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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2018” sumināti novada uzņēmēji

Politiski represēto iedzīvotāju
tikšanās
8.decembrī
plkst.13:00
Balvu muižā notiks LPRA Balvu
nodaļas politiski represēto
iedzīvotāju tikšanās par godu
Latvijas simtgadei un Valentīnas
Kašas grāmatas “Par tevi, Latvija”
atvēršanas svētki. Grāmata
ir veltīta bijušā Balvu rajona
iedzīvotājiem,
kas
cietuši
represijās.
Aicinām pieteikties dalībai
pa tālruni 26552405, Ārija
Tihomirova.

Lauku labumu tirdziņš
8.decembrī Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra notiks tradicionālais lauku
labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu
apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos
dažādus lauku labumus un
amatniecības izstrādājumus no
zemniekiem, mājražotājiem un
amatu meistariem!
“Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2018” nomināciju saņēmēji.
Gadam tuvojoties uz beigām, kā ierasts, tika sumināti novada
uzņēmēji pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2018”. Šogad
novitāte bija tā, ka konkurss tika rīkots divās kārtās, balstoties uz iepriekš
izstrādātu un novada Domes sēdē apstiprinātu nolikumu. Pirmajā kārtā
nominantus konkursam pieteica iedzīvotāji, organizācijas, uzņēmuma
kolektīvi, komersanti, biedrības, aizpildot pieteikuma anketu. Otrajā
kārtā pieteikumus izskatīja konkursa komisija, kas varēja izvirzīt arī savus
pretendentus.
23.novembrī Balvu novada Kubulu kultūras namā uz pasākumu “Gada

Tikšanās ar Balvu novada domes
vadību un speciālistiem
Cienījamie Balvu novada iedzīvotāji! Līdz gadu mijai palikušas
tikai dažas nedēļas. Šajā periodā mums visiem kopā svarīgi atskatīties
uz paveikto, pārrunāt par veiksmēm un grūtībām, par šķēršļiem un
iemesliem, kādēļ ne vienmēr viss iet gludi. Ieklausoties iedzīvotāju
vēlmēs, lemsim par nākamā gada vajadzībām un prioritātēm, informēsim
par iecerēm. Tikšanās Tilžā, Lazdulejā un Briežuciemā jau ir bijušas.
Vēršam uzmanību, ka tikšanās datumi Bērzkalnes un Balvu pagastos tiek
mainīti no 4. decembra uz 5. decembri.
Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar Balvu novada domes vadību un
speciālistiem pārējos pagastos un pilsētā:
Nr.p.k.
1.

Datums
28. novembrī

2.
3.

29. novembrī

4.
5.

5.decembrī

6.
7.
8.

6.decembrī

7.decembrī

Tikšanās
laiks

Tikšanās vieta

Plkst. 17:30

Balvu
muzejā

Novada

Plkst. 11:00

Krišjāņu
Tautas namā

pagasta

Plkst. 14:00

Bērzpils
Saieta namā

pagasta

Plkst. 11:00

Bērzkalnes pagasta
pārvaldē

Plkst. 14:00

Balvu
Tautas namā

pagasta

Plkst. 11:00

Vīksnas
Tautas namā

pagasta

Plkst. 14:00

Kubulu
pagasta
Kultūras namā

Plkst. 13:00

Vectilžas
Sporta un
centrā

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs

pagasta
atpūtas

balva uzņēmējdarbībā 2018” pulcējās novada uzņēmēji, lai sveiktu balvu
saņēmējus un kopīgi pavadītu vakaru.
Pasākuma ievadā uzņēmējus uzrunāja Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš pateicās visiem par ieguldīto
darbu nozarē, kurā katrs strādā, kā arī vēlēja lai dzīve ir kā kāpnes. Lai
uz tām vienmēr ir kāds pakāpiens priekš tādiem brīžiem, kad var ļauties
brīvai, nepiespiestai atmosfērai, un pēc grūtā darba atpūsties no ikdienas
rūpēm.
“Balvu novada Gada balvu uzņēmējdarbībā” saņēma 11 uzņēmēji 9
nominācijās:
Gada lauksaimnieks:
Z/S “Iesalnieki”, Pēteris Ločmelis, Briežuciema pagasts;
Novada tēla popularizētājs:
Skaidrīte un Ēriks Kaši (ziedu un akmeņu dārzi “Ezerlīči”), Tilžas
pagasts;
Larisa un Andrejs Klitončiki (zirgu sēta “Kapulejas”), Tilžas pagasts;
Gada jaunais uzņēmējs:
Vineta Jurjāne (radošā māja “Upene”), Balvi;
Z/S “Ezeri”, Gunārs Voits, Briežuciema pagasts;
Gada pakalpojumu sniedzējs:
SIA “AMATI projekts”, Elīna Kaļva, Balvi;
Gada tirgotājs:
SIA “KV9”, Kristaps Vanags, Vīksnas pagasts/Balvi;
Gada mājražotājs/amatnieks:
Andris Ločmelis, amatnieks, Briežuciema pagasts;
Gada ģimenes uzņēmums:
Z/S “Priedītes”, Iveta un Guntis Priedīši, Vectilžas pagasts;
Gada darba devējs:
SIA “Senda Dz”, Dzintra Sprudzāne, Balvi;
Gada sadarbības partneris:
SIA “Duets ZA”, Zigrīda Lizinska, Balvi/Kubulu pagasts.
Sveikt un godināt uzņēmējus par labi darītu darbu, sasniegumiem un
uzņēmību vēlējās paust arī vairāku institūciju pārstāvji.
AS “Citadele” Balvu filiāles vadītāja Eva Smirnova godināja 3
uzņēmējus uzteikdama viņu degsmi, atbildības sajūtu un vēlmi darīt, lai
virzītos uz priekšu un attīstītos. Kā ilggadēju klientu godināja uzņēmuma
SIA “Sendza Dz” vadītāju Dzintru Sprudzāni, kura jau kopš 2001.gada
7.decembra ir bankas kliente. Kā jauno klientu sveica Lindu TokarevuKušneri atzīmēdama, ka viņas pieredze ir iedvesmas stāsts, jo sākotnēji
Linda savu attīstību uzsākusi kā vingrošanas nodarbību vadītāja, taču nu
kļuvusi par skaistuma salona “Šarms” īpašnieci. Pavisam neilgu laiku AS
“Citadele” klients ir uzņēmums SIA “Trustimex” (valdes priekšsēdētājs
Sandis Strapcāns, tirdzniecības direktors/valdes loceklis Jānis Kikučs).
E.Smirnova uzteica nebaidīšanos uzdrīkstēties atnākt uz banku, un
pajautāt, vai var ko palīdzēt, kā arī lepojas ar to, ka uzņēmuma darbība
notiek tepat pie mums – Bērzkalnes pagastā, realizējot projektus.
Turpinājums 5. lpp.
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Valsts asinsdonoru centra
izbraukums Balvos
20.decembrī no plkst. 9:0013:00 Balvu muižā būs iespējams
nodot asinis. Ziedojot asinis,
nepieciešama pase vai ID karte
un bankas konta numurs.

Platību
maksājumos
lauksaimnieki
saņēmuši
vairāk nekā 150 miljonus
euro
Līdz
2018.gada
22.novembrim Lauku atbalsta
dienests platību maksājumos
izmaksājis vairāk nekā 150
miljonus euro. Vienotā platību
maksājuma avansus saņēmuši
vairāk nekā 43 tūkstoši klientu,
kopējā izmaksātā summa ir
85 miljoni euro. Maksājumus
apgabaliem, kuros ir dabīgi vai
citi specifiski ierobežojumi,
saņēmuši 37 tūkstoši klientu,
kopējā izmaksātā summa ir 45
miljoni euro, bet 4 tūkstošiem
bioloģisko
lauksaimnieku
izmaksāts 21 miljons euro.
Dienests atgādina, ka no
1.decembra
lauksaimnieki
sāks saņemt arī zaļināšanas,
brīvprātīgo saistīto atbalstu,
mazo lauksaimnieku atbalsta
shēmas un citus maksājumus.

Seminārs par ķiploku un
sīpolu audzēšanu
LLKC Balvu konsultāciju
birojs 2018.gada 6.decembrī
plkst.10:00 Brīvības ielā 46a,
Balvos (2.stāva zāle) rīko
informatīvu
semināru
par
ķiploku un sīpolu audzēšanu
“Kvalitatīvas ražas iegūšana
audzējot ķiplokus un sīpolus”.
Sīkāka
informācija
un
pieteikšanās pa tālr.: 28629188.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Aizdegsim pirmo svecīti Adventa vainagā
Novembra mēnesis pamazām tuvojas izskaņai. Tas ir bijis patīkamiem
notikumiem bagāts – skaisti aizvadīti Latvijas Republikas proklamēšanas
100.gadadienas svētki novadā. Visā valstī tie svinēti īpašāk nekā citus
gadus.
16.novembrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 100.
gadadienai Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī rīkoja svinīgo
pieņemšanu, kuras mērķis bija pateikties Latvijas cilvēkiem, kas ar
savu darbu ir veidojuši un stiprinājuši mūsu valsti. Lai pateiktos vietējo
uzņēmēju ieguldījumam Latvijas reģionu attīstībā, uz pasākumu tika
aicināti visu Latvijas pašvaldību vadītāji, kā arī uzņēmēju pārstāvji. Arī
man, kopā ar uzņēmēju Dzintru Sprudzāni, bija tas gods apmeklēt šo
pasākumu.
Nedēļu vēlāk uzņēmēju godināšana notika arī Balvu novadā.
23.novembrī Balvu novada uzņēmēji un viesi pulcējās Balvu
novada Kubulu kultūras namā pasākumā “Balvu novada Gada balva
uzņēmējdarbībā 2018”, kur 9 nominācijās tika sveikti 11 uzņēmēji. Kārtējo
reizi pārliecinājos, ka mūsu novadā uzņēmīgu, radošu, enerģisku un
aktīvu cilvēku netrūkst. Priecē, ka uzņēmēju darbības jomas ir dažādas,
ka viņi ne tikai paši labi dara savu darbu, bet rada darba vietas pārējiem
novada iedzīvotājiem.
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad notiek domes vadības un
speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem gan novada pagastos, gan pilsētā.
Patlaban esam jau tikušies ar Tilžas, Lazdulejas un Briežuciema pagasta
iedzīvotājiem. Šīs tikšanās ir nepieciešamas, lai plašāk uzzinātu par to, kas
ir tas svarīgākais iedzīvotājiem, kādas ir viņu vajadzības un kā pašvaldība
var palīdzēt.
Šonedēļ kopā ar vietnieci Anitu Petrovu devāmies sveikt SIA “Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība” ārsti Natāliju Zondaku un endoskopijas
māsu Baibu Zelču, kuras neilgi pirms valsts svētkiem saņēma Veselības
ministrijas Atzinības rakstu. Ļoti patīkami, ka profesionāli un atzinīgi
novērtēti ārsti ir tepat mūsu vidū.
Ir uzsnidzis pirmais sniegs, kas pamazām sāk radīt ziemas noskaņu.
Jau šajā nedēļas nogalē sāksies Adventa laiks. Aizdedzot pirmo svecīti
Adventa vainagā, jāsāk atskatīties un izvērtēt, kāds ir bijis šis gads, kas ir
izdevies, kas varbūt vēl jāpaspēj izdarīt. Kaut arī gada beigās pašvaldībā
jārisina daudzi būtiski jautājumi, tomēr ir jāatrod laiks arī mieram,
pārdomām, ģimenei un tuvākajiem.
Šajā svētdienā laukumā pie Balvu Kultūra un atpūtas centra apmeklēšu
pilsētas egles svētkus, kuros mūsu pilsētas centrālā egle iemirdzēsies
krāšņumā un ar savu gaišumu priecēs gan iedzīvotājus, gan viesus. Aicinu
piedalīties!

