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BALVU NOVADA ZIŅAS
Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

BALVOS DARBU SĀK ZEMESSARDZES 31.KĀJNIEKU
BATALJONA ROTAS ATBALSTA PUNKTS

Baseina darba laiks
Piektdien,
4.oktobrī,
Balvu
peldbaseins strādās no plkst.09:00
līdz
plkst.14:30.
Apmeklētāji
peldbaseinā
tiks
ielaisti
līdz
plkst.13:15.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Rudens gadatirgus

Zemessardzes pārstāvji un Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Pušpurs.
Balvos, Raiņa ielā 52, 5.septembrī
svinīgi

atklāja

drošāk.

Zemessardzes

punkts

Arī

Zemessardzes

31.kājnieku bataljona rotas atbalsta

brigādes

punktu.

M.

Atklāšanas pasākumā piedalījās

komandieris

Ozoliņš

piekrita,

Zemessardzei

Balvos

Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes

solis

komandieris

“Zemessardzei

Ozoliņš,

pulkvedis

31.kājnieku

Mareks

2.Vidzemes

sadarbības
šī

ir

pulkvedis
ka

telpas

un

atvieglos

tuvējo

pievienoties
ļaus

14.septembrī Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra,
notiks tradicionālais lauku labumu
jeb zaļais tirdziņš. Aicinām ikvienu
apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos
dažādus lauku labumus, sezonas
dārzeņus, ogas un augļus, kā arī
amatniecības izstrādājumus no
tuvākiem un tālākiem zemniekiem,
mājražotājiem
un
amatu
meistariem!

Balvu

bataljoniem, un tā komandieris kopš
2017.gada 3.marta ir pulkvežleitnants

Zemessardzei,

efektīvāk

Lauku labumu tirdziņš

iedzīvotājiem

iespēju

novadu

Šī gada 21. septembrī Balvos,
Sporta ielā 2 A, notiks rudens
gadatirgus.

pildīt

Jānis Ritenis.

bataljona

Zemessardzē uzņem 18–55 gadus

administratīvās funkcijas, tāpat tas

vecus Latvijas Republikas pilsoņus

stiprināšanā:

darbosies

punkts

bez

sodāmības

iespēja

zemessargiem no Balviem un tuvējās

par

nozieguma

apkārtnes.

kandidātiem

ir

pareizs
būt

kā

pulcēšanās

vai

apsūdzībām

izdarīšanu.

uz vietas, runāt, uzrunāt jaunus

komandieris pulkvežleitnants Jānis

Zemessardzes kandidātus, tādējādi

Ritenis, bataljona zemessargi, kā arī

palielinot zemessargu skaitu, kas ir

bataljona atbildības teritorijā atrodas

Zemessardzes

Balvu novada pašvaldības domes

gatavi aizstāvēt mūsu valsti, piedalīties

Alūksnes, Apes, Balvu, Baltinavas,

Prasības uzņemšanai. Lai vienkāršotu

priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Zemessardzes

31.kājnieku

attiecas

vairāki

Uz

bataljona

citi

ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties
mājaslapā

sadaļā

aktivitātēs, pasākumos, kas atbalsta

Rugāju un Viļakas novads. 2009.

pieteikšanos dienestam Zemessardzē

“Divu gadu garumā esam runājuši,

sabiedrības izpratni par to, kādēļ ir

gada decembrī bataljona štābs tika

un veicinātu atgriezenisko saiti ar

apsvēruši dažādus variantus, lai arī

nepieciešami bruņotie spēki, kā arī

pārvietots no Balviem uz Alūksni, un

iedzīvotājiem, interesenti ir aicināti

Balvos būtu rotas atbalsta punkts.

dažādos krīzes scenārijos. Domāju, ka

šobrīd viss bataljons ir izvietots vienās

zvanīt

Esam

galarezultātu

šīs telpas ir pareizs solis sadarbības

telpās kopā ar Nacionālo bruņoto

diennakts tālruņa numuru 1811.

un ceram, ka sadarbība turpināsies

stiprināšanā. Novēlu Balvu rotai augt,

spēku Kājnieku skolu. Zemessardzes

un

būt lepniem, par to, kas mums ir, un

31.kājnieku bataljons ir viens no

un

aktīvi iesaistīties visos procesos!”

pieciem Zemessardzes 2.Vidzemes

iespējams noskaidrot Zemessardzes

brigādes

mājaslapā – www.zs.mil.lv.

gandarīti
attīstīsies,”

par
teica

A.Pušpurs,

piebilstot, ka rotas atbalsta punkta
izveide Balvos sabiedrībai ļaus justies

Jaunais bataljona rotas atbalsta

pakļautībā

esošajiem

uz

Zemessardzes

vienoto

Vairāk par dienestu Zemessardzē
bataljonu

kontaktinformāciju

KUBULU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „IEVIŅA” - 30
Jau 30 gadus Kurnas upes ielokā

kolektīvs nosargāja izglītības iestādi

skan bērnu smiekli, čalas un kāju

juku un pārmaiņu laikos. Grūtākais

dipoņa, jo 1989.gadā Kubuļu ciemā

laiks bērnudārza vēsturē bija 1993.

zeme

tika uzcelts jauns bērnudārzs. Upes

gada

ko

krastā pavasaros skaisti zied ievas,

darbojās

tāpēc bērnudārzam tika dots vārds

strādāja 7 darbinieki. Bet tā paša

grāmatvedēm, bankas darbiniecēm,

„Ieviņa”. Tā visus šos gadus upmalas

gada

atvērta

IT speciālistēm, apzinīgām studentēm

ievas zaļo, kuplo un aug reizē ar

patversmes grupa. 14 gadus bērni

un skolniecēm. Puiši ir uzņēmēji,

un

Kubulu, Vīksnas, Balvu pagastu un

no sociālā riska ģimenēm uz īsāku

karavīri, policisti, celtnieki, mehāniķi

dzimšanas

Balvu pilsētas bērniem.

vai garāku laiku šeit rada mājas.

un mākslinieki. Nu jau daudzi bijušie

Kultūras namā.

No

iestādes

tikai

aprīlī

kad
viena

iestādē

bērnudārzā
grupiņa
tika

un

„Ieviņa”

ir

bijusi

meitenēm

lepojamies.

kļuvušas

un

zēniem,

Šodien

par

bērnības
ar

meitenes

skolotājām,

līdz

Šajos gados „Ieviņa” ir augusi

audzēkņi ir mūsu iestādes bērnu

1992.gadam vadītāja Margarita Anča

līdzi laikam un saviem audzēkņiem.

vecāki, mīļas māmiņas un gādīgi tēvi.

bērnudārzā iekārtoja mājīgas telpas

Iestādei

un

un

iedibināja

dibināšanas

sākums,

siltāka.

pirmās

tradīcijas.

ir

karogs.

sava
Šodien

himna,

logo

„Ieviņa”

ir

2019./2020.mācību gadu iestāde
ir uzsākusi ar 69 bērniem un 28

jaunajam

darba

jaunajam

mācību

cēlienam
saturam,

un
roku

rokā ejot ar mūsu atbalstošajiem un
atsaucīgajiem vecākiem.
2019.gada 13.septembrī „Ieviņas”
kuplā saime: bērni, vecāki, darbinieki
draugi

pulcēsies
dienas

uz

ballīti

jautru
Kubulu

Vēlamies, lai arī turpmāk notiek
tā, kā skan „Ieviņas” himnā: „Kad
tētis un māmiņa darbā steigs, mūs
mīļi bērnudārzs „Ieviņa” sveiks!”

