
BALVU NOVADA ZIŅASBALVU NOVADA ZIŅASBALVU NOVADA ZIŅAS
Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums                                Nr. 258

2022. gada 15. marts    www.balvi.lv     www.facebook.com/balvunovadapasvaldiba

Ie�
ka

��e
� �

� 

�e�
ūs�� 

no�
��ī

�� 

�nf��
mā��

��!

Iluta Jaunžeikare
Foto: Valters Kaņepe

Šogad, 2. martā, pirmo 
reizi Latvijas vēsturē 
tika atzīmēta Nacionālo 
partizānu bruņotās 
pretestības atceres diena. 

Tā sākās ar svinīgu ziedu 
nolikšanu pie pieminekļa 
Latgales partizānu pulka 
kritušajiem karavīriem, 
turpinājās ar diskusiju 
“Stompaku nacionālo 

partizānu nometne kā 
patriotisma simbols un 
vietas potenciāls nākotnē” 
Balvu Kultūras un atpūtas 
centrā, un noslēgumā Valsts 
prezidents Egils Levits, 
aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks, tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns un zemkopības 
ministrs Kaspars Gerhards, 
Balvu novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs 
Sergejs Maksimovs, Balvu 
novada iedzīvotāji un viesi 

nacionālo partizānu piemiņu 
godināja, piedaloties 
svētbrīdī un svinīgajā 
pasākumā, kurā tika atklāts 
rekonstruētais bunkurs-
baznīca, kā arī piemiņas zīme 
Stompakos apglabātajiem 
nacionālajiem partizāniem.
Uzrunājot klātesošos, Valsts 
prezidents Egils Levits sacīja: 
“Stompaku kauja ir simbols 
nacionālajai bruņotajai 
pretestībai pret okupāciju, 
kas ilga vēl 10 gadus pēc 

pašas kaujas. Stompaku 
partizāni ir vislielākais 
grupējums, kas jebkad ir 
bijis Latvijas nacionālās 
bruņotās pretestības 
vēsturē. Grupējums, kas 
nepadevās ienaidniekam un 
ko ienaidnieks neuzvarēja 
cīņā. Viņi turpināja 
pretoties pārspēkam, kas 
bija pārņēmis visu Latviju. 
Stompaku partizānu uzvara 
īstenojās 45 gadus vēlāk – 
1990. gadā.”

2.martā, paužot atbalstu Ukrainai, Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra, notika atbalsta mītiņš, 
kurā piedalījās un klātesošos uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, zemkopības 
ministrs Kaspars Gerhards, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu 
Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs, Latvijas evaņģēliski Luteriskās baznīcas Daugavpils diecēzes 
bīskaps Einārs Alpe, bijušais ministru prezidents Vilis Krištopans, 13.Saeimas deputāts, Kultūras ministrijas 
parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons, 13.Saeimas deputāts, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs 
Juris Jurašs, Balvu novada domes deputāti - Aldis Bukšs un Jānis Trupovnieks.

2. marts Balvu novadā
Pirmo reizi Latvijas vēsturē atzīmēta Nacionālo partizānu 
bruņotās pretestības atceres diena; pausts atbalsts 
Ukrainai

PAZIŅOJUMS

Balvu novada Bāriņtiesa lūdz 
pieteikties ģimenes, kuras, 
krīzes situācijas laikā, savā 
ģimenē varētu uzņemt bez 
vecāku gādības palikušos 

bērnus no Ukrainas. 
Tālrunis saziņai: 27809426, 

26618771. (7.lpp.)

Šajā numurā:

Turpinājums 16., 17., 18., 20. lpp.  

Reorganizēs 
Tilžas vidusskolu (2.lpp.)

Tiks pasniegta “Balvu 
novada Gada balva 

uzņēmējdarbībā 2021”

2022.gada 18.martā plkst. 
15.00  Balvu Kultūras un 
atpūtas centrā norisināsies 
svinīgais pasākums 
“Balvu novada Gada balva 
uzņēmējdarbībā 2021”.  
Pasākuma laikā godinās 
uzvarētājus 10 nominācijās. 

Vairāk informācijas 
www.balvi.lv 

Starp Latgaliešu kultūras 
gada balvas “Boņuks” 

ieguvējiem arī trīs 
projekti no Balvu novada 

(13.lpp.)

Izsludināta pieteikšanās 
līdzfi nansējuma 

saņemšanai centralizētā 
ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmas 
pieslēgšanai (5.lpp.)
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Apstiprina kultūras iestāžu 
vadītāju mēneša darba algas un 
pieņem citus lēmumus
Terēzija Babāne

10. februārī, attālinātā 
režīmā,  notika Balvu novada 
domes ārkārtas sēde. Darba 
kārtībā deputāti izskatīja 
astoņus jautājumus.

Apstiprināja kultūras iestāžu 
vadītāju mēneša darba algas 

Deputāti apstiprināja Balvu 
novada pašvaldības kultūras iestāžu 
vadītāju mēneša darba algas:
• Balvu Kultūras un atpūtas 

centra vadītājam – 1070,00 
euro;

• Baltinavas Kultūras nama 
vadītājam – 795,00 euro;

• Bērzpils Saieta nama vadītājam 
- 795,00 euro;

• Briežuciema Tautas nama 
vadītājam - 795,00 euro;

• Krišjāņu Tautas nama vadītājam 
(par 0,75 slodzēm) - 596,25 
euro;

• Kubulu Kultūras nama 
vadītājam- 795,00 euro;

• Lazdukalna Saieta nama 
vadītājam - 795,00 euro;

• Lazdulejas Saieta nama 
vadītājam (par 0,75 slodzēm) - 
596,25 euro;

• Medņevas Tautas nama 
vadītājam- 795,00 euro;

• Naudaskalna Tautas nama 
vadītājam (par 0,5 slodzēm) - 
397,50 euro;

• Rubeņu Tautas nama vadītājam 
(par 0,75 slodzēm)- 596,25 
euro;

• Rugāju Tautas nama vadītājam 
- 795,00 euro;

• Šķilbēnu pagasta Kultūras 
centra „Rekova” vadītājam - 
795,00 euro;

• Tilžas Kultūras un vēstures 
nama vadītājam - 795,00 euro;

• Vectilžas Sporta un atpūtas 
centra vadītājam - 795,00 euro;

• Viļakas kultūras nama vadītājam 
- 795,00 euro;

• Vīksnas Tautas nama vadītājam 
- 795,00 euro;

• Žīguru Kultūras nama vadītājam 
- 795,00 euro;

• Balvu novada Nemateriālā 
kultūras mantojuma centra 
“Upīte” vadītājam - 795,00 
euro.

Veica grozījumus Balvu novada 
pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā

Balvu novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumā, kas apstiprināts 
ar Balvu novada domes 2021.gada 
29.jūlija lēmumu (protokols Nr.6, 
6.§), veica šādus grozījumus: 
2.1.1. punktu izteica šādā 
redakcijā: “deputātiem atlīdzība 
par darbu Domes un komiteju 
sēdēs un citu deputātu pienākumu 
pildīšanu ir sasaistīta ar Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumā 
noteiktā kārtībā noteikto bāzes 
mēnešalgu attiecīgajam gadam, 
pārrēķinot to uz stundas likmi 
un piemērojot koefi cientu 
0,97”; 2.1.2. punkta redakcija: 

“deputātiem, kuri veic Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu 
komitejas, Sociālās un veselības 
aprūpes jautājumu komitejas, 
Tautsaimniecības attīstības un 
vides komitejas priekšsēdētāja 
pienākumus, atlīdzība par darbu 
Domes un komiteju sēdēs, un citu 
deputātu pienākumu pildīšanu ir 
sasaistīta ar Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā 
noteiktā kārtībā noteikto bāzes 
mēnešalgu attiecīgajam gadam, 
pārrēķinot to uz stundas likmi un 
piemērojot koefi cientu 1,842;”; 
3.1 punkta redakcija: “Domes 
priekšsēdētāja mēnešalga ir 
piesaistīta Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā noteiktā 
kārtībā noteiktajai bāzes mēnešalgai 
attiecīgajam gadam, piemērojot 
koefi cientu 2,81 un noapaļojot 
pilnos euro.”; 4.1. punkta redakcija: 
“Domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatalga ir piesaistīta Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumā 
noteiktā kārtībā noteiktajai bāzes 
mēnešalgai attiecīgajam gadam, 
piemērojot koefi cientu 2,132 un 
noapaļojot pilnos euro.”.

Piešķirs fi nansējumu Viļakas 
Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas audzēkņa dalībai Eiropas 
čempionātā Norvēģijā

Deputāti nolēma piešķirt no 
Balvu novada pašvaldības 2022.gada 
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
fi nansējumu 1445,00 euro apmērā 
Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkņa dalībai Eiropas 
čempionātā, 10 m ložu šaušanas 
sacensībās, kas notiks 2022.gada 
17.-23.martā Norvēģijā, Hamārā. 
Finansējums paredzēts - transporta 
izdevumiem uz Norvēģiju (150,00 
euro), dienas naudai (455,00 euro), 
naktsmītnēm Norvēģijā (540,00 
euro), naktsmītnēm Zviedrijā 
(200,00 euro), COVID-19 testiem 
(100,00 euro).

Noteica vecāku līdzfi nansējumu 
profesionālās ievirzes izglītības 

iestādēs

Pēc garām diskusijām deputāti 
noteica vecāku līdzfi nansējumu 
Balvu novada pašvaldības 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs:
• Balvu Mūzikas skolā – 9,00  euro 
mēnesī;
• Balvu Mākslas skolā – 9,00 euro 
mēnesī;
• Baltinavas Mūzikas un mākslas 
skolā – 9,00 euro mēnesī;
• Viļakas Mūzikas un mākslas skolā 
– 9,00 euro mēnesī.

Balvu novada pašvaldības 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēs vecāku 
līdzfi nansējuma maksa netiks 
piemērota ar 2022.gada 1.februāri.

Baltinavas Mūzikas un 
mākslas skolai noteikto vecāku 
līdzfi nansējumu piemēroja ar 2022.
gada 1.februāri, Viļakas Mūzikas 
un mākslas skolai noteica ar 2022. 
gada 1.septembri. 

Nolemj piešķirt līdzfi nansējumu 
projektu atbalsta gadījumā
Terēzija Babāne

16. februārī, attālinātā 
režīmā, notika Balvu novada 
domes ārkārtas sēde. Darba 
kārtībā deputāti izskatīja sešus 
jautājumus.

Piešķirs līdzfi nansējumu

Deputāti nolēma piešķirt 
līdzfi nansējumu: 

10% apmērā projekta “Centrālās 
ieejas betona pakāpienu un ieejas 
laukuma atjaunošana Bēržu Sv. Annas 
Romas Katoļu baznīcai” atbalsta 
gadījumā Bēržu Svētās Annas Romas 
katoļu draudzei, projekta realizācijai 
1495,30 euro.

10 % apmērā projekta “Inovatīvs 
sienas gleznojums, kā izglītības 
iestādēs ārējās vides objekts un Balvu 
pilsētvides objekts” atbalsta gadījumā 
biedrībai “Skolas kastanis”, projekta 
realizācijai 1280,00 euro. 

10 % apmērā projekta “Veselīga 
dzīvesveida aktivitāšu/mobilā 
biatlona pieejamības nodrošināšana 
katram Balvu novada iedzīvotājam” 
atbalsta gadījumā biedrībai “Balvu 
Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”, 
projekta realizācijai 1289,20 euro. 

Projektu atbalsta gadījumā slēgs 
līgumu ar Bēržu Svētās Annas Romas 
katoļu draudzi, biedrību “Skolas 
kastanis” un biedrību “Balvu Valsts 
ģimnāzijas atbalsta biedrība” par 
līdzfi nansējuma piešķiršanu projekta 
realizācijai. Finansējumu piešķirs 
no Balvu novada pašvaldības 2022.

gada pamatbudžetā paredzētajiem 
līdzekļiem nevalstisko organizāciju 
atbalstam.

Piedalīsies projektu konkursā 
Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma 

19.2.„Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2.„Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Deputāti atbalstīja piedalīties 
projektu konkursā:

Iesniedzot projekta iesniegumu 
„Viedais sols Baltinavā”. Projekta 
kopējās izmaksas 9500,00 euro. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā 
nodrošinās līdzfi nansējumu 10% 
apmērā 950,00 euro.

Iesniedzot projekta iesniegumu 
„Atpūtas mirklis tūristiem Lazdukalnā”. 
Projekta kopējās izmaksas 36299,98 
euro. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā nodrošinās līdzfi nansējumu 
10% apmērā 3630,00 euro.

Izdarīja grozījumus 
Balvu novada Domes 2022.gada 

10.februāra lēmumā

Deputāti izdarīja grozījumu Balvu 
novada Domes 2022.gada 10.februāra 
lēmumā “Par samaksas apmēra 
samazinājumu par izpērkamo zemi 
Baltinavas pagastā Balvu novadā” 
(sēdes protokols Nr.4, 6.§), izsakot 
lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā.

Nolemj reorganizēt Tilžas 
vidusskolu un pieņem citus 
lēmumus
Terēzija Babāne

24.februārī, attālinātā režīmā, 
notika Balvu novada kārtējā 
domes sēde. Darba kārtībā 
deputāti izskatīja  56 jautājumus.

Divistabu dzīvoklim Viļakā 
noteica speciālistam izīrējamas 

dzīvojamās telpas statusu

Deputāti noteica divistabu 
dzīvoklim Nr.5, Garnizona iela 
1, Viļakā, Balvu novadā, platībā 
50,00 m2,  speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu.

Reorganizēs Tilžas vidusskolu 
par pamatskolu

Ar 2022.gada 1. augustu Tilžas 
vidusskolu reorganizēs par Tilžas 
pamatskolu, kura turpmāk īstenos: 

- vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmu, vispārējās 
pamatizglītības (1.–9. klasēm) 
programmu, speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem;

- speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem;

- speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamiem ar 
smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem un speciālās 
pirmsskolas izglītības programmu 
izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem. Izglītības pārvaldei 
jāsagatavo un jāiesniedz nepieciešamā 
dokumentācija Izglītības un zinātnes 
ministrijā saskaņojuma saņemšanai.

Precizēja saistošos noteikumus
 

Deputāti precizēja saistošos 
noteikumus Nr. 1/2022 “Par kapsētu 
uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu 
novadā”, Nr. 3/2022 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu 
Balvu novadā”, Nr.5/2022 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Balvu novadā”  un  Nr.2/2022 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 
atbalstu Balvu novadā”.

Nodos medību tiesības Mednieku 
klubam „Nastrova” Balvu novada 

pašvaldībai piederošajās un 
piekritīgajās zemes vienībās un 
rezerves fonda zemes vienībās 

Nolēma nodot medību tiesības 
Mednieku klubam „Nastrova” Balvu 
novada pašvaldībai piederošajās 
un piekritīgajās zemes vienībās un 
rezerves fonda zemes vienībās Susāju 
pagastā 239,5849 ha kopplatībā (tai 
skaitā mežs 39,4750 ha). Nekustamā 
īpašuma nodaļai jāsagatavo līgums 
par medību tiesību nomu ar Mednieku 
klubu „Nastrova”.
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Atcēla speciālistam izīrējamās 
dzīvojamās telpas statusu

Pieņēma lēmumu atcelt 
Balvu pilsētas Domes 2001.gada 
19.jūlija lēmumu „Par speciālistam 
izīrējamās dzīvojamās telpas statusa 
noteikšanu” (protokols Nr.8, 10.§) 
un Balvu novada Domes 2016.gada 
29.jūnija lēmumu „Par speciālistam 
izīrējamās dzīvojamās telpas statusa 
noteikšanu” (protokols Nr.9, 2.§).

Speciālistam izīrējamās 
dzīvojamās telpas statusu zaudē 
dzīvojamā telpa Nr.36 Dārza ielā 
8, Balvos, Balvu novadā, un Nr.83 
Bērzpils ielā 50, Balvos, Balvu 
novadā.

Neapstiprināja lēmuma 
projektus 

Pēc garām diskusijām domes 
sēdē deputāti neapstiprināja 
lēmuma projektus “Par Balvu novada 
Uzņēmēju konsultatīvās padomes 
nolikuma apstiprināšanu” un “Par 
grozījumiem Uzņēmējdarbības 
veicināšanas komisijas nolikumā”. 

Izdarīja grozījumus iestāžu 
nolikumos

Deputāti izdarīja grozījumus 
Balvu novada Būvvaldes nolikumā  
un Balvu novada Sociālās pārvaldes 
nolikumā.

Iegādāsies  no SIA “ĶIRA” 
nekustamos īpašumus

Nolēma iegādāties no SIA “Ķira”, 
juridiskā adrese “Ķira”, Borisova, 
Vecumu pag., Balvu nov., LV – 4585, 
nekustamos īpašumus:
• Dzirnavu ielā 23A, Balvu novadā, 
kas sastāv no zemes vienības  40 
m2 platībā un  būves 58 m2 platībā 
(transformatoru ēka), par pārdevēja 
piedāvāto cenu 230,00 euro.
• Dzirnavu ielā 23, Viļakā, Balvu 
novadā, kas sastāv no zemes vienības 
10 179 m2 platībā un būves (smēde) 
71,5 m2 platībā, par pārdevēja 
piedāvāto cenu 7270,00 euro. 
Iegādes mērķis – veicināt tūrisma 
attīstību un nodrošināt piekļuvi 
Viļakas ezeram.

Apstiprināja  Balvu novada 
pašvaldības iestāžu vadītāju 

pienākumu izpildītājus to 
prombūtnes laikā

Deputāti apstiprināja Balvu 
novada pašvaldības iestāžu vadītāju 
pienākumu izpildītājus to prombūtnes 
laikā. Atzina par spēku zaudējušu 
Balvu novada domes 2021.gada 
23.decembra lēmumu “Par Balvu 
novada pašvaldības iestāžu vadītāju 
pienākumu pildīšanu to prombūtnes 
laikā” (protokols Nr.18., 45.§).

Atbrīvoja Kubulu Kultūras nama 
vadītāju no amata

Atbrīvoja Maiju Laicāni no Kubulu 
Kultūras nama vadītājas amata ar 
2022.gada 3.martu. Iecēla Kubulu 
Kultūras nama elektrosistēmas 
tehniķi Māri Lāpānu par Kubulu 
Kultūras nama vadītāja pienākumu 
izpildītāju ar 2022.gada 4.martu 
līdz Kubulu Kultūras nama vadītāja 
iecelšanai amatā.

Atļāva savienot amatus

Deputāti atļāva Sandrai Kapteinei 
savienot Balvu novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatu ar Balvu novada Dzīvojamo 

māju privatizācijas komisijas locekļa 
amatu, un Inesei Paiderei savienot 
Balvu Valsts ģimnāzijas direktora 
amatu ar Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Akreditācijas ekspertu 
komisijas vadītāja/eksperta amatu.

Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotāciju 

sadales komisijas sastāvā 
apstiprināja izmaiņas

Atbrīvoja Birutu Berkoldi no Balvu 
novada Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales 
komisijas locekļa amata ar 2022.
gada 28.februāri un ievēlēja ar 2022.
gada 1.martu Balvu novada Interešu 
izglītības programmu izvērtēšanas 
un mērķdotāciju sadales komisijas 
sastāvā Ievu Sīli – Balvu novada 
Izglītības pārvaldes ekonomisti.

Izveidoja Licencēšanas komisiju 
un apstiprināja tās nolikumu

Deputāti izveidoja Licencēšanas 
komisiju 5  locekļu sastāvā un 
apstiprināja Licencēšanas komisijas 
nolikumu. Nolikums nosaka Balvu 
novada Licencēšanas komisijas 
darbības mērķi, uzdevumus, tiesības 
un atbildību, struktūru un darba 
organizāciju.

Apstiprināja   Balvu novada 
attīstības programmu 2022. – 
2027.gadam un  Balvu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
no 2022. gada

Apstiprināja  Balvu novada 
attīstības programmu 2022. – 2027.
gadam un Balvu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju no 2022. gada. 
Abi dokumenti jāpublicē Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS). Paziņojums par 
Balvu novada attīstības programmu 
2022. – 2027.gadam un Balvu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 
2022. gada ir publicēts  Balvu novada 
pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv,  
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā 
“Vaduguns”. 