Bezmaksas peldbaseina
apmeklējumi senioriem
Balvu novada pašvaldība
informē, ka Eiropas Sociāla
fonda
projekta
“Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai
Balvu
novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros,
ar šī gada novembri tiek
organizēts pasākums: bezmaksas
peldbaseina
apmeklējums
senioriem, kuriem ir pilni 54
gadi. Kopā ir paredzēti 1798
bezmaksas
peldbaseina
apmeklējumi
(kuponi),
no
tiem Balvu pilsētā – 950, Balvu
pagastā – 95, Bērzkalnes pagastā
– 65, Bērzpils pagastā – 101,
Briežuciema pagastā – 68,
Krišjāņu pagastā – 43, Kubulu
pagastā – 190, Lazdulejas pagastā
– 36, Tilžas pagastā – 119, Vectilžas
pagastā – 49, Vīksnas pagastā –
82.
Patlaban vēl ir pieejami 771
kupons, no tiem Balvu pilsētā –
354 kuponi, Balvu pagastā – 36,
Bērzkalnes pagastā – 19, Bērzpils

pagastā – 37, Briežuciema pagastā
– 38, Krišjāņu pagastā – 43,
Kubulu pagastā –154, Lazdulejas
pagastā – 18, Tilžas pagastā – 21,
Vectilžas pagastā – 25, Vīksnas
pagastā – 26.
Decembrī
kuponu
izsniegšana
turpināsies
un
tos saņemt varēs arī tie, kuri
peldbaseinu projekta ietvaros
jau ir apmeklējuši (izmantojuši
kuponus).
Kuponus par apmeklējumu
var saņemt:
•
Balvu pilsētā deklarētie
iedzīvotāji – Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva 35.kabinetā;
•
Balvu
novada
iedzīvotāji – pagasta pārvaldē,
kur deklarēta dzīvesvieta.
Peldbaseina
bezmaksas
apmeklējuma kuponi jāizmanto
līdz šī gada beigām!!!

Domes sēde
Šī gada 22.novembrī notika
Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās Šī gada 22.novembrī
notika Balvu novada Domes sēde,
kurā piedalījās 14 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Ivans
Baranovs, Egons Salmanis, Andris
Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska,
Eva Smirnova, Tālis Korlašs, Aija
Mežale, Jānis Zakarīts. Kopumā
tika izskatīti 48 jautājumi.
Par nolikumu apstiprināšanu
Sēdē tika apstiprināts konkursa
“Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums”
nolikums.
Konkurss tiks organizēts sākot ar
3.decembri. Kopējais balvu fonds
EUR 660,00 (seši simti sešdesmit
euro un centi).
Deputāti lēma apstiprināt
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”
atklātā
projektu
konkursa
“Priekšlaicīgās
mācību
pārtraukšanas
riska
jauniešu
iesaiste
jaunatnes
iniciatīvu
projektos” projektu iesniegumu
vērtēšanas komisijas nolikumu.
Par lokālplānojumu
Sēdē deputāti lēma nodot
lokālplānojumu nekustamajam
īpašumam “Veldrītes”, Bērzkalnes
pagastā, Balvu novadā un
lokāplānojumu
nekustamajam
īpašumam “Mežaine”, Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā redakciju
publiskajai apspriešanai laika
posmā no 2018.gada 29.novembra
līdz 27.decembrim. Tika lemts
lokālplānojuma izstrādes darba
grupai organizēt un veikt visas
nepieciešamās darbības lēmuma
izpildes nodrošināšanai.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – divistabu dzīvokli Nr.3
Vidzemes ielā 3, Balvos, Balvu
novadā.
Tika lemts precizēt fiziskai
personai piederošajai zemes
vienībai Kubulu pagastā platību
no 1,0 ha uz 0,82 ha.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Pakalni”,
Bērzkalnes pagastā, 10,27 ha
kopplatībā, zemes vienību 0,18
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu, saglabāt adresi Bērzu iela
9, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts,
Balvu novads, LV-4590. Atdalītajai
zemes vienībai lēma mainīt zemes
lietošanas mērķi no 0101 – “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” uz
0601 – “individuālo dzīvojamo
māju apbūve”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Tači”,
Briežuciema pagastā, 261,40 ha
kopplatībā, zemes vienību 16,20
ha platībā un izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Sērmūkšņi”. Tāpat arī lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Tači”, Briežuciema pagastā,
621,40 ha kopplatībā, zemes
vienību 3,9 ha platībā un izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt

