grupās.

Aizvadītā gada decembra vidū, 
no 17.-18.decembrim, Valmierā 
notika “Ziemassvētku kauss 2021 
vieglatlētikā” sacensības, kurās U-18 
grupā Raits Markus izcīnīja 2.vietu 
lodes grūšanā, viņa raidītā 5 kg 
smagā lode sasniedza 13,18m.

Šī gada 8.janvārī Valmiera 
uzņēma savā jaunajā vieglatlētikas 
manēžā ne tikai sportistus no 
Latvijas, bet arī no Igaunijas.  
Starptautiskajās sacensībās 

“Valmiera – Valga” piedalījās pieci 
sportisti no Balvu novada.  U-16 
grupā Toms Silinieks piedalījās 60 
m skrējienā, sasniedzot rezultātu 
8,37 sek. un izcīnot 12.vietu. U-18 
grupā lielisks starts izdevās 2021.
gada labākajam Latvijas un Baltijas 
diska metējam (U-16 grupa) Raitam 
Markus. Viņš lodi raidīja 14,31 m tālu 
un izcīnīja 1.vietu. Šajā grupā lodes 
grūšanā startēja arī Kristers Pipcāns, 
kurš izcīnīja 4.vietu (10,69 m). 
U-20 grupā Dāvis Stepanovs lodes 
grūšanā (6 kg) izcīnīja 2.vietu (13,18 
m), Evelīna Krakope 60 m skrējienā 
ieguva 13.vietu (8,71 sek).

Kuldīgā 15. janvārī “LVS/
Sportland kauss” 1.posma sacensībās 
startēja četri sportisti. U-18 grupā 
Rainers Ušāns Čips ieguva 5.vietu 
lodes grūšanā (11,93m) un 8.vietu 

tāllēkšanā (5,09 m). Kristeram 
Pipcānam 9. vieta lodes grūšanā 
(11,04 m). U-20 grupā Evelīnai 
Krakopei 400 m skrējienā 14.vieta 
(1:05,82 min). Pieaugušo grupā Ditai 
Kuzņecovai 7. vieta lodes grūšanā 
(9,69 m).

25.janvārī Jēkabpilī, startējot 
atlases sacensībās uz Latvijas 

čempionātu U-14 grupā, lielisku 
sniegumu  lodes grūšanas sektorā 
rādīja Marija Kapustina, iegūstot 
1.vietu (11,54 m), un Eveina Līna 
Smoļenska - 2.vietu (11,06 m). 

Abas meitenes izcīnīja 
iespēju piedalīties 8.februārī 
Latvijas čempionāta U-14 grupā 
fi nālsacensībās Kuldīgā.

Balvu Sporta skolas vieglatlēti 
sekmīgi uzsākuši ziemas 
sacensību sezonu

Balvu svarcēlāji iegūst 
godalgotas vietas sacensībās 
Tartu
Varis Sārtaputnis, Artūrs Berezovs (informācija un foto)

Balvu svarcēlāji 15.janvārī piedalījās sacensībās “6.Kalevi 
Pensa piemiņas kausa izcīņa”, kas notika Igaunijā, Tartu.
• Daniels Būde izcīnīja 2.vietu svara kategorijā 55kg;
• Raivo Nāgels izcīnīja 3.vietu svara kategorijā 81kg;
• Jānis Markuss Elsts izcīnīja 4.vietu svara kategorijā 81kg;
• Andis Zelčs izcīnīja 1.vietu svara kategorijā 67kg;
• Maksims Bistrovs izcīnīja 1.vietu svara kategorijā 102kg.

Raits Markus.Marija Kapustina un Eveina Līna 
Smoļenska.

Agnese Puļča (informācija un foto)

Piektdien, 21.janvārī, 
Balvu novada Bērnu un 
jauniešu centrā, divās grupās, 
ievērojot epidemioloģiskos 
noteikumus, viesojās Stacijas 
pamatskolas 7. un 8. klases 
skolnieki, lai redzētu kā strādā 
3D printeris. Pirms 3D printera 
iepazīšanas, skolēniem bija 
jāiepazīstina ar sevi un 
jāatbild uz asociatīvo kartiņu 
jautājumiem, jautājumi bija 
gan sevis izzinoši, gan tādi, 
kas liek aizdomāties par apkārt 
notiekošajiem procesiem un 
veicina piederības sajūtu.

Skolēni mācību priekšmetā 
Tehnoloģijas un dizains apguva 
3D printera modelēšanu un 
strādāja vietnē www.tinkercad.
com, kurā paši apguva kā izveidot 

objektus, kurus pēc tam var 
izprintēt 3D printerī, tāpēc viņiem 
bija interesanti redzēt kā klātienē 
darbojas šī ierīce. 3D printeris 
uzkarst līdz 245 grādiem un sāk 
kausēt plastikāta materiāla diegu, 
veidojot materiālos slāņus, no 
kuriem veidojas objekti. Stacijas 
pamatskolas skolēni redzēja kā 
tika izprintēts aptuveni 2 cm augsts 
Eifeļa torņa makets, šī maketa 
printēšana aizņēma 13 minūtes. 
Printēšanas ilgums ir atkarīgs no 
objekta lieluma un sarežģītības 
pakāpes, tāpēc lielākoties šis 
process aizņem daudz laika. Lai 
daudzveidotu skolēnu laiku, pēc 
3D printera iepazīšanas, skolēni 
arī iepazinās ar termopresi, ploteri 
un citām tehniskām ierīcēm,  kā 
arī ar Balvu novada Bērnu un 
jauniešu centra piedāvātājām 
iespējām.

Iepazīst 3D printeri

Gunita Mincāne (informācija un foto)

Starptautisko apmācību “Game 
in action” Erasmus+ projekts 
plānoja nākamo posmu pēc 
dalībnieku apmācībām Armēnijā 
turpināt katrā no dalībvalstīm. 

Janvārī Balvu novada Bērnu un 
jauniešu centra darbinieces aicināja 
jauniešus uz pirmo spēļu pasaules 
iepazīšanas aktivitāti, lai izmēģinātu 
spēli “Persipio”, kas tika iegādāta 
Armēnijā. 

Spēles pamatideja ir rosināt 
jauniešus uz asociatīvu pārdomu 
radīšanu, jo spēles komplektā ir 
asociatīvo kartīšu komplekts, kurš attēlo 
sabiedrībai un pasaulei sensitīvus attēlus. 
Kartītēs attēloti temati par rasismu, 
cilvēktiesībām, brīvības jēdzienu, 
dzīves izvēlēm, atkarībām, ekoloģiju, 
informatīvās vides manipulējošo nozīmi, 
par to, ka situācijas nav vērtējamas 
viennozīmīgi. Daudzas kartītes ataino 
kara konfl ikta postu, jo Armēnijas tauta 
tikko ir pārdzīvojusi kara šausmas, kas 
ir atstājušas traumatizējošas pēdas 
cilvēku apziņā. Aicina aizdomāties 
par sociālo tīklu ietekmi uz cilvēku 
attiecībām un dzīvi. Aktivitātes sākumā 
jauniešiem tika piedāvāts spēlēt spēli 
pēc noteikumiem, ko piedāvā spēles 
radītāji no Armēnijas organizācijas. Tad 
notiek spēles attīstīšana un paši jaunieši 
iesaistīti spēles modelēšanas gaitā. Šis 
ir pats interesantākais posms, jo katrs 
var kļūt par radītāju. Pastāv iespēja 
izmantot kartītes dažādos tematiskajos 

vakaros, kad jaunieši tiek rosināti 
diskutēt par kartīšu tēmām, lai veidotu 
jauniešos vēlmi domāt par nopietniem 
tematiem un sociālpolitisko situāciju. 
Veidot attieksmes un radīt vēlmi izzināt 
situāciju, rosināt vēlmi iesaistīties 
līdzdalības pasākumos. Spēles tematika 
ir nopietnās tēmas, kuras noteikti 
prasās būt jauniešu diskusiju un 
sarunu tēmu sarakstā, jo nākotne ir 
tepat, šodien. Jaunieši atzina, ka šajā 
vakarā nebija plānojuši runāt par tik 
nopietnām tēmām, taču izrādīja lielu 
interesi par spēles jaunrades procesu, 
jo tas ir aizraujošs. Balvu novada 
Bērnu un jauniešu centrs plāno turpināt 
iepazīstināt jauniešus ar spēļu jaunrades 
un modelēšanas iespējām. 

Spēles darbībā Latvijā (Game in 
action Latvia edition)



13

BALVU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKABALVU NOVADA ZIŅAS WWW.BALVI.LV

Balvu Centrālā bibliotēka 

Šobrīd, lai risinātu dažādus 
jautājumus, ir apgrūtināta vai 
liegta ierašanās iestādēs. Posms, 
kad cilvēks ar cilvēku sazinās 
klātienē, ir noslēdzies, pārsvarā 
viss notiek elektroniski. Arī 
telefoniski sazināties ir grūti, 
jo daudzi ir pārliecinājušies, 
ka iestādes nevar sazvanīt vai 
savienojums jāgaida ļoti ilgi.
Šādos gadījumos var palīdzēt 
digitālās prasmes!

Balvu Centrālās bibliotēkas 
Informācijas pakalpojumu punkta 
un radošās lasītavas vecākā 
bibliotekāre, Digitālais aģents 
Evita Arule aicina uzdrošināties un 
pieteikties apmācībām, zvanot uz 
mobilo tālruni 29262063.

Tēmas, par kurām varētu runāt:
- Mana digitālā darba vieta;
- Dokumentu izstrāde ar MS Word;
- Internets un e-pakalpojumi 
(darbošanās www.latvija.lv; prasme 
veikt dažādus maksājumus, aizpildīt 
un iesniegt iesniegumus);
- Informācijas nosūtīšana un 
saņemšana e-pastā;
- Fotogrāfi ju pārsūtīšana no 
viedierīcēm uz datoru, fotogrāfi ju 
apstrāde;
- Medijpratība (droša darbošanās 
internetā, kā atšķirt viltus ziņas 
un neuzķerties uz āķa dažādiem 
krāpniekiem u.tml.);
- Sociālie konti (Facebook, 
Instagram, Draugiem.lv, Twitter, 
YouTube);

- Jautājumi, kas mulsina vai rada 
nedrošību, darbojoties digitālajā 
vidē.