Iestādē darbojās četras grupiņas un

ietērpusies svētku rotā, jo realizēts

darbiniekiem.

strādāja 19 darbinieki.

energoefektivitātes paaugstināšanas

kompetents,

No 1992. līdz 2018.gadam iestādi

projekts un atjaunota ēkas fasāde.

pedagogu un mīļš, gādīgs tehnisko

Inga Eisaka,

vadīja Lija Bukovska. Vadītāja un

Iestāde kļuvusi skaistāka, gaišāka un

darbinieku kolektīvs. Esam gatavi

Kubulu PII „Ieviņa” vadītāja

„Ieviņā”
radošs,

strādā
sirsnīgs

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 12.septembris

IESPĒJA PIETEIKT NOMINANTUS GADA
BALVAI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Ar

mērķi

godināt

organizācijai, uzņēmuma kolektīvam,

Balvu novada uzņēmējus, kuri aktīvi

komersantam, biedrībai un iestādei,

un godprātīgi darbojas savā nozarē,

aizpildot vienotu pieteikuma anketu.

sekmējot

apzināt

un

uzņēmējdarbības

vides

attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu
novada

uzņēmēju

atpazīstamību,

popularizējot labas uzņēmējdarbības
prakses

piemērus

Balvu

novadā,

un stiprināt lokālpatriotismu, Balvu

Aigars Pušpurs

novada pašvaldība ir izsludinājusi

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

pat laikā svētkiem arī visai sabiedrībai kopumā, jo savu dzimšanas dienu
9.septembrī atzīmēja viena no Balvu Goda pilsonēm – Vaira Resne, kura ir
talantīga, zinoša un sirsnīga Balvu Tautas teātra vadītāja, režisore. Viņas

“Gada

sadarbības

partneris” pretendentus izvirza Balvu
novada

pašvaldība,

pašvaldības

iestādes vai Balvu novada pagastu
pārvaldes.
Konkursa otrajā kārtā pieteikumu

konkursu “Balvu novada gada balva

rezultātu

uzņēmējdarbībā 2019”.

nominācijām izvirzīto pretendentu

Konkursa norises laiks no 2019.

Šī darba nedēļa iesākās ar svētkiem. Svētkiem vienai personai, bet tajā

Nominācijā

apkopošanu

atbilstību

Nolikumā

un

noteiktajiem

gada 2. septembra līdz 2019. gada

kritērijiem

30. septembrim.

domes izveidota konkursa komisija.

Konkursā noteiktas 9 nominācijas:

Komisijai ir tiesības izvirzīt arī savu

veiks

Balvu

novada

ieteikto kandidatūru.

• “Gada lauksaimnieks”;

Pieteikuma

anketas

iesnie

ieguldīto darbu un talantu mēs varam novērtēt, apmeklējot iestudētās teātra

• “Novada tēla popularizētājs”;

izrādes, jaunākā no tām - A.Ostrovska izrāde “Sirds nav akmens”, kura augstu

• “Gada jaunais uzņēmējs”;

dzamas līdz 16. septembrim Balvu

• “Gada pakalpojumu sniedzējs”;

novada pašvaldībā 28. kabinetā pie

• “Gada tirgotājs”;

sekretāres, Bērzpils ielā 1A, Balvos

• “Gada sadarbības partneris”;

vai sūtot pa pastu uz adresi: Balvu

un atzinīgi novērtēta gan no skatītāju, gan no ekspertu puses. Paldies Vairai
par Balvu vārda nešanu ārpus novada robežām!
Lai arī liekas, ka septembris tikko iesācies, jau pavisam drīz pienāks jaunais

• “Gada mājražotājs/amatnieks”;

novada pašvaldība, Bērzpils iela 1A,

• “Gada ģimenes uzņēmums”;

gads, tādēļ aktuāls kļūst jautājums par nākamā gada budžeta vajadzībām.

Balvi, LV – 4501. Pieteikuma anketu

• “Gada darba devējs”.

Pagājušajā nedēļā piedalījos Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes

Pretendenti

sēdē, lai spriestu par LPS pozīciju sarunās ar Finanšu ministriju par 2020.gada

–

un vidēja termiņa budžeta jautājumiem. LPS viedoklis šim laika periodam ir

var aizpildīt arī elektroniski. Anketa,

dalībai

pašnodarbinātie,

konkursā
komersanti,

komercsabiedrības,

kas

nemainīgs – atbilstoši Eiropas vietējo pašvaldību hartai paredzēt pašvaldībām

reģistrējušies

pastāvīgu, stabilu un prognozējamu ieņēmumu bāzi 2020.gadā un vidējā

darbību veic Balvu novadā, un kuru

un

saimniecisko

kapitāla daļu turētājs nav Balvu

termiņā, kas nodrošinātu pašvaldībām nepieciešamos finanšu resursus

novada pašvaldība.

pašvaldību funkciju veikšanai un saistību izpildei. Asi tika uztverts izskanējušais

Konkurss
kārtās.

valdības paziņojums par priekšlikumu pārtraukt no valsts budžeta finansēt
brīvpusdienas vispārējās izglītības iestāžu 1.- 4.klases skolēniem. Ikvienam
valdes loceklim nebija pieņemams šāds valdības žests, jo tas ir papildus

tiek

Pirmajā

rīkots
kārtā

divās
tiesības

kā arī konkursa nolikums, atrodami
www.zlbc.lv.
Konkursa uzvarētāji tiks godināti
svinīgā

pasākumā

22.

novembrī

Kubulu pagasta kultūras namā.
Papildus

informāciju

par

konkursu var saņemt Balvu novada
pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa

izvirzīt pretendentus “Balvu novada

un tūrisma centrā Vidzemes ielā

gada

2B, e – pasts: biznesacentrs@balvi.lv,

ir

balvai

uzņēmējdarbībā”

jebkuram

iedzīvotājam,

tālrunis 26461435.

finansiālais slogs pašvaldībām. Nākamajās sarunās ar Finanšu ministriju
LPS piedāvās sabalansētu kompromisa variantu šim jautājumam. Tāpat tika

SEMINĀRS UZŅĒMĒJIEM

izskatīti citu nozaru ministriju jautājumi saistība ar LPS viedokli. Nākamais

Balvu
novada
pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs
sadarbībā
ar
Latgales
plānošanas
reģionu
(LUC)
un
AS „Citadele banka” Balvu filiāli

sarunu etaps ir atkarīgs no valsts budžeta veidošanas gaitas un vienošanās
iespējām starp valdību veidojošajiem politiskajiem spēkiem.
Kā nedēļa iesākusies, tā arī noslēgsies – ar svētkiem. Šoreiz savu 30
gadu pastāvēšanas jubileju piektdien atzīmēs Kubulu pirmsskolas izglītības

19.septembrī plkst.11:00 organizē
semināru
“Atbalsta
iespējas
uzņēmējdarbībā”. Seminārs notiks
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā, Vidzemes iela 2b, Balvi.

Semināra darba kārtība:

iestāde “Ieviņa”. Prieks, ka skolas kolektīvs un bērni to sagaidīs atjaunotā

10:40 –11:00 Kafijas pauze;

ēkā, jo vasaras sākumā noslēdzās projekts, kurā tika atjaunota ēkas fasāde.

11:00 –11:10 Semināra atklāšana;

Bet zināms, ka svarīga ne tikai āriene, bet arī saturs, tādēļ novēlu iestādes

11:10 –11:30 Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem Latvijā. Andris Kucins,
Latgales PR LUC vadītājs;

kolektīvam būt radošiem, atvērtiem un iecietīgiem, lai apkārt būtu daudz
11:30–11:50

smaidīgu un paklausīgu bērnu!