nosaukumu “Raķeļi”. Lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Tači”,
Briežuciema
pagastā
261,40 ha kopplatībā sešas zemes
vienības – 16,0 ha, 30,8 ha, 36,5 ha,
15,0 ha, 12,5 ha un 14,6 ha platībā.
No atdalītās zemes vienības 14,6
ha platībā, lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Mežtači”.
Domes sēdē deputāti lēma
atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma “Daugavas”, Vīksnas
pagastā, 31,76 ha kopplatībā,
zemes vienību 12,40 ha platībā.
No atdalītās zemes vienības lēma
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Amazones”.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Līdakas”,
Briežuciema pagastā, 7,88 ha
kopplatībā, zemes vienību 2,83
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Luicenes”.
Tika lems atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Čiekuri”,
Vīksnas
pagastā,
16,24
ha
kopplatībā,
zemes
vienību
12,19 ha platībā. No atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Čiekuršiški”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Priežlejas”,
Vīksnas
pagastā,
13,40
ha
kopplatībā, zemes vienību 7,9
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Kubiņi”.
Atdalītajai
zemes
vienībai lēma mainīt zemes
lietošanas mērķi no 0101 – “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība”
uz 0201 – “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Upmalas”,
Vīksnas pagastā, 26,40 ha
kopplatībā, zemes vienību 6,68
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Krustceles”.
Tāpat arī lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Tīreļi”,
Vīksnas pagastā, 103,90 ha
kopplatībā, zemes vienību 1,20 ha
platībā izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Sētmales”.
Lēma atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma “Tīreļi”, Vīksnas pagastā,
103,90 ha kopplatībā, sešas
zemes vienības: 7,0 ha, 7,10 ha,
11,80 ha, 16,60 ha, 16,70 ha, 22,20
ha platībā, kā arī izveidot jaunu
īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Cidonijas”.
Sēdē
lēma
precizēt
konfigurāciju
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai, kā arī lēma precizēt
konfigurāciju
neizmantotajai
zemes vienībai zemes reformas
pabeigšanai.
Tika lemts ēkām ar trīs
dažādiem kadastra numuriem
mainīt adresi no Vidzemes ielas
7F, Balvi, Balvu novads, LV4501 uz Vidzemes iela 9E, Balvi,
Balvu novads, LV-4501, kā arī vēl
vienai ēkai no Vidzemes iela 7F,
Balvi, Balvu novads, LV-4501 uz
Vidzemes iela 9F, Balvi, Balvu
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novads, LV-4501.
Sēdē tika lemts atzīt vērtību
ilgtermiņa ieguldījumiem – zemei
zem Balvu novada pašvaldībai
piederošajiem un piekritīgajiem
dzīvokļiem Balvu pilsētā.
Lēma arī atzīt ilgtermiņa
ieguldījumu uzskaitē nekustamos
īpašumus (nedzīvojamās ēkas)
Balvu novadā.
Par nomas līgumiem
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar SIA “Liepas Z” par
rezerves zemes fonda zemes
vienības Tehnikas ielā 5G, Balvos,
Balvu novadā, 0,4656 ha platībā,
iznomāšanu ēkas (ražošanas
korpusa Tehnikas ielā 5G, Balvos)
uzturēšanai.
Zemes
nomas
līgumu lēma slēgt uz 10 (desmit)
gadiem un noteica nomas maksu
1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības gadā, kā arī
lēma, ka nomniekam, papildus
nomas maksai, jāmaksā LR
likumos noteiktie nodokļi.
Tika lemts izbeigt 2009.
gada 15.maijā noslēgto zemes
nomas līgumu ar fizisku personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
nomu Krišjāņu pagastā 0,04 ha
platībā.
Lēma slēgt zemes nomas
līgumus ar fizisku personu
par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļām
Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu
novadā iznomāšanu ēkas (garāžas
k-209, Daugavpils ielā 72, Balvos
un garāžas k-12, Daugavpils ielā
76A, Balvos) uzturēšanai. Ēku
uzturēšanai nepieciešamā platība
83,32 m2. Zemes nomas līgumus
lēma slēgt uz 20 (divdesmit)
gadiem. Tika noteikta zemes
nomas maksa EUR 28 (divdesmit
astoņi euro) bez PVN gadā par
katru zemes vienības daļu, kā arī
noteica, ka nomnieks papildus
nomas
maksai
iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos
nodokļus.
Deputāti lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fizisku personu
par Balvu novada pašvaldībai
piederošās
zemes
vienības
daļas Daugavpils ielā 72, Balvos,
Balvu novadā iznomāšanu ēkas
(garāžas k-228, Daugavpils ielā
74A, Balvos) uzturēšanai. Ēkas
uzturēšanai nepieciešamā platība
83,32 m2. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem.
Tika noteikta zemes nomas maksa
EUR 28 (divdesmit astoņi euro)
bez PVN gadā, kā arī noteica, ka
nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Tāpat arī lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fizisku personu
par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu
novadā iznomāšanu ēkas (garāžas
k-79, Daugavpils ielā 74, Balvos)
uzturēšanai. Ēkas uzturēšanai
nepieciešamā platība 83,32 m2.
Zemes nomas līgumus lēma slēgt
uz 30 (trīsdesmit) gadiem. Tika
noteikta zemes nomas maksa
EUR 28 (divdesmit astoņi euro)
bez PVN gadā, kā arī noteica, ka
nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
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Deputāti
lēma
slēgt
nomas līgumu ar SIA “Balvu
autotransports”
par
Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības Kalna ielā 4A,
Balvos, Balvu novadā, 879m2
platībā
iznomāšanu,
SIA
“Balvu autotransports” funkciju
nodrošināšanai. Zemes nomas
līgumu lēma slēgt uz 10 (desmit)
gadiem un noteica zemes
nomas maksu 1,5% apmērā
no
zemesgabala
kadastrālās
vērtības gadā, kā arī noteica, ka
nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Lēma pagarināt 2013.gada
25.oktobrī noslēgto nedzīvojamo
telpu nomas līgumu Nr.2013/03 ar
biedrību “Motoklubs Spieķi Vējā”,
sabiedriskās nozīmes darbības
nodrošināšanai līdz 2020.gada
25.oktobrim par telpām Stacijas
ielā 19, Balvos, Balvu novadā, kā
arī noteica nedzīvojamām telpām
nomas maksu EUR 0,80 bez
PVN mēnesī par 1m2 un noteica
saimniecības ēkai nomas maksu
EUR 0,40 bez PVN mēnesī par
1m2.
Lēma
pagarināt
2015.
gada
30.novembrī
noslēgto
nedzīvojamās
telpas
nomas
līgumu Nr. 2015/25 Vidzemes
ielā 2B, Balvos, Balvu novadā par
nedzīvojamo telpu Nr.29 45,6m2
platībā ar SIA “PRIME MOVER”
komercdarbības nodrošināšanai
līdz 2028.gada 30.novembrim, kā
arī noteica nomas maksu EUR 0,91
bez PVN mēnesī par 1m2.
Lēma nodot nomā Balvu
novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu – pagraba
telpu 77,8m2 platībā Vidzemes
ielā 2B, Balvos, Balvu novadā
sporta nodarbību nodrošināšanai
uz 1 (vienu) gadu; noteica nomas
maksu EUR 0,75 bez PVN mēnesī
par 1m2. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR likumos noteiktos nodokļus un
komunālos maksājumus.
Tāpat
arī
apstiprināja
nedzīvojamās telpas – garāžas
Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu
novadā 22,0m2 platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju fizisku personu.
Nedzīvojamās telpas nomas
līgumu lēma slēgt uz 5 (pieciem)
gadiem. Noteica nomas maksu
EUR 0,94 bez PVN mēnesī par
1m2. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus un
komunālos maksājumus.
Par Balvu novada attīstības
programmu
Sēdē tika apstiprināts Balvu
novada attīstības programmas
2018.-2024.gadam aktualizētais
Rīcības plāns, kā arī aktualizētais
Investīciju plāns.
Par grozījumiem nolikumā
Deputāti lēma izdarīt Balvu
sadarbības
teritorijas
civilās
aizsardzības
komisijā
šādus
grozījumus: aizstāt 1.15.punktā
vārdus “Varis Pētersons” ar
vārdiem “Mareks Ļahnovičs”,
kā arī šīs personas un viņu
kontaktinformāciju
ierakstīt
IV daļā. Lēmums stājas spēkā,
kad Balvu sadarbības civilās
aizsardzības komisijas nolikuma

grozījumus
apstiprinājušas
visas pārējās Balvu sadarbības
teritorijas pašvaldību domes:
Baltinavas novada dome, Viļakas
novada dome un Rugāju novada
dome.
Par
saistošajiem
noteikumiem
Lēma
pieņemt
saistošo
noteikumu Nr.19/2018 projektu
“Grozījumi
Balvu
novada
Domes 25.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.1/2018 “Par Balvu
novada pašvaldības 2018.gada
budžetu””. Grozījumos tiek izteikti
1., 2. un 13.punkts šādā redakcijā:
“1.Apstiprināt Balvu novada
pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumus 2018.gadam 17 713
277 euro apmērā saskaņā ar
1.pielikumu.
2. Apstiprināt Balvu novada
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumus 2018.gadam 22 129
765 euro, aizņēmumus 4 369 539
euro, aizņēmumu atmaksu 885
341 euro apmērā saskaņā ar 2. un
3. pielikumu.
13.Apstiprināt Balvu novada
pašvaldības 2018.gada ziedojumu
un dāvinājumu līdzekļu atlikumu
uz gada sākumu 2698 euro
apmērā, ieņēmumus 1641 euro
apmērā, izdevumus 3498 euro
apmērā, atlikumu uz gada beigām
841 euro apmērā saskaņā ar
14.pielikumu.”
Saistošajos
noteikumus
lēma papildināt ar 19.1 punktu
šādā redakcijā: “19.1 Apstiprināt
Dotācijas sadalījumu piemaksu,
prēmiju un naudas balvu izmaksai
Balvu novada pašvaldības pamata
un vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās
pamatizglītības,
arodizglītības un profesionālās
vidējās izglītības programmu,
interešu izglītības programmu
un pirmsskolas izglītības iestāžu
un speciālās izglītības iestāžu
pedagogiem
no
2018.gada
1.septembra līdz 31.decembrim
saskaņā ar 21.pielikumu.”
Iepriekšminētajos saistošajos
noteikumus lēma izteikt 1., 2.,
3., 5., 6., 7., 13. un 14. pielikumu
jaunā redakcijā, kā arī papildināt
ar
21.pielikumu
“Dotācijas
sadalījums piemaksu, prēmiju
un naudas balvu izmaksai Balvu
novada
pašvaldības
pamata
un vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās
pamatizglītības,
arodizglītības un profesionālās
vidējās izglītības programmu,
interešu izglītības programmu
un pirmsskolas izglītības iestāžu
un speciālās izglītības iestāžu
pedagogiem
no
2018.gada
1.septembra līdz 31.decembrim.”
Domes deputāti apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
noteikumus
Nr.2/2018
“Par
nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņas kārtību Balvu
novada pašvaldībā”.
Par grozījumiem lēmumos
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2018.gada 13.septembra lēmumā
“Par
nekustamā
īpašuma
“Priedulāji”, Briežuciema pagastā,
Balvu novadā sadali”, izsakot
lēmuma 3.punktu jaunā redakcijā.
Tāpat arī tika lemts izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes
2018.gada 13.septembra lēmumā

“Par zemes vienību robežu
pārkārtošanu Vīksnas pagastā,
Balvu novadā”, izsakot lēmuma
1.punktu jaunā redakcijā un
papildināt lēmumu ar 11. punktu.
Lēma
izbeigt
nekustamā
īpašuma
“Gulbīši”,
Vectilžas
pagasts, Balvu novads, kas sastāv
no zemesgabala 7,03 ha platībā,
2013.gada 17.jūnija nomaksas
pirkuma līgumu Nr.408 ar
2018.gada 30.novembri; atcelt
Balvu novada Domes 2013.
gada 14.februāra lēmumu “Par
nekustamā īpašuma “Gulbīši”,
Vectilžas pagasts, Balvu novads
pārdošanu”; izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2012.
gada
11.oktobra
lēmumā
“Par
zemesgabala
“Gulbīši”,
Vectilžas pagasts, Balvu novads
atsavināšanu”, atceļot lēmuma 1.
punktu.
Sēdē lēma izbeigt nekustamā
īpašuma
“Bērzkalns”,
Tilžas
pagasts, Balvu novads, kas sastāv
no zemes gabala ar kopējo platību
2,15 ha un mežaudzes, 2016.
gada 18.janvāra pirkuma līgumu
Nr.45 ar 2018.gada 30.novembri;
atcelt Balvu novada Domes 2015.
gada 17.decembra lēmumu “Par
nekustamā īpašuma “Bērzkalns”,
Tilžas pagasts, Balvu novads
pārdošanu”; izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2014.gada
9.oktobra lēmumā “Par zemes
īpašuma
“Bērzkalns”,
Tilžas
pagasts, Balvu novads nodošanu
atsavināšanai”, atceļot lēmuma
4.punktu.
Tika lemts izteikt Balvu novada
Domes 2017.gada 19.janvāra
lēmuma “Par aizņēmumu Emisijas
izsolīšanas instrumenta finansēto
projektu
atklātā
konkursa
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana – zema enerģijas
patēriņa ēkas” projektam –
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Balvu Kultūras
un atpūtas centrā” realizēšanai”
pirmo punktu šādā redakcijā:
“1.Lūgt Pašvaldību un galvojumu
kontroles
un
pārraudzības
padomei atļauju Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 3 729 961,99 (trīs
miljoni septiņi simti divdesmit
deviņi tūkstoši deviņi simti
sešdesmit viens euro un 99 centi),
tajā skaitā 2017.gadā EUR 506
963,23 (pieci simti seši tūkstoši
deviņi simti sešdesmit trīs euro
un 23 centi), 2018.gadā EUR 175
610,78 (viens simts septiņdesmit
pieci tūkstoši seši simti desmit
euro un 78 centi) un 2019.gadā
EUR 3 047 386,98 (trīs miljoni
četrdesmit septiņi tūkstoši trīs
simti astoņdesmit seši euro un
98 centi) uz 30 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi aizņēmumam “Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta
finansēto
projektu
atklātā
konkursa “Siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšana – zema
enerģijas patēriņa ēkas” projekta
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Balvu kultūras un
atpūtas centrā” realizēšanai”.
Lēma izdarīt Balvu novada
Domes
2015.gada
14.maija
lēmuma “Par Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes “Pīlādzītis”
maksas pakalpojumu cenrāža