Evita priecājas par Nanijas 
kundzi, kas meklēja palīdzību 
bibliotēkā un uzsāka mācības, jo 
2019. gadā iegādājas viedtālruni. 
Radās nepieciešamība mācīties. Divu 
gadu garumā kundze ir apguvusi 
prasmes pilnvērtīgi lietot e-pastu, 
internetbanku, sociālos tīklus 
WhatsApp, Viber un strādāt Zoom 
platformā. Nanija ir neatlaidīga 
seniore, kura vēlas apgūt jaunas 
lietas un ir gribasspēks mācīties, 
lai seniores ikdienā ienāktu jaunas 
lietas ar ko var aizpildīt brīvo laiku 
lietderīgi.

No Nanijas vēstules Evitai: 
“Esmu ļoti pateicīga, ka ir tāda 
iespēja izglītoties interneta vidē. 
Tu esi tik zinoša sava aroda 
meistare, tik profesionāli saprotoši 
un izsmeļoši, sirsnīgi un laipni proti 
izskaidrot visu, ko nepieciešams 
zināt, lai darbotos interneta vidē, ka 
sirdī prieks un pateicība. 2021.gada 
30.decembrī  ir palikuši  divi gadi, 
kā pie Tevis es skolojos. Paldies Tev 
no sirds! Jaunākā lieta, ko esi man 
iemācījusi ir izveidot ZOOM  un tādā 
veidā jau varu sākt darboties un 
pielietot ikdienā. Ļoti liels paldies! 
Domāju, ka it īpaši šajā laikā ir tik 
nepieciešams izglītoties ne tikai 
jauniešiem, bet arī mums vecākā 
gada gājuma cilvēkiem. Mācīties un 
dalīties ar citiem nāk tikai par labu. 
Lai mums visiem veicas un izdodas 
piepildīt savus sapņus! Paldies!!!”

Bezmaksas mācības un 
individuālās konsultācijas 
bibliotēkā

Ligita Pušpure 

Balvu Centrālā bibliotēka mazākiem un lielākiem bibliotēkas 
apmeklētājiem piedāvā piedalīties un pārbaudīt savas zināšanas: 

• Konkursā  “Vilks  literatūrā  un  Balvos”  no  7.-14. februārim. Saite     uz   
spēlēm   atrodama   bibliotēkas   mājaslapā www.balvurcb.lv;
• Interaktīvā pilsētas iepazīšanas spēlē “Ziemas pasaka Balvos” mobilajā 
lietotnē “Actionbound” no 7. līdz 27.februārim;
• Informācijas stundā “Mana pilsēta Balvi- skaistākā pilsēta Latvijā” 3.-5. 
klasēm;
• Bibliotēkas abonementa logos piecgadīgais lasītājs Niks Bratuškins 
iepriecina ar zīmējumiem no savām izlasītajām grāmatām!

Sarmīte Vorza 

Balvu pilsēta ir saposusies baltā, sniegotā svētku rotā, lai februārī 
svinētu nu jau 94. dzimšanas dienu un aicina vērīgāk ielūkoties 
ziemīgajās vēstures ainās un 2022.gada pasakainajos ziemas skatos. 

Kā spēlēt? Jālejupielādē mobilā aplikācija “Actionbound”, tajā jāatrod spēle/
aktivitāte “Ziemas pasaka Balvos”, un tā tevi aizvedīs spirdzinošā pastaigā pa 
Balvu pilsētu, kuras laikā būs jāveic pāris uzdevumi. Spēle sāksies 7.februārī 
un noslēgsies 27.februārī. Trīs ātrākos pareizo atbilžu iesniedzējus gaida 
pārsteiguma balvas! Lai aizraujoša un izzinoša pastaiga! Ja rodas jautājumi vai 
neskaidrības, tad sazinieties ar sarmite@balvurcb.lv.

Piedalies akcijā 
“Sazavasaloj ar 
Mikeli Bukšu”!
Sarmīte Vorza 

Šogad literatūrvēsturnieku 
valodnieku, kultūrvēsturnieku, 
publicistu Miķeli Bukšu (1912-
1977) godināsim 110.atceres 
gadadienā. 

Novadnieks dzimis Šķilbēnu 

pagasta Plešovā. M.Bukša mūžs ir 
bijis darbīgs, un novadnieka piemiņa 
viņa dzimtajā pusē, kā arī ārpus tās, 
joprojām dzīva, tāpēc tiek rīkota 
akcija, kuras laikā no 12.februāra līdz 
1.jūnijam, kopumā 110 dienu garumā, 
izskanēs atmiņas, stāsti, spilgti citāti 
no grāmatām, fragmenti no vēstulēm.

Aicinām kultūras darbiniekus, 
novadpētniekus, skolotājus, studentus 
– visus, visus, kam ir vēlme dalīties 
savos materiālos, pārdomās saistībā 
ar Mikeļa Bukša personību un darbību 
– iesaistīties. 

Raksti uz e-pastu: biblioteka@
balvurcb.lv vai sarmite@balvurcb.lv, 
mēs gaidām tavu stāstu saistībā ar 
novadnieku.

Atzīmējot Balvu pilsētas 
94. dzimšanas dienu

Spēle “Ziemas pasaka Balvos”
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Rita Gruševa
Foto: Marija Boldāne

Šogad aprit 31 gads kopš 
barikādēm. Notikumi pasaulē 
maina pierasto lietu kārtību, 
tāpēc šogad tika izveidota 
muzejpedagoģiskā programma, 
kura integrēta mācību stundā par 
barikādēm Latvijā un atmodas 
laika notikumiem Viļakas 
apkārtnē. 

Programma tika novadīta 
divas dienas - 19.janvārī Rekavas 
vidusskolai, 20.janvārī - Viļakas 
Valsts ģimnāzijai. ZOOM platformā 
bija iespēja darboties vairākās 
aktivitātēs. Rekavas vidusskolas un 
Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni 
ieklausījās vēstures faktos. Skatījām 
ne tikai barikāžu laika notikumus, 
bet pieskārāmies nedaudz arī dzīves 
raksturojumam pēc 2. pasaules kara 
un notikumiem, kas plaši iezīmējās 

20. gadsimta astoņdesmito gadu 
otrajā pusē.

Tikšanās zoom laikā izspēlējām 
sagatavoto “Kahoot” spēli par 
Barikādēm Latvijā un atmodas 
notikumiem Viļakas apkārtnē. Bija 
dažas tehnoloģiskās problēmas 
19.janvārī, taču 20.janvārī tehnika 
strādāja kā vajag. Skolēni atbildēja 
uz 15 muzeja sagatavotajiem 
jautājumiem, iepazinās ar senajām 
bildēm no muzeja krājuma kā, 
piemēram, Brīvais mikrofons 
Viļakā, Ļeņina piemineklis un tā 
nojaukšana, par sarkanbaltsarkanā 
karoga pacelšanu bijušā klostera 
ēkā u.c. Ieklausījāmies tā laika 
dziesmā un mēģinājām analizēt 
tekstu un tās vārdus. Noskatījāmies 
arī dokumentālo īsfi lmu, mēģinājām 
raksturot fi lmā redzēto un sajusto. 
Apskatījām dažu Viļakas apkārtnes 
barikāžu dalībnieku atmiņas un 
strādājam ar vēstures avotiem

Strādājot ar jauniešiem, 

svarīgi, lai viņi redz un dzird kā 
notika barikādes. Vienmēr ir svarīgi 
runājot par valstiskiem notikumiem 
neaizmirst arī savas vietas vēsturi 
un tās nozīmi dažādu notikumu 
kontekstā. Viens no pēdējiem 
uzdevumiem bija uzrakstīt kāda bija 
barikāžu lielākā vērtība pēc skolēnu 

domām un ko viņi gribētu pateikt 
barikāžu dalībniekiem. Skolēni ar 
prieku dalījās savās pārdomās, kurās 
var redzēt tik daudz sapratnes. 
Paldies vēstures skolotājai A.Leitenai, 
Rekavas vidusskolai un Viļakas 
Valsts ģimnāzijai par sadarbību un 
atsaucību.

Kristiāns Bokta 
Foto: Balvu Centrālā bibliotēka

Uzturot novadpētniecības 
garu un pieminot prāvesta 
Alberta Budžes piemiņu, 
26. janvārī, Balvu Centrālās 
bibliotēkas kolektīvs uz otro 
Alberta Budžes piemiņai veltīto 
novadpētniecības lasījumu, 
šoreiz gan attālināti, aicināja 
novadpētniekus, vēstures 
draugus un ikvienu interesantu. 
Novadpētniecības lasījumu 
atklāšanā Balvu Centrālās 
bibliotēkas direktore Ruta Cibule 
teica:  ,,Katru reizi, kad es runāju 
par prāvestu Albertu Budžu, es 
gribu arī sacīt to, ka viņš dēļ 
mums, dēļ kultūras darbiniekiem, 
bija ne tikai prāvests, bet daudzu 
gadu desmitu garumā arī ceļa 
rādītājs, kas ļāva mums nepaiet 
garām svarīgām dzīves un 
kultūras vērtībām. Lielā mērā 
arī pateicoties Alberta Budžes 
aktivitātēm un tam, ka viņš 
visu laiku aktīvi komunicēja ar 
rajona kultūras darbiniekiem, 
varbūt nedaudz agrāk nekā 
pārējie Latgales novadi, mēs 
sapratām, kāda vērtība ir psalmu 
dziedāšanai, maija dziedājumiem 
un vēl daudzām, daudzām citām 
lietām. Par cik prāvests Alberts 
Budže bija arī aktīvs publikāciju 
gatavotājs un pētnieks, tad 
mēs esam nolēmuši A. Budžes 
dzimšanas dienas mēnesi - janvāri 
- atzīmēt ar viņam veltītiem 
Ziemeļlatgales novadpētniecības 
lasījumiem.”

Konferences dalībniekus uzrunāja 
arī Balvu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, 
kurš novadpētniecību atzina par 
nozīmīgu instrumentu ikviena cilvēka 
dzīvē, jo tā palīdz rast atbildes uz 
mums svarīgiem jautājamiem – kas 
mēs esam, kādas ir mūsu saknes. 