Biznesa inkubatoros pieejamais atbalsts uzņēmējiem. Skaidrīte
Baltace, LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja;

11:50–12:10

Latgales

speciālās

ekonomiskās

zonas

(SEZ)

priekšrocības

uzņēmējiem. Vladislavs Stankevičs, Latgales SEZ pārvaldnieka
vietnieks;
12:10–12:30

Kafijas pauze;

12:30–12:50

Iespējas uzņēmējiem finansējuma saņemšanā. Jānis Kopeika, AS
„Citadele banka” Mazo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs;

12:50–13:10

Ieteikumi
Džigure,

LEADER projektu sagatavošanā, aktualitātes. Ilona
biedrības

„Balvu

rajona

partnerība”

stratēģijas

administratīvā vadītāja;
12:50 – 13:10 Finansējuma pieejamība dažādu projektu realizācijai. Olita Untāla,
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Vidzemes reģiona vadītāja;
13:10 – 13:30 Jauniešu prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšana
uzņēmumos. Juris Vjakse, Latvijas darba devēju konferedācijas
(LDKK) Latgales reģionālais koordinators;
13:30

Semināra noslēgums.

Savu dalību seminārā vēlams apstiprināt līdz 16.09., atsūtot ziņu uz
biznesacentrs@balvi.lv vai piezvanot pa t.26461435.
2.
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IZSLUDINĀTS KONKURSS “GADA BALVA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM”
Tiesībsargs, sadarbībā ar Invalīdu

cilvēku

ar

invaliditāti

intereses

un viņu draugu apvienību "Apeirons"

pārstāvošo nevalstisko organizāciju,

un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau

kā arī individuālu darbību. Tādejādi

5.gadu aicina konkursam "Gada

gan

balva

attīstību

cilvēku

atbalstam"

ar

pieteikt

nevalstiskās
kas

invaliditāti

aizstāv

vajadzībām

invaliditāti

par

labajiem darbiem, līdz 7.oktobrim

• Pakalpojumu nodrošinātājs.

prakses

ar

stāstīt

Visās nominācijās ir iespējams

nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi

pieteikt nominantus divās kategorijās:

gadabalva@tiesibsargs.lv. Pieteikuma

gan

anketas

kā

nevalstiskās

organizācijas

un

konkursa

nolikums

cilvēkus,

tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot

(biedrības, nodibinājumus), gan kā

pieejams Tiesībsarga biroja mājas

sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku

individuālu

sniegumu

lapā: https://ej.uz/GadaBalva_2019.

ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.

persona,

uzņēmums,

cilvēku

ar

īpašām

tiesības

un

veicina

un

Šogad konkursā izsludinātas sešas

uzņēmējs,

nominācijas:

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu
biroja

labās

cilvēku

ikvienu

organizācijas,

viņu iekļaušanu sabiedrībā.
Tiesībsarga

sekmējot

Aicinām

• Bērnu atbalsts;

sadarbības

(individuāla
sociālais

Svinīgā apbalvošanas ceremonija

grupa),

notiks šī gada 3.decembrī Latvijas

domubiedru

kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu

• Uzdrīkstēšanās;

enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti

Nacionālajā bibliotēkā.
Papildu informācija: Ruta Siliņa,

• Nodarbinātības veicinātājs;

labā. Nominantus var pieteikt ikviens

Komunikācijas

partneru ikgadēju tradīciju, un tiek

• Sociālo tīklu balss;

iedzīvotājs,

sadarbības nodaļas vadītāja, Tālr.

rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt

• Izglītotājs;

uzņēmums vai organizācija.

institūcija,

pašvaldība,

un

starptautiskās

67201416, Ruta.Silina@tiesibsargs.lv.

IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS REMIGRANTIEM BIZNESA IDEJAS
ĪSTENOŠANAI LATGALĒ
Līdz 4. oktobrim remigrantiem
ir
iespēja
pieteikties
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijas
(VARAM)
un Latgales plānošanas reģiona
organizētajā
konkursā,
lai
pretendētu uz grantu atbalstu
saimnieciskās
darbības
īstenošanai,
attīstībai
vai
uzsākšanai.
Konkurss tiek organizēts jau
otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu
atbalstu (grantu veidā) remigrantiem
saimnieciskās darbības uzsākšanai un
īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs
tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā
no ilgstošas prombūtnes un vēlas
uzsākt savu saimniecisko darbību,
jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt
un saņemt atbalstu no citām valstī
paredzētām atbalsta programmām.
Finansējuma
apmērs
vienam
projektam ir līdz 10 000 euro, taču,
lai to saņemtu, nepieciešams arī
remigranta personiskais ieguldījums
saimnieciskās darbības īstenošanā

vai uzsākšanā, proti, jānodrošina
piesaistītās investīcijas, kā arī trīs
gadu periodā pēc projekta uzsākšanas
jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi.
Minimālais
piesaistīto
investīciju
apmērs ir 50% apmērā no projekta
iesniegumā
pieprasītā
atbalsta
finansējuma. Piemēram, remigrācijas
atbalsta
pasākuma
dalībnieks
pieprasa 10 000 euro, projekts
ir jānodrošina ar piesaistītājām
investīcijām vismaz 50% apmērā no
10 000 euro, t.i., vismaz 5 000 euro.
Konkursam
kvalificējas
tie remigranti un potenciālie
remigranti, kas ārvalstīs dzīvojuši
vismaz trīs gadus un savu
uzturēšanās
adresi
ārvalstīs
fiksējuši Iedzīvotāju reģistrā.
Pērn kopējais interesentu skaits
par finansiālu atbalstu saimnieciskās
darbības uzsākšanai vai attīstībai
visos piecos plānošanas reģionos
pārsniedza
170.
Pavisam
tika

iesniegti 17 projektu iesniegumi,
savukārt
atbalstīti
tika
deviņi
projektu iesniegumi. Lielā starpība
starp sākotnējo projektu interesi
un iesniegto projektu skaitu 2018.
gadā bija saistāma ar atbalsta
pretendentu neatbilstību vienam no
pamatkritērijiem – lielākā daļa no
pretendentiem, lai arī ilgstoši jau dzīvo
ārvalstīs, nebija “izdeklarējušies” no
Latvijas.
Konkurss
tiek
īstenots,
pamatojoties uz Ministru kabineta
2018. gada 7. augusta noteikumiem
Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta
pasākuma īstenošanas, novērtēšanas
un finansēšanas kārtība”.
Pieteikumus Latgales plānošanas
reģionā var iesniegt līdz 2019. gada
4.oktobrim plkst. 16:00 (ieskaitot):
• klātienē
Latgales
plānošanas
reģiona Daugavpils birojā Saules
ielā 15, Daugavpilī, darba dienās
no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00;
• nosūtot pa pastu (ierakstītā
vēstulē) uz adresi Saules iela 15,

Daugavpils, LV-5401 (nodrošinot
pieteikuma

saņemšanu

līdz

norādītajam projektu iesniegšanas
beigu termiņam);
• nosūtot

uz

elektroniskā

pasta

adresi pasts@lpr.gov.lv (noformētu
elektroniskā dokumenta veidā).
Konkursa nolikums un pieteikuma
veidlapa pieejama www.balvi.lv.
Jautājumus

par

projekta

iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu
pasts@lpr.gov.lv vai zvanīt pa tālruni
65423801.
“Atgriešanās grantu” konkurss tiek
rīkots Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības

ministrijas

prioritārā
gadam

(VARAM)

pasākuma

“Diasporas

īstenošanai

2019.-2021.

likuma

(Atbalsta

normu

pasākums

remigrācijas veicināšanai “Reģionālās
remigrācijas koordinators”) ietvaros.
MK

noteikumi

“Remigrācijas

Nr.

atbalsta

īstenošanas,

496

pasākuma

novērtēšanas

un

finansēšanas kārtība”.