apstiprināšanu”
pielikumā
grozījumus – papildināja tabulu ar
kolonnām “PVN, EUR” un “Maksa
ar PVN, EUR”, kā arī papildināja
tabulu ar 1.4. rindu, kur noteikts
pakalpojums – sporta zāles noma
ar nomas maksu EUR 0,55 bez
PVN par 1 stundu.
Par dalību projektu konkursā
Lēma piedalīties projektu
konkursā Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojumu
infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu
īstenošanai”, iesniedzot projekta
iesniegumu
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plāna
īstenošanai Balvu novadā”. Tika
apstiprinātas projekta kopējās
attiecināmās izmaksas EUR 571
230,00 (pieci simti septiņdesmit
viens tūkstotis divi simti trīsdesmit
euro un 0 centi), t.sk. ERAF
finansējums 85% EUR 485 545,50
(četri simti astoņdesmit pieci
tūkstoši pieci simti četrdesmit
pieci euro un 50 centi), valsts
budžeta dotācija 4,5% EUR 25
705,35 (divdesmit pieci tūkstoši
septiņi simti pieci euro un 35 centi)
un pašvaldības līdzfinansējums
10,5% EUR 59 979,15 (piecdesmit
deviņi tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit deviņi euro un 15
centi). Projekta apstiprināšanas
gadījumā
lēma
nodrošināt
projekta līdzfinansējumu un
priekšfinansējumu,
bet
to
nodrošināšanai
lēma
ņemt
aizņēmumu Valsts kasē.
Par satiksmes organizēšanu
Tika atļauts uzstādīt aizlieguma
ceļazīmi Nr.302 “Braukt aizliegts”,
norādījuma
ceļazīmi
Nr.501
“Vienvirziena ceļš”, norādījuma
ceļazīmi Nr.502 “Vienvirziena
ceļa beigas” un norādījuma
zīmi Nr.503 “Izbraukšana uz
vienvirziena ceļa” Pilsoņu ielas
posmā no Daugavpils ielas līdz
Pilsoņu ielai 23, Balvos saskaņā
ar satiksmes organizācijas shēmu
(skatīt attēlā Nr.1).
Par parāda dzēšanu
Sēdē
lēma
dzēst
SIA
“MĀRCIŅAS” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par īpašumiem
“Lapusalas”, Lazdulejas pagasts,
Balvu novads un “Džungļi”,

Attēls Nr.1
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Kubulu pagasts, Balvu novads
EUR 334,46 (trīs simti trīsdesmit
četri euro un 46 centi) apmērā
(nekustamā īpašuma nodoklis
EUR 173,67 un nokavējuma nauda
EUR 160,79).
Lēma arī dzēst SIA “MEŽA
SONĀTE” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par īpašumiem
“Augstpils”, Vectilžas pagasts,
Balvu
novads,
“Upenāji”,
Briežuciema
pagasts,
Balvu
novads, “Kastaņi”, Kubulu pagasts,
Balvu novads, “Gobas”, Kubulu
pagasts, Balvu novads (pēc šīs
adreses 2 īpašumi) EUR 916,33
(deviņi simti sešpadsmit euro
un 33 centi) apmērā (nekustamā
īpašuma nodoklis EUR 459,18,
nokavējuma nauda EUR 457,15).
Tāpat arī lēma dzēst SIA
“Sonāte - AJ” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par īpašumu,
kura adrese ir Ezera iela 35A, Balvi,
Balvu novads EUR 2213,04 (divi
tūkstoši divi simti trīspadsmit euro
un 4 centi) apmērā (nekustamā
īpašuma nodoklis EUR 1106,59,
nokavējuma nauda EUR 1106,45).
Par atbrīvošanu no amata
Sēdē lēma atbrīvot Jāzepu
Ludboržu no Balvu novada
pašvaldības Krišjāņu pagasta
pārvaldes vadītāja amata ar 2018.
gada 3.novembri saskaņā ar LR
Darba likuma 100.panta ceturto
daļu (darbinieka uzteikums), kā arī
uzdeva Krišjāņu pagasta pārvaldes
rēķinvedei Lilijai Zelčai veikt
pārvaldes vadītāja pienākums
līdz Balvu novada pašvaldības
Krišjāņu
pagasta
pārvaldes
vadītāja iecelšanai amatā, nosakot
piemaksu 30% apmērā.
Par pabalsta piešķiršanu
Lēma piešķirt ikmēneša pabalstu
trīs fiziskām personām divu
minimālo mēnešalgu apmērā
sākot ar 2018.gada 1.decembri.
Par izmaiņām komisijas
sastāvā
Deputāti lēma atbrīvot Jāzepu
Ludboržu no Balvu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas
locekļa pienākumiem.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes lēmumiem var iepazīties
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.
Balvu novada Domes sēdes ir
pieejamas arī audio formātā www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas
dokumenti/Domes
sēžu audio ieraksti.
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“Mūsu kopā gūtais prieks” Latvijas simtās dzimšanas
dienas svinībās
“Mūsu Latvijai 100.dzimšanas
diena. Šis brīdis atkal un atkal ir
apliecinājums, ka pat vistumšākajā
laikā dzimst gaisma. Ir lietas, ko
neizvēlamies. Ir daudz tāda, kas,
ienākot šajā pasaulē, katram
vienkārši tiek dots. Ģimene, kurā
piedzimstam, sēta, bērzs pie loga
un šūpoles sētā. Arī – tēvzeme. Būt
lepnam par to - tas ir tas pats, kas
zināt, mīlēt, sargāt un ar pirkstu
galiņiem pateicībā pieskarties
savas vecvecmātes jaunības dienu
fotogrāfijai.
Piekļaut.
Sargāt.
Cienīt. Mīlēt. Izjust saikni,” ar
šādiem vārdiem sākās Latvijas
simtās dzimšanas dienas svinīgais
sarīkojums “Mūsu kopā gūtais
prieks”
18.novembrī
Kubulu
Kultūras namā.
Svētku priekam muzicēja
latviešu ekoloģiskā mūzikas grupa
“Ducele”, bet koncerta otrajā
daļā uzstājās Balvu un Kubulu
tautas mākslas kolektīvi - Balvu

novada jauktais koris “Mirklis”,
mākslinieciskais
vadītājs
un
diriģents Uldis Kokars, Balvu
Mūzikas skolas kora klases
ansamblis, vadītāja Linda Vītola,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
senioru deju kolektīvs “Luste”,
vadītāja Inta Sleža, Kubulu
Kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīva “Kubuliņš” un
jauniešu deju kolektīva “Cielaviņa”
solisti, vadītāja Zita Kravale,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu
Vilciņš”, vadītāja Zane Meiere,
deju studijas “Terpsihora” vecākā
grupa, Līgas Morozas-Ušackas
horeogrāfija, un Kubulu Kultūras
nama jauktais vokālais ansamblis,
vadītāja
Anastasija
Ločmele,
koncertmeistars Viktors Bormanis.
Vissvarīgākais, ko šī simtgade
mums ir spējusi sniegt, ir brīvība
un neatkarība, jo mēs varam
piepildīt savus sapņus un realizēt

sevi. Katram no mums ir savas –
īpašās sajūtas par mūsu zemi, valsti
un cilvēkiem. Mums visiem kopā
ir viena un tomēr ikvienam sava
Latvija, ko veidojusi katra paša
pieredze un piedzīvotais. Mums
katram ir savas Latvijas pērles, savi
Latvijas dārgumi.
Daudz
laimes
dzimšanas
dienā, Latvija! Laimīgu un nākotnes
cerību pilnu mums dzīvi, dzīvojot
Latvijā! Lai kļūstam garīgi spēcīgi
un lai vairojas mūsu labklājība! Lai
mums visiem labi klājas savā zemē!
Pasākuma pirmo daļu vadīja
Balvu Kultūras un atpūtas centra
direktore Anita Strapcāne, otro
daļu - vadītāja Linda Čevere (Mis
Balvi 2018) un Guntars Logins,
scenārija autore un režisore Ilga
Oplucāne, māksliniece Liene
Šaicāne, gaisma un projekcijas
Ivars Saide, skaņu operators Māris
Lāpāns.
Pasākuma foto autore Tatjana
Vinogradova.
Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs, uzrunājot klātesošos, teica:
“Simts gadi ir nozīmīgs periods
mūsu valstij, mūsu dzimtenei. Mūsu
valsts netapa vienā dienā, un tā
nav nejaušība, tā bija mērķtiecīga,
drosmīga un tālredzīga Latvijas
cilvēku rīcība, kurā ieguldīts milzīgs
darbs un vēlme pēc neatkarības, lai
mēs varētu ar cieņu un godu svinēt
šo notikumu.
Atskatoties uz valsts sarežģīto
un arī asiņaino veidošanās ceļu, ar
lepnumu varam teikt – mēs esam
maza, bet varena tauta. Arī mazai
tautai var būt milzīgs spēks, tikai
mums pašiem tam jānotic. Latviju
veidojam mēs visi kopā un katrs
atsevišķi. Mūsu spēks ir mūsu ticībā,
jo tikai ticot sev, mēs varam veidot
lielu un spēcīgu valsti. Mums katram
jāapzinās savs ieguldījums valsts
simtgadei, tādejādi apzinoties sevi
kā būtisku valsts daļu”.