Balvu Centrālās bibliotēkas 
novadpētniecības lasītavas 
bibliotekāre Sarmīte Vorza, kura 
prāvestu Albertu Budži ir iepazinusi 
caur grāmatām un avīžu lapām, 
ikvienam klātesošajam atgādināja A. 
Budžes dzīves gājumu un viņa mūža 
devumu Ziemeļlatgalei (un ne tikai).
Pirmais ar savu lasījumu uzstājās 
Balvu Romas katoļu draudzes 
prāvests Mārtiņš Klušs, kurš pastāstīja 
par latgaliešu valodas kopšanu un 
saglabāšanu Romas katoļu baznīcā, 
kā arī salīdzināja latgaliešu valodas 
būtību starp pagājušā gadsimta 
sākumu un mūsdienām. 

Šogad tiks atzīmēta arī ļoti 
nozīmīga jubileja - Miķeļa Bukša 110. 
dzimšanas diena. Lai tuvāk iepazītu 
literatūrvēsturnieku, valodnieku un 
publicistu M. Bukšu, turpinājumā 
profesori Lidija Leikuma un Aleksejs 
Andronovs ļāva ielūkoties šīs 
personas darbu bibliogrāfi jā.

Skaidrīte Kalvāne (māsa Klāra), 
profesore Rīgas Augstākajā reliģijas 
zinātņu institūtā, turpināja aizrautīgu 
stāstījumu par Pordaros (ciems 
Kubulu pagastā) atrasto garīgo 
grāmatu, stāstot arī par Odumu 
Laicānu, kurš ir bijis viens no šīs 
grāmatas rakstītājiem. Lai gan šī 
garīgā grāmata ir bijusi pavisam 
vienkārša, tajā pašā brīdī tā ir unikāla 
– teksti sniedzas pāri vienkāršās 
ticības patiesības izklāstam, 
atrodamas vairākas svētīgas 
pamācības, maz garīgo dziesmu, 
kā arī pirmo reizi tiek izstāstīts par 
baznīcas liturģiskajām lūgšanām 
un parādās vairāki jauni vārdi, kas 
ir pirmie breviāra sastādīšanas 
mēģinājumi vienkāršajiem latgaliešu 
cilvēkiem.

Ināra Bobrova, vecākā 
bibliotekāre Balvu Centrālajā 
bibliotēkā, iepazīstināja ar Balvu 
reģiona kultūrvēstures datu bāzi, kas 
šo pēdējo 15 gadu laikā ir augusi un 
jau šobrīd ikvienam piedāvā iespēju 
iepazīties ar 56 sadaļām, kurās ir 

apkopota unikāla informācija par 
lokālo kultūrvidi, vēsturi un cilvēkiem. 
Ruta Akmentiņa, vecākā speciāliste, 
vēsturniece Balvu Novada muzejā, 
pastāstīja par tēlnieku, grafi ķi un 
gleznotāju Leo Jāni Briedīti, kurš arī 
šogad svinēs savu 100. dzimšanas 
dienu. 

Novadpētnieks, muzeja “Egļavas 
mežniecība” vadītājs Aldis Pušpurs 
ļāva tuvāk iepazīt Susāju pagasta 
cilvēkus, kas ir pazīstami ne vien 
Latvijā, bet arī visā plašajā pasaulē. 
Atliek vien aizdomāties par to, kas šajā 
vietā ir tik unikāls, ka šeit it dzimuši 
tik daudzi Latvijā pazīstami cilvēki vai 
arī viņu vecāki un vecvecāki. 

Līga Delvere, novadpētniece, 
pastāstīja par Bonicavas muižas 
vēsturi, kura ir piedzīvojusi 
dažādus likteņa līkločus, turpretim 
Mārīte Šakina, Šķilbēnu vēstures 
novadpētniece, dalījās savos 
atklājumos par Šķilbēnu muižu. M. 

Šakina atzina, ka lai gan ir uzzinājusi 
ievērojamu informāciju par Šķilbēnu 
muižu, atbilde uz bērnu vienkāršo 
jautājumu - kurā gadā šī muiža ir 
tikusi uzcelta – joprojām nav atrasta, 
līdz ar to arī muižas stāsts nav 
beidzies.  

Muzejniece un vēsturniece Rita 
Gruševa ļāva gūt jaunu skatījumu 
uz neformālo izglītību kā pētniecības 
sastāvdaļu, kas ļauj arvien aktīvāk 
iesaistīt skolēnus un jauniešus 
pētniecībā un vēstures izzināšanā.

Ar aizrautīgu stāstījumu 
Baltinavas vidusskolas skolotāja 
Valentīna Kaša noslēdza konferenci, 
ikvienam klātesošajam ļaujot 
atgriezties pagātnē un no jauna 
iepazīties ar Briežuciema pagasta 
skolu vēsturi. Lai gan šobrīd 
Briežuciema pagastā vairs nav 
nevienas izglītības iestādes, cilvēku 
atmiņās tās ir palikušas uz mūžīgiem 
laikiem. 

Aizritējuši otrie prāvesta 
Alberta Budžes piemiņai veltītie 
novadpētniecības lasījumi

Muzejpedagoģiskā programma “Barikādes Latvijā un atmodas laika 
notikumi Viļakas apkārtnē”
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Santa Apšeniece (informācija un 
foto)

Klusā un mierīgā februāra 
pēcpusdienā, Balvu Sakrālās 
kultūras centrā, uz tikšanos 
Balvu pilsētas aktīvos kultūras 
dzīves pārstāvjus aicināja jaunā 
Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja 
Maruta Castrova.

Tikšanās laikā galvenās lietas, 
kuras tika kopīgi pārrunātas un 
izdiskutētas, bija turpmākās 
sadarbības iespējas starp kultūras 
dzīves pārstāvjiem Balvu pilsētā un 
kopīga Balvu pilsētas tēla veidošana, 
iezīmēšana un popularizēšana. 
Tikšanās laikā katrs no dalībniekiem 
pastāstīja par savas iestādes galveno 

šī gada ieceri, pasākumu, kuru 
obligāti vēlētos realizēt. Mērķis tam 
bija, lai kultūras dzīves pārstāvji būtu 
informēti viens par otra darbību un, 
iespējams, kādu no pasākumiem 
varētu realizēt kopīgiem spēkiem 
apvienojoties, padarot to daudz 
produktīvāku un kvalitatīvāku.

Vēlāk, pēc psiholoģiskā testa 
analīzes, dalībnieki tika sadalīti 
grupās, lai veiktu “prāta vētru”, kuras 
mērķis bija diskutēt un rast jaunas 
idejas par nākamgad gaidāmo Balvu 
pilsētas 95 gadu dzimšanas dienu 
un turpmākām iespējām kopīgai 
sadarbībai.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki 
vienojās par turpmāku sadarbību 
savā starpā, lai kopīgiem spēkiem 
turpmāk popularizētu un veidotu 
Balvu pilsētas tēlu.

Sniegs kā materiāls 
skaistuma 
radīšanai
Kristīna Lapsa
Foto: Dana Slišāne 

Arī šī ziema mūs lutina ar baltumu 
visapkārt, jo ietērpusi zemi baltās segās. 
Lai veicinātu kopības sajūtu un, protams, 
radošā gara izaugsmi – Kultūras centrs 
“Rekova” aicināja janvāra pēdējo nedēļu 
veltīt sniega skulptūru radīšanai un, 
protams, foto iesūtīšanai, lai arī katrs 
dalībnieks varētu palielīties un tikt pie 
sarūpētas balvas. Kopīgs darbs ģimenei 
vai draugiem, arī katram individuāli 
un viss tas svaigā gaisā – imunitātes 
stiprināšanai – tik daudz plusu un skaists 
mākslas darbs kā pierādījums.

Tika iesūtīti klasiski sniega vīriņi, 
muzikanti, dzīvnieki, tārpiņi un pat sniega 
laumiņas, no lieliem un maziem novada 
iedzīvotājiem. Paldies visiem, kas atsaucās un 
paldies par izdomas lavīnām un to  izpildījumu!

Balvu pilsētas aktīvo kultūras dzīves pārstāvju tikšanās

Latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks 2021” 
pieteikti seši nominanti no Balvu novada
Latgales vēstniecība GORS 

Ir noslēdzies žūrijas darbs pie pretendentu 
pieteikumu izvērtēšanas, paziņojot trīsdesmit 
Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 
2021” nominantus, lai jau 5. martā plkst. 
18.00 aizvadītu ikgadējo balvas pasniegšanas 
ceremoniju, godinot desmit aizvadītā gada 
nozīmīgākos notikumus, aktivitātes un cilvēkus 
latgaliskajā kultūrā, kā arī pasniegtu balvu par 
mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā.

Šogad balvas pasniegšanas ceremonija notiks 
gan ar skatītāju klātbūtni Latgales vēstniecībā GORS, 
gan būs vērojama tiešraidē LTV1.

Šogad balvas par aktivitātēm, darbu un 
sasniegumiem latgaliskajā kultūrā tiks pasniegtas 
jau četrpadsmito reizi. Latgaliešu kultūras gada 
balvas mērķis arvien ir apkopot labāko, spilgtāko 
un svarīgāko padarīto un notikumus pērnajā gadā 
latgaliskajā kultūrā, godināt aktīvākos latgaliešu 
kultūras pārstāvjus, popularizētājus, kā arī veicināt 
un rosināt jaunrades un kultūras daudzveidības 
attīstību nākotnē.

“Boņuks 2021“ godinās par sniegumu un padarīto 
2021. gadā. Kā pretendentu vērtēšanas kritēriji 
ir izvirzīti gan pretendenta snieguma kvalitāte, 
aktivitāte visa gada laikā, reģionā, valstī vai plašākā 
mērogā raisītā rezonanse, gan latgaliskums un/
vai Latgales kultūras vērtību nešana, pretendenta 
ilgtspēja – ietekme uz latgaliskās kultūras procesiem 
nākotnē.kurus izvērtēja žūrijas komisija, tās sastāvā 
iekļaujot gan iepriekšējo gadu balvu saņēmējus, 
mediju pārstāvjus, balvas rīkotāju pārstāvjus, 
latgaliskās kultūras sabiedriskos aktīvistus un 
attiecīgo sfēru pieaicinātos ekspertus, kuru ikdiena 
nav saistīta ar latgalisko kultūru. Ar pilnu žūrijas 
komisijas sastāvu var iepazīties Latgaliešu kultūras 
gada balvas “Boņuks“ mājaslapā http://bonuks.lv.