PROJEKTS „BALVU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS III KĀRTA”
Pamatojoties

2018.

Projekts paredz jaunu ūdensvada

darbi pa kārtām. Septembra mēnesī

EUR 44062,93, Bērzu un Pļavu ielās

līgumu

tīklu izbūvi 4787 m garumā un

tiks labiekārtotas kanalizācijas sūkņu

EUR 109742,50, Celtnieku un Ziedu

Nr.1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas

jaunu

izbūvi

staciju teritorijas, sakārtotas ceļu

ūdenssaimniecības

4202 m garumā. Tiks radīta iespēja

malas un atzaru pieslēgumu vietas.

ielās EUR 158122,83.

pieslēgties

PA

gada

uz

7.maija

kārtas

noslēgto

attīstības

būvniecību”,

III

ūdensvadu

un kanalizācijas tīklu izbūvi veic

bet

autoruzraudzību

SIA

„Wesemann”.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums
paredz

daļēji

individuālām

,,SAN-TEX’’

ārējā

ūdensvada

un kanalizācijas dienests kopā ar
būvnieku un būvuzraugu veic jauno

būvnieka un būvuzrauga uzrādītajiem

tīklu apsekošanu, notiek iepazīšanās

būvniecības

ar

līguma
laika

grafikiem

par

ūdensvada

noslēgarmatūras

“Balvu pilsētas ūdenssaimniecības

akām, ugunsdzēsības hidrantiem un

attīstības

kanalizācijas sūkņu stacijām.

III

kārtas

būvniecību”,

Dzīvojamo

māju

īpašnieki

ir

izrādījuši lielu interesi par jaunu
ūdensvada
tīklu

un

pieslēgumu

04.09.2019.
izsniegti

tehniskie
73

noslēgti

Pieslēgums
līgumi

ar

Uz

noteikumi

dzīvojamo

īpašniekiem.
un

kanalizācijas
ierīkošanu.

35

māju
veikts
māju

tikai

ūdensvadu

tīklu

Līguma summa par būvdarbu

tīklu

izbūves darbiem jābūt paveiktiem

izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada

īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai

izbūvi t.sk., triju sūkņu staciju izbūvi.

līdz šā gada oktobra sākumam. Uz

tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416

dzīvojamo māju īpašnieki piesaista

Proporcionāli tiek segtas tehniskā

septembra pirmo nedēļu, projektā

993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves

gan

projekta izstrādes, autoruzraudzības

paredzētie darbi ir paveikti vidēji uz

darbi – EUR 576 323,14.

aģentūras „SAN-TEX” sniegtos ūdens

un

90 procentiem. Atlikuši ūdensvada

Šobrīd paveiktie ūdensvada tīklu

fonda

un kanalizācijas tīklu izbūves darbi

izbūves darbi Lauku ielā sastāda EUR

līdzfinansējums sastāda 69,63% no

Kooperatoru ielā, kas tiks pabeigti

14178,50, Miera ielā EUR 62261,32,

visiem attiecināmajiem izdevumiem.

saimnieciskās

finansēt

111

nosacījumiem,

Pēc

Būvuzraudzību veic SIA „BaltLine

tīklu

dzīvojamām mājām.

būvnieks SIA „ĢL Konsultants”.
Globe”,

kanalizācijas

kanalizācijas

būvuzraudzības

izmaksas.

Kohēzijas

Savukārt
atlikusī

pakalpojumu

kanalizācijas
tehniskā

no

kanalizācijas

līdz septembra vidum. Dārza un

Dārza ielā EUR 27053,91, Zaļā ielā

jāfinansē

Miera ielās jau ir atjaunots ceļa asfalta

EUR 39983,05, Bērzu un Pļavu ielās

saimnieciskās

segums. Asfalta segumu būvnieks

EUR 94293,39, Celtnieku un Ziedu

atjaunoja

ielās EUR 89703,27, Kooperatoru ielā

pašvaldībai

daļa

un

izbūves

izmaksām,

projekta

izstrādes,

vai

arī

izbūves

tīklu

vietās,

pieslēguma
kas

EUR 7128,97.

šķērsoja

autoruzraudzības un būvuzraudzības

krustojumus

pakalpojumu

Tāpat

Skolas, Rūpniecības, Pilsoņu, Ezera

sastāda:

arī visas izmaksas, kas saistītas ar

ielās un Lauku ielas posmā. Turpinās

45813,62, Miera ielā EUR 99415,83,

ūdensvada izbūvi.

grants ceļa seguma atjaunošanas

Dārza ielā EUR 28191,15, Zaļā ielā

izmaksām.

Sporta,

Kanalizācijas tīklu izbūves darbi

Jaunatnes,

3.

Kooperatoru

ielā

EUR

neatkarīgus

būvniekus,

gan

un kanalizācijas nozares darbinieku
pakalpojumus.
Uldis Sprudzāns,
Balvu novada PA „SAN-TEX” direktors
Papildus informācija:
A.Pugejs, 29113054
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JAUNAIS MĀCĪBU GADS IR SĀCIES!
Ir klāt septembris, laiks, kad bērnu smiekli un čalas atkal piepildījušas
mācību iestādes. Un, kā ierasts, novada izglītības iestādes jauno mācību gadu
sāka ar svinīgiem pasākumiem.

Īpašs šis 2.septembris ir 74 Balvu pamatskolas pirmo klašu skolēniem, kuri Balvu
pamatskolā sākuši savas mācību gaitas. Gan mazos pirmklasniekus, gan arī pārējos
skolas audzēkņus sveica Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs, novēlot ar zinātkāri kāpt zinību kalnos, bet skolas kolektīvam un direktorei
– ar vislielāko atdevi savas zināšanas nodot mūsu jaunatnei, jo viņi ir tie, kas veidos
nākotni un stipru un gudru mūsu tautu. Savukārt vecākiem tika vēlēts palīdzēt savām
atvasēm un izprast bērnu vajadzības.

Foto no BPVV arhīva.
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas Zinību dienas pasākums
izskanēja gaiši un saulaini, gluži kā
saulespuķe. “Mēs tieši tā arī vēlamies
justies, kā saulespuķes, - visi kopā kā
sēkliņas ziedā, un tiekties uz gaismas
pusi. Veiksmīgu, radošu un gaišām
domām piepildītu 2019./2020.m.g., “
vēlēja skolas direktore Biruta Vizule.

Foto no Tilžas vidusskolas arhīva.