Apstiprināja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas

Apstiprināja maksu: 
• 23,23 euro bez PVN par 
kubikmetru par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, kas veidota no 
maksas par atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un 
šķirošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu atbilstoši līgumam 10,95 
euro, un Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā „Kaudzītes” 
12,28 euro par vienu kubikmetru 
Baltinavas, Kupravas, Lazdukalna, 
Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, 
Vecumu, Žīguru pagastā un Viļakas 
pilsētā.
• 20,91 euro bez PVN par 
kubikmetru par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, kas veidota no 
maksas par atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un 
šķirošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu atbilstoši līgumam 9,20 
euro, un Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā „Kaudzītes” 11,71 
euro par vienu kubikmetru Balvu, 

Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, 
Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, 
Vectilžas, Vīksnas pagastā un Balvu 
pilsētā.

Apstiprināja Informācijas 
sistēmu drošības politiku,  

Informācijas sistēmu 
darbības atjaunošanas plānu, 
Informācijas sistēmu drošības 

riska pārvaldības plānu

Apstiprināja Informācijas  
sistēmu drošības politiku, kas 
nosaka kārtību, kādā Balvu novada 
pašvaldība un tās iestādes nodrošina 
pašvaldības izmantoto informācijas 
sistēmu aizsardzību pret ārējiem 
un iekšējiem riskiem un nodrošina 
informācijas sistēmu pieejamību, 
integritāti un konfi dencialitāti saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

Informācijas sistēmas darbības 
atjaunošanas plāns ietver kārtību, 
kādā Balvu novada pašvaldība un 
tās iestādes nodrošina pašvaldības 
izmantotās informācijas sistēmas, 
kas ir izvietotas uz pašvaldības 
serveriem, atjaunošanu darbības 
traucējumu gadījumā. 

Informācijas sistēmu drošības 
riska pārvaldības plāns nosaka Balvu 
novada pašvaldības un tās iestāžu 
izmantoto informācijas sistēmu risku 
vadības procesa ieviešanu un to 
vadību, nodrošinot atbilstošu vadības 
un kontroles sistēmas darbības 
efektivitāti, atklājot un novēršot 
kļūdas un neprecizitātes, kā arī 
nepieciešamības gadījumā, veicot 
drošības labojumus informācijas 
sistēmās.

Apstiprināja Balvu novada 
pašvaldības noteikumus

Apstiprināja Balvu novada 
pašvaldības noteikumus Nr.2/2022 
“Informācijas sistēmu lietošanas 
noteikumi” un Nr.3/2022 
“Informācijas sistēmu drošības 
noteikumi”, un Nr.4/2022 “Balvu 
novada pašvaldības personas datu 
apstrādes noteikumi”.

Apstiprināja Balvu novada 
biznesa ideju konkursa “Tava 
biznesa ideja Balvu novadā” 

nolikumu

Deputāti apstiprināja Balvu 
novada biznesa ideju konkursa “Tava 
biznesa ideja Balvu novadā” nolikumu. 
Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek 
piešķirts Balvu novada pašvaldības 
fi nansējums Balvu novada biznesa 
ideju konkursa ietvaros. Konkursa 
mērķis – veicināt uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un attīstību, atbalstot 
jaunu darba vietu, produktu vai 
pakalpojumu izveidi Balvu novada 
administratīvajā teritorijā.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu

Nolēma ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu 163 397 euro uz 10 
gadiem no Valsts kases ar noteikto 
gada procentu likmi ERAF fi nansētā 
projekta “Vides sakārtošana 
uzņēmējdarbības attīstībai Balvu 
novadā” īstenošanai. Aizņēmuma 
pamatsummas atmaksu veiks no 
2023. gada marta līdz 2032. gada 
decembrim (ieskaitot).

Noteica maksu par aprūpes 
mājās pakalpojumu

Noteica maksu par aprūpes 
mājās pakalpojumu pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem ar invaliditāti 4,50 euro 

stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas 
saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, un 
par aprūpes pakalpojumu bērniem 
ar invaliditāti 4,50 euro stundā, 
iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti 
ar pakalpojuma sniegšanu. 

Apstiprināja izglītības iestāžu 
izdevumu tāmi pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem

Apstiprināja Balvu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
izdevumu tāmi pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2022.gadā. Noteica 
viena audzēkņa mēneša uzturēšanas 
izmaksas izglītības iestādēs: 
• Balvu Valsts ģimnāzijā - 83,58 

euro;
• Balvu Profesionālajā un 

vispārizglītojošajā vidusskolā - 
95,07 euro;

• Balvu sākumskolā - 44,65 euro;
• Bērzpils pamatskolā -210,47 

euro;
• Bērzpils vidusskolas Krišjāņu 

pirmsskolas grupā -394,94 euro;
• Stacijas pamatskolā-195,14 

euro;
• Stacijas pamatskolas Vīksnas 

fi liālē - 233.95 euro;
• Tilžas vidusskolā - 165,97 euro;
• Tilžas vidusskolas Vectilžas 

pirmsskolas grupā -327,05 euro;
• Tilžas vidusskolas pirmsskolas 

grupā - 269,14 euro;
• Balvu pirmsskolas izglītības 

iestādē “Pīlādzītis” -164,97 euro;
• Balvu pirmsskolas izglītības 

iestādē “Sienāzītis”- 158,20 
euro;

• Bērzkalnes pirmsskolas izglītības 
iestādē -249,84 euro;

• Kubulu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Ieviņa” -290,25 euro;

• Baltinavas vidusskolā -112,20 
euro;

• Baltinavas vidusskolas 
pirmsskolas grupā -114,51 euro;

• Eglaines pamatskolā -171,27 
euro;

• Rugāju vidusskolā - 108,92 euro;
• Viļakas Valsts ģimnāzijā - 122,67 

euro;
• Rekavas vidusskolā- 100,98 

euro;
• Viduču pamatskolā - 217,70 

euro;
• Žīguru pamatskolā -241,97 euro;
• Viļakas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Namiņš”-180,47 euro;
• Medņevas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Pasaciņa”- 371,12 euro.

Noteica parakstu vākšanas 
vietas Balvu novadā 

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu 
tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par apturētā likuma “Grozījumi 
Likumā par ostām” atcelšanu, 
noteica Balvu novada teritorijā divas 
parakstu vākšanas vietas:
1. Balvu novada pašvaldības 
administrācijas ēkā - Bērzpils ielā 1A, 
Balvi, Balvu nov., LV – 4501, 1.stāvā;
2. Viļakas pilsētas pārvaldes ēkā - 
Abrenes ielā 26, Viļaka, Balvu nov., 
LV- 4583, 1.stāvā.

Sīkāk ar Balvu novada domes 
sēdes lēmumiem var iepazīties 
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā 
Pašvaldība/Normatīvie akti un 

attīstības plānošanas  dokumenti/
Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes 

ir pieejamas arī audio formātā – 
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/

Normatīvie akti un attīstības 
plānošanas dokumenti/Domes sēžu 

audio ieraksti.
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Balvu novada pašvaldība 
– kapitāldaļu turētāja 
kapitālsabiedrībās 
Daina Tutiņa

Lai pašvaldība īstenotu savas autonomās 
funkcijas, tā var izveidot kapitālsabiedrības 
un ar to palīdzību nodrošināt minētās 
funkcijas. Pēc Baltinavas, Balvu, Rugāju un 
Viļakas novada pašvaldību apvienošanas, 
Balvu novada pašvaldība ir kapitāldaļu 
turētāja sešās kapitālsabiedrībās:

A/S ”Balvu enerģija” ir siltumenerģijas 
ražošanas uzņēmums, kura galvenie uzdevumi 
ir nodrošināt savu sniegto pakalpojumu augstu 
kvalitāti visiem uzņēmuma klientiem Balvu 
pilsētā, veicināt pakalpojumu pieejamību jauniem 
patērētājiem un noteikt adekvātu, bet pircējiem 
optimālu cenu par siltumenerģiju un karsto ūdeni.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienība” ir izveidota 2010.gadā, apvienojot 
Balvu un Gulbenes slimnīcas. Tā sniedz stacionāros, 
ambulatoros un primāros veselības aprūpes 
pakalpojumus Balvu, Gulbenes un apkārtējo 
novadu iedzīvotājiem. Pamatdarbība ir cilvēku 
veselības aizsardzība – sniegt valsts garantētās 
medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos 
primārās un sekundārās veselības aprūpes 
pakalpojumus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem apmaksā Nacionālais veselības dienests 
un daļēju samaksu veic arī pakalpojuma saņēmēji 
– pacienti. 

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 
sastāvā ir sekojošas medicīnas struktūrvienības ar 
iekšējām papildus vienībām:
- Balvu slimnīca (Balvi, Vidzemes iela 2) 
– Intensīvas terapijas nodaļa, Operāciju bloks, 
Terapijas nodaļa ar neiroloģijas un hronisko 
pacientu aprūpes gultām, Ķirurģijas nodaļa 
ar traumatoloģijas gultām, Ginekoloģijas un 
dzemdību nodaļa, Bērnu nodaļa, Uzņemšanas 
nodaļa, Covid-19 nodaļa un Radioloģijas nodaļa.
- Balvu poliklīnika (Balvi, Krasta iela 1) 
– Ambulatorā nodaļa (t.sk. ārstu speciālistu 
pieņemšanas, fi zikālā medicīna, fi zioterapija, 
funkcionālā diagnostika).
- Gulbenes slimnīca (Gulbene, Upes iela 1) 
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, 
Aprūpes nodaļa, Hronisko pacientu aprūpes gultas, 
Dienas stacionārs, Ambulatorā nodaļa (t.sk. ārstu 
speciālistu pieņemšanas, fi zioterapija, funkcionālā 
diagnostika,  Radioloģija), Ģimenes ārsta prakse.

SIA “Viļakas veselības aprūpes centrs”  
nodrošina ambulatoros un primāros veselības 
aprūpes pakalpojumus. Pieejami šādi pakalpojumi 
vispārējā ārstu prakse, specializētā ārstu prakse, 
zobārstu prakse un pārējā darbība veselības 
aizsardzības jomā.

SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes 
reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, 
transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu 
videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības 
informēšanu un izglītošanu. 

SIA ”ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumus šobrīd izmanto pakalpojumu 
saņēmēji bijušajās Baltinavas, Rugāju un Viļakas 
novadu teritorijās. Savukārt Balvu novada teritorijā, 
pamatojoties uz iepirkumu tika noslēgts līgums 
ar SIA “Pilsētvides serviss”, kas šobrīd nodrošina 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus līdz 
2023.gada maijam. Īpaši var atzīmēt SIA “ZAAO” 
ieguldījumu sabiedrības izglītošanā,  jo uzņēmums 
vides izglītības jomā strādā kopš 2001.gada. Lai 
mudinātu līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā 
pilsētās un laukos,  SIA “ZAAO” aicina skolas un 
pirmsskolas izglītības iestādes iesaistīties vides 
izglītības aktivitātēs.  Vides izglītības aktivitātes 
dažādām interešu grupām realizē Dabas un 
tehnoloģiju parkā “URDA”, kur aicina mācīties vidē, 
par vidi un videi, piedāvājot licencētas izglītības 
programmas, izpētes braucienu pa Reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe”. 

SIA „AP Kaudzītes”  jeb  sadzīves atkritumu 
poligons, kura pamatdarbība ir atkritumu apstrāde 
un izvietošana. Poligons, ar kopējo teritoriju 15 
ha  platībā, atrodas Gulbenes novada Litenes 
pagastā. Kapitālsabiedrības dalībnieki ir Alūksnes, 
Balvu, Gulbenes un Madonas novada pašvaldības.

Apstiprinātais Atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plāns 2021.-2028.gadam paredz izmaiņas poligonu 
skaitā, tos optimizējot, tajā skaitā poligonu Litenes 
pagastā. Kā tiks tālāk organizēts darbs, to paredzēs 
Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālais 
plāns, kas jāizstrādā līdz šī gada beigām. Atkritumu 
apsaimniekošanā prioritāte turpmākajiem gadiem  
ir  attīstīt un palielināt dalīto atkritumu vākšanu un 
palielināt atkritumu šķirošanu, rezultātā iegūstot 
kvalitatīvu materiālu pārstrādei, tādejādi palielinot 
pārstrādāto atkritumu apjomu un samazinot 
apglabājamo atkritumu apjomu poligonos. 

SIA „Balvu autotransports” galvenā 
darbības joma ir  pilsētas un piepilsētas pasažieru 
sauszemes pārvadājumi. Minētos pakalpojumus 
uzņēmums var sniegt, piedaloties iepirkumā un 
piedāvājot piedāvājumu atbilstoši izvirzītajām 
prasībām un atbilstošu cenu. Ņemot vērā, 
ka ilgstoši Autotransporta direkcijas veiktie 
iepirkumi  10 gadu periodam tika pārtraukti, bija 
iepirkums viena gada periodam, taču SIA „Balvu 
autotransports” neguva tiesības slēgt līgumu, 
uzņēmums pakalpojumu nesniedza.

Šogad Autotransporta direkcija lotē Nr.6, 
kura attiecas uz pakalpojumu sniegšanu 
Balvu, Gulbenes un Alūksnes teritorijās, par 
uzvarētāju atzinusi personu apvienību SIA “Balvu 
autotransports” un SIA “Gulbenes autobuss” ar 
piedāvāto pakalpojuma cenu. Uzņēmumi īstenos 
pasažieru pārvadājumus vienu gadu.  No 2022.
gada 1.aprīļa SIA “Balvu autotransports veiks 
pasažieru pārvadājumus Balvu novada teritorijā 
un līgums spēkā līdz 2023.gada 31.martam. 
Vienlaicīgi šobrīd notiek arī pretendentu, tajā 
skaitā SIA “Balvu autotransports” piedāvājumu 
iepirkumā izvērtēšana līguma slēgšanai uz 10 
gadiem gadiem,  sākot ar 2023.gada 1.aprīli. 

Par atceres dienu un 
svētku pabalstiem Balvu 
novadā

Balvu novada dome  2021.gada 
23.septembrī pieņēma saistošos noteikumus 
“Par atceres dienu un svētku pabalstiem 
Balvu novadā”.  Atceres dienu un svētku 
pabalstus ir tiesības saņemt personai, 
kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Balvu 
novada administratīvajā teritorijā un kura 
atbilst Noteikumos noteiktajiem pabalstu 
piešķiršanas kritērijiem. Noteikumos 
noteiktie pabalsti tiek piešķirti nepieprasot 
iesniegumu un neizvērtējot personas 
materiālo situāciju. Atceres dienu un svētku 
pabalstus izmaksā vienu reizi kalendāra 
gadā.

Pašvaldība piešķir šādus atceres dienu un 
svētku pabalstus:
1) pabalsts Otrā pasaules kara dalībniekiem.  
Pabalsts tiek piešķirts 8. maijā ar mērķi sniegt 
atbalstu un godināt Otrā pasaules kara dalībniekus 
Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru 
piemiņas dienā.  Tiesības saņemt pabalstu ir Otrā 
Pasaules kara dalībniekam, uzrādot Otrā pasaules 
kara dalībnieka statusu un personu apliecinošu 
dokumentu.  Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.
2) pabalsts politiski represētām personām. Pabalsts 
tiek piešķirts 25. martā ar mērķi sniegt atbalstu un 
godināt politiski represētās personas Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā. Tiesības saņemt 
pabalstu ir politiski represētajai personai, uzrādot 
politiski represētās personas statusu un personu 
apliecinošu dokumentu. Pabalsta apmērs ir 50,00 
euro.
3) pabalsts nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem. Pabalsts tiek piešķirts 17. martā 
ar mērķi sniegt atbalstu un godināt nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekus Nacionālās 
pretošanās kustības piemiņas dienā.  Tiesības 
saņemt pabalstu ir nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekam, uzrādot nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statusu un personu apliecinošu 
dokumentu.  Pabalsta apmērs ir 50,00 euro. 
4) pabalsts ilgdzīvotāju sveikšanai nozīmīgās 
dzīves jubilejās. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi 
apsveikt ilgdzīvotājus nozīmīgās dzīves jubilejās. 
Pabalsta apmērs, nogādājot to personas dzīves 
vietā -  80., 85., 90. un 95. dzimšanas dienā ir 
30,00 euro un  100. dzimšanas dienā ir 150,00 

euro.  Pabalstu izmaksā kalendāra mēnesī, kad 
persona sasniegusi noteikto vecumu. 
5) pabalsts Goda pilsoņiem. Pabalsts tiek piešķirts 
18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienā ar mērķi godināt Balvu novada Goda 
pilsoņus. Tiesības saņemt pabalstu ir personai 
pamatojoties uz Balvu novada Domes lēmumu par 
apbalvojuma “Balvu Goda pilsonis” piešķiršanu. 
Pabalsta apmērs ir divu Ministru kabineta noteikto 
minimālo mēneša darba algu apmērā.

Balvu novada pašvaldība atgādina, ka atceres 
dienu pabalstu var saņemt Viļakas pilsētas un 
pagastu pārvalžu kasēs, kā arī Sociālās pārvaldes 
kasē, uzrādot atbilstošu dokumentu par statusa 
piešķiršanu un personu apliecinošu dokumentu. 
Naudas izmaksa iespējama arī uz personas bankas 
kontu. 

Par dabā neesošu ēku 
dzēšanu no kadastra 

Bieži vien no iedzīvotājiem tiek saņemti 
jautājumi, kāpēc tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis par ēkām, kuras dabā 
nav vai ir sagruvušas. Tas,  vai  nekustamā 
nodoklis tiks piemērots par šādām ēkām 
ir atkarīgs no paša nekustamā īpašuma 
īpašnieka. 

Balvu novada pašvaldība   vērš iedzīvotāju 
uzmanību uz to, ka ir jāsakārto savi īpašumi 
un dabā neesošas ēkas ir jādzēš no reģistra. 
Vērojams, ka  iedzīvotāji nesteidzas dzēst no 
reģistra neesošas ēkas. Procedūra ir vienkārša. 
Jāvēršas ar iesniegumu Balvu novada būvvaldē.  
Būvvaldes darbinieks apsekos situāciju dabā un 
izsniegs attiecīgu izziņu, ko tālāk  iesniedz Valsts 
zemes dienestā. 

Jaunas funkcijas Balvu 
novada Būvvaldei 

Līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos, ar 
2022.gada 1.janvāri pašvaldībai jānodrošina 
vietējās nozīmes kultūras pieminekļu 
saglabāšanas uzraudzība un to veiks Balvu 
novada Būvvalde. Attiecīgi Būvvalde savas 
kompetences ietvaros: 

1) veic vietējās nozīmes kultūras pieminekļu 
apzināšanu, aizsardzību un saglabāšanas 
uzraudzību Balvu novada administratīvajā 
teritorijā;

2) izvērtē priekšlikumus un sniedz atzinumu 
par vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusa 
piešķiršanu objektam vai tā izslēgšanu no kultūras 
pieminekļu saraksta;

3) sniedz Nacionālajai kultūras mantojuma 
pārvaldei priekšlikumus rīcībai ar vidi 
degradējošiem objektiem, kas atrodas kultūras 
pieminekļu aizsardzības zonā un ar savu ārējo 
veidolu un darbību būtiski samazina kultūras 
pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, kā arī sniedz 
atzinumu par vidi degradējoša objekta statusa 
noteikšanu; 

4)  sadarbojas ar Nacionālo kultūras 
mantojuma pārvaldi kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas jautājumos; 

5) sniedz konsultācijas vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļu īpašniekiem un valdītājiem 
kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos.

Būvvaldes pienākumi:
1) nodrošināt vietējās nozīmes kultūras 

pieminekļu saglabāšanas uzraudzību Balvu novada 
administratīvajā teritorijā;

2) veikt vietējās nozīmes kultūras pieminekļu 
saglabātības stāvokļa izmaiņu kontroli (tai skaitā 
objekta apsekošanu un vizuālu fi ksāciju); 

3) veikt vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļu aizsardzības un izmantošanas 
darbu dokumentācijas izvērtēšanu un atzinuma 
sniegšanu par veikto darbu atbilstību izsniegtajai 
atļaujai; 

4) veikt uz konkrētā vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļa saglabāšanu attiecināmo 
normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tai skaitā 
kultūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas 
norādījumu ievērošanas pārbaudi (ja tādi izdoti); 

5) veikt normatīvajos aktos paredzētās 
darbības konstatēto pārkāpumu novēršanai.
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Aija Mežale
Balvu novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta (IKS) komitejas 
vadītāja, Nacionālās apvienības 
Balvu nodaļas vadītāja

Esat sveicināti, Balvu novada 
iedzīvotāji!