Žūrija iesniegtos nominantus izvērtēja divās 
kārtās – pirmā ir neklātienes kārta, kurā tiek izvērtēti 
visi iesniegtie pretendenti, bet otrā arī šogad ir 
attālinātā klātienes kārta, kurā žūrijas locekļi diskutē 
un izvērtē jau 30 nominantus. Ar „Boņuks“ māla 
statuetēm tiek godināti tie 10 pretendenti, kuri 
saņēmuši lielāko punktu skaitu kopā abās kārtās. 
Balvas „Par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras 
attīstībā“ ieguvējs tiks publiski paziņots februāra 
vidū.

Atšķirībā no pērnā gada balvas pasniegšanas 
ceremonijas, šoreiz uz notikumu klātienē Latgales 
vēstniecībā GORS tiks aicināti arī skatītāji. Balvas 
pasniegšanas ceremoniju vadīs komiķis Jānis 
Skutelis. Skatītājus klātienē un tiešraidē TV priecēs 
grupas “Bez PVN”, “Muosys”, “Jakob Noiman Band”, 
“Varang Nord”, “Saucējas”, mūziķes Ūga, Patrisha un 
Dināra Rudāne, kā arī koncertā “Celīs bruoļ!” tapušais 
ansamblis, kurā apvienojušies atpazīstami latgaliešu 
mūziķi. Biļešu tirdzniecība uz “Boņuks 2021” tika 
uzsākta 21. janvārī gan GORS un “Biļešu Paradīze” 
biļešu tirdzniecības sistēmās internetā, gan kasēs 
klātienē.

Latgaliešu kultūras gada balva “Boņuks” pirmo 

reizi tika pasniegta 2009. gadā, bet kopš 2013. gada 
balvu rīko Latgales vēstniecības GORS komanda, 
sadarbojoties ar biedrību “Partitūra”. “Boņuks 2021” 
norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales 
kultūras programma ar A/S “Latvijas valsts meži” un 
Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu, kā arī 
Rēzeknes pilsētas dome, Daugavpils pilsētas dome, 
Līvānu novada un Rēzeknes novada pašvaldības.

Latgaliešu kultūras gada balvai 
“Boņuks 2021” izvirzīti seši 

pretendenti no BALVU NOVADA:

• #100dečiLatvijai digitalā, taktilā, audio-
vizuālā un zīmju valodā;

• Anneles Slišānes stāstu krājums “Tuoraga 
stuosti”;

• Bigmaar’s Records ierakstu studija;

• Balvu novada zīme latgaliski;

• Latgaliešu mīlas dzejas un dziesmu 
festivāla “Upītes Uobeļduorzs” 20 godu 
jubileja;

• Pirmā izlaušanās istaba latgaliski “Pīci 
panti”.
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Izdoti Balvu novada 
tūrisma informatīvie 
materiāli 2022. gadam
Ineta Bordāne 

2021.gada nogalē 
Ziemeļlatgales biznesa 
un tūrisma centra 
tūrisma speciālistes 
aktīvi strādāja pie jaunā 
novada tūrisma ceļveža 
– kartes izveides un 
varam ar prieku paziņot, 
ka Balvu novada tūrisma 
karte ir pieejama 
ikvienam interesantam 
gan biznesa centrā, gan 
tūrisma informācijas 
centros Balvos un Viļakā, 
kā arī PDF formātā 
lejuplādēšanai pieejama 
www.turisms.balvi.lv 
sadaļā “Informācija – 
Informatīvie materiāli”.

Jaunajā novada tūrisma ceļvedī ietverta informācija un 
kartes par apskates vietām Balvu un Viļakas pilsētās, kā arī 
Balvu novada teritorijas karte. Papildus kartogrāfi skajam 
materiālam, ceļvedī ietverta informācija par 11 muzejiem 
un privātkolekcijām, 19 aktīvās atpūtas iespējām, 19 
kultūrvēstures un sakrālajām vietām, 11 objektiem, 
kur doties dabā, vairāk kā 20 atvērtajām lauku labumu 
saimniecībām un amatu darbnīcām, kā arī par vēl virkni 
uzņēmumu un atpūtas vietu, kuras vērts apmeklēt, 
viesojoties Balvu novadā.

Sagatavošanā ir arī atsevišķas Balvu un Viļakas pilsētu 
kartes, kuras ir pieprasītas un  būs noderīgas pilsētu 
viesiem. Plānots, ka gan šīs kartes, gan ceļvedis būs 
pieejams ne tikai tūrisma informācijas centros, bet arī pie 
Balvu novada tūrisma uzņēmējiem, muzejos un citviet līdz 
vasaras sezonas sākumam.

Sadarbojoties Balvu, Madonas, Rēzeknes, Varakļānu 
novadu tūrisma speciālistiem un uzņēmējiem, ir izdots 
aktualizēts ceļvedis par tūrisma iespējām Lubāna ezera 
apkārtnē Lubāna mitrājā, kas ietver arī vairākus objektus no 
Balvu novada  – tematiskā Ičas apmetnes ciema ekskursijas 
Bērzpilī, alus darīšanas iepazīšanu pie Daiņa Rakstiņa IK 
“Kolnasāta”, gaļas kūpināšanas tradīciju iepazīšanu un 
degustāciju pie Ilonas Seņkas “Dižarājos”, Dundenieku 
keramikas darbnīcu, kā arī briežu dārzu “Mežsētas un 
brīvdienu mājas “Noras”, “Līcītis” , kur  ceļotāji aicināti gūt 
pozitīvas emocijas, atpūšoties lauku klusumā un mierā, un 
nelielas ceļotāju grupas var baudīt gardu maltīti “Norās” 
īsteni latgaliskās tradīcijās. Ceļvedis PDF formātā pieejams 
www.turisms.balvi.lv sadaļā “Ko redzēt un darīt? – Lubāna 
ezera tūrisma reģions”. Informāciju par citiem jaunumiem 
un notikumiem Balvu novadā, kā arī par iespējām atpūsties 
un apmeklēt dabas, kultūras un aktīvās atpūtas vietas, 
atradīsiet www.turisms.balvi.lv un www.visitvilaka.lv, 
interaktīva   karte   ar   tūrisma   objektiem  Ziemeļlatgalē: 
www.ej.uz/brivdienas_ziemellatgale.

Inese Matisāne (informācija un foto)

No 28. līdz 30. janvārim izstāžu 
kompleksā “Litexpo” Viļņā norisinājās šī 
gada pirmā starptautiskā tūrisma izstāde 
“Adventur 2022”, kurā piedalījās arī 
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra 
tūrisma informācijas konsultante Inese 
Matisāne, kura kopā ar citiem reģiona 
tūrisma speciālistiem strādāja Latgales 
Tūrisma asociācijas kopējā stendā un 
popularizēja Latgales reģiona un arī 
Balvu novada tūrisma piedāvājumu.

Pēc gada pārtraukuma tūrisma 
entuziastiem bija iespēja tikties klātienē, 
lai trīs dienu garumā satiktu ceļotājus, 
apmainītos kontaktiem, smeltos jaunas idejas 
un aktuālas tendences. Šī gada izstādes 
“ADVENTUR” vadmotīvs bija ar uzsvaru uz 
aicinājumu “Ceļosim atkal, ceļosim savādāk, 
interesanti un droši!”, ko varēja sajust arī no 
tūrisma profesionāļiem, gidiem un tūristiem, 
kuri apmeklēja Latgales stendu.

Protams, šogad izstāde atšķīrās no 
iepriekšējām, tās izmēri bija daudz mazāki, 
globālās Covid-19 pandēmijas dēļ. Bet 
satikšanās prieks bija neviltots, kā arī izrādītā 
interese par Latgales reģionu. Sajutām 
ceļotāju vēlmi un zinātkāri ceļot ne tikai uz 
populārākajiem Latvijas galapunktiem, bet arī 
uz Latgales reģionu, kā arī daudz jautājumu 
saņēmām par nosacījumiem ceļošanai uz 
Latviju un nokļūšanai līdz Latgalei. Lietuviešu 
ceļotāji   atsaucīgi   novērtēja   jauno  tūrisma 

ceļvedi visaptverošai Latgales iepazīšanai 
lietuviešu valodā. Kopumā interesi izrādīja 
dažādu segmentu potenciālie ceļotāji - gan 
grupu vadītāji, gan ģimenes ar bērniem, gan 
kultūrvēstures un dabas mīļotāji, aktīvās 
atpūtas piekritēji – velobraucēji un pārgājienu 
piekritēji, kuriem ieinteresēja jaunie “EV11” 
un “Greenways” maršruti. Ieguvām vairākus 
nozīmīgus  kontaktus  starptautiskas 
sadarbības veicināšanai ienākošajam 
tūrismam un kopīgu projektu realizēšanai.

Jāsecina, ka lietuviešu tūristam 
kopumā esam pievilcīgs un sasniedzams 
galamērķis un izstādes apmeklētāji ir labi 
informēti par reģiona lielākajām pilsētām 
un nozīmīgākajiem tūrisma objektiem, bet 
pierobežas puse ir nosacīti mazāk apmeklēta, 
ko vēl vairāk šobrīd pastiprina saasinātā 
situācija pierobežā. Lai ieinteresētu ārzemju 
tūristus doties dziļāk Latgalē – Ziemeļlatgalē, 
tūrisma pakalpojuma sniedzējiem ir jāapzinās 
savs apmeklētāju segments un mērķtiecīgāk 
jāveido piedāvājums arī ārzemju tūristam, 
pilnveidojot piedāvājumu. Reģionā trūkst 
augstas klases servisa pakalpojumu, kā 
arī nepieciešams attīstīt tūrisma objektus 
“magnētus”, kas piesaistītu interesi. Šobrīd 
strauji attīstās vienoti klastera piedāvājumi. 
Izstādes laikā tika pievērsta uzmanība arī 
ceļotājiem ar funkcionālajiem traucējumiem 
un šeit ir viela pārdomām par objektu 
pieejamību. Cerams, ka izdevās iedot jaunu 
impulsu un interesi lietuviešu ceļotājiem 
doties arī uz Latgali un ceram sagaidīt tūristu 
pieaugumu arī  Ziemeļlatgalē!