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

Balvu Valsts ģimnāzijā, tāpat kā Balvu
pamatskolā, šogad tika ieguldīts liels
darbs un finanses, lai renovētu skolas
iekštelpas, ieviestu inovācijas, tādēļ
skolas direktore Inese Paidere pateicās
visiem remontdarbos iesaistītajiem, kā
arī aicināja skolēnus būt atbildīgiem
pret to, kas ir dots. “Mūsu uzdevums
ir pašiem saglabāt to skaistumu un
tehnoloģijas, kas mums šobrīd ir, tad
skola būs skaista un vēl skaistāka vēl
ilgi, jo ilgi,” teica I. Paidere, atklājot,
ka skolēnu skaits ģimnāzijā šogad ir
palielinājies un iestādē mācīsies 301
skolēns.

novada domes vadība un deputāti.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Šogad katru izglītības iestādi, gan pilsētā, gan pagastos, apmeklēja un sveica

Stacijas pamatskolā uzsākts simtais mācību gads. Lai arī pamatskola savu simts gadu
jubileju atzīmēja šajā vasarā - 22.jūnijā, tomēr dzīve simtgades zīmē turpinās. 2.septembra rītā skolēnus, viņu ģimenes locekļus un skolas darbiniekus sagaidīja sapostā
skola. Pašu bērnu veidotais simtgades cipars rotājis skolu visu vasaru un vēl aizvien
liecina par to, ka tieši šis ir simtais septembris Stacijas pamatskolas pastāvēšanā. Pie
simtgades cipara iemūžinājās arī Stacijas pamatskolas 2.klase ar audzinātāju Rudīti
Romanovsku (foto).

Īpašus sveicienus no Tilžas vidusskolas vadības saņēma skolas jaunākie izglītojamie
- septiņpadsmit pirmklasnieki. Tika sumināti arī pieci 12. klases izglītojamie un astoņi
10. klases audzēkņi.

BALVOS AIZVADĪTA PIRMĀ PLUDMALES VOLEJBOLA NAKTS
Ar uzmundrinošu mūziku, gaismas prožektoriem 6.septembrī Balvos pirmo

Volejbola nakts turnīra organizatori izsaka pateicību SIA „Logu Maiņa”, SIA
„Diogens Audio”, Balvu Sporta centram, SIA „Senda Dz”, dj Mairix ,dj Māris Ločmelis,
kuri atbildēja par mūziku un iesildīšanos mačiem, kā arī Balvu Bērnu jauniešu
centram, kurš rūpējās par mazajiem skatītājiem, piedāvājot dažādas aktivitātes.

reizi notika Nakts turnīrs pludmales volejbolā, kurā piedalījās 37 komandas 4
grupās.
Kā informē sacensību galvenais tiesnesis Gatis Stepanovs, Meistarklasē

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

1.vietu ieguva Edmonds Malta/Andris Seržans; 2.vietu - Jānis Gabranovs/Nauris
Pulkstenis; 3.vietu - Gatis Stepanovs/Arturs Fridrihsons.
Sieviešu grupā:
1.vieta - Linda Bumbiša/Jekaterina Barisovska-Cvetkova;
2.vieta - Kristīne Dzierkale/Karīna Rudzīte;
3.vieta - Evelīna Stepanova/Anete Zakarīte.
Tautas grupā:
1.vieta - Egmonts Salmanis/Mikus Gabranovs;
2.vieta - Ojārs Tūmiņš/Aleksandrs Agaņkovs;
3.vieta - Lauris Maksims/Harijs Ozols.
Veterānu grupā:
1.vieta - Oļegs Žukovs/Dainis Lucijanovs;

Nakts volejbola turnīrs pulcēja daudz interesentu un noslēdzās jau mēnessgaismā
pēc pusnakts.

2.vieta - Uldis Augustāns/Juris Ločmelis /Vladimirs Serebrenickis;
3.vieta - Guntis Rakstiņš /Dzintars Vasiļjevs.
4.
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DARBĪGA VASARA BĒRZKALNES
PAGASTĀ

NOSLĒDZIES ČEMPIONĀTS PLUDMALES
VOLEJBOLĀ
Visas vasaras garumā norisinājās Balvu novada atklātais čempionāts
pludmales volejbolā. Dāmas un kungi sacentās 4 klasēs (meistarklase,
veterānu klase, tautas klase, sieviešu klase), kopā aizvadot 6 posmus.

Vasaras
periodā
pilsētā
un
pagastos notiek ne tikai daudzi
kultūras pasākumi, bet neapstājas arī
darbs pie teritoriju labiekārtošanas,
remontdarbiem un tml. Arī Bērzkalnes
pagastā šovasar ir paveikts daudz, arī
lieli un sarežģītāki darbi.
Viens no tiem ir akas ierīkošana
Priedaines kapos, kas tiešām bija
ļoti smags darbs. No ieceres līdz
rezultātam pagāja divi gadi. Liels
gandarījums par saviem pagasta
darbiniekiem,
kas
strādāja
un
atbalstīja manu ieceri un ieguldīja
milzu darbu, par paveikto saņemot
manu “Paldies!”. Vienkārši apzinājās
šīs akas nepieciešamību. Darba

Šogad labākie ir:
Meistarklase:
1.vieta „Logu Maiņa” (Gatis Stepanovs, Edmunds Malta);
2.vieta „Krakopi” (Edijs Krakops, Ernests Krakops);
3.vieta „Valdis/Edgars” (Valdis Jermacāns, Edgars Bendzulis).
Tautas klase:
1.vieta „Litene” (Kārlis Mucenieks, Roberts Platais);
2.vieta „XXX” (Egmonts Salmanis, Mikus Gabranovs);
3.vieta „Wizardi” (Jānis Stepanovs, Vadims Sņegovs, Matīss Vilnītis).
Veterānu klase:
1.vieta „Rakstiņš/Vasiļjevs” (Guntis Rakstiņš, Dzintars Vasiļjevs);
2.vieta „Kairišs/Pušpurs” (Imants Kairišs, Aigars Pušpurs);
3.vieta „Voika/Kočāns” (Arnis Voika, Gundars Kočāns).
Sieviešu klase:
1.vieta „L&D” (Liene Ķikuste, Daiga Ņikitina);
2.vieta „M&M” (Inese Ubaga, Enija Baumgarte, Inita Medne);
3.vieta „Radiņi” (Agrita Grāmatiņa, Sanita Bērziņa).

procesā saņēmu arī nepatīkamus
aizrādījumus un nopēlumus, bet tas
stiprina.
Protams, atbalstu sniedza gan
katoļu draudze, ziedojot EUR 300,00,
gan luterāņu draudze – 100,00 EUR.
Personīgos līdzekļus ziedoja A. Ķerģis.
Šie naudas līdzekļi tika

izlietoti

materiālu iegādei (aku grodi, vāks,
caurules, sūknis utt.).
Liels

paldies

V.

Keišam,

kas

bez atlīdzības noteica jaunās akas
āderes vietu. Paldies arī pagasta
darbiniekiem – A. Saleniekam, Ē.
Masam, V. Kartašovam, A. Zeltiņam, J.
Zeltiņam, ZS “Liepas”.
Šobrīd notiek ceļa Elkšņeva –
Mūrava būvdarbi, kas bija tik ļoti
gaidīts. Apsekojot ceļu un redzot, kādi

Ar pilnīgu vietu sadalījumu varat iepazīties Balvu Sporta centra mājaslapā
www.balvusportacentrs.lv.

koki tiek izgriezti un kādas to saknes
tiek

izrautas,

radās

doma

vienu

sakni atgādāt pie pagasta. Viena liela
un varena oša sakne, simtgadīgs
skaistums!

Foto no personīgā arhīva.

Foto no personīgā arhīva.

cilvēkiem,

Pie pagasta un Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes sētas, vietā, kur
skolēni gaida autobusu, tika uzstādīts
jauns objekts – sēne, gan skaistumam,
gan lietderībai – ja nu lietus!

Volejbolisti pēc šī gada čempionāta noslēguma.