Ir pagājis pusgads kopš vadu 
Balvu novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta (IKS) komiteju. 
Teikšu atklāti, pati izrādīju iniciatīvu 
šo darbu veikt. Pagājušajā 
sasaukumā esmu guvusi pieredzi, 
to darot, un turpinu arī tagad veikt 
šos pienākumus. Pēc Administratīvi 
teritoriālās reformas (ATR) esam 
apvienoti četri novadi. Arī Izglītības, 
kultūras un sporta jomās ir izmaiņas, 
veidojot jaunas pārvaldes un to 
struktūras,  atsaucoties uz likumu 
“Par  pašvaldībām”. Ja esat sekojuši 
līdzi šo jomu sakārtošanai, tad 
redzat, ka izglītības jomai ir sava 
pārvalde, kuras struktūra vairākkārt 
tika izdiskutēta komitejās. Izglītības 
pārvaldi vada Inese Circene. Kultūras 
nozari novadā veido katra pagasta 
un Balvu, Viļakas pilsētu kultūras 
iestādes un to vadītāji. Pirmajās IKS 
komitejās aicinājām visus kultūras 
jomas darbiniekus tikties un kopā 
runājām, kā būtu labāk virzīt savus 
darbus, lai būtu vienota pieeja 
un attieksme visa novada vietās 
un iestādēs, arī Balvu Centrālās 
bibliotēkas un tās fi liāļu darbība un 
vajadzības, Balvu Novada muzejs 
un visu novada muzeju ikdienas 

darbs un atalgojuma pārskatīšana, 
kas notiks pēc 1.jūlija, atbilstoši 
jaunajiem MK noteikumiem. Tiek 
izstrādāti kultūras iestāžu vadītāju 
atalgojuma noteikšanas kritēriji, 
kurus skatīsim kādā no IKS 
komitejām. Balvu novada Kultūras 
pārvaldi, kura atbild par kultūras 
nozares attīstību, kultūras vērtību 
radīšanu un saglabāšanu, kultūras 
dzīves norišu daudzveidību, tautas 
mākslas attīstību, profesionālās 
mākslas un mūzikas pieejamību 
Balvu novadā, vada Rudīte Krūmiņa.
Esam izveidojuši Ziemeļlatgales 
sporta centu un apstiprinājuši tā 
vadītāju Arni Voiku. Arī sporta jomā 
notika spraigas debates, aicinot šīs 
nozares pārstāvjus un diskutējot. 
Pašlaik novadā katrā no pagastiem ir 
kāds šīs jomas speciālists.

Šo triju iestāžu vadītāji tika 
ievēlēti ar Balvu novada domes 
deputātu balsojumu. Kā arī vēlreiz 
atkārtošos, esmu par vienotu pieeju 
un attieksmi pret katru iestādi 
un darbinieku, saskaņojot un 
ieklausoties izpildvaras ieteikumos 
un darbībās likuma ietvaros.

Nedaudz par budžetu 2022.
gadam, ko skatījām decembra un 
janvāra mēnešos un kas nebija viegls 
process, jo darbojāmies attālināti, 
rēķinoties ar Covid-19 situāciju. IKS 
komitejā ar šo jautājumu strādājam 
divas dienas, skatot iestāžu vadītāju 
pieprasījumus, kas veidojas no 
obligātajiem ikdienas izdevumiem, 
algām, kā arī akūtās vajadzības, 
kas saistītas ar remontiem, 
pamatlīdzekļu nolietojumu un arī 
MK noteikumu prasību ievērošanu 
katrai iestādei. Bija svarīgi budžetā 
fi nansējuma daļu paredzēt 
un novirzīt arī nevalstiskajām 
organizācijām, biedrībām, reliģiskām 
konfesijām, tām aktīvi piesaistot 
projektu iespējas. Paldies visiem 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kuru 
ienākuma un nekustāmā īpašuma 
nodokļi ienāk novada budžetā. Un tā 
nav maza nauda. Vajadzību ir daudz, 
un izmaksas aug, viss noveco, visam 
ir vajadzīgs fi nansējums. Gribas arī 
piesaistīt projektus, kas ir saistīti 
ar ceļu sakārtošanu, infrastruktūras 
uzlabošanu, uzņēmējdarbības vides  
attīstību pašvaldībai piederošajās 
teritorijās.

Piekritīsiet, ka pabraucot pa 
citām Latvijas, kaimiņu un attālākām  
zemēm, gribas arī mūsu novadā 
modernāku un sakārtotāku vidi, bet 
tas prasa lielus līdzekļus un pareizu 

aprēķinu, cik mēs varam ar savu 
budžetu un piesaistītajiem līdzekļiem 
veikt.

Daudz tiekos, sazinos attālināti 
un arī diskutēju ar izpildvaru par  
akūtiem un uz doto mirkli svarīgiem 
jautājumiem. Tagad darba kārtībā 
ir jautājums, kas saistīts ar skolu 
tīklu kopēju skatījumu un fi nansiālo 
segumu to darbībai Balvu novadā. 
Marta sākumā apmeklējām Vīksnas 
pagastu, Stacijas pamatskolas 
Vīksnas fi liāli. Jautājumu skatīsim 
nākošajā IKS komitejā, pieaicinot 
parējos deputātus izteikt skatījumu 
šajā jomā.

 Marta mēnesī valstī ir sākušies 
atvieglinājumi saistībā ar Covid-19 
situāciju, un visi sekojam līdzi 
trauksmainajiem notikumiem 
Ukrainā. 2.martā notika vērienīgi 
pasākumi Balvu novadā, tika pirmo 
reizi atzīmēta Nacionālo partizānu 
bruņotās pretošanās atceres diena. 
Paldies visiem, kuri apmeklēja  
atbalsta mītiņu Ukrainai Balvu 
novadā, kas notika pie Balvu Kultūras 
un atpūtas centra kopā ar Valsts 
prezidentu Egilu Levitu un ministriem. 
Pagājušajā nedēļā klātienē tikās 
deputāti, lai pārrunātu darbību 
un mērķus par drošības situāciju 
novadā un bēgļu uzņemšanu, kā 
arī palīdzību Ukrainas valstij, ko jau 
tagad veicam, piesaistot pagastu 
pārvaldniekus un Sarkanā krusta 
pārstāvjus, kuri darbojas novadā.

5.martā apmeklēju Latgalīšu 
kulturys goda bolvu ,,Boņuks”. 
Trīs “Boņukus” un vienu skatītāju 
simpātijas balvu ,,Žyks” saņēma 
Balvu novada spilgtākie pagājušā 
gada latgaliskās kultūras pasākumi 
un aktivitātes, godinot aktīvos 
kultūras pārstāvjus. Debatējot 
pēc pasākuma ar apmeklētājiem 
un nominantiem, mūs sveica un 
novērtēja par Latgales kultūras 
veicināšanu un popularizēšanu. 
“Boņuku” saņēmām arī par Bolvu 
nūvoda zeime latgaliski, par kuru 
mums notika diskusijas un saņēmām 
arī neskaitāmus iedzīvotāju 
jautājumus. Es piekrītu, ka mēs – 
deputāti, un Balvu novada domes 
priekšsēdētājs zīmju veidošanas un 
uzlikšanas procesā varējām informēt 
vairāk par šī procesa virzību un 
rezultāta iznākumu. Līdzekļi zīmēm 
tika piešķirti no VARAM, tāpēc arī 
šis jautājums netika skatīts un 
balsojuma nebija Finanšu komitejā un 
tad Domes sēdē. Arī es ofi ciāli izteicu 
savu viedokli vienā no Domes sēdēm 

par šo attieksmi pret iedzīvotājiem 
un deputātiem. Nav nemaz tik 
vienkārši darboties un rast uz visiem 
jautājumiem vienādu attieksmi, 
jo esam taču sanākuši kopā četri 
novadi, ne jau savu vēlmju vadīti, 
bet ATR rezultātā. Divpadsmit gadi -  
tas ir liels posms, kad katrs novads 
esam attīstījušies un strādājuši katrs 
savā stilā, rēķinoties ar iedzīvotāju 
vajadzībām, etnisko identitāti, 
kultūru un socializēšanos katrā 
novadā. Pieņemot Balvu novada 
attīstības programmu 2022.-2027.
gadam, mēs atkal atgriezāmies pie šī 
jautājuma, kad ir jābūt sadzirdētām 
un izanalizētām visām iedzīvotāju  
prasībām un izskaidrotam, ka tas 
viss, kas tiek darīts, ir ilgtermiņā, un 
tas atstās vēsturisku nozīmi.

Nobeigumā gribētu, lai jūs izlasāt 
LU profesores Janīnas Kursītes-
Pakules formulējumu, ko deputāti 
arī akceptēja un kas tika ielikts 
Balvu novada Attīstības programmā: 
“Balvu novada izaugsmes resursi 
saistīti ar tās vērtībām - darbīgiem 
un patriotiski noskaņotiem 
iedzīvotājiem, kas uztur un sekmē 
valstisko (Latvijas valsts, latvisko) 
un reģionālo (latgalisko) identitāti, 
novada kultūrvēsturisko mantojumu 
un dabas resursu pieejamību atpūtai, 
rekreācijai un ekonomiskajām 
aktivitātēm. Stiprinot novadu, tiek 
stiprināta valsts:
• Reģionālā (latgaliskā) identitāte 
tiek veicināta, izkopjot latgaliešu 
rakstu valodu un dzīvās izloksnes, 
sekmējot to apguvi skolās, 
atbalstot novada folkloras tradīciju 
uzturēšanu. Reģionālā identitāte tiek 
veicināta seno amatu prasmēs un 
novada kultūrvēstures izzināšanā un 
popularizēšanā.
• Valstiskās (latviskās) identitātes 
kopšana saistīta ar piederības 
sajūtas stiprināšanu Latvijas valstij, 
respektējot valsts valodu, valsts 
mēroga tradīcijas, radoši kopjot un 
pilnveidojot tās.  
• Tiek respektēts un veicināts 
gan Latgales latviešu, gan citu 
tautību pienesums Balvu novada 
ekonomiskajā un kultūras attīstībā.
,,Latgaliskais klius stypruoks na 
cīnuotīs pret latviskū, bet bolstūt 
vįnam ūtru”.

Lai visiem veselība, sadarbība, 
miers uz zemes! Uz tikšanos nākošajā 
IKS komitejas vadītāja slejā!

Izsludināta pieteikšanās līdzfi nansējuma saņemšanai centralizētā 
ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai

Balvu novada pašvaldība 
ir izsludinājusi pieteikšanos 
līdzfi nansējuma saņemšanai 
centralizētā ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmas 
pieslēgšanai. Balvu novada 
dzīvojamo māju īpašnieki tiek 
aicināti iesniegt pieteikumus 
pašvaldības līdzfi nansējuma 
saņemšanai līdz 2022. gada 29. 
aprīlim. 

Pašvaldības līdzfi nansējumu 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir 
tiesīgas saņemt fi ziskas personas, 
kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu 
novada administratīvajā teritorijā, 
un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu 
novada teritorijā esošam īpašumam.
Pašvaldības līdzfi nansējums tiek 
piešķirts pieslēguma izbūvei 
nepieciešamo materiālu apmaksai, 
bet ne vairāk kā 500,00 EUR viena 

nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas sistēmai. Gadījumos, 
kad ir nepieciešama kanalizācijas 
spiedvada sistēmas izbūve – ne 
vairāk kā 750,00 EUR. 

Pašvaldības līdzfi nansējumu 
var saņemt nekustamā īpašuma 
īpašnieks, kura nekustamais 
īpašums, pieteikuma par pašvaldības 
līdzfi nansējuma saņemšanu 
iesniegšanas dienā, atbilst šādiem 
nosacījumiem:
• pretendents vēlas izbūvēt 
pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam 
un kanalizācijai;
• pretendents vēlas izbūvēt 
pieslēgumu tikai kanalizācijai;
•   pretendentam  jau ir noslēgts 
līgums par kanalizācijas izmantošanu 
vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas 
iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu 

tikai ūdensvadam.
Netiek atbalstītas šādas 

izmaksas:
• lietus notekūdeņu kanalizācijas 
būvniecība vai pārbūve;
•   esošās  ūdensapgādes un komunālo 
notekūdeņu kanalizācijas sistēmas 
vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana 
(izņemot septiķus, ja tos ir iespējams 
pārbūvēt kanalizācijas sistēmas 
nepieciešamajā sastāvdaļā);
• jaunas ūdensapgādes sistēmas 
izbūve, ja nekustamajā īpašumā 
jau ir pieslēgums centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai;
• jaunas kanalizācijas sistēmas 
izbūve, ja nekustamajā īpašumā 
jau ir pieslēgums centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējs izsniedzis tehniskos 
noteikumus jaunas kanalizācijas 

sistēmas izbūvei.
Lai pieteiktos līdzfi nansējuma 

saņemšanai, pretendentam līdz 
2022.gada 29.aprīlim Balvu 
novada pašvaldībā (Bērzpils 
ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-
4501, 1.stāvā, iesniegumiem 
paredzētajā pastkastītē) vai 
pagasta/pilsētas pārvaldēs 
jāiesniedz:
•   pieteikums;
• saistošo noteikumu 10.punktā 
norādīto kategoriju apliecinoši 
dokumenti, ja tie nav pieejami 
pašvaldībā. 

Papildus informāciju var saņemt 
pa tālruni + 371 29113054 
vai +371 28673272, vēršoties 
attiecīgajā pagasta vai pilsētas 
pārvaldē, vai www.balvi.lv.
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Balvu novada pašvaldība 
izsludina izsoles
KUSTAMO UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 
IZSOLES

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Eržepoles 
ielā 34, Viļakā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 
3815 002 0036, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 3815 002 0036, 1911 m2 
platībā.
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 5.aprīļa plkst.16.00
Izsole notiks: 2022.gada 7.aprīlī plkst.10.15

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
“Galotnes”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, 
ar kadastra numuru 3844 006 0235, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 
006 0111, 1,85 ha platībā.
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 5.aprīļa plkst.16.00
Izsole notiks: 2022.gada 7.aprīlī plkst.10.30

ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0206, 
2,0 ha platībā, Briežuciema pagastā, Balvu 
novadā (zemes vienība bez apbūves tiesībām ar 
lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība). 
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 21.marta plkst.16.00
Izsole notiks: 2022.gada 23.martā plkst.10.00

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz 
zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 
3852 004 0159, 0,7 ha platībā, Briežuciema 
pagastā, Balvu novadā (zemes vienība bez apbūves 
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 21.marta plkst.16.00
Izsole notiks: 2022.gada 23.martā plkst.10.15

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz 
zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 
3852 001 0052, 0,4 ha platībā, Briežuciema 
pagastā, Balvu novadā (zemes vienība bez apbūves 
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 21.marta plkst.16.00
Izsole notiks: 2022.gada 23.martā plkst.10.30

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz 
zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 
3852 001 0014, 1,2 ha platībā, Briežuciema 
pagastā, Balvu novadā (zemes vienība bez apbūves 
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība). 
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 21.marta plkst.16.00
Izsole notiks: 2022.gada 23.martā plkst.10.45

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes 
vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3815 
003 0136, 350 m2 platībā, Viļakā, Balvu novadā 
(zemes vienība bez apbūves tiesībām ar lietošanas 
mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība).
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 21.marta plkst.16.00
Izsole notiks: 2022.gada 23.martā plkst.11.00

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0659, 
2,0 ha platībā, Baltinavas pagastā, Balvu novadā 
(zemes vienība bez apbūves tiesībām ar lietošanas 
mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība).
Pieteikšanās: līdz 2022.gada 21.marta plkst.16.00
Izsole notiks: 2022.gada 23.martā plkst.11.15

IZSOĻU NOTEIKUMI:
WWW.BALVI.LV/IZSOLES

Apstiprināti Balvu novada attīstības 
plānošanas dokumenti Balvu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. 
gada un Balvu novada attīstības programma 
2022.-2027. gadam
Valda Vancāne 

Ar Balvu novada Domes 2022.gada 
24.februāra sēdes lēmumiem apstiprināti 
Balvu novada attīstības plānošanas 
dokumenti: Balvu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija no 2022. gada (prot.
Nr.6, 35.§.) un  Balvu novada attīstības 
programma 2022.-2027.gadam (prot.Nr.6, 
34.§.).

2020. gada decembrī līdzšinējās (līdz 2021. 
gada 1. jūlijam) Balvu, Viļakas, Baltinavas 
un Rugāju novada pašvaldības domes sēdēs 
pieņēma lēmumu par jaunveidojamā Balvu 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-
2030. gadam (turpmāk –Stratēģija) un Balvu 
novada attīstības programmas 2021.-2027. 
gadam (turpmāk – Attīstības programma) 
izstrādes uzsākšanu.

Saskaņā ar iepirkumu procedūras 
rezultātiem, abu plānošanas dokumentu 
izstrādi veica SIA „METRUM” speciālisti kopā 
ar Balvu novada pašvaldības speciālistiem. 
Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2004. 
gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes  uz vidi stratēģiskais 
novērtējums”, Vides pārraudzības valsts 
birojs 2021. gada 19. jūlijā pieņēma lēmumu 
Nr. 4-02/69 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras nepiemērošanu” 
abiem dokumentiem. 2021.gada 10.decembrī 
atzinumu par Balvu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 1.redakciju un Attīstības 
programmas 1.redakcijas sniedzis Latgales 
plānošanas reģions, atzinīgi novērtējot 
pašvaldības  izstrādātos   attīstības  plānošanas 

dokumentus un tajos ietvertos stratēģiskos 
uzstādījumus, risinājumus īstenojamiem 
projektiem un rīcībām. Balvu novada ilgtermiņa 
attīstība vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 
attīstības prioritātes ir defi nētas izstrādātajā 
Stratēģijā, bet, lai soli pa solim virzītos uz 
mērķu sasniegšanu, Balvu novada pašvaldība 
ir sagatavojusi jaunu novada vidēja termiņa  
plānošanas dokumentu Attīstības programmu, 
izvirzot darāmos darbus tuvāko sešu gadu 
periodā.Balvu novada  Stratēģijas un Attīstības 
programmas izstrādē ievērots pēctecības 
princips, izmantoti līdz šim izstrādātie un 
politikas veidošanas procesā noteiktie Balvu 
novada pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti, t.sk novada teritoriālo 
vienību spēkā esošie teritorijas plānojumi 
un attīstības programmas, izvērtējot gan 
sasniegtos  rezultātus, gan apzinot jau uzsāktos 
un ieplānotos  infrastruktūras  projektus. 
Novada izaugsmei noteikto mērķu sasniegšana 
ir kopējs, uz sadarbību vērsts darbs un atbildība, 
lai uzlabotu dzīves kvalitāti ne tikai esošajai, 
bet arī nākamajām paaudzēm. 

Balvu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija no 2022. gada un Balvu novada 
attīstības programma 2022.-2027. gadam  
ir pieejama Balvu novada pašvaldības 
internetvietnē www.balvi.lv sadaļā “Normatīvie 
akti un attīstības plānošanas dokumenti”, 
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācija 
portālā https://geolatvija.lv, klātienē (ievērojot 
vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības) 
Balvu novada pašvaldības administrācijas 
ēkā Balvos, kā arī Viļakas pilsētas pārvaldē, 
Baltinavas, Rugāju un Tilžas pagastu pārvaldēs.