Svinīgā sarīkojuma laikā tika pasniegti Balvu novada Domes Atzinības raksti (attēlā no kreisās): bijušajam
31.Balvu zemessardzes bataljona komandierim, Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem bataljona
komandierim, pulkvežleitnantam Valdim ZĀBELIM par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā; bijušajam 31.Balvu Zemessardzes
bataljona dibinātājam un zemessargam, Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2.nodaļas
Balvu un Tilžas jaunsargu vienības vadītājam Valdim SĒRMŪKŠAM par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanā, jaunatnes pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšanā un stiprināšanā; bijušajam
Balvu rajona Tautas frontes nodaļas vadītājam, izdevuma “Balvu atmoda” redaktoram, Balvu pilsētas vadītājam
Jurim ANNUŠKĀNAM par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un
valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā; Balvu Romas katoļu draudzes prāvestam Mārtiņam KLUŠAM
par nozīmīgu ieguldījumu Balvu katoļu draudzes stiprināšanā, laicīgās un garīgās varas sadarbības attīstībā un
novada atpazīstamības veicināšanā.
Diemžēl šajā svētku pasākumā nevarēja piedalīties bijušais Latvijas Tautas frontes dalībnieks Voldemārs
ŠĻAKOTA, kuram tika piešķirts Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā.

Balvu evaņģēliski luteriskās
draudzes
mācītājs
Mārtiņš
Vaickovskis savā uzrunā uzsvēra,
ka 18.novembris ir robežšķirtne
- Latvijai 100, un ka mēs nekad
laiku vairs nepagriezīsim atpakaļ,
un būs jau nākamie skaitļi, bet
mēs katrs dziļi sirdī domājam un
lūdzam, lai šie nākamie simts
būtu Latvijai svētīgi, kā arī mums
jābūt pateicīgiem Dievam, saviem
senčiem par savu zemi, savu valsti,
kur šodien varam brīvi dziedāt savu
himnu, brīvi pateikties un godināt
savus varoņus.

Pasākuma apmeklētāji svinīgā
sarīkojuma nobeigumā tika cienāti
ar kūku.

Svinīgā sarīkojuma ievadā klātesošos priecēja jauktā kora “Mirklis”
dalībnieku skanīgās balsis, diriģents Uldis Kokars.

Pasākuma pirmajā daļā muzicēja ekoloģiskās mūzikas grupa “Ducele”.

Balvu Mūzikas skolas kora klases ansamblis.
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Turpinājums no 1. lpp.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu RLP vadītājas vietniece Elita
Mozule pauda prieku par iespēju būt kopā ar novada uzņēmējiem un
tradīciju ik gadu sanākt kopā. E.Mozule īpašu paldies vēlējās teikt tieši
lauksaimniekiem, jo daba ietekmē viņu darbu – pērn tie bija plūdi, šogad
sausums, tomēr viņi neatlaidīgi cīnās, dzīvo un strādā laukos, uztur lauku
vidi labā lauksaimnieciskā stāvoklī. Īpašu paldies no Lauku atbalsta
dienesta pārstāves saņēma Z/S “Iesalnieki” īpašnieks Pēteris Ločmelis.
“Es atceros, ka pirms 27 gadiem, kad pati sāku strādāt lauksaimniecības
pārvaldē, Pēteris bija tas, kas nāca pēc padomā, nāca vienkārši tāpat
parunāties,” teic E.Mozule.
Valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja
Olita Untāla uzteica Lilitas Kvitkas darbu, uzņēmību strādāt, nebaidīšanos
uzņemties saistības, bet darīt to atbildīgi – rēķinot katru euro, centu,
lai varētu veiksmīgi attīstīties. Diemžēl viņai nebija iespēja piedalīties
šai pasākumā, taču aplausi tāpat tika veltīti. Tāpat O.Untāla godināja
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta
speciālisti Guntu Božoku par viņas darbu un sadarbību ar uzņēmējiem.

Radošās mājas “Upene” īpašniece
Vineta Jurjāne (attēlā no kreisās)
kopā ar Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālās iestādes Balvu
nodaļas vadītāju Janīnu Pužuli.

Lauku
atbalsta
dienesta
Ziemeļaustrumu RLP vadītājas
vietniece Elita Mozule kopā ar Z/S
“Iesalnieki” īpašnieku Pēteri Ločmeli.

Valsts ieņēmumu dienesta vārdā paldies vārdus uzņēmējiem pauda
Janīna Pužule: “Paldies par jūsu enerģiju, par jūsu spēku, par jūsu stiprumu,
par jūsu elastību un beidzot par to lielo pienesumu, ko jūs sniedzat mūsu
sabiedrībai. Jūs to sasniedzāt pamatojoties uz trim vērtību pīlāriem drosmi, pacietību un godīgumu. Drosme bija vajadzīga, lai uzsāktu,
pacietība, lai uzsākto paveiktu, bet godīgums ir mūsu sabiedrības zelta
vērts.” Īpašs paldies tika veltīts diviem jaunajiem uzņēmējiem - Gunāram
Voitam un Vinetai Jurjānei.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļas pārstāve
Arita Boka uzrunāja visus uzņēmējus un ikvienam savā sfērā vēlēja izcilus
panākumus, augstas ambīcijas, kā arī aicināja nospraust sev jaunus
mērķus, izaicinājumus un enerģiski dodieties tiem pretī.
Par burvīgo atmosfēru vakara gaitā rūpējās aktieris un mūziķis Kristaps
Rasims, bet uz raitu dejas soli aicināja grupa “Vintāža”.
Paldies uzņēmējiem par darbu, ko viņi veic un par dalību šajā
pasākumā. Radošas idejas, to īstenošanu un izaugsmi!
Foto autore Tatjana Vinogradova.

Valsts attīstības finanšu institūcijas
ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja
Olita Untāla.

Sociālie darbinieki tiekas profesionālajos svētkos
Jau piekto gadu, novembra
otrajā otrdienā, Balvu novada
pašvaldības sociālie darbinieki
pulcējas vienuviet, lai atzīmētu
savus
profesionālos
svētkus
kopā ar sadarbības partneriem,
labvēļiem un darba kolēģiem.
Šoreiz organizēt pasākumu
laimīgā loze krita Lazdulejas
pagastā strādājošajām sociālajām
darbiniecēm - Evijai Čipatei un
Ivetai Veinbergai. Lietus pielijušie
ceļi nebija traucēklis svētku sajūtai,
kas vēl jo vairāk pastiprinājās,
redzot ikdienā tik neierastas,
laimīgas sejas.
Lazdulejas pagasta pārvaldes
vadītājs
Andris
Višņakovs
ciemiņiem pārdomāti prezentēja
būtiskāko un svarīgāko pagasta
dzīvē. Pagasta pārvaldes darbinieki
visiem bija sarūpējuši sirsnīgas
dāvaniņas, kas raksturo Lazdulejas
pagastu. Muzikālus pārsteigumus

sniedza pagasta vokālais ansamblis
“Vālodzīte”, deju grupa “Pēkšņi”
un sadarbības partneri no Balvu
novada pašvaldības “Pansionāts
“Balvi””, kas sevi pieteica kā
“Intriga”, ar jestru deju, lai sociālais
darbinieks savā ikdienā neaizmirst
pasmaidīt.
Apsveikuma
vārdi,
kurus
klātesošajiem veltīja Balvu novada
pašvaldības policijas priekšniece
Rita Kravale un Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Balvu
iecirkņa priekšniece Sanita StirnaGajevska, apliecināja, ka sociālais
darbs ir praktiska profesija un
akadēmiska disciplīna, kas atbalsta
izmaiņas un sabiedrības attīstību,
veicina sociālo vienotību un
apvieno cilvēkus un struktūras
dzīvei svarīgu problēmu risināšanā
un labklājības paaugstināšanā.
Patīkamu apziņu par sava darba
profesionalitāti, saliedētību un

Foto no Sociālā dienesta arhīva.
Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta kolektīvs.

komandas vienotību radīja Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja vietnieces Anitas
Petrovas uzruna, jo teiktais
balstījās uz personīgo pieredzi
sociālajā jomā, izpratni par sociālo
darbinieku plašo pienākumu loku
- sākot ar atbalstu klientam dažādu
sociālo problēmu risināšanā,
palīdzību klientam attīstīt spējas
risināt personiskas un starppersonu
problēmas, kā arī atbalstu piesaistīt
sociālekonomiskos resursus un
atbilstošus sociālos pakalpojumus.
Sociālie
darbinieki
saņēma ziedus, profesionālās
identifikācijas nozīmītes, padarītā
darba
novērtējumu,
vērtīgas
atziņas, laba vēlējumus un
pateicības vārdus no Sociālā
dienesta vadītājas Viktorijas Pukas,
vadītājas pienākumu izpildītājas
Ligitas Zelčas un juriskonsultes
Initas Pušpures.
Sociālajiem
darbiniekiem
jāturpina iesāktais darbs ES
struktūrfondu
projektos
un
līdzdalība ES fondu finansētajos
pasākumos klientu interesēs,
jo viņi ir tie, kuri zina savus
profesionālos mērķus, pamatus,
resursus, sadarbības partnerus,
kuri var palīdzēt līdzcilvēkiem,
kam tas ir nepieciešams.
Lai ražīgs un spraigs darba
cēliens!
Ina Bankova
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Balvu nodaļas
pārstāve Arita Boka.

Pasākuma vadītājs – aktieris un
mūziķis Kristaps Rasims.

Attēlā no kreisās AS “Citadele”
Balvu novada filiāles vadītāja Eva
Smirnova kopā ar SIA “Senda Dz”
īpašnieci Dzintru Sprudzāni.