Izbaudi ziemu 
Ziemeļlatgalē!
Ineta Bordāne

19. un 20. februārī 
Ziemeļlatgalē, Balvu, Viļakas, 
Rugāju, Baltinavas un Kārsavas 
apkārtnē,  septīto gadu aicinām 
uz brīvdienām, lai baudītu 
ziemu un aktīvu atpūtu visai 
ģimenei akcijā “Izbaudi ziemu 

Ziemeļlatgalē”! 
Divu dienu garumā, dažādos 

Ziemeļlatgales tūrisma objektos, 
kultūrvietās un dabā būs apkopota 
aktivitāšu programma, lai vietējiem 
iedzīvotājiem un reģiona viesiem 
piedāvātu apmeklēt Ziemeļlatgali 
arī ziemas sezonā – dosimies 
pārgājienos, vizināsimies zirga 
kamanās, darbosimies radošās 
meistarklasēs, spēlēsim lāzertagu un 
“izlaušanās istabu”, baudīsim ziemīgu 
pikniku! Tas viss, protams, ievērojot 
aktuālos Covid-19 ierobežojumus, 
kā arī aktivitātes var ietekmēt 
neatbilstoši laika apstākļi.

Detalizēta pasākuma un norišu programma būs pieejama 
Facebook pasākuma lapā “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē”, 

kā arī www.turisms.balvi.lv, www.visitvilaka.lv un 
Facebook lapās @BalvuNovadaTic un @visitvilaka.

Papildus informācijai – turisms@balvi.lv, 29272948

Ar vadmotīvu “Ceļosim atkal” tiek aizvadīta 
dalība starptautiskajā tūrisma izstādē 
“Adventur 2022” Lietuvā
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Ciems ar zelta maliņām - Upīte
Agrita Luža
Foto: Madara Siliņa

Ar ko jārēķinās, ja ceļš ir 
aizvedis uz Upītes ciemu? Īsā 
atbilde – tādas nav, jo par šo 
vietu īsi izstāstīt būtu grūti. 
Tieši tāpēc, ka, lai arī ciems 
ir mazs, taču te ir un būs ko 
darīt, ja izlemsi turp doties. 
Pačukstot priekšā – daudz 
kas no ciemā redzētā liek tikai 
nobrīnīties par idejām, izturību, 
darbošanās sparu un vienotību 
vietējo iedzīvotāju vidū. Izteikti 
latgaliska vide ar ko vietējie 
lepojas, aktivitātes par kurām 
zina visā Latvijā, arvien jaunas 
idejas, lai piesaistītu Upītei 
ciemiņus - jeb par Upītes ciemu 
ir rakstīts un stāstīts daudz, 
taču šoreiz, raugoties no mūsu 
skatu punkta, ievedīsim emociju 
virpulī, kuras var piedzīvot tur 
esot.

Esam šeit bijušas, bet 
iepazinušas neesam 
Stāsts sākas 25.janvāra 

pēcpusdienā, kad Balvu novada 
pašvaldības Sabiedrisko attiecību 
nodaļa, ierodoties katra no savas 
puses, satiekas ceļa P45 krustojumā 
Čilipīnē, lai ceļš vestu tālāk. Stāsta 
galvenās varones ir piecas sievietes 
– Iluta, Santa, Terēzija, Madara, 
Agrita – kurām ikdienas darbos ir 
dažāda specifi ka, taču ir arī vienoti 
vadmotīvi – visas esam pozitīvi 
noskaņotas, radošas un darbīgas. 
Ierodoties Upītē, izkāpjot no 
automašīnām, vieni no pirmajiem 
secinājumiem ir, ka katra no mums 
vismaz vienu reizi ir bijušas Upītē, 
tātad zināms pamats par ciema 
zināšanām mums ir. Tiesa gan – 
esam šeit bijušas, jo vilinājis ir 
dzejas un dziesmu festivāls “Upītes 
uobeļduorzs”, kāda balle, kurā 
izdejoties, teātra izrādes, taču 
Upītē nekas nestāv uz vietas. Šeit 
viss iet uz priekšu, mainās, tiek 
radīts kaut kas jauns un ciemu var 
turpināt iepazīt katru reizi no jauna. 
Jāpiebilst, ka, kamēr atradāmies 
Upītē, mūs pavadīja personīgais 
gids Andris Slišāns, kurš labprāt 
iepazīstināja mūs gan ar dažādiem 
vēstures faktiem, gan pastāstīja par 
pieredzētajiem izaicinājumiem un 
dzīvi Upītē. Ja ir iespēja, iesakām 
izmantot iespēju parunāties gan ar 
pašu Andri, gan viņa sievu Ligitu, jo 
viņu stāsti ir tā vērti.

Kā izlauzties no aizslēgtas 
istabas?

Pirmais pieturas punkts – bijusī 
Upītes pamatskola. Šī skola tika 
slēgta 2018. gadā, bet neraugoties 
uz to, ka aktīvs mācību darbs tur 
vairs nenotiek, ēka turpina dzīvot. 
Bijušajā skolā vietu ir atradusi 
ierakstu studija, ēkā atrodas arī 
istaba, kurā var darināt savu 
tautastērpu, top tetovēšanas 
studija.

Ēkā nesen atklāta izlaušanās 
istaba “Pieci panti”, kas veltīta 
literātam, folkloristam, kultūras 
un sabiedriskajam darbiniekam 
Antonam Slišānam. Šī izlaušanās 
spēle ir ne tikai pirmā Latvijā, 
bet arī pirmā pasaulē, kurā viss ir 
latgaliski. Bet, kas tad notiek, kad 
piecas dāmas tiek ieslēgtas istabā, 

un lai tiktu no tās ārā ir jāpalauza 
galva? Tieši tā – dāmas ķeras pie 
darba un pa vienam vien sāk risināt 
uzdevumus. Ja pieņemam, ka šī ir 
konstrukcija, kura jāsaliek kopā, 
lai varētu virzīties uz priekšu, tad 
nepieciešamās detaļas ir atjautība, 
sadarbība, dažbrīd loģiska, 
dažbrīd nestandarta domāšana, 
spriestspēja un mazliet ir jāsaprot 
latgaliskā izloksne. Pieci panti – 
dzejoļi latgaliski, kuros ir iekodēti 
uzvedumi, mums ne tikai deva 
iespēju izkāpt ārpus ierastā ikdienas 
ritma, bet arī iedeva labu devu 
pozitīvisma, jo ikreiz, kad bijām 
“atkodušas” ciparu kombināciju, lai 
tiktu pie nākamā uzdevuma, priekā 
gavilējām. Patiesībā jau gavilējām 
arī katru reizi, kad sapratām, 
ko mums dod katrs nākamais 
pavediens, jo gluži kā dzīvē – ja 
spertie soļi un darbības ir secīgi, 
tad izlauzties no sākumā šķietami 
nezināmā un nesaprotamā, ir 
diezgan viegli. Mēs šo uzdevumu 
paveicām 58 minūtēs.

Pašiem savs pasaules 
centrs!

Ir vietas, kas neatstāj 
vienaldzīgu. Ir vietas, no kurām 
braucot mājup, tu daudz ko 
pārdomā. Un tad ir tādas vietas 
kā Upītes ciems, par kurām saka 
– “Savas pasaules centrs”. Ja ne 
gluži pasaules, tad pašiem savs 
Nemateriālās kultūras centrs 
viņiem patiešām ir. Jāsaka, ka ar 
tik bagātīgu kultūras mantojumu 
savādāk arī nevarētu būt. Šis 
mantojums kalpo, kā pamats 
latgalisko tradīciju izkopšanai, 
attīstīšanai un nodošanai jaunajām 
paaudzēm.

Nemateriālās kultūras 
mantojuma centrā “Upīte” atrodas 
gan Upītes tautas nams, gan 
bibliotēka, gan muzejs. Arī mums, 
apskatot centra telpas, palika 
patīkama pēcgarša, jo sajūtas, 
kas virmoja redzot ieguldīto darbu 
liecina par sirsnīgumu, centību, 
uzdrošināšanos un patriotiskumu. 
Ieejot bibliotēkā, starp grāmatu 
plauktiem un oriģināli veidotiem 
sienu noformējumiem (bērnu 
zīmētie darbi lieliski aizvieto tapetes 
un sienas krāsas), var apskatīt 
izstādes. Savukārt virzoties tālāk pa 
bibliotēku, mēs varam nonākt lielā, 
plašā telpā, kuras aura saka: “Te 
ir uzstājušies vietējie, te ir rādītas 
Latvijas Nacionālā teātra izrādes, 
te ir lasīta dzeja, te ir dziedāts un 
dejots…”. Lielā un plašā telpa ir 
tautas nama zāle un skatuve, kura 
savu atpazīstamību ir ieguvusi jau 
sen un turpina uzņemt tuvākus un 
tālākus ciemiņus.

Dodoties augšā uz ēkas otro 
stāvu, mēs nonākam muzejā, kur 
ir izstādīti saņemtie apbalvojumi, 
bērnu šūpulītis, kurā savulaik 
gulējis Antons Slišāns, redzams tā 
laika modernākais diktofons, kuru 
iegādājies A.Slišāns, lai ierakstītu 
savas mammas un mammas māsas 
dziedātās dziesmas. Bet arī tas vēl 
nav viss, jo kultūras namā pavisam 
drīz sāks smaržot ceptas kūkas. 
Realizējot projektu, ir iegādāts 
nepieciešamais aprīkojums 
kulinārijas brīnumu gatavošanai. 
Telpā vēl nepieciešams remonts, 
un kā Andris Slišāns atzina, tad 
ne visām idejām vienmēr pietiek 
līdzekļu, taču tas jau neaptur no 
jauniem plāniem.

Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieces pēc 
veiksmīgas “izlaušanās”. (No kreisās: Santa, Madara, Agrita, Terēzija, 
Iluta).

Pie ēkas ieejas durvīm (attēlā redzama Upītes bijusī pamatskola) 
redzams uzraksts “Līc sovu rokstu ite...”. Šķiet tikai loģiski, ka ēka 
savās sienās glabā daudz un dažādus pierakstus, vēsturi un atmiņas, 
kas liecina, ka viss ir mainīgs, tikai mums jāspēj tas pieņemt un mācēt 
izmantot pašu labā.

Saņemto apbalvojumu klāsts 
jau šobrīd ir diezgan plašs. 
Starp tiem redzami: Folkloras 
balva “Austras koks”, 
Imanta Ziedoņa apbalvojums 
“Laiks Ziedonim”, Latgaliešu 
kultūras gada balva 
“Boņuks” u.c.