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi 
Likumā par ostām” notiks no 10. marta līdz 
8. aprīlim
Balvu novada Vēlēšanu komisija 

No 2022.gada 10.marta līdz 2022.gada 
8.aprīlim notiks parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par Valsts 
prezidenta apturētā likuma “Grozījumi 
Likumā par ostām” atcelšanu. Parakstīties 
par apturētā likuma nodošanu tautas 
nobalsošanai varēs klātienē, parakstu 
vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, 
bet vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, 
tiks nodrošināta iespēja pieteikties parakstu 
vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu 
vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā 
parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī. Piedalīties 
parakstu vākšanā varēs arī vēlētāji ieslodzījuma 
vietās.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir 
Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai 
piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs 
personu apliecinošs dokuments - Latvijas 
pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID 
karte). 

Pēc parakstu vākšanas beigām Centrālā 
vēlēšanu komisija  apkopos saņemto parakstu 
skaitu un parakstu vākšanas rezultātu paziņos 
Valsts prezidentam un publicēs tos izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.

Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas 

ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena 
desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita (154 868 
vēlētāji), CVK trīs dienu laikā būs jāizsludina 
tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā 
vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus 
pēc izsludināšanas. Satversme paredz, ka 
tautas nobalsošana par apturētu likumu tomēr 
nenotiek, ja Saeima par to vēlreiz balso un ja par 
tā pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas 
no visiem deputātiem.

Tāpat apturēts likums tiks publicēts un 
stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā tautas 
nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk 
nekā viena desmitā daļa vēlētāju.

Saskaņā ar Balvu novada Domes 2022.
gada 24.februāra lēmumu “Par parakstu 
vākšanas vietu noteikšanu Balvu novadā” 
(sēdes protokols Nr.6, 54.§),  Balvu novadā ir 
noteiktas divas parakstu vākšanas vietas šādās 
adresēs: 

1. Balvu  novada  pašvaldības  
administrācijas ēkā - Bērzpils ielā 1A, 
Balvi, Balvu nov., LV – 4501, 1.stāvā;

2. Viļakas pilsētas pārvades ēkā – 
Abrenes ielā 26, Viļaka, Balvu nov., LV-
4583, 1.stāvā.

Parakstu vākšanas vietu darba 
laiki: pirmdienās, trešdienās, piektdienās un 
svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00; otrdienās, 
ceturtdienās, sestdienās no plkst. 15.00 līdz 
19.00.
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Informācija par ierašanos un uzturēšanos 
Latvijā Ukrainas pilsoņiem

Informācija par iespējām sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar biedrību Tech 
Chill ir izveidojusi platformu www.ukraine-latvia.com/, kurā 
apvienojusi informāciju tiem Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem 
un organizācijām, kas gatavi sniegt atbalstu Ukrainas pilsoņiem, 
kuri meklē patvērumu Latvijā, un Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem 
šī palīdzība ir nepieciešama.

Platformā var aizpildīt anketu ikviens Latvijas iedzīvotājs, uzņēmums, 
organizācija un norādīt tieši kādu palīdzību var piedāvāt – dzīvesvietu, 
darba vietu vai sniegt kāda cita veida atbalstu. Īpaši aicinām atsaukties 
privātpersonas, kuras gatavas bez atlīdzības piedāvāt mājokļus cilvēkiem 
no Ukrainas. Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ierodas Latvijā un kuriem 
nepieciešams mājoklis, nepieciešams vērsties pie tuvumā esošas 
Valsts robežsardzes amatpersonas vai arī zvanīt uz +37167913568 vai 
+37167913569. Informācija par privātpersonu piedāvātajiem mājokļiem 
tiks nodota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), 
kas ir koordinē mājokļa nodrošināšanu cilvēkiem no Ukrainas. Tāpat 
platformā var informēt par iespējām nodrošināt transportu 
cilvēkiem no Ukrainas robežas uz Latviju. Lūdzam pirms doties uz 
robežu vai vest mantas pārliecināties par konkrēto vajadzību. Tas ir ļoti 
būtiski, lai neapgrūtinātu bēgļu plūsmu un nepieciešamo lietu saņemšanu 
tiem, kam tās ir visvairāk nepieciešamas. Kustības darbs notiek ciešā 
koordinācijā ar valsts iestādēm, tajā skaitā Iekšlietu ministriju, Valsts 
robežsardzi, VUGD un Sabiedrības integrācijas fondu, kā arī vairāk nekā 
60 nevalstiskajām organizācijām, kuras jau sniedz vai ir gatavas sniegt 
palīdzību. 

Kustības „Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt 
praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma 

meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo 
statusu, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju 

Latvijā. “Gribu palīdzēt bēgļiem” ziedojumu konts: 
LV24HABA0551041611130.

Ikvienam, savu iespēju robežās, ir iespēja ziedot LSK 
palīdzības sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem

Ja vēlies atbalstīt Ukrainā cietošos, aicinām izmantot iespēju 
ziedot zvanot vai pārskaitot naudu LSK ziedojumu kontā, jo privāto 
un juridisko personu ziedojumi caur Starptautisko Sarkanā Krusta 
Komiteju (Ukrainas Sarkano Krustu) naudiskā formā vistiešāk 
un visātrāk nonāk tieši Ukrainā, tieši pie visvairāk cietušajiem 
cilvēkiem.

LSK ir iesaistījusies arī Latvijā iebraucošo Ukrainas bēgļu uzņemšanā, 
nodrošinot nepieciešamo palīdzību, apģērbu, sadarbībā ar pašvaldībām 
gatavojam naktsmītnes. Bankas pārskaitījums LSK ziedojumu kontā, 
maksājuma mērķī norādot “Ukrainai”:
• Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, Šarlotes 1D, Rīga, LV-1001
• Reģ.Nr. 40008002279
• A/S Swedbank, bankas kods: HABALV22
• Konta numurs: LV28HABA0140J04577004

IERODOTIES LATVIJĀ, CAUR ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS PUNKTIEM 
(ĀRĒJĀ ROBEŽA, LIDOSTA):

Notiks robežpārbaudes personām, kuras ieceļo ar biometriskajām pasēm, 
un vīzu izsniegšana personām, kurām ir citi ceļošanas dokumenti, bet 

nav vīzas ieceļošanai Eiropas Savienībā. Ja personai nav ceļošanas 
dokumenti, sadarbībā ar Ukrainas kompetentajām iestādēm tiks veikta 

personas identitātes noteikšana. Tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nav mītnes 
vietas Latvijā, informē Valsts robežsardzes amatpersonu par palīdzības 

nepieciešamību.

IERODOTIES LATVIJĀ, ŠĶĒRSOJOT LATVIJAS-IGAUNIJAS VAI
 LATVIJAS - LIETUVAS ROBEŽAS:

Tie Ukrainas pilsoņi, kuriem nav mītnes vietas Latvijā, sazinās ar 
Valsts robežsardzi, zvanot uz diennakts tālruni: +371 67913569, +371 

67913568.
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Irēna Žagare

Informējam, ka no 1.marta Balvu 
Sporta skolas peldbaseinu var apmeklēt 
bez iepriekšējā pieraksta. Informāciju 
par pieejamajiem laikiem baseina 
apmeklējumam var uzzināt zvanot uz 
tālruņa numuru 26656086. 

Peldbaseins strādā epidemioloģiski drošā 
,,zaļajā’’ režīmā. Ieeja pieaugušajiem tikai 
ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 
pārslimošanas sertifi kātu (jāuzrāda QR 
kods un personas apliecinošs dokuments). 
Nepilngadīgas personas, līdz 18 gadiem 
ieskaitot, drīkst apmeklēt peldbaseinu bez 
sadarbspējīga vakcinācijas vai Covid-19 
pārslimošanas sertifi kāta. Aicinām ievērot 
valstī noteiktos ierobežojumus: 
• lietot  sejas maskas (var nelietot sejas 
maskas un respiratorus fi zisko aktivitāšu un 
sporta treniņu laikā);
• ieturēt 2 metru distanci;
• neapmeklēt peldbaseinu, ja ir aizdomas par 
saslimšanu vai uz jums attiecas karantīnas 
vai pašizolācijas noteikumi.

Pediatra bukleti par rīcībām pie 
bērnu saslimšanām

Izsludināts konkurss “Kas ir mediķis”

BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA

Cik bieži bērnam slimot ir normāli? Kā rīkoties, 
ja bērns saaukstējies? Šie jautājumi ir aktuāli 
katrā ģimenē, īpaši ziemas periodā, kad palielinās 
saslimstība ar augšējo elpceļu infekcijām visu 
vecumu bērniem. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienība” pediatra izstrādāti bukleti var Jums būt 
noderīgi, kad nav īsti skaidrs rīcības plāns. Cik ilgi var 
ārstēties mājas apstākļos? Kad labāk meklēt ārsta 
padomu, vai pat nepieciešams doties uz ārstniecības 
iestādi? Atbildes pa tēmām rodamas bukletos: www.
slimnicuapvieniba.lv

Lai paaugstinātu klienta 
apmierinātības līmeni par saņemto 
pakalpojumu, ir svarīgi uzzināt 
pieredzi, uzklausīt viedokļus, vēlmes 
un priekšlikumus.

Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis 
par saņemto veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitāti slimnīcā, tāpēc 
lūdzam veltīt nedaudz laika un atbildēt uz 
Jums atbilstošas aptaujas jautājumiem. 
Anketas ir pilnībā anonīmas un iegūtie 
dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 
Jūsu sniegtās atbildes palīdzēs ātrāk veikt 
nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus. 

Tiecoties uz labāko 
veselības aprūpē

No 1.marta iedzīvotāji  
Balvu Sporta skolas 
peldbaseinu var 
apmeklēt bez 
pieraksta

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ieceres un šī gada plāni
Marika Jermaševiča 

2022. gads gaidāms kā attīstības gads. 
Tuvākais no notikumiem – dzemdību nodaļas 
kapitālais remonts. Izaicinājums gan mums 
kā vadībai, gan arī nodaļas kolektīvam. 
Būs uz laiku, iespējams, kādas neērtības, 
taču cenšamies sakārtot visu tā, lai nodaļas 
funkcijas netiktu traucētas. Mēs esam par 
dzemdību nodaļas profi lu Balvu slimnīcā, 
tādēļ gribam, lai ir gan estētiski skaisti, gan 
arī funkcionāli.

Ir uzsāktas bērnu aprūpes centra izveides 

iestrādnes, ko plānojam ieviest sadarbībā ar Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcu.

Plānojam Gulbenes slimnīcā sniegtā 
pakalpojuma klāsta paplašināšanu - terapija, 
neiroloģija, OVP (obligātās veselības pārbaudes) 
komisijas ambulatori, rehabilitācijas pakalpojumu 
papildinājums (klāt pie esošajiem speciālistiem: 
fi zikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, 
fi zioterapeita, audiologopēda, atjaunojot arī 
fi zikālā medicīnas kabineta pieejamību). 

Lielais notikums, kuru gaidām, ir vides objekta 
“Dejojošie eņģeļi” atklāšana, kas šogad 24.augustā 
notiks, jau otrās “Pateicības dienas” ietvaros, pie 
Gulbenes slimnīcas. 

Pa novada ceļiem 
var pārvietoties 
militārā tehnika

Balvu novada pašvaldība informē, 
ka saistībā ar militārajām mācībām, 
kuras notiek vairākās vietās Latvijā, pa 
novada ceļiem var pārvietoties militārā 
tehnika.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) 
aicina Latvijas iedzīvotājus visos novados 
ar izpratni izturēties pret notiekošajām 
militārajām mācībām, kas vērstas uz valsts 
aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās 
drošības stiprināšanu. Mācību uzdevumu 
izpilde tiek plānota tā, lai pēc iespējas 
mazāk ietekmētu iedzīvotāju pārvietošanos 
un sauszemes satiksmi.
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Jeļena Rauza (informācija un foto)

4.februārī  Baltinavas vidusskolas pirmsskolas 
izglītības sešgadīgo bērnu grupa piedalījās projektā 
„Dzīvo aktīvs Baltinavā!”, Nr.9.2.4.2/16/I/045  Praktiskā  
darbnīca pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem 
nodarbībā – „Uztaisi savu veselīgā uztura šķīvi”. 

Praktiskās darbnīcas vadītāja L.Kūkoja pastāstīja bērniem 
par veselīgu un vitamīniem bagātu uzturu. Skolas mācību 
virtuvē,  bērni centīgi gatavoja vinegretu un  smūtiju, kā arī 
mācījās galda klāšanas kultūru. Sešgadnieki ļoti labi tika galā ar 
dārzeņu mizošanu, griešanu, kā arī uz neilgu laiku pabija pavāru 
lomā. Bērni uzņēma ne tikai vitamīniem bagātu ēdienu, bet arī 
pozitīvu emociju devu.

Gunita Mincāne (informācija un foto)

Projekts “Loterijas biļete”, ko īsteno 
biedrība “Kalmārs” Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda 
projektā Nr. 8.3.4.0./16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”, ko 
pazīst arī ar nosaukumu “PuMPuRS”. 

Darba aktīvo fāzi uzsācis šīs 
programmas projekts “Loterijas biļete”, 
līguma numurs  BNP/2021/3.47/464/
LI. Notikušas jau pirmās aktivitātes, un 
veidojas grupas pamatsastāvs, jo projekta 
virsmērķis ir darboties ar jauniešu grupu un 
atbalstīt jauniešus šajā ne tik vienkāršajā 
laikā, izdarīt izvēles, kas veiksmīgi palīdzēs 
turpināt mācību gaitas un pievērsties 
karjeras jautājumiem. Projekta aktivitātes ir 
vērstas uz jauniešu pašizaugsmes treniņiem, 
un radīt iespēju aktīvi līdzdarboties sociālos 
procesos. 

Pirmā aktivitāte “Es, Tu, Mēs” notika 
grupas veidošanas noskaņā, veidot 
savstarpēju iepazīšanos, radīt savstarpēju 
uzticēšanos, veidot komandu, kura 
darbosies projekta mērķu īstenošanā, jo, 
paralēli pašizaugsmes aktivitātēm, jaunieši 
veidos aktivitātes un pasākumus. Jaunieši 
saņēma un pildīja dažādus uzdevumus savai 
nākotnes materializēšanai, trenēja pozitīvo 
mērķu uzstādīšanas tehniku. 

Otrā aktivitāte “Dari, tu to vari!” bija 
saistīta ar šī grupas radošuma un grupas 
vienotības gara veidošanu, jo katrs jaunietis 
piedalījās ar savu  ideju kopējā uzdevuma 
sasniegšanai. Kopīgais uzdevums bija 
grupas logo radīšana, lai to kopīgiem 
spēkiem materializētu un radītu grupas 
vienojošo simbolu, kas rotās projekta 
grupas dalībnieku  kreklus. Šajā uzdevumā 
ļoti svarīgi ir katra dalībnieka individuālā 
iespēja izteikties un apzināties savu dalību 
grupas mērķu sasniegšanā, jo logo izstrādes 
gaitā tiek iesaistīts katrs, izmantojot 
modernās tehnoloģijas materializētas 
idejas jau simbolu veidā. Aktivitāte 
aizņēma ilgāku laiku nekā plānots, tāpēc 
grupa un aktivitātes vadītāji tikās un vēl 
vienu papildus aktivitāti, kvalitatīvai darba 
izpildei. Tā bija lieliska iespēja arī grupas 
dalībniekiem tikties papildus, lai pavadītu 
radoši brīvo laiku.

Santa Šmite
Foto: no projekta arhīva 

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 
2014.-2020. gadam fi nansiālu atbalstu. Par tās 
saturu pilnībā atbild  Balvu novada pašvaldība, 
tā var neatspoguļot Programmas, Programmas 
dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības 
viedokli. Programmu 2014.-2020. gadam 
līdzfi nansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

Šī gada februārī, Latvijas Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrību apvienības 
priekšsēdētājs V. Griķis, Balvu pilsētas 
un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības valdes priekšsēdētājs M. Voicišs 

un Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs A. 
Mežals, tikās kopā ar projekta Nr. LV-RU-
II-053 “GreenPalette” vadītāju S. Šmiti, 
lai pārrunātu projektā iegūtās atziņas, 
zināšanas un prasmes, kā arī nākamos soļus, 
brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības izveidei 
Šķilbēnu pagastā.

Tika pārrunāta arī šādas organizācijas 
nepieciešama Šķilbēnu pagastā, lai spētu sniegt 
pirmo palīdzību ugunsgrēka nelaimes gadījumā 
pagasta un blakus esošo pagastu teritorijās, jo 
katra sekunde ir svarīga, cīņā ar ugunsgrēku. 
Sarunā visas puses vienojās, ka siltajā laikā  
būtu vērtīgi tikties uz pirmajām apmācībām, 
iegūstot arī praktiskas iemaņas projektā iegādāto 
pamatlīdzekļu (ugunsgrēku novēršanai) lietošanā.

Iespēja paņemt savu laimīgo loterijas 
biļeti

Turpinās iesāktie darbi brīvprātīgās ugunsdzēsēju organizācijas 
izveidei Šķilbēnu pagastā

Notiek Balvu muižas ēkas pagrabstāva vienkāršota atjaunošana
Arvita Voiciša (informācija un foto)

Balvu novada pašvaldība 
turpina projekta LLI-539 “Amatu 
prasmes tūrisma telpā” (Tour 
de Crafts) realizāciju. Latgales 
plānošanas reģions ir projekta 
vadošais partneris, projekts tiek 
realizēts sadarbībā ar Preiļu 
novada domi, Dobeles Pieaugušo 
izglītības un uzņēmējdarbības 
atbalsta centru, Anīkšu mākslas 
inkubatoru – mākslas galeriju 
un Paņevēžas rajona pašvaldības 
administrāciju. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
816 946,72 euro, kopējais ERAF 
fi nansējums ir 694 404,70 euro. 
Balvu novada pašvaldības projekta 
īstenošanas kopējās izmaksas 166 
126,00 euro, ERAF fi nansējums ir 
141 207,10 euro. Projekta mērķis ir 
veicināt tradicionālo amatniecības 
prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, 

saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu teritorijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu 
iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, 
kas varētu piesaistīt tūristu 
interesi. Šobrīd  SIA “Ozolmājas” 
veic renovācijas darbus Balvu 
muižas ēkas pagrabstāvā. Darbi 
norit pēc SIA “Efekta” izstrādātas 
Apliecinājuma kartes un tos uzrauga 
būvuzraugs SIA “Sistēmeksperts”. 
Projektā ir paredzēts atjaunot grīdas, 
griestu un sienu segumu, nomainīt 
iekšdurvis, atjaunot elektrotīklus 
un apgaismojumu, ūdensvada un 
kanalizācijas tīklus, izveidot kāpnes 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes 
tūrisma telpā” (Tour de Crafts) 
tiek īstenots Interreg V-A Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014. – 2020.gadam. Šo 
projektu fi nansē Eiropas Savienība. 
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas 

Savienības fi nansiālo atbalstu. Par 
šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu 
novada pašvaldība, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas 
Savienības ofi ciālo nostāju.

Sešgadīgo bērnu grupiņas 
nodarbība – “Uztaisi sava 
veselīga uztura šķīvi”
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Laura Zujāne 
Foto: Inta Kuļša 

Šī gada 22.februārī Balvu 
profesionālajā un vispārizglītojošajā 
vidusskolā (turpmāk BPVV), karjeras 
dienās norisinājās dažādas aktivitātes. 
Viena no tām bija nodarbība, kura 
tiek vadīta starptautiska sadarbības 
projektā „Belikeyou”, otrā aktivitāte – 
meistardarbnīcas, kurās karjeras dienās 
BPVV viesojās Stacijas pamatskolas  un 
Stacijas pamatskolas Vīksnas fi liāles 6. 
un 9.klašu izglītojamie.

Pirmās aktivitātes laikā biedrības 
“Raibais kaķis” pārstāvis Sergejs Andrejevs 
vadīja nodarbību BPVV izglītojamajiem, 
kuras ietvaros iepazīstināja izglītojamos ar 
dažādām iespējām, ko piedāvā ERASMUS+ 
(Jauniešu apmaiņas un Jauniešu līdzdalības 
projekti) un Eiropas Solidaritātes korpusa 
(Eiropas brīvprātīgais darbs un Solidaritātes 
projektiem) programmas. Šīs programmas 
piedāvā iespējas, kā jauniešiem realizēt savas 
idejas, gan vietējā, gan starptautiskā līmenī 
neformālās izglītības ietvaros. Šī bija pirmā 
nodarbība vairāku nodarbību ciklā, kuru 
rezultātā skolēniem būs iespēja iepazīties ar 
video veidošanu, lai pēc tam paši izveidotu 
video par vietējiem uzņēmējiem. Nodarbības 
tiek vadītas starptautiskā sadarbības 
projektā „Belikeyou”, kura mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības lomu modeļa izvēli skolēnu 

vidū. Vairāk informācijas iespējams atrast 
projekta mājas lapā: https://www.belikeyou.
eu/.