Tūrisma
sezona
noslēgusies
24.novembrī
Bērzpili
apmeklēja tūristu grupa no
Gulbenes, Valkas un Valmieras.
Tūristi tika iepazīstināti ar Bērzpils
pagasta Saieta namu un tanī
darbojošos audēju pulciņu, un
apskatīti audēju darbi. Turpat
centrā tūristi noklausījās stāstījumu
par pagasta vēsturi un piemiņas
plāksni ‘’Brīvības cīņu (1918-1920)
karavīriem un Lāčplēša kara ordeņa
kavalieriem’’, kā arī par Bērzpils
vidusskolas vēsturi, to, ka 1938.
gadā tika pabeigta Bērzpils sešu
klašu pamatskolas celtniecība,
kad skola tika celta, tas bija visai
iespaidīgs notikums, jo jaunā trīs
stāvu skolas ēka bija viena no
iespaidīgākajām
jaunbūvēm
Latgales laukos.
Tālāk grupa devās uz Bēržu
Svētās Annas Romas katoļu
baznīcu, kur to sagaidīja draudzes
prāvests
Oļģerts
Misjūns.
Apmeklētāji dzirdēja stāstu par
baznīcas celšanu. Tā tika uzcelta
par
muižkungu
Beņislavsku
līdzekļiem, un viņu pēdējā atdusas
vieta ir dārziņā aiz baznīcas. Arī
Bērzpils pagasta novadniecei dzejniecei Broņislavai Martuževai
Bēržu baznīca bija īpaša vieta, jo
Sibīrijas izsūtījumā siltās atmiņas
par baznīcu viņai palīdzējušas
izturēt skaudros dzīves apstākļus.
Tūristi baudīja arī baznīcas ērģeļu
skaisto skanējumu. Tās spēlēja
prāvests Oļģerts Misjūns.
Nākamais objekts – atjaunotā
Bēržu kapu kapliča- kādreizēja
skaistā Zosuļu baznīciņa (celta
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Bērzpilī

1791.gadā) no 1920.gada atrodas
Berezīnes pilskalnā un jau 98
gadus kalpo kā kapu kapliča, no
kurienes draudzes piederīgajiem
ir iespēja pēdējā gaitā izvadīt
savus tuviniekus. Pēc kapličas
apmeklējuma
tūristu
grupa
vēlreiz atgriezās pagasta centrā un
devās uz Aktīvās atpūtas ainaviski
tematisko parku, kur sekoja stāsts
par parka tapšanu. Parka izveides
iniciators - sieviešu biedrība
“Dzērvenīte”. Tas izveidots par
programmas Leader līdzekļiem
un Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējumu. Tā izveides talkās
piedalījās arī pagasta iedzīvotāji.
Uzkāpjot
parka
uzkalniņā,
tūristiem pavērās lielisks skats uz
sakopto pagasta centra teritoriju
- seno liepu aleju, zemnieku
tīrumiem, un tālumā varēja redzēt
arī Bērzpils balto baznīcu .
Braucot garām Bērzpilij, arī
jūs iegriežaties pagastā centrā
un apmeklējat Aktīvās atpūtas
ainaviski tematisko parku, jo
šajā parkā var apvienot dažādas
izjūtu gammas, - baudīt gleznaino
Bērzpils pagasta apkārtni no
uzkalniņa,
jaunlaulātajiem
veidot jaunlaulāto birztaliņu,
nakšņojošajiem tūristiem izvietot
teltis un vārīt siltu ēdienu, jo ir
ierīkota ugunskura vieta un vieta
lapenei.
Tiekamies Bērzpilī nākošgad!
Anna Kriviša
Bērzpils pagasta kultūras
pasākumu organizatore un gide
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Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības Balvu novada izglītības iestādēs

Tautu deju dejotāju - O.Koliņa un
L.Balules solo izpildījums.
Stacijas pamatskola svētku
nedēļā
trīs
dienu
garumā
organizēja projektu aktivitātes,
lai vairāk izzinātu, pētītu savas
valsts un skolas vēsturi, lai attīstītu
savu radošumu, radītu paliekošus
oriģinālus darbus vizuāli plastiskās
mākslas un literārajās jomās.
Latvijas valsts simtgades svētku
koncerta moto bija “ES esmu
Latvija!”. Skolēni sniedza pašu
sagatavotu koncertu ar dziesmām
un dzejoļiem. Vecāko klašu zēni
iepazīstināja klātesošos ar vēstures
skolotājas
Zandas
Arnicānes
sagatavotajiem faktiem par valsts
attīstību un to ciešo saikni ar
notikumiem Kubulu pagastā un
Stacijas pamatskolā.
Ar dzejas rindām 16. novembrī
Bērzkalnes PII tautu meita
uzsāka svētku koncertu par godu
Latvijas 100. dzimšanas dienai.
Pasākumā skanēja valsts himna,
bērni dziedāja, dejoja un skaitīja
dzejoļus par mūsu mīļo Latviju.
Negaidīts pārsteigums un
patiess prieks bērnu acīs bija
vērojams, kad zālē ielidoja
Karlsons, kurš, dzirdot skanīgās
dziesmas, vēlējās pievienoties
svētkiem, jo viņš esot vislabākais
dzimšanas
dienu
svinētājs.
Bērniem gan nācās Karlsonu
nedaudz pamācīt, jo rādot, kā
jāsvin dzimšanas diena, viņš aiz
sevis atstāja nekārtību.
Pasākuma noslēgumā vecāki
kopā ar bērniem, no iepriekš
sagatavotajiem un ar latviešu
rakstu zīmēm apgleznotajiem
akmentiņiem, izlika Latvijas valsts
kontūru un gāja kopīgā rotaļā.

Tilžas internātpamatskolā norisinājās svētku pasākums “Latvijai 100”.
Pasākumu bija sagatavojuši un vadīja 7.klases skolnieki ar audzinātāju
D.Balodi. Katra klase uzstājās ar savu dziesmu, kas veltīta Latvijai. Bija
iespēja vērot skolēnu gatavotu prezentāciju ar Latvijas skaistajām dabas
ainavām un skatiem. Kopības, piederības un saliedētības sajūtu radīja
kopīga himnas un dziesmas “Pie Dieviņa gari galdi” izdziedāšana.

Latvijas simtgades svinību gaidīšanas laiks Balvu pamatskolā
bija īpašs ar to, ka nedēļas laikā kopā tika izdzīvoti Latvijas simtgades
tematiskie virzieni: Latvijas draugi un kaimiņi; Latvijas dzimšanas diena un
dāvanu pasniegšana; Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes; Latvijas valstiskuma
veidošanas ceļi; Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana.
Pirmssvētku nedēļā Latvijā un skolā viesojās ciemiņi no Lielbritānijas,
Zviedrijas, Polijas, Čehijas, Bulgārijas, Spānijas, Krievijas un Igaunijas.
Tika gatavotas īpašās dzimšanas dienas dāvanas gan skolas biedriem, gan
skolai, pilsētai un Latvijai.
Neizmirstams mirklis bija skolēnu tikšanās ar Balvu novada Domes
deputātiem. Tikšanās laikā skolēni uzzināja, kas ir deputāts. Ciemiņi
skaidroja, kāpēc tieši viņi ir Balvu novada Domes deputāti un ko viņi dara.
Tāpat skolēniem interesēja, kādu deputāti redz Balvu pilsētas nākotni,
kāds ir viņu īpašais atradums jeb dārgums pilsētā.
14.novembrī skolas mazie mākslinieki aicināja uz skolu savus
vienaudžus, vecākus, ciemiņus, lai kopā nosvinētu Latvijas simtgadi,
atzīmējot to koncertā “Es esmu gaisma Latvijas plaukstās”.
Foto no Balvu pamatskolas arhīva.

Foto no TIPS arhīva.
Tilžas internātpamatskolā bija izveidots īpašs foto stūrītis – tajā fotografējās
skolas un klašu kolektīvi.
Arī Tilžas vidusskolā tika atzīmēta Latvijas simtgade. Skolas ēdamzālē
tika klāts svētku pusdienu galds ar baltiem galdautiem un patriotisku
noformējumu, ko veidoja skolas tehniskais personāls. Skolas aktu zālē
notika koncerts “Es – Latvijā”. Īpašu gaisotni radīja svētku noformējums
– rakstaini dūraiņi, kurus akcijas “Cimdotā Latvija” ietvaros uz skolu nesa
skolēni un skolotāji. Koncerta sākumā tika demonstrētas prezentācijas
par Latviju un burvīgajām, neatkārtojamām dabas ainavām, bija izveidots
video “Es Latvijā”. Skolas gaiteņos bija skatāma zīmējumu izstāde “Mana
māja, mana ģimene”, kā arī tika rakstīti domraksti par savu Dzimteni.
Skolotāja Linda Vītola un viņas vadītie kolektīvi dziedāja dziesmas
par Latviju, bet Inta Slišāne un vairāki skolēni stāstīja un rādīja “Kultūras
kanonu”, kas īpaši patika jaunāko klašu skolēniem.
Kulmināciju svētku koncertā sasniedza mirklis, kad visi kolektīvi
uznāca uz skatuves ar Latvijas karodziņiem rokās un skolas direktore
Gunta Rižā kolektīvu vadītājām un pasākuma vadītājiem pateicībā par
ieguldīto darbu pasniedza gardus un smaržīgus rupjmaizes kukulīšus uz
linu dvielīša. Vadītāji aicināja kopīgi dziedāt dziesmu “Skaista ir mana
Latvija”.

Balvu pamatskolas koncerta dalībnieki.
Patriotiskā garā svētku nedēļa tika aizvadīta Bērzpils vidusskolā.
Līdz valsts svētkiem tika svinēta gan Mārtiņdiena, gan Lāčplēša diena ar
ierindas skati. 15.novembrī notika arī Brīvības cīņu dalībnieka ģenerāļa
K.Olekša piemiņai veltītā kausa izcīņa volejbolā. 16.novembrī notika
Valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums, kurā savu mīlestību Latvijai caur
dzejoļu un dziesmu rindām apliecināja skolēni. Pasākuma sākumā tika
nodziedāta Valsts himna, apsveikuma vārdus teica direktore Ilona Stepāne
un skolēnu parlamenta prezidente Alise Žeikare. Pasākumu bagātināja 12.
klases skolēnu uzņemtais un veidotais video par pedagogu un skolēnu
domām par Latviju, savu dzimtu tajā un fragmenti no skolas pasākumiem.
Par godu Latvijas valsts simtgadei pusdienās tika klāts svētku galds un ēsta
dzimšanas dienas torte, kuru bija uzcepušas skolas pavāres.
Foto no Bērzpils vidusskolas arhīva.