Zīmīgi, ka Upītes pamatskolas ēkā, pēc 
tās slēgšanas, pirmais tajā darboties 
sāka bitenieks. Likumsakarīgi, ka ar bišu 
čaklumu darbošanās turpinās ikvienam, 
kam ir gribēšana to darīt. Arī izlaušanās 
istabā uzdevumi bija ievietoti bišu 
stropā, taču pirms doties iekšā spēlēt 
spēli, katrai tika iedalīts adītu zeķu pāris 
gluži kā bitītēm.

Mēdz teikt, ka cilvēkam vispirms ir jāiemācās būt patiesam pret sevi, 
saprast, kas ir tas, ko viņš vēlas, kas ir jādara, lai sasniegtu iecerēto. 
Pagājušā gada vasarā Upītē tika izveidota stilizēta svētku norises vieta 
brīvā dabā – to ieskauj aplī salikti lielformāta spoguļi. Spoguļi ar zelta 
maliņām, kuros ieskatoties var ieraudzīt gan sevi, gan apkārtējos, gan 
savas, gan apkārtējo cilvēku “zelta maliņas”. Arī Upītes ciemam savu 
“zelta maliņu” netrūkst – tās spīd un šķiet, ka ziemas spelgonī vēl vairāk 
izgaismo mērķtiecīgo ceļu uz priekšu.
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Pieņemts 
lēmums par 
tematiskā 
plānojuma 
izstrādi 
Valda Vancāne

Balvu novada dome 
2022.gada 27.janvāra sēdē 
ir pieņēmusi lēmumu “Par 
Balvu muižas apbūves un tai 
pieguļošo teritoriju apstādījumu 
un publisko ārtelpu attīstības 
tematiskā plānojuma izstrādes 
uzsākšanu” (Protokols Nr.2., 
66.§).

Balvu novada pašvaldībai nav 
spēkā esoša dokumenta, kas noteiktu 
dabas teritoriju un publisko ārtelpu 
telpiskās attīstības perspektīvas un 
prioritātes, kas apgrūtina pilsētas 
vienotu stratēģisku un kompleksu 
attīstību projektu īstenošanā, 
piemēram, teritoriju sakārtošanā.
Dokumentā defi nēti nosacījumi 
Balvu muižas apbūves un tai 
pieguļošo teritoriju apstādījumu un 
publisko ārtelpu, dabas, kultūrvides 
un rekreācijas telpas vienotai un 
ilgtspējīgai attīstībai līdz 2040.
gadam. Izstrādājot tematisko 
plānojumu, tiek noteikti šādi 
uzdevumi:
- Veikt Balvu muižas apbūves un 
pieguļošo teritoriju  apstādījumu 
un publisko ārtelpu  vēsturiskās 
dokumentācijas analīzi;
- Izstrādāt vispārējas vadlīnijas 
Balvu muižas apbūves  un pieguļošo 
teritoriju  apstādījumu un publisko 
ārtelpu attīstībai;
- Izstrādāt parku ainavu 
atjaunošanas priekšlikumu projektu;
- Izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus  
transporta, riteņbraucēju un 
gājēju plūsmas  raksturojumu un 
nosacījumus to organizācijai un 
attīstībai Balvu muižas apbūvē un 
pieguļošajās publiskās teritorijās.
- Izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus 
un risinājumus papildus 
apgaismojuma nepieciešamībai, 
krastmalas funkcionālajam un 
mākslinieciskajam apgaismojumam;
- Veikt esošās lietus ūdens atvades 
sistēmu stāvokļa novērtējumu un 
jaunu lietusūdeņu savākšanas un 
novadīšanas shēmu plānošanu;
- Izstrādāt un kartogrāfi ski attēlot 
inženiertehniskās infrastruktūras 
nodrošināšanas risinājumus;
-  Piedāvāt  risinājumus  pilsētas 
vēsturiskā centra Kalna ielā 
iedzīvināšanai, perspektīvajam 
attīstības redzējumam;
- Plānot ezera piekrastes 
labiekārtojumu, arhitektūras mazās 
formas, tirdzniecības kiosku, 
nomas punktu, peldēšanas vietas 
iekārtojumu;
- Izvērtēt un noteikt perspektīvās 
izbūves teritorijas pastaigu takai ap 
Balvu ezeru;
- Noteikt nepieciešamo apjomu 
un kartogrāfi ski attēlot publiskās 
ārtelpas (krastmalas, parki, zaļās 
zonas) infrastruktūras tīklojuma 
attīstību;
- Risināt vides pieejamību.

Par tematiskā plānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināts  Balvu 
novada administrācijas Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītājs 
Aleksandrs  Sņegovs.

Maruta Castrova

Jau nedaudz vairāk par 
mēnesi darbojas Balvu pilsētas 
pārvalde. Kā pārvalde redz savas 
darba aktualitātes, veicamos 
darbus un nākotnes redzējumu, 
par to šajā rakstā. 

Balvu pilsētas pārvalde ir Balvu 
novada domes izveidota un padotībā 
esoša iestāde, kas nodrošina 
Balvu pilsētas administratīvajā 
teritorijā iedzīvotājiem un citām 
personām likumā „Par pašvaldībām”, 
citos ārējos normatīvajos aktos, 
domes saistošajos noteikumos 
un lēmumos noteikto pašvaldības 
sniegto pakalpojumu pieejamību, 
doto valsts pārvaldes uzdevumu un 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi. Pilsētas pārvaldes nākotnes 
prognozes - Balviem jākļūst par 
reģiona un visas valsts attīstības 
virzītājspēku. Pilsētvides kvalitātes 
paaugstināšana nodrošinās estētiski 
un funkcionāli piemērotu un drošu 
dzīves telpu iedzīvotājiem un radīs 
priekšnosacījumus investīciju 
piesaistei, uzņēmējdarbības 
attīstībai un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai. Balviem 
ir jāpilda novada   attīstības centru 
loma, sniedzot apkārtējo teritoriju 
iedzīvotājiem pakalpojumus un 
nodrošinot darba vietas.

Pilsētas attīstības prioritātes 
varētu iedalīt trīs daļās – sabiedrība, 
ekonomika un vide.

Sabiedrība - sabiedrībai tuva 
un pieejama pilsētas pārvalde, 
kvalitatīva veselības aprūpe, 
pieejams mājoklis ar pievilcīgu 
apkārtni, sociālie pakalpojumi un 
palīdzība, kvalitatīvi pirmsskolas, 
vispārējās un interešu izglītības 
pakalpojumi.

Ekonomika - pieejamas 
industriālās zonas ar kvalitatīvu 
tehnisko infrastruktūru, kvalitatīvs un 
daudzveidīgs tūrisma piedāvājums, 
starptautiskās, pārrobežu un 
reģionālās sadarbības veicināšana.

Vide - ilgtspējīgs transports un 
infrastruktūra, energoefektivitātes 
pasākumu veikšana, augstas 
kvalitātes komunālie pakalpojumi, 
atkritumu saimniecība ar augstu 
šķirošanas īpatsvaru, kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšana, saglabāšana 
un attīstīšana un veselīga un 
ekoloģiski tīra dzīves vide.

Galvenais uzdevums ir jaunu 
nākotnes ainu radīšana: ielu, 
laukumu, pagalmu – pilsētvides 
sakārtošana un apsaimniekošana; 
pilsētas tēla veidošana (jaunas 
leģendas modināšana); kopējā 
redzējuma izveide - sadarbība 
ar māju pārvaldniekiem; pilsētas 
attīstības stratēģijas prioritātes; 
iestāžu sadarbība; komunikācijas 
tilta veidošana starp uzņēmējiem 
un pašvaldību, izglītojošu pasākumu 
organizēšana; līdzdalība un 
sadarbība ar nevalstisko organizāciju 
sektoru, senioriem, ģimenēm un 
to iesaiste pašvaldības lēmumu 
virzīšanā; jaunieši kā ideju banka 
un viņu aktīva ideju sadzirdēšana; 
iedzīvotāju iesaiste un līdzdarbošanās 
lēmumu pieņemšanas procesā. 
Visiem kopā jāuzdod trīs jautājumi 
pilsētas nākotnei. Pirmais – kur mēs 
atrodamies, nākamais – ko mēs 
vēlamies panākt, un trešais – kas 
mums jādara? Aplūkosim dažas no 
idejām pilsētas attīstībai.

Pagalmi - labiekārtoti ar kopīgu 
stāstu - droša vide senioriem, 
ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti 
kvalitatīvas dzīves telpas izveide 
(dzīvojamā fonda uzlabošana un 
attīstība, māju siltināšana).

Muižas apbūves komplekss - vēl 
pilnībā neizmantots, bet potenciāls 
piesaistes objekts. Jau šobrīd esam 
pieņemuši lēmumu par  Balvu muižas 
apbūves un tai pieguļošo teritoriju 
apstādījumu un publisko ārtelpu 
attīstības tematiskā plānojuma 
izstrādes uzsākšanu.

Tūristu, ceļotāju piesaiste 
tūrisma nozares attīstībai, iesaistot 
vietējos uzņēmējus. Vilka gudrības 

takas izveide.
Uz citu pilsētu fona varam 

izcelties - kā ZAĻĀ pilsēta jeb ieviest 
zaļākās pilsētas indeksu. Gadiem 
ejot, mūsdienu sabiedrība arvien 
vairāk tiek aicināta pievērsties 
rūpēm par vidi un „zaļākam” 
dzīvesveidam, lai saudzētu zemes 
resursus un neapdraudētu mūsu 
nākotni. Atkritumu šķirošana, 
enerģijas taupīšana, dabas/pastaigu 
taku, velosipēdu ceļu izveide,– tās ir 
tikai dažas no darbībām, ko varam 
veikt mēs ikviens. Pieejamie parki, 
dārzi un skvēri, un jau skolā bērniem 
tiek mācīts, kā izturēties pret dabu 
ar cieņu. Pilsētai līdzekļi jāiegulda 
bērnos, jaunatnē, lai ieaudzinātu 
tajos dabas saudzēšanas kultūru 
un domāšanu par nākamajām 
paaudzēm. Mērķis - attīstīt 
sabiedrību, kas dzīvo saskaņā ar 
sevi un apkārtējo vidi. Ir svarīgi 
nodrošināt, lai iedzīvotāji apmierina 
savas pamatvajadzības neapdraudot 
nākamo paaudžu labklājību un 
planētas ekoloģiskās spējas. Balvu 
pilsētas pārvaldei rūp un ir svarīgi 
iedzīvotāju izglītība, profesionālā 
izaugsme, personību izaugsme, 
pilsētas vizītkarte, vietējā attīstība, 
cilvēkresursu attīstība, dialogs ar 
cilvēku, motivēti darbinieki, cilvēku 
iniciatīvas un komandas darbs.