Savukārt, 6. un 9.klašu izglītojamie 
sākotnēji iepazinās ar izglītības iestādes 
vidi un piedalījās meistardarbnīcās, kuras 
saistītas ar profesiju apguvi BPVV šādās 
jomās: dizains un tehnoloģijas, kokapstrāde, 
skaistumkopšanas pakalpojumi un šūšanas 
tehnoloģijas. Kā atzīst paši izglītojamie, 
piedalīšanās šādās meistardarbnīcās sekmē 
savu talantu attīstīšanu un  izpratni par to, 
kuras profesijas apguve ir vairāk saistoša. 

Gunita Mincāne (informācija un foto)

Projekts “Līdzdalības karuselis” Nr:2020-3-
LV02-KA347-003516 fi nansēts no Eiropas Komisijas 
fondu līdzekļiem, Erasmus+ programmā turpina savu 
darbību. Balvu novadu šajā projektā pārstāv trīs novada 
skolas- Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu profesionālā un 
vispārizglītojošā vidusskola un Viļakas Valsts ģimnāzija. 

Projekta nākamās aktivitātes saistītas ar lokāliem 
pasākumiem katras skolas izglītojamo pašpārvaldē, lai 
izvērtētu pašreizējo darbu, noteiktu virzību un izprastu 
skolēnu pašpārvaldes nozīmīgumu skolas darba dzīvē. 

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki 
un projekta koordinatore Balvos Gunita Mincāne tikās 
februārī un kopīgiem spēkiem  noteica pašreizējos skolēnu 
pašpārvaldes darbības virzienus, pašpārvalžu  uzdevumus un 
funkcijas. Dažas no atziņām ir par pašreiz optimālu “ministriju” 
skaitu skolēnu pašpārvaldē un par to, ka vajadzētu aktualizēt 
“ierosinājumu kasti”. Arī jaunieši apzinās sava darba 
izaicinājumus, ar to saprotot, ka pandēmija ir izmainījusi 
jauniešu motivāciju, par to, ka ir sarežģīti organizēt pasākumu, 
jo trūkst prasmju, trūkst arī kopīgu atpūtas brīžu, kuros 
kļūt par kolektīvu. Balvu profesionālā un vispārizglītojošajā 
vidusskolā jaunieši ļoti lielu uzmanību pievērsa pašpārvaldes 
reglamenta sadaļai par jauniešu pienākumiem un tiesībām. 
Izvērtējot pašpārvaldes darba pozitīvās un izaicinājuma 
sadaļas, jauniešiem grūtāk bija atzīmēt, kas ir sarežģīti, 
darbojoties pašpārvaldē. Pozitīvie ieguvumi ir pārsvarā, un 
jaunieši apzinās, ka pašpārvalde darbojas motivējoši, ka 
dalība tajā ir individuālās pašizaugsmes ceļš. 

Aktivitāte Balvu skolās noritēja februārī un martā, jo 
šis bija projekta sagatavošanās lokālais cikls pirms došanās 
uz tikšanos ar partneru novadu skolām Smiltenē 17. martā. 
Nākamā aktivitāte, kopā ar citiem partneriem, būs projekta 
starpizvērtējums, jo noslēgumā katras skolas pašpārvalde būs 
izveidojusi jaunu iekšējo dokumentu, kas noteiks izglītojamo 
pašpārvaldes darba struktūru un aktuālos uzdevumus un 
mērķus. 

Karjeras diena Balvu profesionālajā un 
vispārizglītojošajā vidusskolā

Lokālās aktivitātes projektā 
“Līdzdalības karuselis”

Ruta Bukša (informācija un foto)

Lai padarītu interesantāku un 
izzinošāku mācību procesu, 25.februārī 
Stacijas pamatskolas un Vīksnas fi liāles 
7. un 8.klašu skolēni dažas mācību 
stundas pavadīja Balvu pilsētā.

Ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos noteikumus, skolēniem 
notika interesantas mācību ekskursijas tepat 
mūsu pašvaldības iestādēs.  Stundas- mācību 
ekskursijas tika organizētas tā, lai tās saistītos 
ar mācību tēmām, kas tiek apgūtas sociālo 
zinību stundās. Ar interesi skolēni iepazina 
Balvu novada Pašvaldības policijas darbu. 
Priekšniece Rita Kravale iepazīstināja ar darba 
telpām un darba specifi ku. Policijas darbinieki 
laipni uzņēma skolēnus, demonstrēja 
savus darba interesantākos videoierakstus, 
iepazīstināja ar pieejamo darba transportu 
un speclīdzekļiem. Dažāda bija jauniešu 
reakcija, kad reāli varēja apskatīt, cik daudz 
un cik dažādās vietās uzstādītas novērošanas 

kameras Balvu pilsētā un Kubulu pagastā. 
Otra mācību stunda skolēniem noritēja 

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā tās 
vadītājas Svetlanas Novikas vadībā. 7.klasē 
sociālo zinību stundās tiek mācītas tēmas par 
ģimeni- to veidiem, dibināšanu, pienākumiem 
un tiesībām, par ģimenes lomu mūsdienu 
sabiedrībā. Jauniešiem nu bija iespēja daļēji 
izspēlēt īstu kāzu ceremoniju Dzimtsarakstu 
nodaļā. Vadītāja ļoti saistoši stāstīja par tiem 
ģimenes rituāliem, kas notiek šajās telpās, 
kā tie mainījušies gadu gaitā. Skolēniem 
bija iespēja saprast un pašiem apskatīt 
īstas dzimtsarakstu nodaļas arhīva vērtības- 
dzimšanas un miršanas reģistrācijas grāmatas. 
Skolēni vairāk novērtēja to, ka nupat katrs 
pats centies papētīt savas ģimenes vēsturi, 
veidojot savas dzimtas koku. 

Paldies abu iestāžu vadītājām un 
darbiniekiem par doto iespēju skolēniem 
labāk izprast lietas un procesus, par ko 
ikdienā skolā izstāstīt nav viegli. Mācīties 
reālajā dzīvē un situācijās ir interesantāk!

Rita Gruševa (informācija un foto)

Viļakas muzejs  nevarēja uzņemt 
skolēnus muzeja iekštelpās, tāpēc 
domājām un strādājām Zoom platformā. 
21. un 23.februārī  muzejs tikās ar 
Viļakas Valsts ģimnāzijas un Viduču 
pamatskolas 7.klases skolēniem 
Zoom stundā. Stundas laikā runājām 
par dažādiem vēstures avotiem un 
galvenokārt par Viļakas muzeja 
krājumu. Apspriedām dažādas vēstures 
avotu grupas, kā tās atšķirt. Viens 
no uzdevumiem bija analizēt muzeja 
ekspozīciju “Viļakas apkārtnes skolu 
vēsture”, kuras laikā centāmies saprast 
kāda veida vēstures dokumenti atrodas 
muzeja ekspozīcijā.

Muzejs, sadarbojoties ar vēstures 
skolotāju Anželiku Ločmeli, deponēja skolām 
dažādus muzeja priekšmetus, lai skolēni 
stundā varētu tos apskatīt un analizēt. 
Skolotāja izdalīja katram skolēnam vienu 
muzeja priekšmetu un skolēni centās atbildēt 
uz dažādiem jautājumiem. Stundas laikā ar 

skolēniem centāmies saprast kāda veida 
vēstures avotus viņi redz, kādu informāciju 
mēs varam nolasīt no priekšmeta, kādam 
laikam pieder šis priekšmets, ko ar šo 
priekšmetu varēja darīt u. c. Skolēni stundā 
redzēja Viļakas apkārtnes raksturojošos 
priekšmetus- fotogrāfi jas, dokumentus, 
atmiņu stāstus, liecības. Interesanti bija 
apskatīt fotogrāfi jas par Viļakas pilsētas 
vēsturi un Semenovas ciemu, kuras 
skolēniem bija īpaši saistošas.  Paldies 
vēstures skolotājai A.Ločmelei par sadarbību!

Viļakas muzeja neformālā izglītības 
stunda “Vēstures avoti”

Stacijas pamatskolas 
skolēni iepazīst savas 
pašvaldības iestādes
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Aina Cibule (informācija un foto) 

Februārī četras Rekavas 
vidusskolas klases apmeklēja 
novadpētniekam, dzejniekam un 
folkloristam Ontonam Slišānam 
veltīto izlaušanās istabu  “Pīci 
panti”.

9.klase un audzinātāja 
Marita Kušnire bija sajūsmā par 
piedāvātajiem uzdevumiem un 
uzskatīja latgalisko spēli par īstu 
klases saliedēšanās pasākumu, kura 
laikā radās un arī tika realizētas 
oriģinālas idejas.

11.klase bija vienīgā, kas 
izlauzās bez skolotājas, jo viņa jau 
pirms tam bija “ izlauzusies”. Visiem 
ļoti patika. Neveiksmīgs bija pēdējais 
uzdevums, jo neuzmanīgi izlasīja 
uzdevuma noteikumus, tāpēc iztērēja 
liekas apmēram 15 minūtes. 

10.klase un audzinātāja Ingūna 
Kaņepe šāda veida pasākumā bija 
pirmo reizi. Skolēni un audzinātāja 
apmeklēja arī tekstilmākslinieces 
Lienītes Slišānes lielformāta ar 
rokām adīto mākslas darbu izstādi 
“UZDEVUMS” Nemateriālās kultūras 
mantojuma centrā “Upīte”.  Viņus 
pārsteidza autores darbaspējas 
un pacietība, ieadīt emocijas tik 
grandiozā darbā.

8.klase uz spēli devās kopā 
ar latviešu valodas skolotāju Anitu 
Koniševu. Skolēni un skolotāja atzina, 
ka, lai izlauztos, ir jābūt vērīgiem un 
jāstrādā komandā. 

Rekavas vidusskola pateicas 
Andrim Slišānam piedāvāto iespēju  
saliedēt klases kolektīvus, attīstīt 
loģisko domāšanu un  interesanti 
pavadīt laiku. 

Aina Keiša
Foto: Alvils Baltiņš

“Rīts skolā sākas ar vijoles 
dziesmu…” – ar šīm kaimiņu 
skolas direktores Ināras Sokirkas 
dzejas rindām 69.izlaidumu 
abiturientu audzinātājas Ilzes 
Saidānes izpildījumā sākās 
Rekavas vidusskolas Žetonu 
vakars.

Skolas direktore Žanna 
Maksimova, uzrunājot klātesošos,  
teica: “Šis Žetonu vakars ir liels 
izaicinājums, jo šajos laikos 
klātesamības process  prasa 
augstu cenu. Šogad mēs centāmies 
izvēlēties tādu formātu, kāds šajā 
situācijā ir pieļaujams, un saglabāt 
tradīciju, ka Žetonu vakars Rekavas 
vidusskolā notiek ziemā. Pasākuma 
tiešraide mums ļaus paplašināt šo 
telpu un dos iespēju uzrunāt plašāku 
skatītāju loku. Ir patiess prieks, ka 
mēs varam izjust šo svētku gaisotni, 
šo klātesamības sajūtu, šo enerģiju… 
Par skolas dzīvi runājot, varu teikt, 
ka direktores amatā esmu sešus 
mēnešus. Vislielākais sasniegums 
šajos mēnešos ir skolas akreditācija 
un manis kā skolas vadītājas 
novērtēšana. Skola ir akreditēta uz 
visilgāko iespējamo laiku – uz sešiem 
gadiem. Gribu par to pateikties 
iepriekšējiem skolas direktoriem 
Pēterim Vancānam un Ainai Golubevai, 
skolas kolektīvam, kas parādīja 
pieredzes bagātību, profesionalitāti 
un saliedētību, skolēniem, skolēnu 
vecākiem un visiem, kas bija iesaistīti 
šajā procesā.”

Uzrunas noslēgumā direktore 
vēlēja abiturientiem ticību saviem 
spēkiem, kā arī cerību, ka dzīvosim 
mierīgā valstī, un kopā ar klases 
audzinātāju pasniedza 12.klasei 
Rekavas vidusskolas piederības zīmi 
audzēkņu izvēlētajā (gredzena) 
formā.

Balvu novada domes 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs 
uzslavēja nākamos absolventus, 
viņu audzinātāju un skolas kolektīvu 
par drosmi un apņēmību sagatavot 
Žetonu vakaru, neskatoties uz 
epidemioloģisko situāciju valstī, kad 
periodiski jāmācās attālināti. Runājot 
par svētku satraukumu šī nemierīgā 
laika kontekstā, Sergejs Maksimovs 
vēlēja, lai tas ir lielākais uztraukums 
dzīvē, ko viņiem nākas piedzīvot, 
un aicināja abiturientus lepoties ar 
Rekavas vidusskolu.

Šķilbēnu pagasta pārvaldes 
vadītājs Andris Mežals pateicās 
12.klasei par sabiedrisko aktivitāti, 
bet viņu vecākiem, vecvecākiem 
un audžuvecākiem par šo burvīgo 
jauniešu audzināšanu. Dieva vārdā 
klātesošos uzrunāja Šķilbēnu Sāpju 
Dievmātes draudzes prāvests Filips 
Davidovičs un aicināja meklēt spēku 
ticībā.

Rekavas vidusskolā katra 
izlaiduma klase Žetonu vakarā izvēlas 
sev emocionāli tuvu dziesmu. Šī 
gada klase izvēlējās Evelīna Kramas 
dziesmu “Laimīgam būt”, kas stāsta 
par atslēgām uz laimi – pareizajām 
izvēlēm un lietām, kas sagādā prieku. 
Jādomā, ka arī Žetonu  vakara 
programmas gatavošana bija viena 
no iepriekšminētajām atslēgām, 
kas radīja pašiem abiturientiem 
prieku un kopības sajūtu. Koncertā 
jubilejas izlaidumiem tika veltītas 
gan romantiskas, jautras un 
enerģiskas dejas (skolotāja Kristīna 
Lapsa), gan arī dziesmas (skolotāja 
Ilona Bukša), kā arī pašu iestudēti 
skeči ar izdomātiem notikumiem, 
kas reizēm beidzās negaidīti. Vakara 
gaitā jautrība mijās ar nopietniem 
un emocionāliem brīžiem, kad 
tika pieminēti aizsaulē aizgājušie 
Rekavas vidusskolas skolotāji un 
absolventi vai skandēta dzeja klases 
audzinātājas iestudētajā dzejas 
uzvedumā. Pasākuma organizatori 

priecājas par jubilejas izlaidumu 
absolventu atsaucību un iesūtītajiem 
video sveicieniem no 4.izlaiduma 
absolventa Staņislava Logina, no 
29.izlaiduma absolventes Mārītes 
Markovas (tagad Šakinas), no 
49.izlaiduma absolventiem, ko bija 
organizējusi Anda Bukša (tagad 
Locāne). Sūtījums pa pastu un 
apsveikums elektroniskajā pastā 
tika saņemts arī no 9.izlaiduma 
absolventes Irēnas Pundures. 
Tāpat tika saņemts arī video 
apsveikums un dāvana no Ingara 
Āboliņa.  Klātienē visus klātesošos 
un arī skatītājus (attālināti) uzrunāja 
34.izlaiduma absolventi – tagad 
Rekavas vidusskolas skolotāji Ingūna 
Slišāne (tagad Kaņepe) un Dzintars 
Čerbakovs, bet skolotāja Natālija 
Kaņepe bija sagatavojusi fotogrāfi ju 
galeriju par savu klasi – 29.izlaidumu. 
Savukārt 54.izlaiduma absolventi un 
audzinātāja patīkami pārsteidza ar 
uzrunu un atgādinājumu par to, ka 
vislabākie cilvēki nāk no Rekavas 
vidusskolas. Klātesošos uzrunāja un 
12.klasi sveica Rekavas vidusskolas 
iepriekšējie direktori Pēteris Vancāns 
un Aina Golubeva.

Pasākuma izskaņā abiturienti 
teica pateicības vārdus un dalījās 
atmiņās par kopīgi izdzīvotajiem 
patīkamajiem mirkļiem ar klases 

audzinātāju Ilzi Saidāni, un pasniedza 
viņai žetonu. Šis Žetonu vakars bija 
nozīmīgs arī Žannai Maksimovai, jo 
šogad viņa pirmo reizi žetonu saņēma 
kā skolas direktore. 

Saskaņā ar Rekavas vidusskolas 
labākajām tradīcijām Žetonu vakars 
beidzās ar Induļa Kalniņa “Silavas 
valsi”. Jautāts par emocijām 
pasākuma noslēgumā 12.klases 
aktīvists un daudzu Žetona vakara 
ideju autors Zintis Dvinskis teica: 
“Pirms pasākuma bija uztraukums 
par sevi un savu klases kolektīvu. Kad 
pasākums bija beidzies, bija patiesa 
gandarījuma sajūta – gribējās kliegt 
pilnā balsī un priecāties, ka mēs to 
tomēr paveicām! Manuprāt, vērtīgi 
bija tas, ka kāds atklāja sev nezināmu 
talantu. Kolektīva un individuālais 
ieguvums bija kopīgi pavadītais 
laiks un ieguldītais darbs. Esmu 
patiesi priecīgs, ka mācos Rekavas 
vidusskolā un esmu bezgala laimīgs, 
ka Žetonu vakars tomēr notika.”

12.klase un audzinātāja Ilze 
Saidāne pateicas KC “Rekova” 
vadītājai Kristīnai Lapsai par 
palīdzību deju iestudēšanā un 
zāles noformējumā, mūzikas 
skolotājai Ilonai Bukšai, 11.klasei 
un audzinātājai Ainai Cibulei, 
Normundam Orlovam, Marekam 
Šubeniekam un skolas vadībai.

Inese Cibule (informācija un foto) 

Skolēnu mācību uzņēmums 
(SMU) ir skolēnu veidots un vadīts 
mācību uzņēmums, kura darbībai 
piemīt izglītojošs raksturs. 

SMU mācību nolūkos pilda īsta 
uzņēmuma funkcijas un darbojas 
reālā vidē – skolēni ražo un pārdod 
preces vai pakalpojumus. SMU nav 
juridiska statusa – tos pārstāv Junior 

Achievement Latvia un skola. SMU 
konsultē un atbalsta SMU konsultanti/
biznesa konsultanti.

Mūsu skolā aktīvi darbojas 3  
SMU, kuros darbojas 11 darbinieki un 
vairāki līgumdarbinieki. 

Tiksimies onlaintirdzniecībā 
https://jalatvia.lv/bnews/global/951 
un klātienes tirdziņos. Lai izdodas 
SMU aktīva darbība un jaukas preces!

Žetonu vakars Rekavas vidusskolā

Rekavieši izlaužas

Skolēnu mācību uzņēmumi Rekavas vidusskolā

“Izkrāšņo Latvi-
ju”  - krāsojamā 
grāmata ir EKA 

produkts.

KRELVIN  izgatavo 
“Kustīgos 

dēlīšus” - koka 
instrumentus 
relaksācijai.

“Čagatea”  piedāvā Čagas 
tēju, kura satur bioloģiski 
aktīvas vielas, kas palīdz 

imunitātes uzlabošanai un 
vielmaiņas normalizēšanai. 
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Sarmīte Vorza 

Spēle “Ziemas pasaka 
Balvos” norisinājās no 7. līdz 
27.februārim. Minēto aktivitāti 
varēja izspēlēt, izmantojot 
mobilo aplikāciju “Actionbound”. 
Veicamie uzdevumi dalībniekiem 
lika izkustēties un doties nelielā pastaigā pa Balvu 
pilsētas ielām.

Vadoties pēc kartes un 6 vēsturiskām fotogrāfi jām, bija 
jāatpazīst un jāsameklē: Balvu Centrālās bibliotēkas ēka, ēka 
Bērzpils ielā 1, vairākas ēkas Brīvības ielā (Brīvības iela 65, 
Brīvības iela 63, Brīvības iela 57, Brīvības iela 47). Katra bija 
jānofotografē šī gada ziemā, un jāatbild uz jautājumu, kas te 
atrodas mūsdienās.