Foto no Tilžas vidusskolas arhīva.

Foto no BPVV arhīva.

Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
Latvijas simtgades svinības notika
16.decembrī. Pasākuma sākumā
klātesošos
uzrunāja
skolas
direktore B.Vizule. Viņa uzsvēra,
ka svarīgi ir mīlēt un cienīt to,
kas ir mums apkārt, sākot ar savu
ģimeni, līdzcilvēkiem, un godināt
pašu svarīgāko – valsti, kurā
dzīvojam. Pasākuma turpinājumā
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova atzina, ka viņa ir ne tikai
latviete, bet lepojas arī ar to, ka ir
latgaliete.
Koncerta laikā klātesošajiem
tika sniegta iespēja virtuāli apceļot
visus Latvijas novadus. Patriotiskās
noskaņās ar muzikālu izpildījumu
uzstājās BPVV vokālais ansamblis,
savukārt BPVV teātra pulciņa
dalībnieki klātesošos iepazīstināja
ar latviskām dzejas rindām, un
teātra uzvedumu kurzemnieku
mēlē.

Skolas pagalmā no sarkanām un baltām svecītēm bija izveidots
Austras koku, pie kura tapa kolektīva fotogrāfija.
Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā Vectilžā svētki tika
aizvadīti ar koncertu, skaistām dzejas rindām, tautasdziesmām, dejām
un rotaļām. Tika uzsvērts, ka ikviena bērna dāvana ir solījums mācīties,
augt lieliem un būt gudriem savas zemes saimniekiem. Katram cilvēkam
Dzimtene sākas ar savu dzimto vietu – Vectilžā tas ir ar skaisto ezeru un
citām sakoptajā vietām.

Foto no Bērzkalnes PII arhīva.
Latvijas 100. gadadienas svinības visiem turpinājās ārā, lai ap Bērzkalnes
pagasta iedzīvotāju veidoto Latvijas kontūru iedegtu svecītes. Dziesmas “Tik
un tā” pavadījumā, sadodoties rokās, visiem kopā tika mīļi apskauta mūsu
Latvija.

Piemiņas mirklis pie Brīvības cīnītājiem veltītās piemiņas plāksnes
Bērzpils pagasta centrā.
Balvu PII “Pīlādzītis” Latvijas simtgadei tika veltīts svinīgs pasākums
ar Latvijas himnu, dzejoļiem, dziesmām un dejām par Latviju. Neizpalika
arī simbolisks svētku salūts. Svētki turpinājās vēl pašā vakarā, kad
tika aizdedzinātas lāpas, aizdegtas svecītes logos, kas izgaismoja 14
pašgatavotās latvju zīmes, kad gaisā tika palaists īstais svētku salūts.
PII “Pīlādzītis” audzēkņi tiek audzināti par īstiem patriotiem, jo arī
Lāčplēša dienā ļoti kuplā skaitā pasākumā piedalījās 48 darbinieki un 51
ģimene.
Ar skanīgām dziesmām un dzejoļiem par Latviju arī mazie PII
“Sienāzītis” audzēkņi svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Jau labu laiku
iepriekš bērni čakli strādāja, lai piedalītos radošo darbu izstādē “Mīlu
Tevi, Latvija!”, kas veltīta Latvijas simtgadei.
Pateicoties skolotāju skaistajiem darinājumiem, katra grupa tika
saposta svētkiem. Arī paši mazie sienāzīši ar mīlestību sirdī gaidīja lielos
svētkus, mācoties dzejoļus, zīmējot un aplicējot, klausoties skolotāju
stāstos par Latvijas simboliem un par tās ievērojamākajām vietām, kā arī
iepazina Latvju rakstu zīmes.
Svētku kulminācijā visi PII “Sienāzītis” bērni, ar karodziņiem rokās,
pulcējās zālē, lai piedalītos svinīgajā pasākumā. Kopīgi klausījās
skolotājas I.Voicišas un piecgadīgā Gustava Kairiša stāstījumu par Latvijas
karoga rašanos. Vēlāk priecājās par krāsainu dzimšanas dienas salūtu un
gardajām Latvijas simtgades konfektēm.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 28.novembris

7.

Vispārīgo informāciju var iegūt, zvanot projekta vadītājai Irēnai Začevai, mob. 26327162.
Pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā” katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli pieejamais atbalsta
apmērs, kas tika aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku
skaitu un kopējās laukaugu platības. Balvu novada pašvaldībai no Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai pieejams atbalsts 1,58 milj. euro apmērā.
Irēna Začeva
Projekta vadītāja

Biedrība “Austrumvilki” sadarbībā ar Balvu
novada pašvaldību ir īstenojusi projektu
“Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana”
Lauku atbalsta dienests 2016.gada nogalē apstiprināja biedrības “Austrumvilki” projekta
iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019.2206-00016 “Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana”, kas
tika iesniegts 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” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs,
kuras veicina veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu zināšanu un prasmju
apgūšanu, izveidojot publiski pieejamu daudzfunkcionālu laukumu dažādiem aktīvās
atpūtas, sporta un kultūras pasākumiem.
Tā ietvaros tika paredzēts izveidot daudzfunkcionālu laukumu, kas novada iedzīvotājiem
un viesiem būtiski paplašinās aktīvās atpūtas iespējas kā vasarā, tā arī ziemas sezonā.
Īstenojot projekta aktivitātes, tika noslēgti divi būvdarbu līgumi – asfaltēta laukuma
izveidei un hokeja laukuma bortu atjaunošanai un uzstādīšanai. Asfaltēta laukuma izbūvi
veica SIA “8 CBR”, bet bortus uzstādīja SIA “Dantruck 11”.
Šī gada 26.oktobrī visi plānotie būvdarbi tika pabeigti, un nu Balvu pilsētā ir vieta, kur būs
iespēja spēlēt strītbolu, basketbolu, volejbolu, tenisu, baudīt skrituļošanas sporta veidus un
veikt daudz citu aktivitāšu, izmantojot izveidoto laukumu. Ziemas sezonā tur varēs slidot un
spēlēt hokeju.
Kopējās projekta izmaksas ir EUR 39675,57. ELFLA finansējums ir EUR 18000,00, bet
pārējo summu – EUR 21675,57 līdzfinansē Balvu novada pašvaldība.
Andris Vrubļevskis
projektu vadītājs

Pārbūvēts Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
laukums

Balvu novada grants ceļu pārbūve
Balvu novada pašvaldība Lauku atbalsta dienestam pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” ietvaros ir
iesniegusi 10 projektus par 11 grants ceļu pārbūvi Balvu novada teritorijā.
Šobrīd ir pabeigti būvdarbi divu ceļu pārbūvē:
•
Briežuciema pagasta ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils 2,807 km (no Augstasila
puses);
•
Vectilžas pagasta ceļa Lutenāni – Ceriņkalns 0,63 km pārbūve.
Šiem objektiem tiek gatavota ceļa nodošanas dokumentācija.
Ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums Krišjāņu pagasta ceļa Krišjāņi – Krampiņas –
Runcene posma pārbūves darbiem. Būvnieks ir veicis visus nepieciešamos darbus līdz
divkārtu virsmas uzlikšanai, ko pabeigs pavasarī, kad būs atbilstoša temperatūra divkārtu
virsmas ieklāšanai. Šobrīd uzsākti vai tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi 5 objektos:
•
Vīksnas pagasta ceļa Sprogas – Oknupe – Pokuļeva posma pārbūve;
•
Vectilžas pagasta ceļa Krutova – Bukši posma pārbūve un ceļa izbūve līdz
Vīgarsalām;
•
Kubulu pagasta ceļa “Bankas ceļš” posma pārbūve;
•
Tilžas pagasta ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš posma pārbūve;
•
Balvu pagasta ceļa Naudaskalns - Ozolsala posma pārbūve.
Šobrīd tiek slēgti līgumi par Bērzpils pagasta ceļa Golvari – Zosuļi posma pārbūvi. Vēl divi
projekti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai:
•
Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža – Dārza iela posma pārbūve;
•
Bērzkalnes pagasta ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve.
Balvu novada pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā
un aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, un aktīvi līdzdarboties būvdarbu veikšanas laikā.