Paldies
kas

bez

sirsnīgiem
atlīdzības

šo

materiālu pārveda, un atkal paldies
pagasta

darbiniekiem,

kas

sakni

novietoja.
Paldies

saimniecības

pārzinim

Ēvaldam un viņa komandai - Jurim,
Andrim, Kasparam. Paldies visam
darbīgajam kolektīvam, pateicoties
jūsu darbam, mūsu pagasts ir sakopts
un ziedošs!
Skaidrīte Saleniece,
Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja

31.
pēc

augustā
aktīvas

rīta

Netradicionālajās
Briežuciema

Briežuciemā
pavadīšanas

sporta

pagasta

spēlēs,
iedzīvotāji

no tuvākas un tālākas apkārtnes,
kopā gandrīz pussimts interesentu,
pulcējās, lai dotos izzinošā ekskursijā
“Briežuciema pagasta ekspedīcija”.
Ekskursijas sākumā pie Briežuciema
pagasta
nama

pārvaldes
ēkas

Anastasija

nelielu

tautas

pārvaldniece
dalībniekiem

ieskatu

pagasta

Foto no ZLBC arhīva.

sniedza

pagasta
Gabrāne

un

Ādas apstrādes meistars Andris
Ločmelis demonstrē savus darbus.

saimniekošanu laukos.
Ekspedīcija
noslēdzās
vēlā
pēcpusdienā Briežuciema pagasta
centrā pie Tautas nama, kur čaklās
saimnieces – Inese Ozoliņa un
Marianna Langovska, sagaidīja ar
garšīgu zupu, kuru pasniedza pa
ēdnīcas lodziņu, tā atceroties vecos
laikus, kad ēdnīcā kā mājās gatavotu
ēdienu izsniedza pa lodziņu, izstāvot
garo rindu. Pirms zupas ēšanas
ekskursijas
dalībnieki
vienojās
dziesmā “Pie Dieviņa gari galdi”, jo
latvieši pēc darba un vienmēr ne
tikai ēda, bet arī dziedāja. Pēc zupas
nobaudīšanas,
pagasta
kultūras
dzīves organizatore Zita Mežale
bija sagatavojusi jautājumus, lai
pārbaudītu, cik nopietni ekspedīcijas
dalībnieki klausījušies apskates vietās
stāstīto, un par pareizu atbildi balvā
saņēma cukura paciņu, jo ir taču
ievārījumu un konservu gatavošanas
laiks!
Liels paldies Briežuciema pagasta
kultūras darba organizatorei Zitai
Mežalei
par
lielisko
sadarbību
ekspedīcijas
organizēšanā,
tāpat
pateicamies saimniekiem par sirsnīgu
ekspedīcijas dalībnieku uzņemšanu
un paldies ikvienam interesentam par
piedalīšanos!
Briežuciema pagasta ekspedīciju

izveidošanās vēsturē un pašreizējā
situācijā. Pirmais apskates objekts
ekspedīcijā bija SIA “Compaqpeat”
kūdras pārstrādes ražotne Lutenānu
purvā, kur uzņēmuma pārstāvis Jānis
Dimants parādīja kūdras ražotni, kā
arī izsmeļoši atbildēja uz daudzajiem
ekskursijas dalībnieku jautājumiem
gan par ražošanas procesu, gan darbu
un tā iespējām uzņēmumā.
Turpinājumā
ekskursijas
dalībnieku ceļš veda cauri vairākiem
ciemiem un Augstasilu līdz lauku sētai
“Bilgas”, kur saimniece Biruta Pundure
pastāstīja aizraujošu vēsturisku stāstu
par Bilgas kalnu un tā iedzīvotājiem
vairāku gadu desmitu senā pagātnē.
Savukārt “Bilgu” saimnieks Oļģerts
Pundurs izrādīja savu medību trofeju
kolekciju, no kuras vairāki eksponāti
ir novērtēti ar godalgām. Degustējot
saimnieces gatavotos lauku labumus,
ikvienam bija neviltota interese
dzirdēt aizraujošus mednieku stāstus
no saimnieka pieredzes.
Dienas
gaitā
ekskursijas
dalībnieki apmeklēja ādas apstrādes
meistara Andra Ločmeļa darbnīcu
un dzirdēja viņa pieredzes stāstu,
kā hobiju pārvērst uzņēmējdarbībā,
un noslēgumā viesojās z/s “Ezeri”,
kur
saimnieks
Gunārs
Voits
dalījās pārdomās un pieredzē par
5.

Foto no ZLBC arhīva.

BRIEŽUCIEMA PAGASTA EKSPEDĪCIJA

Ekspedīcijas dalībnieki ar interesi
klausījās un aplūkoja “Bilgu” saimnieka Oļģerta Pundura medību trofeju
kolekciju.
rīkoja Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs (ZLBC) sadarbībā ar
Briežuciema tautas namu. Šī bija jau
ceturtā ekspedīcija, kas notiek vienā
no Balvu novada pagastiem ik gadu.
Uz tikšanos kādā no nākamajiem
pagastiem, lai iepazītu tā vēstures
līkločus un viesmīlīgos un čaklos
iedzīvotājus!
Ineta Bordāne,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra tūrisma organizatore
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ATJAUNO BAZNĪCAS ŽOGU
Ir uzsākta Bēržu Sv.Annas
Romas katoļu baznīcas galveno
akmens kāpņu, žoga un vārtu

LATVIJAS REPUBLIKA

atjaunošana, kas tiek īstenota

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
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projekta

19-07-AL19-A019.2201-00000)
ietvaros.
Darbu

Nr.17/2019

veicējs

ir

SIA

„Veskor” un projekta kopējās

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8/2015 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTIEM BALVU NOVADĀ”

izmaksas ir EUR 22 284,63.
Iveta Raciborska,

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro, ceturto un piekto daļu;
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu

Atjaunošanas darbi pie Bēržu Sv.Annas Romas
katoļu baznīcas.

projekta vadītāja

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. svītrot no noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus un skaitļus „Par pašvaldībām
43.panta pirmās daļas 13.punktu”;
2. papildināt izdošanas tiesiskajā pamatojumā aiz vārdiem un skaitļiem „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta” ar vārdu „otro,”;
3. aizstāt 6.5.1.punktā vārdus „100% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas gadā” ar vārdiem „sešām Ministru kabineta noteiktajām minimālajām darba
algām mēnesī”;
4. izteikt 6.8.punktu jaunā redakcijā:
„6.8. Katastrofas gadījumā lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta
izveidotā Sociālo lietu komisija, kas sastāv no sociālā darba speciālistiem.”.

Domes priekšsēdētāja vietniece

Foto no personīgā arhīva.

un vārtu atjaunošana” (Nr.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

baznīcas

žoga, galveno akmens kāpņu

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 22.augusta
lēmumu (sēdes prot. Nr.13, 1.§)

2019.gada 22.augusta

“Bēržu

PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR PROJEKTA
REALIZĀCIJU
Balvu

novada

parakstījusi

līgumu

finanšu

A.Petrova

un

pašvaldība
ar

līgumu

traucējumiem,

invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē,
un pilngadīgām personām ar garīga

infrastruktūras

rakstura

attīstība

Balvu

plānu
novadā”,

Nr.