Balvu iedzīvotāj! Ir  svarīgi  
saprast savas dzīves jēgu, 
līdzdarboties sabiedrības procesos, 
ne mazāk svarīgas ir savstarpējās 
draudzības jūtas pret apkārt 
dzīvojošajiem, kā arī piederības 
sajūta. Cilvēkam ir svarīga lietu un 
darbību vienkāršība un pārskatāmība. 
Lai sīkas izmaiņas katru dienu rada 
ievērojamus rezultātus. 

Šonedēļ svinam mūsu pilsētai-
Balviem 94. dzimšanas dienu. 
Aicinām ikvienu būt kaut nelielai 
daļai no šiem svētkiem un svinēt 
kopā, ievērojot visus noteiktos 
epidemioloģiskos noteikumus! 
Ar pasākumiem vari iepazīties šī 
izdevuma 19.lpp!

BALVI - 
vieta ar savām unikālajām teātra un dziesmu tradīcijām. Atpazīstama 

valstī ar pūtēju orķestri “Balvi” un dziesmu svētku diriģentu, Balvu teātri, 
noturīgiem pašdarbības kolektīviem - deju kopu “Nebēda”, “Luste” un 

jaukto kori “Mirklis”, bērnu tautu deju kolektīvu “Balvu vilciņš”.  Balvi no 
citām Latgales pilsētām atšķiras ar īpašu šarmu, ko rada zaļā rota, senās 
apbūves un modernu ēku sintēze, veidojot eiropeiskas mazpilsētas tēlu. 

Balvi - Pilsēta divu ezeru krastā - Ziemeļlatgales meita.
Pilsētas barometrs - CILVĒKI.

Upe plūst, mākoņi skrien, vējš brāžas, putni un domas lido. Dienu nomaina nakts, 
nakti – jauna diena. Tikai un vienīgi mūsu pašu ziņā ir, kādas guntiņas aizdegsim skatienā. 

Visiem iedzīvotājiem vēlam veselību, savstarpējo izpratni, aktīvu 
līdzdarbošanos un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā. Mēs ticam, ka 
varam radīt plaukstošu, pozitīvu, uz cilvēciskām vērtībām balstītu 

dzīves telpu nākotnei, un, ka to var paveikt tikai, no sirds ieklausoties 
citam citā, sadzirdot un kopīgi definējot lietas, kas būs vajadzīgas 

nākotnē - mūsu bērniem, mūsu pilsētai.

- Balvu novada pašvaldība- 
- Balvu pilsētas pārvalde - 
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BALVOS

Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs aicina 
piedalīties konkursā “Sniega brīnums 2022”, kurā 
var piedalīties gan individuāli, gan grupā. Izveido 
sniega skulptūru, nofotografē un līdz 2022. gada 
28. februārim iesniedz uz e-pastu bnbjc@balvi.lv, 
un foto tiks publicēts vietnē http://www.facebook.
com/bnbjc/ galerijā „Sniega brīnums 2022”, kur 
no 7.marta tiks organizēta publiskā balsošana.

No 1. -28. februārim Balvu Centrālās bibliotēkas 
izstāžu zālē skatāma Mākslas skolas radošā 
kolektīva darbu izstāde “Atelpa. AtElpa. ATelpa “. 
Atklāšana 11.februārī plkst. 13.00.

Balvu Novada muzejā līdz 5.martam skatāma 
Ineses Brants porcelāna mākslas izstāde “Rožu 
brokāts un liliju zīds...”.

Sniegavīra stāsts - piedzīvojums visai ģimenei 
Balvu Novada muzejā. Pieteikties iepriekš - 
25431213.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma 
rokdarbnieču pulciņa “Mežģis” 25 darba gadu 
jubilejas izstāde “Ikdienu sudrabā vērsti!”.

Atbilstošos laikapstākļos katru dienu no 
plkst. 08.00 līdz 22.00 Balvu Sporta skolas 
stadionā darbojas slidotava. Tiek gaidīts ikviens 
slidotgribētājs! Līdzi jāņem savs inventārs un 
jāievēro slidotavas darba laiks!

Ziemeļlatgales sporta centrs organizē “2022.gada 
Balvu novada telpu futbola čempionātu” no 2022. 
gada 29. janvāra līdz 26. februārim. Spēles no 
Balvu sākumskolas sporta zāles 12.- 13. februārī 
un 26. februārī varēs vērot https://www.facebook.
com/ziemellatgalessportacentrs.

11. februārī plkst. 10.00 Attālinātās izglītības 
izstāde “SKOLA 2022” Balvu Valsts ģimnāzijā 
“Ceļā uz savu mērķi”. Uzstāsies dažādas izglītības 
iestādes un runas personas.

11. februārī plkst. 11.00 “Balviem - 94!” Nāc 
pastaigā pa pilsētu ar savu stāstu! Tikšanās pie 
Balvu Novada muzeja. Muzejs darbojas “zaļajā” 
režīmā, tāpēc lūgums pieteikties iepriekš pa tālr. 
28352770 – Iveta.

12. februārī plkst. 9.00 Vakcinācija pret Covid-19. 
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. No plkst. 9.00-
12.00 jauniešu un pieaugušo vakcinācija.  No 
plkst. 12.00-13.00 bērnu no 5-11 gadu vecuma 
vakcinācija. 

14., 17., 21., 24., 28. februārī plkst. 17.30 
vingrošanas  nodarbības senioriem Balvu muižas 
zālē (Brīvības iela 47, Balvi).  Dalība nodarbībās 
ir bez maksas ar derīgu Covid-19 sertifi kātu.  
Dalībnieku skaits nodarbībā ir ne vairāk kā 14 
personas, iepriekšēja pieteikšanās pie treneres 
Ilutas Balules, tālr. 26567564. 

14., 17., 21., 24., 28. februārī plkst. 19.00 
Bezmaksas aerobikas nodarbības klātienē - Balvu 
muižas zālē. Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres 
Ilutas Balules, tālr. 26567564.

20. februārī plkst. 15.00 KINO. Animācijas fi lma 
bērniem “UGUNSSIRDS”. Balvu Kultūras un 
atpūtas centrā. Ieejas maksa bērniem 3,00 euro, 
pieaugušajiem 5,00 euro. 

24. februārī plkst. 10.00 MOBILĀ DIAGNOSTIKA 
Balvos, (pie Balvu estrādes), no plkst. 10.00-
17.00. 
Izmeklējumi: Mamogrāfi ja: ar Nacionālā veselības 
dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – bez maksas; 
ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir līgums 
ar NVD, nosūtījumu – 0,00 euro; ar nosūtījumu 
– 0.00 euro. Rentgens (RTG, plaušām, locītavām 
u.c.): 1 projekcija ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 
11,00 euro. Pacientiem lūdzam veikt iepriekšēju 
pierakstu pa tālr. 25431313. 

27. februārī plkst. 15.00 KINO. Uz patiesa stāsta 
balstīta drāma “UZVARĒTĀJU ĢIMENE”.  Balvu 
Kultūras un atpūtas centrā, ar subtitriem latviešu 
valodā. Ieejas maksa 5,00 euro, VECUMS: 12+. 

28.februārī no plkst.17.00-20.00 Radošā 
meistarklase “Trikotāžas cepure un tuneļšalle” 
Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā 
vidusskolā. Iepriekšējā pieteikšanās obligāta 
pa tālr. 29444707. Meistarklase notiks “zaļajā” 
režīmā.

VIĻAKĀ

13., 17., 20., 24., 27. februārī plkst. 19.15 TREX 
vingrošana Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē. 
Vadīs Inga Bleidere, tālr. 26351072. 

13., 20., 27. februārī plkst. 19.05 vingrošana 
Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē. Vadīs Inga 
Bleidere, tālr. 26351072. 

Viļakas muzejā no 27.janvāra līdz 28.martam būs 
skatāma mākslinieka N. Breikša mākslas darbu 
izstāde “N. Breikšs un Viļaka”. 

12. februārī Visu mīlētāju dienas pasākums, 
romantiskā kafejnīca. Viļakas Kultūras namā. 

BALTINAVAS PAGASTĀ 

Baltinavas muzejā līdz 28.februārim skatāma 
izstāde “Reiz bija...”. 

“DZIEDI, DVĒSELĪT, DZIEDI”, Baltinavas Mūzikas 
un mākslas skola aicina piedalīties vizuālās 
mākslas konkursā. Pieteikšanās konkursam līdz 
2022.  gada  20. aprīlim.   Vairāk     informācijas: 
www.baltinava.lv. 

6. martā plkst. 10.00 Sieviešu dienas orientēšanās 
rallijs. Sākums plkst. 10.00 pie Baltinavas Kultūras 
nama. Pēc tam, plkst.16.00, dienas noslēgums 
Kultūras namā. 

BALVU PAGASTĀ

27. februārī Meteņdiena Balvu pagasta Pilskalnā. 

BĒRZPILS PAGASTĀ

Bērzpils Saieta nams no 14.februāra līdz 
7.martam organizē vēstuļu konkursu “Radošā 
sieviete-Bērzpils pagasta lepnums”. Vēstuļu 
konkursa nolikumu skatīt  Balvu novada mājas 
lapas kultūras sadaļā vai  www.facebook.com 
Annas Krivišas facebook profi lā.

BĒRZKALNES PAGASTĀ

27. februārī plkst. 12.00  Meteņdienas izklaides 
Bērzkalnes sporta un atpūtas laukumā.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

Februārī Briežuciema bibliotēkā būs skatāma 
izstāde “Kvašņevas ciema bibliotēkas pirmsākumi”, 
kā arī izstāde “Februāra jubilāri, notikumi, svētku 
un atceres dienas”.

5.martā Pavasarīgs koncerts, konkurss dāmām 
un interesantu tērpu parāde. Vadoties pēc 
epidemioloģiskās situācijas pasākuma formāts un 
laiks var mainīties. Sekojiet informācijai!