Jūlijā Balvu novada pašvaldība noslēdza trīs līgumus par būvdarbiem Balvu Valsts
ģimnāzijas sporta laukumā, skolas ēkā un Balvu pamatskolā.
Viens no tiem ir izpildīts, un nu Balvu Valsts ģimnāzija var lepoties ar pilnīgi pārbūvētu
sporta laukumu, kur no jauna uzbūvēti sintētiskā seguma skrejceļi, basketbola un volejbola
laukumi, pārbūvēts futbola laukums, izveidojot tajā drenāžas sistēmas, kā arī ierīkots lodes
grūšanas sektors, tāllēkšanas bedre un uzstādīti jauni vingrošanas stieņi.
Šobrīd pārbūves darbi notiek arī Balvu pamatskolā, kur remontē sporta zāli, tās ģērbtuves
un dušas telpas, dabaszinību klasi un vēl trīs mācību kabinetus.
Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, visos objektos darbus veic PS “RRCI” un
būvuzraudzību īsteno SIA “Sistēmeksperts”.
Visas minētās aktivitātes notiek Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) finansētā
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014 “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” ietvaros.
Projekta mērķis ir sekmēt plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura
pakāpenisku ieviešanu Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā, veicot mācību klašu,
gaiteņu, sanitāro mezglu remontu, sporta infrastruktūras atjaunošanu, jaunu informācijas
tehnoloģiju iegādi un pielietošanu mācību procesā, kā arī mācību procesam nepieciešamo
ergonomisko mēbeļu iegādi.
Šajā projektā būtiskākās aktivitātes ir:
1. Balvu pamatskolas sporta laukuma pārbūve, veicot skrejceliņu seguma nomaiņu un
sporta aktivitāšu bruģa laukuma izbūvi;
2. Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve, veicot skrejceliņu, basketbola un
volejbola laukumu seguma nomaiņu un sporta laukuma aprīkojuma iegādi;
3. Telpu remonts un ventilācijas sistēmas pārbūve Balvu pamatskolā, tai skaitā jauna
dabas zinību kabineta izveide;
4. Telpu remonts un iekšējo inženiertīklu pārbūve Balvu Valsts ģimnāzijā, tai skaitā
ventilācijas sistēmas izbūve ģimnāzijas internāta virtuvei;
5. Ergonomisku mēbeļu un jaunu IT iegāde mācību procesa nodrošināšanai Balvu
pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā.
Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 2628811,77, t.sk., ERAF finansējums
– 85% un Balvu novada Domes līdzfinansējums ir 10,5%, kā arī Valsts budžeta dotācija 4,5%.
Par iegūto ERAF finansējumu tiek veikti pārbūves darbi un inventāra iegāde Balvu Valsts
ģimnāzijā un Balvu pamatskolā.
Andris Vrubļevskis
Projekta vadītājs
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Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

2.decembrī
plkst.16:00
Spēlfilma “Tēvs Nakts” Balvu
Sakrālās kultūras centrā. Ieeja
ziedojums.
2.decembrī
plkst.17:00
Pilsētas egles svētki laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
6.decembrī
plkst.17:30
Gudru vecāku skolas izglītojošs
pasākums “Bērna attīstība un
uzturs” kopā ar šefpavāru Vadimu
Nalivaiko,
uztura
speciālisti
Ilzi Smirnovu, psiholoģi Anitu
Lindāni Balvu muižā, (56.kab., 2
stāvs), Brīvības ielā 47, Balvos.
8.decembrī no plkst.9:00
– 13:00 Lauku labumu tirdziņš
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra.
8.decembrī
plkst.13:00
LPRA Balvu nodaļas politiski
represēto iedzīvotāju tikšanās
par godu Latvijas simtgadei un
Valentīnas Kašas grāmatas “Par
tevi, Latvija” atvēršanas svētki
Balvu muižā. Grāmata ir veltīta
bijušā Balvu rajona iedzīvotājiem,
kas cietuši represijās. Pieteikties
dalībai pa tālruni 26552405, Ārija
Tihomirova.
9.decembrī
plkst.17:00
“Balvu skvēra egles svētki” Balvu
pilsētas skvērā. Ieeja bez maksas.
14.decembrī
plkst.17:00
Netradicionālam svētku galdam
- Sushi gatavošanas meistarklase

Arnitas
labsajūtu
darbnīcā
Celtnieku iela 7, Balvi. Pieteikties
t.26361594 (Arnita). Dalības
maksa 25 EUR. Vietu skaits
ierobežots.
14.decembrī
plkst.18:00
Balvu novada Gada balva kultūrā
un sportā Balvu muižā.
16.decembrī
plkst.15:00
“Balvu muižas egles svētki” muzikāla pēcpusdiena “Brīdi
pirms
gaismiņas”.
Muzicē:
“Mirklis”, “Pīlādzis”, “Notiņas”,
“Razdoļje”, “Vokālās studijas”
solisti. Ieeja bez maksas.
26.decembrī
plkst.15:00
Balvu muižā Māra Martinsona
filma “Jaungada taksometrs”.
Ieejas maksa EUR 3,00.

Krišjāņu pagasts

20.decembrī
plkst.10:00
Ziemassvētku radošā darbnīca
Krišjāņu
pagasta
bērniem
brīvdienu mājās “Noras”.

Kubulu pagasts

1.decembrī
plkst.13:00
Tradicionālais Latgales senioru
Eiropas deju kopu Ziemassvētku
sadancis 2018 “Tici brīnumam”
Kubulu pagasta Kultūras namā.
Pēc koncerta pēcpusdienas
ballīte kopā ar mūziķi Jāni
Ločmeli. Ieeja bez maksas.
15.decembrī
plkst.14:00
Vokālā ansambļa “Vakarblāzma”

10 gadu jubilejas pasākums
Kubulu pagasta Kultūras namā.
17.decembrī
plkst.18:30
Tautisko deju kolektīva “Balvu
vilciņš” koncerts.
25.decembrī
plkst.21:00
Kubulu
kultūras
namā
“Ziemassvētku balle”. Muzicē
grupa “Liepavots”. Ieejas maksa
pasākumā līdz plkst.22:00 EUR
4,00, pēc plkst.22:00 EUR 5,00.

Tilžas pagasts

7.decembrī
plkst.17:30
“Brīnumu meklējot” – gaismu
iedegšana pagasta centrālajā
eglē Tilžas ciema centrā
12.decembrī
plkst.18:30
Vakarēšana – puzuru gatavošana
Tilžas kultūras namā.
25.decembrī
plkst.19:00
“Zvanu
skaņās
Ziemsvētku
dvēsele skan” koncertuzvedums
Tilžas kultūras namā.
25.decembrī
plkst.22:00
Ziemassvētku
balle
Tilžas
kultūras namā. Spēlēs Zintis
Krakops. Ieejas maksa EUR 2,50
un EUR 3,00

Vīksnas pagasts

29.decembrī
plkst.19:00
Pašdarbnieku koncerts “Gads ir
balts no abiem galiem” Vīksnas
Tautas namā. Pēc koncerta, plkst.
21:00, Vecgada balle ar Ģirtu
Ripu. Ieeja 3,00 EUR.

Balvu novada iedzīvotāju ievērībai par sociālās
palīdzības pabalstiem
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests informē, ka
iesniegumus no iedzīvotājiem par
sociālās palīdzības pabalstiem par
2018. gadu (saskaņā ar izdevumus
attaisnojošiem
dokumentiem)
pieņems līdz 2018. gada 17.
decembrim (ieskaitot), izņemot
iesniegumus
krīzes
situācijā
vai
apbedīšanas
pabalsta
piešķiršanai.
Dienests
atgādina,
ka
vecākiem/aizbildņiem,

audžuģimenēm līdz 2018. gada
28.
decembrim
jāiesniedz
iesniegums par bērnu ēdināšanas
apmaksu pirmsskolas izglītības
iestādēs un par pusdienu
apmaksu bērniem, kuri apmeklē
izglītības iestādes par kārtējo
mācību pusgadu. Ēdināšanas
izdevumi tiek daļēji apmaksāti
Balvu novada pašvaldības trūcīgo,
maznodrošināto,
daudzbērnu
ģimeņu bērniem, bērniem ar
invaliditāti, bērniem bāreņiem un

bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem.
Klientu pieņemšanas laiks:
Balvu pilsētā:
Pirmdien: 8:30-18:00
Trešdien: 8:30-17:00
Piektdien: 8:30-12:00
Pagastu teritorijās saskaņā
ar sociālo darbinieku klientu
pieņemšanas laikiem.
Tālr.:
64521176;
mob.:
25608650

Jauns studiju piedāvājums Latvijas Universitātes
Alūksnes filiālē
No 2. līdz 29. janvārim
uzņemšana jaunā bakalaura
studiju programmā “Sociālais
darbs”.
Šī programma ļaus paaugstināt
profesionālo kompetenci tiem
sociālo dienestu darbiniekiem,
kuriem ir 1. līmeņa profesionālās

augstākās izglītības kvalifikācija
“Sociālais aprūpētājs”, “Sociālais
rehabilitētājs”, “Sociālās palīdzības
organizators”. Studiju maksa 1200
euro gadā. Studiju ilgums 2,5 gadi.
Profesionālā maģistra studiju
programma “Pedagoģija”. Studiju
ilgums 1,5 gadi. Studiju maksa

1425 euro.
Var maksāt pa mēnešiem.
Iespējams studiju kredīts.
Laipni gaidīti!
Kontakttālruņi :
64381168,
26443798, e-pasti: aluksne@lu.lv,
anita.petersone@lu.lv

VAS “Latvijas Pasts” informē par nekustamo īpašumu
izsolēm Balvu novadā
VAS “Latvijas Pasts” informē, ka
ir pieņemti lēmumi par divu Balvu
novada teritorijā esošu nekustamo
īpašumu atsavināšanu izsoles
kārtībā.
Īpašumu
izsoles
notiks
Ziemeļu iela 10, Lidostā “Rīga”,
Mārupes novadā:
05.12.2018. plkst.13:30 izsole
ar augšupejošu soli īpašumam
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Partizānu ielā 10, Balvos, Balvu
novadā, īpašuma sastāvs – zemes
gabals 1120m2 platībā un apbūve
(kadastra Nr. 3801 003 0079),
nosacītā (sākotnējā) pārdošanas
cena – EUR 22 500.
05.12.2018. plkst.14:00 izsole
ar augšupejošu soli īpašumam
“Pasts”, Mežupe, Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā, īpašuma sastāvs –
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

zemes gabals 1245m2 un apbūve
(kadastra Nr. 3856 002 0246),
nosacītā (sākotnējā) pārdošanas
cena – EUR 650.
Detalizētāku informāciju par
izsolēm var saņemt pie izsoles
rīkotāja darba laikā no 01.11.2018.
pa tālruņiem 23070720 un
29420864.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Bērna attīstība un uzturs
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs 6.decembrī plkst.17:30 Balvu muižā
(56.kab., 2.stāvs) aicina uz izglītojošu semināru - Gudru vecāku skolas
izglītojošu pasākumu “Bērna attīstība un uzturs”, kas notiks kopā ar
šefpavāru Vadimu Nalivaiko, uzturspeciālisti Ilzi Smirnovu, psiholoģi
Anitu Lindāni.

Izdevumu sagatavoja Rita Šubeniece un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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