9.3.1.1/18/I/010.
Projekta
balstītu

mērķis

ir

sociālo

sabiedrībā

pakalpojumu

infrastruktūras izveide un attīstība
Balvu novada pašvaldībā. Projekta
īstenošanas rezultātā tiks izveidota
Grupu

ielā

no

plānots

īstenot

līdz

2020.gada jūnijam. Projekta kopējās
un attiecināmās izmaksas sastāda
EUR 571230,00, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējums EUR 485545,50.
Irēna Začeva,
projekta vadītāja

2B, Balvos), kurā atradīsies dienas
aprūpes un sociālās rehabilitācijas

par Balvu novada Domes 2019. gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.17/2019 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8/2015 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” projektu

2. Īss projekta satura
izklāsts

(Liepu

Projektu

pakalpojumu centrs (Vidzemes ielā

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

māja

kuras

pāriet uz dzīvi sabiedrībā.

izveidots Daudzfunkcionālais sociālo

Balvos

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

dzīvokļa

traucējumiem,

valsts ilgstošas aprūpes institūcijas

12, Balvos) 16 personām, kā arī

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
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noteikta

aģentūru

īstenošanai

LATVIJAS REPUBLIKA

kuriem

(CFLA) par projekta “Pakalpojumu
deinstitucionalizācijas

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 22.augusta
lēmumam (sēdes prot. Nr.13, 1.§)

- kopā 82 bērniem ar funkcionāliem

Centrālo

centrs, un tas sniegs pakalpojumu
66 projekta mērķa grupas personām

Norādāmā informācija
Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” (turpmāk
– saistošie noteikumi) nepieciešams veikt grozījumus pamatojoties uz
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem,
precizējot saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un
pabalsta katastrofas gadījumā piešķiršanas kārtību.
Nepieciešams precizēt Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra
saistošos noteikumus Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā”, nosakot, ka lēmumu par pabalsta piešķiršanu
katastrofas gadījumā pieņem Sociālā dienesta izveidotā Sociālo lietu
komisija un tās maksimālais apmērs ir līdz sešām Ministru kabineta
noteiktajām minimālajām darba algām mēnesī. Veikti tehniski un
saturiski grozījumi.

PROJEKTS “INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS
ATTĪSTĪBA, REVITALIZĒJOT ĪPAŠUMUS
BALVU NOVADĀ”
Projekta "Industriālās teritorijas

3. Informācija par
plānoto projekta
Neietekmē
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
Neietekmē
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
6. Informācija
parteritorijā
pašvaldības
konsultācijām
ar par Nav Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada
5. Informācija
privātpersonām
administratīvajām
pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek
procedūrām
mainītas
6. Informācija par
konsultācijām ar
Nav
privātpersonām

nefinanšu investīcijās EUR 5 244

novadā", Nr. 5.6.2.0/17/I/020, mērķis

388,00.

ir

Projekta kopējās izmaksas EUR

sakārtot

degradēto

teritoriju

un izveidot industriālo zonu, kur
uzņēmēji

veiksmīgi

uzņēmējdarbību

un

attīstīs
radīs

savu
jaunas

darba vietas.
Projekta ietvaros tiks sakārtota
degradētā teritorija 7,61 ha platībā
un plānota industriālā teritorija ar trīs
ražotnēm, katlu māju un viesu mājas
kompleksu, kopā plānots uzbūvēt 7
ēkas.
Projekta rezultāti:

A.Petrova

ha platībā;
• radītas 86 darba vietas;

Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Petrova

6.

ieguldījums

attīstība, revitalizējot īpašumu Balvu

• atjaunota degradētā teritorija 7,61
Domes priekšsēdētāja vietniece

• komersantu

6 169 868,22, tajā skaitā ERAF - EUR
4 924 437,64 un Valsts Budžeta
finansējums - EUR 260 376,97.
Projekta īstenošanas laiks ir 24
mēneši: no 2019.gada jūlija līdz 2021.
gada jūnijam.
Irēna Začeva,
projekta vadītāja

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 12.septembris

PĒTA BALVU UN PĒRKONU EZERU
EKOLOĢISKO STĀVOKLI
Latvijas Universitātes (LU) zinātnieki un eksperti
piedalās efektīvās sadarbības projektā kopā ar Balvu
novada pašvaldību, lai izpētītu Balvu un Pērkonu
ezeru ekoloģisko stāvokli. Pašvaldību un vietējos
iedzīvotājus uztrauc ezeru ekoloģiskais stāvoklis un
to atsevišķu daļu straujā aizaugšana ar makrofītiem,
kā arī aļģu ziedēšana vasarās.
Ezeri ir dabas vērtība, kam ir nozīmīga loma ūdens
aprites ciklā, tie kalpo par dzīves vietu dažādām
sugām (zivju, putnu, u.c.). Vienlaikus ezeriem piemīt
ainaviska vērtība, ko cilvēki izmanto rekreācijas
un tūrisma vajadzībām. Ezeru ekoloģisko stāvokli
ietekmē dabiskas izmaiņas, piemēram, laikapstākļi,
taču visbiežākais iemesls piesārņojumam, pēc
pētnieku aplēsēm, ir tieši cilvēka darbība.
Vides kvalitāti var degradēt nepārdomāta resursu
izmantošana un uz ilgtspējīgu attīstību neorientēta
apsaimniekošana, un izteiktāk tas ir novērojams
pilsētu teritorijās. Ūdenstilpes pilsētās vai blakus
tām ir pakļautas ievērojami lielākai cilvēku darbības
ietekmei, taču tās ir arī ļoti svarīgas, jo vienlaikus ir
nozīmīgs elements sociālās un ekonomiskās vides
attīstībai. Problēma ar ezeru piesārņojumu nepastāv
tikai Balvos, bet arī citās Latvijas pilsētās, kā arī tā

arvien pieaugoša problēma ir arī citās Eiropas valstīs.
Projektā tika veikta Balvu un Pērkona ezeru
ekoloģiskā stāvokļa izpēte, lai noskaidrotu cilvēku
darbības un pilsētas negatīvās ietekmes apmēru
un novērtētu šīs ietekmes radīto izmaiņu nozīmību.
Savukārt pētījuma noslēgumā tika iegūta datu
kopa, kas ļāva spriest par dažādu faktoru ietekmi uz
pētīto ezeru ekoloģisko stāvokli. Projekta rezultātā
sagatavoti priekšlikumi ezeru ekoloģiskā stāvokļa
saglabāšanai un aizsardzībai.
Balvu

novada

kompleksa

pašvaldība

pētījuma

atzīmē,

kvalitatīvai

ka

šāda

nodrošināšanai

tika meklēti zinātnieki Latvijā, kas rezultātā noveda
pie sadarbības ar Latvijas Universitāti. Pašvaldība
uzsver, ka sniegtie rezultāti un priekšlikumi ļaus
daudz sekmīgāk apsaimniekot ezerus, izstrādājot
jaunus ekspluatācijas noteikumus.
Projektu realizē LU pētnieki sadarbībā ar Balvu
novada

pašvaldību,

taču

specifisku

jautājumu

risināšanā tikuši iesaistīti gan LU vides zinātnieki,
biologi, ģeologi, gan Latvijas Vides ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs, institūts BIOR un Latvijas
Hidroekoloģijas institūta speciālisti.

MUZEJĀ NOSLĒGUSIES IZSTĀDE “DZĪRES”

Foto autors E. Teilāne.

6.septembrī Balvu Novada muzejā norisinājās izstādes “Dzīres” noslēguma pasākums - tikšanās ar Latvijas
Mākslas akadēmijas Latgales filiāles pārstāvjiem, kas iepazīstināja klātesošos ar akadēmijas piedāvājumu un
atbildēja uz interesentu jautājumiem.