Spēli izspēlēja 23 dalībnieki, pārsvarā iegūstot maksimālo 
punktu skaitu – 1100. Vidējais spēles uzdevumu izpildes laiks 
bija ~ 26 min. 40 sek. Uzvarētāju noteikšanai tika ņemts vērā 
spēles uzdevumu izpildes ātrums. Visātrāk šo spēli izgāja 
spēlētāji: SLIDI (1100 punkti, 18 min. 7 sek.), Selva (1100 
punkti, 19 min. 20 sek.), Gunta un Kitija (1100 punkti, 21 min. 22 
sek.). Apsveicam! Esat mīļi gaidīti bibliotēkas Novadpētniecības 
lasītavā, lai saņemtu saldu pārsteiguma balvu. Uz tikšanos 
nākamajās aktivitātēs!

Ingrīda Supe 

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka (LNB) 
turpina Skaļās lasīšanas 
sacensības. 5. klašu 
skolēni visā valstī var sākt 
gatavoties aizraujošam 
pirmās kārtas konkursam 
savās skolās un bibliotēkās.

LNB Bērnu literatūras 
centrs vēlas pilnveidot bērnu 
prasmes izvēlēties piemērotu 
un interesantu literatūru skaļai 
lasīšanai, sekmēt interesi 
par lasīšanu un grāmatām, 
saliedēt bērnus kopīgām 
lasīšanas aktivitātēm, kā arī 

veicināt lasītprieku.
Ja Tu esi 5.klases skolēns 

un tevi tas interesē, nāc uz 
Balvu Centrālo bibliotēku. 
Sīkāka informācija Ligita, 
tālrunis 64520218,  ligita@
balvurcb.lv.

Martā abonementu 
bērniem padarīs priecīgāku 
leļļu meistares Evitas Zālītes 
veidoto leļļu izstāde, kā arī 
Baltinavas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu darbu 
izstāde. 

No 15. marta būs zināmas 
Bērnu žūrijas grāmatas 2021 
laureātes. Nāc, uzzini šo 
vērtējumu! Par ko balsoji Tu? 
Gaidām bibliotēkā!

Ilze Pugača (informācija un foto)

Fiziskās aktivitātes ir 
nepieciešamas ikvienam 
cilvēkam, jo tās uzlabo gan 
fi zisko, gan emocionālo 
pašsajūtu. 15. februārī  Tilžas 
vidusskolas pirmsskolas 
grupa “Ežuki” devās uz Tilžas 
bibliotēku, lai piedalītos 
nodarbībā “Kustību prieks 
bibliotēkā!” 

Pirms katrām sporta 
aktivitātēm ir jāiesildās, tāpēc 
tika izspēlēta “Skulptūru spēle”.  
Bibliotekāre sauca dažādus vārdus, un 
bērniem bija jāattēlo, kā tas varētu 
izskatīties.  Ņemot vērā to, ka pasākums 
notiek  bibliotēkā, arī pārbaudījumi bija par 
un ap grāmatām.  Veidojot divas komandas 
bija jāveic Lielā stafete, kurā bija vairāki 
uzdevumi. Vajadzēja pārvietot grāmatu 
nesot to uz rokām, ar zodu, uz galvas un 
uz muguras. Bērniem interesanta šķita 
aktivitāte, kad ar knaģi vajadzēja padot 

papīra lapu blakus komandas biedram. 
Izmantojot  palīglīdzekli balonu,  tika dejota 
kopīga “Balonu deja”. Kad visi muskuļi bija 
fi ziski izvingrināti, pienāca laiks “Prāta 
vingrojumiem” – minēt latviešu tautas 
mīklas, bet nodarbības noslēgumā bija 
iespēja spēlēt dažādas galda spēles. 

Bērniem  nodarbība patika un tika 
izteikts ierosinājums -  uz bibliotēku nākt 
biežāk! Paldies par sadarbību skolotājām 
Elitai Čirkai un Ievai Kūkojai!

Inese Kalniņa
Foto: Sanita Korkla

Krišjāņos, ar pozitīvām emocijām 
februāra izskaņā, aizvadīta aktivitāte 
“Sniega diena, sniega prieka”. 
Pateicoties sporta organizatoram Jānim 
Melnim, pasākuma dalībniekiem tika 
piedāvāta iespēja piedalīties komandu 
stafetēs un piecās individuālajās 
disciplīnās. 

Sniega prieku dienā dalībnieki 
iemēģināja roku hokeja metienos, riņķu 
mešanā, viltīgo bumbiņu iemešanu grozos, 
šautriņu mešanā un sniega krāsošanā. 
Komandām bija jāveic stafete, jautrākā bija 
slēpošana pa trim. Vislielākā aktivitāte bija 
pie šautriņu mešanas, piedalījās divdesmit 
dalībnieki.  Kamēr tiesneši un organizatori 
skaitīja punktus un rakstīja diplomus, 
dalībnieki cienājās ar siltu tēju. 

Visu disciplīnu pirmo, otro un trešo 
vietu ieguvēji saņēma skaistas medaļas 
un piemiņas balvas. Lai arī sniegs mūs 
nelutināja un nācās mainīt vairākas 
disciplīnas, tas nemazināja mūsu prieku 
godam pavadīt aizejošo ziemu!

Zināmi spēles “Ziemas 
pasaka Balvos” uzvarētāji

Aizraujoši piedāvājumi 
abonementā bērniem

Kustību prieks bibliotēkā

Ziema pavadīta godam!

Inese Lāce (informācija un foto)

Sestdien, 5. marta rītā, saules 
enerģiju, kustības, dejas un kopā 
būšanas prieku kopā ar horeogrāfi   Liliju 
Liporu varēja baudīt  visas drosmīgās  
Viļakas apkaimes dāmas. 

Pateicoties mūsu novadnieces Lilijas 

entuziasmam un uzņēmībai, mums 
radās ideja par savdabīgu relaksācijas 
un labsajūtas nodarbību šajā smagajā, 
satrauktajā laikā. 

Esam domās vienoti ar visu pasauli 
mākslinieku  akcijā  #skatuvEUkrainai. 
Paldies visiem, kuri uzdrošinājās un 
piedalījās! Ar gaišam domām, cerību uz 
rītdienu un, vēlot mieru mums visiem!

Labsajūtas nodarbība Viļakā
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Annele Slišāne
Foto: Edīte Husare 

Tekstilmāksliniece un 
konkursa “Latgales prozas 
lasījumi” 2020. un 2021. gadu 
laureāte, rakstniece Annele 
Slišāne izdevusi pērn publicētā 
stāstu krājuma “tuoraga 
stuosti” turpinājumu, bet reizē 
arī sākumu – stāstu un dzejas 
krājumu “tuoraga stuosti. pīns”. 

Krājumā apkopoti četrpadsmit 
jauni literārie darbi, kuros autore 
risina pasaulē svarīgas lietas un 
notiekošo, uzdod jautājumus un 
meklē atbildes. 

Pērnā gada sākumā tika izdots 
Anneles Slišānes stāstu krājums 
“tuoraga stuosti”, ar kuru Slišāne nu 
ir nominēta arī Latgaliešu kultūras 
gada balvai “Boņuks 2021”. Autore 
saka, ka krājums “tuoraga stuosti. 
pīns” ar četrpadsmit jauniem 
literārajiem darbiem – stāstiem 

un dzejoļiem – ir par sākumu: par 
cilvēka sākumu, par sievietes sākumu 
būt mātei, par šo laiku. “Pīdzimt i 
izaugt mīlesteibā, izaugt par lobu 
cylvāku bez vardarbeibas apleik i 
sevie. Suokums var byut vusuods. Ar 
pīnu i bez tuo, vardarbeigā sistemā 
īrauts i svareiguo breiža nasaprasts 
i najiuteigs. Bailies i tymsā. Tuods 
suokums ari var byut. Pīns ir kuo 
suokums ari tuoragam, i pīns 
caurvej vusus stuostus, I gruomata 
ir suokums nazkam cytam, jaunam 
otkon nu gola, jaunīm stuostīm,” 
krājuma ideju atklāj Annele. 

Stāstu un dzejas krājums 
“tuoraga stuosti. pīns” izdots autores 
dzimtajā Upītes puses izloksnē, 
ievērojot mūsdienu latgaliešu rakstu 
valodas pareizrakstības normas. 
Grāmatas redaktore, literāte Ilze 
Sperga atzīst: “Vienā piena upē 
divas reizes neiekāpsi, taču Annele 
to dara un man kā redaktorei bija 
intriga – ko vēl viņa pateiks un ko vēl 
var pierakstīt pēc tik viengabalaina 
iniciācijas vai biezpienā saiešanas 
stāsta kā pirmā grāmata. Ūtrā ir, 
manuprāt, piena grāmata. Ne viss 
piens saskābst tā, lai pēc tam varētu 
uzsildīt biezpienu. Izlietu pienu 
nesasmelsi. Kā sīkas, baltas upītes 
aiztek pa zemi un varbūt ir kādu citu 

stāstu sākums.”
Annele Slišāne ir 

tekstimāksliniece un literāte, kura 
dzīvo pašā Latvijas pierobežā, 
Balvu novada Zeļču ciemā. Viņas 
literatūras un tekstilmākslas projekts 
“#100dečiLatvijai”, kas tika radīts 
kā dāvana Latvijas 100. dzimšanas 
dienā, 2017. un 2018. gadā apbalvots 
ar Latgaliešu kultūras gada balvu 
“Boņuks”, tāpat autore saņēmusi 
divas nominācijas šī gada balvā 
“Boņuks 2021” – kā par pērn izdoto 
stāstu krājumu “tuoraga stuosti”, 
tā par projekta “#100dečiLatvijai” 
pārtapšanu audio, video un taktilajos 
formātos. 

Atbildot uz jautājumu, kam 
Annele pievērsusies tagad, viņa saka: 
“Dokumenteju pasauļa rosšonuos 
breižus – azaru i dīču nūsalaisšonu. 
Runoju ar akminīm, kurīm pasauļa 
radeišonys laikā beja pa godam, 
geidu pavasara. Aužu gobelenus i 
rokstu stuostus, kurī plyust kuo poli.”
Grāmatas “tuoraga stuosti. pīns” 
izdevējs ir SIA “Anneles zeme”. 
Grāmata izdota ar Latgales kultūras 
programmas, ko īsteno Latgales 
reģiona attīstības aģentūra ar AS 
“Latvijas valsts meži” un Valsts 
kultūrkapitāla fonda fi nansējumu, 
atbalstu. 

Lauma Kaļva
Foto: no Facebbok.com Latgalīšu kulturys 
goda bolva “Boņuks” konta

Svinīgā ceremonijā Latgales 
vēstniecībā GORS 5.marta vakarā 
tika godināti desmit Latgaliešu 
kultūras gada balvas “Boņuks” 
ieguvēji – spilgtākie un nozīmīgākie 
notikumi un personības 2021. gadā, 
kā arī pasniegta balva par mūža 
ieguldījumu.

Starp balvu saņēmējiem šogad arī 3 
projekti no Balvu novada:
• Anneles Slišānes projekts 

#100dečiLatvijai digitālā, taktilā, 
audio-vizuālā un zīmju valodā un 
stāstu krājums “Tuoraga stuosti”;

• Balvu novada pašvaldības zīme 
latgaliski;

• Pirmā izlaušanās istaba latgaliski 
“Pīci Panti” Upītē.

Par publikas simpātijas balsojuma 
balvas, kuras norisi organizēja latgalīšu 
kulturys ziņu portals lakuga.lv un Latvijas 
sabiedrisko mediju portāls lsm.lv un kurā 
par savu simpātiju varēja balsot ikviens 
gribētājs, – “Žyka” – saņēmēju kļuva 
ierakstu studija “Bigmaar’s Records” 
Upītē. Sveicam un lepojamies!

Andris Slišāns (informācija un foto)

Atzīmējot Dzimtās valodas 
dienu, Folkloras kopa “Upīte” 
iztulko un iedzied dzimtajā 
Latgaliešu valodā vienu no kopas 
mīļākajām dziesmām – Edvīna 
Zariņa un grupas “Dakota” 
dziesmu “Kurtizāņu Ugunskurs”. 
Šī dziesma ir neatņemama 
folkloras kopas sastāvdaļa, kad 
kopa dodas atceļā no koncertiem, 
kopā svin svētkus vai vienkārši 
atpūšas.

Kā stāsta folkloras kopas “Upīte” 
vadītājs Andris Slišāns – “Mums 
2020. gada vasarā bija vienreizēja 
iespēja satikties, sadraudzēties un 
izbaudīt pie sevis neaizmirstamu 
grupas “Dakota” koncertu Balvu 
novada, Šķilbēnu pagasta Upītē – 
salmu ruļļu estrādē. Klātienē dziedāt 

līdz un izbaudīt daudzas Edvīna 
Zariņa sarakstītās dziesmas. Sajust 
Kurtizāņu Ugunskuru dzīvajā. Mēs jau 
tad ielikām iedīgli FKUpīte un grupas 
“Dakota” sadarbībai, ko diemžēl 
iztraucēja dažādi Covid-19 infekcijas 
ierobežojošie pasākumi. Uzzinot par 
ļoti bēdīgo ziņu, ka Edvīns Zariņš 
ir devies mūžībā, izlēmām izveidot 
tautā mīļotās dziesmas latgalisko 
versiju”.

Dziesmas tulkojumu un apdari 
veica Folkloras kopas “Upīte” 
dalībnieki, ieraksts un dziesmas 
apstrāde izveidota Bigmaar’s Records 
studijā Upītē Māra Keiša vadībā, bet 
video stāstu izveidoja Kate Slišāne. 
Līdz šim folkloras kopa “Upīte” ir 
izdevusi četrus albūmus. Jaunākajā 
albūmā “Padzīdam i…” piesaistot 
vairākus Latvijā populārus mūziķus, 
kā Renāru Kauperu, Katrīnu Dimantu, 

Jāni Strapcānu, 
Kristapu Rasimu, Arni 
Slobožaņinu un daudzus 
citus, izveidotas dažādos 
stilos balstītas tautas 
dziesmu apdares. Šajā 
albūmā tika iekļautas 
17 vīru dziesmas, 
kuras pierakstītas 
Ziemeļlatgalē. Piecām 
no šīm dziesmām ir 
izveidoti, producentes 
Evikas Muižnieces 
vadībā, profesionāli 
videoklipi. 

Šī brīža Latgales labākā prozas rakstītāja Annele Slišāne izdevusi stāstu 
un dzejas krājumu “tuoraga stuosti. pīns”

Uz Balvu novadu atceļojušas 3 “Boņuka” 
balvas un “Žyks”

“Boņuka” balvas saņēmēji (no kreisās): A.Slišāns, A.Slišāne 
un “Žyka” saņēmējs – M.Keišs.

Folkloras kopa “Upīte” iztulko 
dziesmu “Kurtizāņu ugunskurs” 
Latgaliešu valodā
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Nepaliec malā, nāc un 
pievienojies Zemessardzei! Inta Krakopa (informācija un 

foto)

Baltinavas pagastā 
jau otro gadu notika 
Starptautiskajai sieviešu 
dienai veltīts foto 
orientēšanās brauciens. 
Arī šogad tas neizpalika, 
turklāt, pieteikto ekipāžu 
bija gandrīz trīs reizes 
vairāk.

Distances garums bija 
61,7 km un tā veda gan 
pa valsts un pašvaldības 
koplietošanas ceļiem, gan 
pa meža ceļiem. Tā kā 
marts ir mānīgs mēnesis, 
tad arī braukšanas apstākļi 
no braucējām prasīja gan 
drosmi, gan uzmanību.

Kopumā startēja 8 dāmu 
komandas gan no Baltinavas 
pagasta, gan Medņevas 
pagasta. Tālākā komanda 
bija ieradusies no Jaunannas 
pagasta. Dāmām brauciena 
laikā vajadzēja atrast 10 
kontrolpunktus un izpildīt 
tajos norādītos uzdevumus, 
ar ko lielākā daļa arī tika 

galā.
Noslēgumā, pēc rezultātu 

apkopošanas, izrādījās, ka 
abas līderkomandas fi nišēja 
ar identisku laika rezultātu, 
taču uzdevumu izpildē 
precīzākas izrādījās dāmas 
no Jaunannas – “Citrusiņi”, 
apsteidzot pieredzējušo 
ASaKa’s komandu. Trešo 
vietu pelnīti izcīnīja “Lāču 
dāmas” no Baltinavas.

Pēc spraigā brauciena 

komandas atpūtās pie tējas 
krūzes un cepumiņiem, 
skatoties Briežuciema 
dramatiskās kopas skeču 
“Anastase un telefons”. 
Par pareizām atbildēm uz 
jautājumiem par sievietēm, 
dāmām bija iespēja tikt pie 
īpašas cepumu receptes, 
par ko parūpējās sieviešu 
biedrība “Vaivariņi”, un baudīt 
folkloras kopas “Soldanī” 
koncertu.

Sieviešu dienas foto orientēšanās rallijs

Viļakas Bērnu un jaunatnes 
sporta skola lepojas ar 
sasniegtajiem rezultātiem 
ložu šaušanā
Dina Krakope

28.-30.janvārī Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas izglītojamie: Dana Romanova, Gunita Šakina un 
Didzis Aleksāns piedalījās ložu šaušanas sacensībās 
Igaunijā. 

Sacensību ietvaros notika atlase uz Eiropas čempionātu 
Norvēģijā. Savu panākumu rezultativitāti pierādīja Didzis 
Aleksāns, tāpēc no 17. līdz 23. martam piedalīsies Eiropas 
ložu šaušanas  čempionātā Norvēģijā.

Piedaloties Jaunatnes čempionātā ložu šaušanā Tukumā 
un Dobelē, Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
izglītojamās Dana Romanova un Gunita Šakina ieguva Sporta 
meistara kandidāta titulu.

Ziemeļlatgales Sporta centra komanda 
Latvijas Komandu čempionāta sacensībās 
galda tenisā
Andrejs Aleksejevs (informācija un foto)

Ziemeļlatgales Sporta centra 
komanda (Guntis Dulbergs, Andrejs 
Aleksejevs, Aivars Dulbergs, Ingus 
Meistars un Valdis Prilužnijs) 
uzsākusi dalību Latvijas Galda 
tenisa federācijas rīkotajās Latvijas 
Komandu čempionāta sacensībās 
3.līgas 2021./2022. gada sezonā.

Pēc diviem posmiem mūsu 
komanda ar 9 punktiem ieņem 4. vietu 
7 komandu konkurencē - ar 1 punktu 
atpaliekot no 2. vietas un ar 3 punktiem no pirmās. Pirmais posms notika Alojā, kur mūsējie 
aizvadīja 4 cīņas, gūstot 2 uzvaras un ciešot 2 neveiksmes. Savukārt otrais posms Iecavā 
komandai izradījās veiksmīgāks, mūsējie guva 2 uzvaras un cieta vienu neveiksmi.

Komandas individuālie rezultāti: Guntis Dulbergs: 6 uzvaras; Andrejs Aleksejevs: 4 
uzvaras un 3 zaudējumi; Aivars Dulbergs: 3 uzvaras un 3 zaudējumi; Ingus Meistars: 1 
uzvara un 3 zaudējumi; Valdis Prilužnijs: 2 zaudējumi.

Agrita Luža
Foto: no pasākuma arhīva

Lazdukalna saieta namā 
8.marta vakars  tika  aizvadīts 
svētku noskaņās, jo klātesošie tika 
iepriecināti gan ar brīnišķīgu koncertu 
Normunda Liepiņa izpildījumā, gan 
ar ziediem un saldumiem. 

Paldies šarmantajiem Lazdukalna 
pagasta vīriešiem, kuri rūpējās par to, lai 
katra dāma koncertā sajustos īpaša un 
saņemtu sveicienu svētkos!