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

27. februārī plkst. 12.00 Satikšanās pie tautas 
nama!  Sniega diena, sniega prieki! Aktivitātes 
par un ar sniegu: lieliem un maziem, individuāli 
un komandās! Līdzi ņemam ragaviņas.

KUPRAVAS PAGASTĀ

11., 18., 25.februārī plkst. 19.00 vingrošana 
Kupravas pagasta pārvaldē. Vadīs Iluta Balule, 
tālr. 26567564. 

27. februārī “Atvadas ziemai”. Laukumā pie 
Kupravas pagasta pārvaldes. 

LAZDUKALNA PAGASTĀ

13., 20., 26. februārī plkst. 12.30 fi zioterapeita 
nodarbības Lazdukalna saieta namā. 

MEDŅEVAS PAGASTĀ

15., 22. februārī plkst. 19.00 vingrošana (intensīvā 
nodarbība) Viduču pamatskolā. Vadīs Iluta Balule, 
tālr. 26567564. 

RUGĀJU PAGASTĀ

13., 20., 26. februārī plkst. 11.00 fi zioterapeita 
nodarbības Rugāju Sporta centrā. 

No 10.februāra darbdienās no plkst. 10.00 - 13.00 
Rugāju Tautas nama mazajā zālē apskatāma 
Aijas  Keišas darināto lakatu izstāde. Izstādes 
noslēgumā gaidāma tikšanās ar lakatu darinātāju. 
Sekojiet līdzi informācijai!

No 1.-28. februārim  “Veido un izdaiļo ar sniega 
skulptūrām savu pagalmu vai Rugāju parku”. 
Sniega skulptūras nofotografē un atsūti uz 
WhatsApp 28384855. Foto tiks publicēti Rugāju 
un Lazdukalna Facebook lapās. 

ŠĶILBĒNU PAGASTĀ

15., 22. februārī plkst. 18.00 vingrošana Rekavas 
vidusskolas sporta zālē. Vadīs Inga Bleidere, tālr. 
26351072.
 
12. februārī  “Mīlestības dziesmu festivāls-
koncerts” Kultūras centrā “Rekova”.

14.februārī plkst. 18.00 Valentīndienas Uguns 
šovs. Pie KC “Rekova” (no Rīgas). Ieeja brīva, 
tikai atnāc!

TILŽAS PAGASTĀ 

No 8.februāra - 8.martam Tilžas pagasta pārvaldē,  
2.stāvā  skatāma izstāde „Rotaļu draugi”. Iepriekš 
pieteikties pa tālr. 2787025.

13. februārī autofotoorientēšanās sacensības 
pa Tilžas pagasta vēsturiskajām vietām “Ak, 
mīļais...”. Ekipāžām pieteikties līdz 9.februārim, 
piezvanot pa tālr.27870251.  Lai aktivitāte notiktu 
nepieciešamas vismaz 6 ekipāžas.

27.februārī Meteņdienas tradīciju svētki, 
karnevāls. 

VECTILŽAS PAGASTĀ

Vectilžas sporta un atpūtas centrā līdz aprīlim 
skatāma cimdu un zeķu izstāde. Izstādi var 
apmeklēt katru darba dienu, piezvanot pa tālr. 
27835511. 

19. februārī Ziemas sporta spēles (ģimenēm).

26. februārī Ziemas orientēšanās sportā ar 
slēpēm.

VECUMU PAGASTĀ

26. februārī “Atpūtas vakars brīvām izpausmēm-
II” Borisovas Tautas namā. 

VĪKSNAS PAGASTĀ

No 7.-28. februārim Vīksnas Tautas namā skatāma 
Ludmilas Knēģeres gleznu izstāde “Manā sirdī 
īpaša vieta ir maziem krustiņiem”. 

ŽĪGURU PAGASTĀ

14., 21., 28. februārī plkst. 19.00; 9., 16., 23. 
februārī plkst. 18.30 pilates Žīguros (online). 
Vadīs Linda Tokareva - Kušnere, tālr. 22026010. 

27.februārī Meteņdiena uz Meteņkalna Žīguros.

Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti ievērot 
vispārējos epidemioloģiskos noteikumus. 
Informējam, ka pasākumu laikā var notikt 
fotografēšana un fi lmēšana, un iegūtie attēli 
var tikt ievietoti pašvaldības un pašvaldības 
iestāžu mājas lapās un sociālajos tīklos.
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AKTUĀLIBALVU NOVADA ZIŅAS WWW.BALVI.LV

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

E-pasts: zinas@balvi.lv
Tālrunis: 64522830.
Informa� vais izdevums ir BEZMAKSAS
Tirāža: 8500 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja: 
Terēzija Babāne, Agrita Luža

Par faktu, personu un vietvārdu precizitā� 
atbild raksta autors. 

BALTINAVAS PAGASTS
20. februārī plkst. 10.00 neliels vēsturisks ceļojums pa Baltinavas pagasta 
ziemeļrietumu daļu un atpūta svaigā gaisā (aptuveni 3-4 stundas).  Plkst. 
10.00 pulcēšanās Baltinavas muižas parkā. Maršruts: 17.5 km. Līdzi 
ņemt savas maizītes, tēja būs galapunktā! Jābūt ērtos apavos, jo būs 
jāiet arī pa mežu (2 km), braucam visu maršrutu ar mašīnām, apstājoties 
apskates vietās.  Neskaidrību gadījumā zvanīt Anitai pa tālr. 28395837. 
Dalības maksa 1,00 euro (pieaugušajiem). 

BRIEŽUCIEMA PAGASTS 
19. februārī no plkst. 10.00-13.00 Sveču gatavošanas darbnīca 
Briežuciema Tautas namā. Dalība bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 25444621.

KUBULU PAGASTS
19.februārī plkst. 11.00 lāzertags “Do4fun” Kubulos - atvērtās spēles 
par īpašu cenu - tikai 2,00 euro/30 min vienam dalībniekam. Tikai ar 
iepriekšēju    pieteikšanos,    rezervāciju  ir  iespējams   veikt mājaslapā 
www.do4fun.lv vai zvanot 27004732. 

SUSĀJU PAGASTS 
19., 20. februārī plkst. 10.00 pārgājiens - ekskursija pa Tepenīcas valni 
un pauguriem, Susāju pagastā, Tepenīcas ciemā, “Cīrulīšos”.  Aptuvenais 
pārgājiena garums 6 km. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26446147. 
Dalības maksa 5,00 euro, bērniem bez maksas.

20. februārī plkst. 12.00 “Ar purva kurpēm Stompaku purva kauju vietās”. 
Informācija par pasākuma norisi www.purvubrideji.lv.

ŠĶILBĒNU PAGASTS
19., 20. februārī no plkst. 10.00-16.00 Z/S “Kotiņi“ produkcijas 
degustācija, Šķilbēnu pagastā, Rekovā, Rekovas ielā 19, Rekovas 
dzirnavās. No plkst. 10.00-16.00. Maksa 10- 12,00 euro/personai. Tikai 
ar iepriekšēju pieteikšanos – 29132664. 

19., 20. februārī Izlaušanās spēle “Pīci Panti”, Stabļovas ielā 1, Upītē, 
Šķilbēnu pagastā, no plkst. 11.00 – 19.00. Dalības maksa 30 euro/grupai
Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos – 29621058. 

RUGĀJU PAGASTS
19., 20. februārī no plkst. 11.00-16.00 iespēja vizināties zirga kamanās Z/S  
“Mežaines” Rugāju pagastā. Izjāde ar zirgu vai poniju, fotografēšanas ar 
zirgiem. Vizināšanās kamanās 30 euro/h. Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos 
- 28619479. Aktivitātes piedāvājums tikai labvēlīgos laika apstākļos!

BALVI
19. februārī no plkst. 11.00-15.00 Balvu Novada muzejā, Brīvības iela 
46, Balvos “Uzmini, izzini vai atrodi atbildes par muzeja ekspozīciju”. 
Apmeklējuma maksa 3,00 euro/personai. Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos 
– 25431213, 64521430. 

19. februārī no plkst. 12.00- 14.00 Arnitas Labsajūtu darbnīcā, Brīvības 
ielā 2c, Balvos, laiks, ko pavadīt svaigā gaisā pie ugunskura, labā 
kompānijā. Baudot siltu tēju, varēs ugunskurā uzcept pašu līdz paņemtos 
labumus. Vakarpusē ir iespēja baudīt pirtiņu brīvā atmosfērā. Piknika un 
aktivitāšu iespējas – bez maksas (ar pašu līdzpaņemtu gardumu grozu). 
Pirts – 15 euro/personai; vietu skaits ierobežots. Tikai ar iepriekšēju 
pieteikšanos – 26361594.

BALVU PAGASTS
19., 20. februarī Rančo “Ozolmājas”, iespēja kārtīgi izstaigāties svaigā 
gaisā un gūt pozitīvas emocijas. Visus Rančo iemītniekus var pataustīt, 
samīļot, paglāsīt un dažus arī pabarot. Līdzi var ņemt arī kādu burkānu 
trušiem vai skujiņas, kas garšo daudziem rančo iemītniekiem. Droši 
ņem līdz arī savas ragaviņas, lai baudītu ziemas priekus vai siltu tēju 
ziemīgam piknikam ģimenes lokā. Ieejas maksa 4,00 euro/personai. Tikai 
ar iepriekšēju pieteikšanos - 22314805, 26160423. 

BĒRZKALNES PAGASTS
20. februārī Ar purva kurpēm Stompaku purvu kauju vietās, Stompaku  
purvs, Bērzkalnes pagasts (tikšanās plkst. 12.00 stāvlaukumā pie 
Bērzkalnes estrādes). Detalizēta informācija par pārgājiena norisi, 
pieteikšanos mwww.purvubrideji.lv. Dalības maksa 20 euro; 10 euro 
(7-17 g.v.). Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, raksti uz e-pastu info@
purvubrideji.lv (norādi pārgājiena nosaukumu un datumu, dalībnieku 
skaitu, apavu izmēru un kontakttālruni). Papildus informācija - 20120101. 

IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ!
Brīvdienu piedāvājums visai ģimenei

- pārgājieni, kultūrvietas, aktīvā atpūta, gardumi.
2022. gada 19. un 20.februārī 

Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju apkārtnē