Kā pastāstīja Lazdukalna saieta nama 
vadītāja Antra Leone, tad pasākuma 
apmeklējums, protams, vienmēr var 
būt plašāks, taču neraugoties uz to, 
sanākušie pasākumu izbaudīja no sirds, 
jo mūzika sniedza pozitīvas emocijas un 
klātesošie labprāt arī uzdejoja! Tāpat 
A.Leone pastāstīja, ka ar ziediem un 
saldumiem tika iepriecinātas arī sociālā 
aprūpes centra “Rugāji” dāmas. 

“Katrai savu sapni piepildīt” - 8. marta 
koncerts Lazdukalna saieta namā 
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Inese Matisāne (informācija un foto)

Viļakas ezera salas pastaigu 
taka  ir kļuvusi par jaunu gala 
pieturu un pastaigas vietu dabas 
un kultūrvēstures cienītājiem, gan 
priekš vietējiem iedzīvotājiem, gan 
arī Viļakas pilsētas ciemiņiem. Līdz 
ar takas atklāšanu, jau mērķtiecīgi 
bija domāts par informatīvā stenda 
nepieciešamību stāvlaukumā pie 
takas sākuma.

2021. gada izskaņā tika uzstādīts 
gan informatīvais stends, gan izstrādāta 
informatīvā planšete. Tuvojoties Valentīna 
dienai un brīvdienu akcijai “Izbaudi ziemu 
Ziemeļlatgalē”, planšete tika uzstādīta. 
Tagad jebkurš apmeklētājs, pirms dosies 
izstaigāt taku, varēs uzzināt vispārīgu 
informāciju par to, kur atrodas, kas šis 
ir par objektu un ko ieraudzīs izstaigājot 
pastaigu taku. Informatīvajā stendā 
izvietota arī  Viļakas pilsētas karte, lai 
pilsētas viesi varētu uzzināt informāciju 
par citiem apskates vērtiem objektiem un 
aktīvās atpūtas iespējām Viļakā.

Informācija ir sagatavota latviešu 
un   angļu valodās. Informatīvo stendu 

izgatavoja un uzstādīja SIA “Kalna nami”, 
savukārt informatīvo planšeti izgatavoja 
SIA “AMATI projekts” sadarbībā ar 
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma 
centra tūrisma informācijas speciālisti. 
Paldies par fi nansējumu Viļakas pilsētas 
pārvaldei.

Ineta Bordāne

Ja Tev ir gardu, īpašu vai 
parastu ēdienu receptes, un 
Tev ir piemērota vieta, kur 
vari uzņemt viesus ēdienu 
baudīšanai, tad Tu vari uz 
vienu nedēļas nogali kļūt par 
mājas kafejnīcu! 

Mājas kafejnīcu dienas ir 
reģionāla tūrisma galamērķa 
popularizēšanas pasākums, ko 
organizē Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra  sadarbībā 
ar LLTA “Lauku ceļotājs”  un šī 
akcija jau otro gadu  notiks visā 

Latvijā. Ja vēlies iesaistīties un 
organizēt savu mājas kafejnīcu, 
piesakies, zvanot – 29272948 
vai rakstot turisms@balvi.lv 
(Ineta Bordāne/Balvu novada 
tūrisma informācijas centrs), kā 
arī noteikti palīdzēsim atbildēt 
uz neskaidrajiem jautājumiem, 
iedrošināt, sniegt zināšanas un 
pieredzi, lai kopā veidotu Mājas 
kafejnīcu dienu pasākumu Balvu 
novadā!

Inese Matisāne 

Šī gada 5. februārī, Cēsīs, 
Pils laukumā norisinājās 
izstāde Vidzemes tūrisma 
informācijas tirgus, kas 
pulcēja tūrisma un radošo 
industriju pārstāvjus, 
lai tirgus apmeklētājus 
iepazīstinātu ne tikai ar 2022. 
gada tūrisma jaunumiem un 
aktuālajiem piedāvājumiem, 
bet arī lai iegādātos vietējo 
mājražotāju un amatnieku 
saražoto produkciju. 

Tūrisma informācijas tirgū 
piedalījās arī Ziemeļlatgales 
biznesa un tūrisma centrs 
kopā ar Arnitas labsajūtu 
darbnīcu, visas dienas garumā 
apmeklētājus iepazīstinot gan 
ar Latvijas-Krievijas pārrobežas 
projekta zaļo ceļu Nr. LV-RU-006 
“Greenways Riga - Pskov” un 
posmu “Gulbene - Balvi – Viļaka 
75 km”, gan informējot par 
populārākajiem un jaunākajiem 
tūrisma objektiem, gan jauno 
Balvu novada tūrisma karti. Par 
apmeklētāju labsajūtu parūpējās 
Arnita Melberga, cienājot ar 
ingvera sīrupu, mājas konfektēm, 
atklājot dažādu tēju un sīrupu 
labās īpašības, iepazīstinot ar 

pirts skrubjiem un vannas sāls 
maisiņiem, kā arī sniegtajiem 
pirts pakalpojumiem. Kopīgajā 
teltī apmeklētāji varēja iepazīties 
arī ar z/s Kotiņi jauno produkciju 
un produktu pasūtīšanu 
internetveikalā. Tirgus dalībnieki 
novērtēja iegūtos kontaktus 
un jaunas sadarbības iespējas, 
tūrisma bukletu apmaiņu, kā 
arī iespēju popularizēt savu 
novadu, tāpēc liels paldies par 
uzdrīkstēšanos un pasākuma 
organizēšanu Vidzemes 
tūrisma asociācijai, biedrībai 
“Vidzemes Radošie stropi” un 
Cēsu novada pašvaldībai šajos 
sarežģītajos apstākļos. Īpaša 
pateicība tiek izteikta arī Arnitai 
Melbergai par degustācijas 
nodrošināšanu un z/s Kotiņiem 
par produkcijas nodrošināšanu 
telts noformēšanai. 

Šī publikācija ir sagatavota 
ar programmas 2014.-2020. 
gadam fi nansiālu atbalstu. Par 
tās saturu pilnībā atbild  Balvu 
novada pašvaldība, tā var 
neatspoguļot Programmas, 
Programmas dalībvalstu Latvijas, 
kā arī Eiropas Savienības viedokli. 
Programmu 2014.-2020. gadam 
līdzfi nansē Eiropas Savienība un 
Latvijas Republika.

Uzstādīts jauns informatīvais stends 
pie Viļakas ezera salas pastaigu takas

Mājas kafejnīcu dienas Balvu 
novadā 2022 

Balvu novads tiek pārstāvēts 
Vidzemes tūrisma informācijas 
tirgū Cēsīs

Dažādo SIA “SteelDram” metināšanas pakalpojumu piedāvājumu
Projekta nosaukums: TIG metināšanas pakalpojuma sniegšanas pakalpojuma izveide 
uzņēmumā SIA STEELDRAM
Projekta īstenotājs: SIA STEELDRAM
Projekta vadītājs: Andris Gals, tālr. +371 26607478, e-pasts: a.gals@inbox.lv
Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000002
Projekta kopējās izmaksas: 5456.06 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais fi nansējums 3155.24 
EUR
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir dažādot SIA STEELDRAM metināšanas pakalpojumu 
piedāvājumu. Projekta ietvaros ir iegādāts speciāla TIG metināšanas tehnika, kas metina 
alumīniju un nerūsējošo tēraudu, līdz ar to tiks sniegts jauns pakalpojums- TIG metināšana. 
Īstenojot projektu uzņēmumam ir jauna iekārta, ar kuru var uz vietas veikt dažādus 
metināšanas darbus, kuru veikšanai iepriekš tika izmantoti citi pakalpojumu sniedzēji, tas 
ļaus samazināt ražošanas pašizmaksu.

Plānots, ka ar aprīli Balvos tiks 
rīkoti lauku labumu tirdziņi, kā 
ierasts -  reizi mēnesī. 

Aicināti piedalīties vietējie amatnieki, 
mājražotāji, zemnieki un citi vietējie 
uzņēmēji ar savu ražoto produkciju!

Dalība katrā tirdziņā iepriekš 
jāpiesaka, zvanot pa t.26461435 vai 

rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv.
Informācijai par ikmēneša tirdziņa 

norisi sekojiet www.zlbc.lv, kā arī 
Facebook    @uznemejdarbiba.balvi    un 
@BalvuNovadaTic.  

Tirdziņus organizē Balvu novada 
pašvaldības iestāde “Ziemeļlatgales 
biznesa un tūrisma centrs”.

Ar aprīli atsāksies lauku labumu 
tirdziņi Balvos

PLĀNOTIE 
TIRDZIŅU 
DATUMI 

2022.GADĀ:

•  9.aprīlī;
• 14. maijā; 
• 11. jūnijā; 
• 16.jūlijā;
• 13.augustā;
• 10.septembrī; 
• 8. oktobrī;
• 12. novembrī; 
• 10.decembrī.

Balvu novadā 
Mājas kafejnīcu dienas 
norisināsies 2022. gada 

27. un 28.augustā. 
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Rīta pusē pēc svinīgas ziedu nolikšanas 
pie pieminekļa Latgales partizānu pulka 
kritušajiem karavīriem interesenti pulcējās 
Balvu Kultūras un atpūtas centrā uz 
diskusiju “Stompaku nacionālo partizānu 
nometne kā patriotisma simbols un vietas 
potenciāls nākotnē”, kurā piedalījās 
zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, 
tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Balvu 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Sergejs Maksimovs, Balvu novada domes 
deputāts Aldis Bukšs, AS “Latvijas valsts 
meži” Ziemeļlatgales reģiona Mežkopības 
vadītājs Viktors Reblis, vēsturnieks Zigmārs 
Turčinskis un Zemessargu veterānu 
apvienības vadītājs, bijušais Zemessardzes 
24.bataljona štāba priekšnieks Juris Ločs. 
Diskusiju vadīja Mārtiņš Kaprāns.

Diskusijas sākumā Balvu novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs 
Maksimovs uzsvēra šīs dienas nozīmīgumu 
Latvijas vēsturē, jo pirmo reizi tiek atzīmēta 
Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās 
atceres diena, un to, cik tā ir saistīta ar 
tagadnes notikumiem.

“Iedzīvotāju vērtējums par Stompaku 
purva notikumiem nav viennozīmīgs. 
Ir iedzīvotāji, kuri tic, ka partizāni ir 
nacionālie varoņi, bet ir arī cita daļa, kuri 
uzskata tos par bandītiem un laupītājiem. 
Un katram ir sava taisnība. Bet karš ir 
briesmīgi. Arī šobrīd, vērojot ģeopolitisko 
situāciju Ukrainā, ir ļoti atšķirīgi viedokļi. 
Protams, lielākā daļa pasaules sabiedrības 
nosoda to, kas notiek. Bet ir arī tādi, kuri 
uzskata to par miera misiju…Mēs ticam 
nevis tam, ko redzam. Bet mēs redzam to, 
kam ticam! Pārbaudām savu ticību!” teica 
S. Maksimovs, runājot par šo dienu un 
notikumiem pasaulē.

Diskusijas dalībnieki dalījās pārdomās 
par to, kādēļ tikai tagad, kad pagājuši daudzi 
gadi pēc neatkarības iegūšanas, piemiņas 
vietas iegūst plašāku atpazīstamību un 
nacionāla mēroga nozīmi.

Balvu novada domes deputāts 
Aldis Bukšs akcentēja to, ka nacionālo 
partizānu piemiņa ir labs piemērs tam, 
kā darbojas kaimiņvalsts propaganda, jo 
partizāni tika saukti par bandītiem, tos 
nicināja un nosodīja, arestēja, slepkavoja. 
Un tas viss iedzina bailes iedzīvotajos. 
“Protams, šai varai ir izdevīgi mūsos 
iedvest nepārliecinātību, bailes un citādāku 
domāšanu, “ teica A.Bukšs.

S.Maksimovs  atzina,  ka sākotnēji 
ir bijusi piesardzīga attieksme pret 
Stompaku purva teritoriju, bet, pateicoties 
A.Kazinovskim un R.Cibulei, tam tika 
pievērsta uzmanība, novērtēts tā 
nozīmīgums.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns 
pateicās visiem, kuri ir izveidojuši šo vietu, 
visiem, kuri ir strādājuši pie tā, lai šodien 
varam atzīmēt ar likumu noteiktu atceres 
dienu. Ministrs akcentēja Satversmes 
nozīmīgumu, jo valsts nevar pastāvēt, ja ir 
šaubas par fundamentālām lietām. To var 
attiecināt gan uz attieksmi pret partizāniem, 
gan arī notikumiem Ukrainā.

Zemessargu veterānu apvienības 
vadītājs, bijušais Zemessardzes 
24.bataljona štāba priekšnieks Juris Ločs 
dalījās arī savās pārdomās un stāstos par 
nacionālajiem partizāniem un Stompaku 
purvu.

VAS “Latvijas Valsts meži” 
Ziemeļlatgales reģiona Mežkopības vadītājs 
Viktors Reblis informēja un diskutēja par 
Stompaku un citu nacionālās pretošanās 
piemiņas vietu kopšanu. Klātesošie 
izteica viedokli gan par valsts mēroga, 
gan pašvaldības līmeņa iespējām attīstīt 
Stompaku nacionālo partizānu nometnes 
vietu.

Sarunu laikā, protams, cauri vijās 
viedokļi un salīdzinājumi ar šī brīža 
notikumiem Ukrainā. Lai arī šobrīd varam 
justies droši, nezinām, kā var būt pēc 50, 
100 un vairāk gadiem, tādēļ tas, ko varam 
darīt, ir iestāties Zemessardzē, mācīties, kā 
aizstāvēt sevi, savus tuvos un savu valsti!

Turpinājums no 1.lpp.

2.marta pasākumi sākās ar svinīgu ziedu nolikšanas pie pieminekļa Latgales partizānu pulka 
kritušajiem karavīriem, klātesot Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam 
Maksimovam, Latvijas Valsts prezidenta adjutantam Egīlam Tišanovam, zemkopības ministram 
Kasparam Gerhardam, tieslietu ministram Jānim Bordānam,  Balvu novada domes deputātiem, 
citām amatpersonām un Balvu novada viesiem un iedzīvotājiem.

Diskusijas sākumā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Balvu Mūzikas skolas koris, vadītāja 
Linda Vītola, koncertmeistars Viktors Bormanis.

Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis (foto vidū) ir 
pētījis Stompaku nacionālo partizānu nometni, 
un atzina, ka ir gandarīts par valstiska mēroga 
pasākumu šodien, jo ap 2013., 2014. gadu, 
kad purvā tika veikta izpēte, tā bija nezināma 
pasaule, tur neviens nebija bijis. Z.Turčinskis 
skaidroja, ka joprojām balstāmies uz stāstiem, ne 
fundamentāliem pētījumiem par Stompaku purva 
notikumiem.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (foto: 
no labās) atzīmēja, ka ir svarīgi tas, ko mēs 
redzam, kādā informatīvā telpā dzīvojam. 
“Katra kara laikā latvieši ir bijuši dažādās 
frontes pusēs, tādēļ atrast kopīgo vienojošo 
vērtību šos gadus ir bijis grūti. Ir dažādi 
viedokļi, tādēļ svarīga ir informācija, zināšanas 
par procesiem,” teica K.Gerhards.
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Balvu novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Sergejs 
Maksimovs savā uzrunā pateicās 
ikvienam, kurš ir pielicis savu 
roku, lai taptu šī piemiņas 
vieta, kas iestājās par to, lai šī 
diena būtu kā atceres diena, 
kā arī ikvienam klātesošajam. 
“Svarīgākais, ko vēlos uzsvērt, 
ir tas, ka mēs stāvam pie 
pirmā atjaunotā bunkura. Un 
tā ir baznīca. Šodien mums 
katram ir jautājums, kā beigsies 
šī situācija Eiropā, kam būs 
pēdējais vārds? Šim bunkuram - 
baznīcai ir simboliska zīme. Šeit 
nenotiks Dievkalpojumi, netiks 
dibināta jauna draudze, bet šī ir 
zīme tam, kam ir pēdējais vārds. 
Pēdējais vārds ir Dievam. Lai 
tas sargā mūs, mūsu ģimenes 
un Latviju! Mēs esam stipri! Mēs 
esam kopā!”

Savā uzrunā klātesošajiem 
aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks arī uzsvēra simbolisko 
nozīmi: “Šī ir tik simboliska diena 
un tik simbolisks moments, 
jo mēs fi ziski visi atrodamies  

Stompaku purvā, lai pieminētu 
mūsu partizānus, mūsu brīvības 
cīnītājus, bet vienlaikus mūsu 
sirdis un prāti ir Ukrainā, ar 
Ukrainas tautu, ar Ukrainas 
valsti, ar Ukrainas karavīriem, 
ar visiem tiem, kuri šobrīd 
cīnās, tiek ievainoti un mirst par 
savu brīvību un arī par mūsu 
brīvību. Un tik simboliski, ka 
mēs šodien atklājam šo bunkuru 
– dievnamu tieši Ukrainas kara 
septītajā dienā. Tā ir diena, kas 
ir domāta lūgšanām, piemiņai 
un pārdomām. Lūgsim par 
ukraiņiem, lūgsim par mums, 
bet sniegsim arī palīdzību viņiem 
un stiprināsim savus spēkus. 
Mēs nezinām, kas mūs sagaida 
nākotnē, bet zinām, ka varam 
uz to skatīties ar ticību, ka ticam 
sev. Kamēr mums ir ticība, un 
kamēr mums ir vienotība, mūs 
neviens nevar pakļaut! Mums 
jābūt vienotiem kā nekad!”

Tieslietu ministrs Jānis 
Bordāns savā uzrunā pieminēja 
brīvības cīnītājus dažādos 
okupācijas posmos, pieminot arī 

Gunāru Astru, kā pēdējo kritušo 
cīņā par Latvijas neatkarību. 
J.Bordāns arī atzīmēja, ka svarīgi 
ir izglītot mūsu bērnus, jo valsts 
var pastāvēt tad, ja viņi zina, kas 
ir patiesība, kas nav patiesība, 
kas ir viņu valsts un kas ir viņu 
gods, un kas ir Satversme.

Svinīgajā pasākumā 
zemkopības ministrs Kaspars 
Gerhards atklāja, ka, sākot 
darbu pie Stompaku nacionālo 
partizānu bunkura-baznīcas 
atjaunošanas, kas Latvijas tautai 
un valstij ir vēsturiski nozīmīga 
vieta, mērķis bija nodot 
nākošajām paaudzēm liecību par 
mūsu varoņu pašaizliedzību cīņā 
par Latviju. “Krievijas iebrukums 
Ukrainā un ukraiņu tautas cīņa 
par savu valsti, ir piešķīrusi jaunu 
nozīmi Stompaku bunkuram-
baznīcai. Šodien tas ir simbols 
tautas spēkam un taisnīgumam. 
Vēsture liecina, ka agri vai vēlu 
agresors kritīs, jo tautas tiesības 
dzīvot savā brīvā un neatkarīgā 
valstī nav apstrīdamas,” uzsvēra 
zemkopības ministrs.

UZZIŅAI:

Par Nacionālo partizānu bruņotās 
pretošanās atceres dienu ir noteikts 2. 
marts, jo 1945. gadā 2. martā Viļakas 
(bijušā Abrenes) apriņķa Stompaku 

purva salās notika lielākā kauja Latvijas 
nacionālo partizānu kara vēsturē. Toreiz 

ap 350 Latgales mežabrāļu izcīnīja smagu 
kauju ar uzbrūkošā čekas karaspēka 

skaitlisko pārspēku, paliekot nesakauti 
un organizēti atkāpjoties, izvairījās 
no draudošā aplenkuma un papildu 

zaudējumiem.

Dabas liegums “Stompaku purvi” ir 
unikāla teritorija ar dabas bagātībām 

un kultūrvēsturisko mantojumu. Purva 
austrumu daļas salās 2. Pasaules 
kara laikā bija ierīkota partizānu 

apmetne, kura bija lielākā Baltijā un 
Ziemeļeiropā. Tajā bija 24 bunkuri un 

vairākas virszemes būves. Uz Nacionālo 
partizānu mītnēm dabas liegumā 

“Stompaku purvi” ved marķēta taka, 
mitrākajās purva 

vietās ierīkotas laipas. 

Atzīmējot Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres dienu, tika 
iesvētīta un svinīgi atklāta piemiņas zīme Stompakos apglabātajiem 
nacionālajiem partizāniem. To veidoja SIA “Tako SD”.

E. Levits atzina, ka tolaik Stompaku partizāni cīnījās vieni: “Viņi cerēja 
uz Rietumu atbalstu, bet Rietumi toreiz izvēlējās klusēt tāpēc, ka tā 
bija ērtāk. Neskatoties uz to, Latvijas patriotu nacionālais gars lika 
pretoties. Šeit faktiski izveidojās brīvās Latvijas saliņa – teritorija, 
kas bija brīva no okupantiem.” Vienlaikus Valsts prezidents arī 
norādīja, ka Latvijas nacionālo partizānu apvienības savos statūtos 
bija noteikušas, ka tās darbojas saskaņā ar ANO statūtiem un ar 
Latvijas demokrātisko Satversmi, līdz ar to būdama legāla Latvijas 
valsts bruņota vienība.

Stompaku baznīcas-bunkura atjaunošanas iniciators Andris 
Kazinovskis pateicās visiem tiem Saeimas deputātiem, kuri atbalstīja 
un nobalsoja par šo atceres dienu: “Vislielākā pateicība tiem 
deputātiem, kuri atsaucās uz aicinājumu un kopā ar mani parakstīja 
šo priekšlikumu - Aleksandram Kiršteinam, Raivim Dzintaram, Janīnai 
Pakulei-Kursītei, Edmundam Teirumniekam.”

2.marta atceres pasākumā Stompaku nacionālo partizānu nometnē ar 
skanīgām dziesmām priecēja kapela “Atzele”, vadītāja Ilona Bukša.
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Stompaku bunkura-baznīcas rekonstrukcija sākta 2021. gadā un 
veikta ar Zemkopības ministrijas un AS “Latvijas valsts meži” atbalstu, 
uzklausot vēsturnieku un laikabiedru atmiņu stāstus

2.marta pasākumus apmeklēja Balvu, Bērzpils, Tilžas, Rugāju, 
Kārsavas izglītības iestāžu jaunsargi. Vadītājs Valentīns Keišs.

Stompaku nacionālo partizānu nometnes apmeklētājus ar siltu tēju 
un putru cienāja Z/S “Kotiņi”.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks Balvu novadā ieradās ar lidmašīnu, 
kura piezemējās Balvu pagasta lidlaukā.

2.martā Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Jānis Kažociņš - Valsts 
prezidenta nacionālās drošības padomnieks, Nacionālās drošības 
padomes sekretārs. Tikšanās laikā notika saruna ar 11. un 12.klašu 
jauniešiem par drošības sistēmu Eiropā un pasaulē, kā arī par to, 
kāpēc ir sācies karš Ukrainā. Eiropas valstu, kas ir NATO drošībai, kā 
garants, ir. 5.punkts - ja kādai no NATO 30 valstīm, uzbrūk, tad sāk 
darboties aizsardzība. Lai pasaulē ātrāk iestājas miers!

2.martā Rugāju vidusskolā viesojās Valsts heraldikas komisijas 
locekle, mākslas vēsturniece  Ramona Umblija. Izglītojoša tikšanās 
ar Umblijas kundzi tika organizēta 10. un 11.klases jauniešiem. 
Lekcijas laikā vēsturniece iepazīstināja skolēnus ar heraldikas 
komisijas darbu un prezentācijā parādīja, kā veidojušies Latvijas 
Valsts, dažādu novadu un  dzimtu ģerboņi. Skolēni uzzināja, ka 
jebkura ģerboņa izveidošanu nosaka stingri pamatprincipi. Lekcijas 
nobeigumā jaunieši diskutēja par to, kāds būtu veidojams Sēlijas 
novada un Balvu novada ģerbonis.
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BALVI
16.martā no plkst.9.00 Mobilais 
mamogrāfs (Veselības centrs 4) pie 
Balvu estrādes, Partizānu ielā 2. 
Iepriekšējs pieraksts pa t.27866655. 
Sievietēm, kuras saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta, izmeklējums ir bez 
maksas.

Balvu novada Bērnu un jauniešu 
centrā skolēnu brīvdienu nedēļas 
aktivitātes: 
16.martā plkst.14.30 “Jau gaisā 
smaržo pavasaris” dziesmu dziedāšana 
par pavasari, plkst.16.00 “Rotājies 
pavasarim” – hennas zīmēšanas 
darbnīca, plkst.17.00 Actionbound spēle 
“Ceļojums laikā Balvos”. 17.martā 
plkst.14.00 jauniešu pārgājiens ar 
uzdevumiem “Ejam meklēt prieku”. 
18.martā plkst.15.00 “Ievērsim 
pavasari” – pērlīšu veidošana no 
polimērmāla. 19.martā plkst.14.00 
dejo ar Alīnu.

18.martā plkst.15.00 “Balvu novada 
Gada balva uzņēmējdarbībā 2021” 
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. 
Uzņēmēju apbalvošana, koncerts ar 
grupu “Apvedceļš”. Pieteikšanās pa 
t.26461435 vai aizpildot anketu www.
balvi.lv.

23.martā plkst.11.00 biedrības 
“Latvijas Politiski represēto apvienība” 
Balvu nodaļas KOPSAPULCE Balvu 
Novada muzejā. Informācija - Iveta 
Supe, t.28352770, Ārija Tihomirova, 
t.26552405.

24.martā no plkst.18.00 līdz 21.00 
Iespēja pieteikties Zemessardzes 
31.kājnieku bataljona zemessargiem 
Balvu Kultūras un atpūtas centrā. 
Vairāk informācijas pa t.26584311.

25.martā plkst.12.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienas 
pasākums “Šķirts no dzimtenes un 
mājām” pie pieminekļa Abrenes apriņķa 
komunistiskā genocīda upuru piemiņai. 
Pēc pasākuma transports uz Kubuliem 
no novada domes.

25.martā plkst.19.00 Kamermūzikas 
koncerts “Pērļu zvejnieks. Jānim 
Porukam 150.” Balvu Kultūras un 
atpūtas centra dienvidu zālē. Ieejas 
maksa 10,00 euro, pensionāriem 5,00 
euro. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu 
paradīzes” kasēs (KAC) vai www.
bilesuparadize.lv

26.martā plkst.16.00 kinofi lma 
“Spensere” Balvu Kultūras un atpūtas 
centrā (KAC). Ieejas maksa 5,00 euro. 
Biļetes iepriekšpārdošanā Balvu KAC. 

27.martā plkst.15.00 Teātra dienas 
Dzejuskops (dzejas kaleidoskops) - 
Balvu Tautas teātra aktieru muzikāli 
dzejas sirdslasījumi Balvu Kultūras un 
atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.

21.,24.,28.,31. martā plkst. 19.00 
bezmaksas aerobikas nodarbības Balvu 
muižas zālē. Iepriekšēja pieteikšanās 
pie I.Balules, t.26567564.

21.,24.,28.,31. martā plkst. 17.30 
vingrošanas nodarbības Balvu muižas 
zālē. Iepriekšēja pieteikšanās pie 
I.Balules, t.26567564.

31.martā no plkst.10.00 līdz 17.00 
mobilā diagnostika (pie Balvu estrādes). 
Iepriekšējs pieraksts pa tālr. 25431313. 

Piedalies Balvu Centrālās 
bibliotēkas akcijā “Sazavasaloj 
ar Mikeli Bukšu!” Aicinām kultūras 

darbiniekus, novadpētniekus, 
skolotājus, studentus – visus, visus, 
kam ir vēlme dalīties savos materiālos, 
pārdomās saistībā ar Mikeļa Bukša 
personību un darbību – iesaistīties. 
Raksti biblioteka@balvurcb.lv, 
sarmite@balvurcb.lv. 

Balvu Centrālajā bibliotēkā bērnu 
abonementā skatāma Baltinavas vides 
izglītojošās skolas – plenēra darbu 
izstāde “Ziedi, ziedi, ziedu pļava”.

Līdz 31.martam Balvu Sakrālās 
kultūras centrā skatāma audējas 
Ausmas Železnjakas darināto šaļļu 
izstāde “Mans akmeņainais ceļš pie 
Dieva”. 

Līdz 31.martam notiek labdarības 
akcija “Palīdzi astēm” - ziedo kaķu, 
suņu barību, segas Alūksnes dzīvnieku 
patversmei “Astes un ūsas”.  Ziedojumi 
jānogādā Balvu novada Bērnu un 
jauniešu centrā, Brīvības ielā 48.

Balvu Novada muzejā līdz 
25.martam skatāma Ineses Brants 
porcelāna darbu izstāde “Rožu brokāts 
un lilliju zīds”.
Līdz 29.aprīlim SIA “Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienība” sadarbībā 
ar Balvu un Gulbenes mākslas skolām 
izsludinājusi mākslas konkursu “Kas ir 
mediķis”. 

VIĻAKĀ
19. martā plkst.18.00 latviešu 
komiķa Maksima Trivaškeviča stand-up 
komēdija Viļakas Kultūras namā. Ieejas 
maksa 3,00 euro. 

20.,27. martā plkst. 18.00 un 
17.,24.,31. martā plkst.19.30 
TREX (TRX) vingrošana Viļakas Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē. Vadīs Inga 
Bleidere, tālr. 26351072. 

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

20.martā plkst. 12.00  seminārs 
“Zivju dīķu būvniecība, karpu 
audzēšana” Viļakas Kultūras namā. 
Pieteikšanās pa t.29454947.

Līdz 18.martam Viļakas muzejs 
aicina piedalīties virtuālajā viktorīnā 
par tehnoloģijām! Saite uz viktorīnu: 
https://ej.uz/Viktorina-tehnologijas. 

Viļakas muzejā līdz 28.martam 
skatāma mākslinieka N. Breikša 
mākslas darbu izstāde “N. Breikšs un 
Viļaka”. 

BALTINAVAS PAGASTS 
16.martā plkst.18.00 sporta 
nodarbības sievietēm, bezmaksas 
iepazīšanās treniņš, Baltinavas 
Kultūras namā. Sīkāka informācija pa 
t.27806312.

19. martā plkst.16.00 latviešu 
komiķa Maksima Trivaškeviča stand-
up komēdija Baltinavas Kultūras namā. 
Ieejas maksa 3,00 euro.

Līdz 1.aprīlim ceturtdienās  
plkst.18.00 Baltinavas Kultūras namā 
notiks Baltinavas pagasta Zoles turnīrs. 
Vairāk informācijas: 26239828 – 
Andris, 26571774 — Inta.

Baltinavas Mūzikas un mākslas 
skola aicina piedalīties vizuālās mākslas 
konkursā. Pieteikšanās konkursam līdz 
2022. gada 20.aprīlim. 

Līdz 28.aprīlim Baltinavas muzejā 

skatāma izstāde “Briežuciems. No 
senatnes līdz nākotnei”.

BALVU PAGASTS
19.martā plkst.13.00 radošs vakars 
ar ziepju vārīšanu Naudaskalna Tautas 
namā. 

25. martā plkst.17.00 aerobikas 
nodarbības Balvu pagasta Sporta 
centrā. Informācija un iepriekšēja 
pieteikšanās pie treneres I.Balules pa 
t.26567564.

BĒRZKALNES PAGASTS 
25.martā tikšanās ar pagasta 
represētajiem iedzīvotājiem. 
Informācija pa t.26472561, Sarmīte.

22. un 29.martā plkst. 17.00 
aerobikas nodarbības Bērzkalnes 
pagasta Kultūras un atpūtas telpā. 
Informācija un iepriekšēja pieteikšanās 
pie treneres I.Balules pa t.26567564.

BRIEŽUCIEMA PAGASTS
27.martā plkst.18.00 aerobikas 
nodarbības Briežuciema Tautas namā. 
Informācija un iepriekšēja pieteikšanās 
pie treneres I.Balules pa t.26567564.

KRIŠJĀŅU PAGASTS 
19.martā no plkst.10.00 lielā tirgus 
diena pie Krišjāņu Tautas nama.

23. un 30.martā plkst. 18.30 
aerobikas nodarbības Krišjāņu Tautas 
namā. Informācija un iepriekšēja 
pieteikšanās pie treneres I.Balules pa 
t.26567564.

KUBULU PAGASTS
25.martā plkst.12.40 atceres 
brīdis, godinot komunistiskā genocīda 
upuru piemiņu, pie piemiņas akmens 
komunistiskā režīma upuriem pie Balvu 
dzelzceļa stacijas. 

25.martā plkst. 13.30 dokumentālā 
fi lma “Pēdas” Kubulu Kultūras namā. 
Pasākums “Zaļajā režīmā”.

No 7.marta Kubulu Kultūras namā 
izstāde “Atmiņas par Sibīriju”. Izstādi 
veidojis Balvu Novada muzejs 2019.
gadā, sadarbojoties ar deportētajām 
ģimenēm.

KUPRAVAS PAGASTS
25.martā plkst. 19.00 vingrošanas 
nodarbības Kupravas pagasta pārvaldē. 
Vadīs Iluta Balule, tālr. 26567564. 

LAZDUKALNA PAGASTS
19.martā plkst. 11.00 ēdamo pušķu 
(augļu un konfekšu) meistarklase 
Lazdukalna Saieta namā. Dalības maksa 
20,00 euro. Obligāta pieteikšanās līdz 
16.martam, Antra Leone, t.26698292. 
Vietu skaits ierobežots.

16.,23.,30. martā plkst. 17.30 TRX 
vingrošanas (intensīvās) nodarbības 
Eglaines pamatskolas sporta zālē. 
Nodarbības vada Inga Bleidere.

20. un 27.martā plkst. 12.30 
fi zioterapeita nodarbības Lazdukalna 
Saieta namā. Nodarbības vada 
fi zioterapeits Oskars Klija.

LAZDULEJAS PAGASTS
Līdz 18.martam katru darba dienu no 
plkst.9.00 līdz 15.00 Lazdulejas Saietu 
namā apskatāma Intas Krakopes gleznu 
izstāde “IEDVESMAS LIDOJUMS”.

MEDŅEVAS PAGASTS
19. martā plkst.19.00 muzikāls 
pasākums “Pavasara mirkļi līst” 
Medņevas Tautas namā. Plkst. 21.00 
atpūtas vakars kopā ar “Gregu”. Ieejas 

maksa 3,00.euro.

22. un 29. martā plkst.19.00 
vingrošanas nodarbības Semenovā 
(intensīvā nodarbība), Viduču 
pamatskolas sporta zālē. Vadīs Iluta 
Balule, tālr. 26567564. 

RUGĀJU PAGASTS
No 15.marta Rugāju Tautas nama 
mazajā zālē skatāma meiteņu, dāmu, 
kundzīšu un senjoritu rokas somiņu 
izstāde. 

25.martā plkst.11.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas brīdis Rugāju 
skvērā pie piemiņas akmens. Aicinām 
nākt nolikt ziedus un svecītes.

26.martā no plkst.10.00 Rugāju 
Tautas namā notiks Dambretes spēles 
turnīrs. Spēlēt gribētājus bez vecuma 
ierobežojuma aicinām pieteikties līdz 
21.martam pa tālr.28384855.

18. un 25. martā plkst.18.30 TRX 
vingrošanas (intensīvās) nodarbības 
Eglaines pamatskolas sporta zālē. 
Nodarbības vada Inga Bleidere.

20. un 27. martā plkst.11.00 
fi zioterapeita nodarbības Rugāju Sporta 
centrā. Nodarbības vada fi zioterapeits 
Oskars Klija.

ŠĶILBĒNU PAGASTS 
19.martā plkst.20.00 joki, smiekli 
un ironija Maksima Trivaškeviča stand-
up komēdijā Kultūras centrā „Rekova”. 
Ieeja bezmaksas. 

17.,24.,31. martā plkst.18.00 
vingrošanas nodarbības Rekavas 
vidusskolas sporta zālē. Vadīs Inga 
Bleidere, tālr. 26351072. 

Līdz 19. martam apskatāma Lienītes 
Slišānes izstāde “UZDEVUMS” 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
centrā “Upīte”, Akas ielā 1, Upītē.

VECTILŽAS PAGASTS
19.martā plkst.11.00 radošo sieviešu 
tikšanās Vectilžas Sporta un atpūtas 
centrā.

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

VECUMU PAGASTS
25.martā plkst.12.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai veltīts 
atceres brīdis Vecumu stacijā. Autobuss 
pasākuma dalībniekiem plkst.11.30 no 
Viļakas pilsētas pārvaldes. 

26.martā plkst.18.00 “Atpūtas 
vakars brīvām izpausmēm II” 
Borisovas Tautas namā. Dažādas 
aktivitātes, meistardarbnīcas, spēles 
un priekšnesumi.

VĪKSNAS PAGASTS
24.martā plkst.13.00 putnu būrīšu 
gatavošanas  meistarklase “Gaidām 
mājās strazdu bērnus” Vīksnas Tautas 
namā.

Vīksnas Tautas namā aplūkojama 
Ričarda Košļeva un Nellijas Barinovas 
darbu izstāde ,,Pasaule manās acīs”.

ŽĪGURU PAGASTS
21.,28.martā plkst.19.00 pilates 
Žīguros online. 

17.,24.,31.martā plkst.17.45 pilates 
Žīguru kultūras namā, Viļakas ielā 25a, 
Žīguri. Vada L.Tokareva - Kušnere, 
t.22026010.

Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti ievērot vispārējos epidemioloģiskos noteikumus. 
Informējam, ka pasākumu laikā notiks fotografēšana un fi lmēšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti pašvaldības un 

pašvaldības iestāžu mājas lapās un sociālajos tīklos.
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Reģ.Nr.90009115622
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Tālrunis: 64522830.
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Izdevumu sagatavoja: 
Terēzija Babāne, Agrita Luža

Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti 
atbild raksta autors. 

Atsaucoties Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumam Latvijas 
pašvaldībām vienoties vienlaicīgā atbalsta mītiņā Ukrainai, arī Balvu 
novada pašvaldībā 2. martā notika atbalsta mītiņš pie Balvu Kultūras un 
atpūtas centra. 

2.martā, paužot atbalstu Ukrainai, klātesošos ar muzikāliem 
sveicieniem iepriecināja Balvu jauktais koris “Mirklis” 
(mākslinieciskais vadītājs un diriģents Uldis Kokars) (foto), Kubulu 
jauktais vokālais ansamblis (vadītāja Anastasija Ločmele, solo 
Dagmāra Laicāne), Rebeka Jermacāne, Marija Maslovska, Jānis 
Ločmelis un Rihards Krilovs.

“Šim bunkuram - baznīcai ir simboliska zīme. Šeit nenotiks Dievkalpojumi, 
netiks dibināta jauna draudze, bet šī ir zīme tam, kam ir pēdējais vārds. 
Pēdējais vārds ir Dievam. Lai tas sargā mūs, mūsu ģimenes un Latviju! 
Mēs esam stipri! Mēs esam kopā!” uzrunājot klātesošos, teica Balvu 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. 

Bunkura - baznīcas atjaunotā iekšpuse. 

Pulcējoties uz šo mītiņu Ukrainas atbalstam, Balvu novada pašvaldības 
iedzīvotāji  un viesi pievienojās tiem daudzajiem tūkstošiem citu valstu 
iedzīvotāju, kuri pēdējo dienu laikā arī ir vienojušies līdzīgās atbalsta 
akcijās par neatkarīgu Ukrainu, nosodot Krievijas iebrukumu.

“Tas, ko katrs cilvēks visvairāk vēlas šajā pasaulē ir miers, brīvība, 
mīlestība. Un mums varbūt šobrīd ir grūti iedomāties, kā tas ir - 
nezināt, kas var notikt nākošajā mirklī gan ar pašiem, gan ar 
tuvākajiem, gan ar cilvēkiem, kurus pazīstam, gan ar cilvēkiem, 
kurus nepazīstam, bet, kuri ir tādi paši cilvēki kā mēs. Mēs visi 
labi apzināmies, ka tas, kas šobrīd notiek Ukrainā ir cīņa pret 
ļaunumu - visbargākajā, visbaismīgākajā tā izpausmē,” uzrunā 2. 
marta atbalsta Ukrainai mītiņā teica Latvijas evaņģēliski Luteriskās 
baznīcas Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe (foto vidū). 