EDVĪNS ANDERSONS UN
VIŅA LAIKABIEDRI ATKAL
NĀK PIE SKATĪTĀJA!
Visā Eiropā no 12. līdz 15.septembrim norisinās
Eiropas Kultūras mantojuma dienas. Šogad tēma
Latvijā – “Restaurācija”.
Kultūras mantojuma aizsardzības darbs nav
iedomājams bez profesionālas restaurācijas.
Restaurācijas procesā speciālisti sabiedrībai atdod
no pamestības un iznīcības izglābtas kultūras
vērtības, kurās ieguldīta profesijas mīlestība,
uzticība
vērtību
saglabāšanai,
neizsīkstoša
enerģija, rūpīgs un pacietīgs darbs, vēlēšanās pēc
iespējas vairāk atklāt par objektu un nesteidzoties,
atbildīgi un prasmīgi no jauna izcelt šīs vērtības
apbrīnošanai.
Iekļaujoties Eiropas kultūras mantojuma dienu
norisē, Balvu Novada muzejā no 12.septembra
skatāma izstāde no muzeja krājuma “Edvīns
Andersons un viņa laikabiedri”.
Edvīns Andersons (1929. - 1996.) - mākslinieks.
1956.gadā absolvējis LVMA Grafikas nodaļu ar
litogrāfiju ciklu - „Kolhoznieku nama celtniecība".
Kopš 1958.gada - Mākslinieku Savienības biedrs.
Pārsvarā darbojies stājgrafikā, grāmatu grafikā,
akvarelī, kā arī publicistikā.
Šogad
mākslinieks
būtu
svinējis
savu
90.dzimšanas dienu. Lai arī nācis no Ilzenes
pagasta, mākslinieks vēlējās, lai šie viņa un viņa
draugu darbi nonāktu toreiz vēl nesen izveidotajā
Balvu muzejā. Valentīna Slavinska izpildīja viņa
vēlēšanos un 1997.gada 31.decembrī uzdāvināja
kolekciju muzejam. Darbi nebija ierāmēti, daži –
apputējuši un mitruma skarti. Lai tos varētu rādīt
publikai, bija nepieciešams restaurators. Un tā –
sadarbojoties ar Rīgas Vēstures un kuģniecības
muzeja restauratori Ramonu Tālbergu, ar VKKF
atbalstu – kolekcija tika restaurēta, ierāmēta un
2005.gada februārī varēja doties pie skatītāja.
Vēlāk izstāde ceļojusi uz Alūksnes muzeju, Ilzeni,
Trapenes pagasta novadpetniecības māju. Izstadē
aplūkojamas arī P.Upīša, K.Cīruļa, J.Kīna, K.Kroļļa,
A.Ņikitina, A.Junkera, Z.Tālbergas un A.Stankeviča
grafikas.
Izstāde Balvu Novada muzejā būs skatama līdz
31.oktobrim.
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja vadītāja

Balvu Mākslas skolas audzēkņi kopā ar LMA pārstāvjiem - Eviju Vasiļevsku, Jakovu Kļosovu un Ilmu Šteinbergu,
un pasniedzējiem.

LIAA PIETEIKUSI RUDENS UZŅEMŠANU 15 BIZNESA INKUBATOROS
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori
izziņojuši
2019.
gada
rudens
uzņemšanu
un
aicina
jaunos
uzņēmējus un biznesa ideju autorus
pieteikties
pirmsinkubācijas
vai
inkubācijas programmai.
Līdz 20.septembrim ir atvērta
pieteikumu
pieņemšana
dalībai
pirmsinkubācijas
un
inkubācijas
programmā piecpadsmit LIAA biznesa
inkubatoros visā Latvijā – Bauskā,
Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā,
Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē
Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā,
Ventspilī
un
Radošo
industriju
inkubatorā Rīgā.
Atbalsta programmām aicināti
pieteikties fiziskas personas un
uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par
trim gadiem.
Pieteikumus var iesniegt klātienē
līdz 20. septembrim kādā no 15
LIAA biznesa inkubatoriem, kā arī

elektroniski,
nosūtot
elektroniski
parakstītu
pieteikumu
uz
liaa@liaa.gov.lv (līdz 2019. gada 20.
septembra plkst. 23:59).
Pirmsinkubācijas
programma
ir piemērota gan fiziskām, gan
juridiskām personām, kuras vēlas
izvērtēt
savas
biznesa
idejas
dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā
sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo
savas biznesa idejas attīstīšanai –
aprīkotas darba telpas, mentoru un
citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un
mācības par dažādām uzņēmējiem
saistošām tēmām, kas palīdz risināt
viņu biznesa izaicinājumus, kā arī
vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā
jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas programmā papildus
pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks
saņem 50% līdzfinansējumu biznesa
attīstībai nepieciešamo pakalpojumu
iegādei, piemēram, grāmatvedībai,
telpu nomai, dizainam, mārketingam,

tehnoloģiskajām konsultācijām un
prototipu izstrādēm, sertificēšanai,
laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat
iespējams saņemt grantu līdz EUR 10
000 pakalpojuma izmaksu segšanai
un līdz EUR 5 000 ražošanas iekārtu un
izejmateriālu izmaksu segšanai.
Visu septembri LIAA Biznesa
inkubatori visā Latvijā rīko Info
dienas, kurās stāsta par inkubatora
sniegtajiem
pakalpojumiem
un
atbalsta iespējām biznesa idejas vai
uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī
par uzņemšanas kārtību inkubatorā.
Informācija par visiem biznesa
inkubatoru pasākumiem pieejama:
www.liaa.gov.lv/lv/pieteiksanaspasakumiem.
Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros
ir 749 dalībnieki – biznesa ideju
autori vai uzņēmumi. No tiem
296 pirmsinkubācijas programmā
pārbauda savas biznesa idejas
dzīvotspēju un 453 dalībnieki ir
7.

uzņemti inkubācijas programmā.
Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides
pirmsinkubācijas programmu sešu
mēnešu garumā ir izgājuši 809 biznesa
ideju autori.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis
ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un
konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un
attīstību, nodrošināt fiziskas personas
un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības
uzsākšanai vai idejas attīstīšanai
nepieciešamo
vidi,
koprades
telpu, jauno uzņēmēju kopienu,
konsultācijām, mācībām, tīklošanās
pasākumiem
par
vispārīgiem
uzņēmējdarbības
jautājumiem,
mentoru atbalstu un līdzfinansējumu
biznesa attīstībai. LIAA Biznesa
inkubatori ir finansēti ERAF projekta
“Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators” ietvaros.
Vairāk
par
LIAA
biznesa
inkubatoriem:
www.inkubatori.magneticlatvia.lv.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 12.septembris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
14.septembrī no plkst.9:00
Lauku labumu tirdziņš laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
18.septembrī
plkst.18:00
“Ziedotāju apļa” pasākums Balvu
Novada muzejā. Sīkāka informācija
www.ritineitis.lv.
20.septembrī
plkst.18:00
Koncertuzvedums “Ar skatienu uz
debesīm” par cilvēka ceļu pie Dieva
Balvu Sakrālās kultūras centrā. Par
mīlestību, par mums. Dziesminieks
Jānis Holšteins – Upmanis ( Goran
Gora) programmā priecē ar savām
un citu komponistu dziesmām, kā
arī klausītajiem ir iespēja dzirdēt
latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa
dzeju par Dievu un mīlestību.

•

•

•

BĒRZPILS PAGASTĀ
27.septembrī
plkst.13:00
Bērzpils ainaviski tematiskajā parkā
pasākums “Vai rudens šogad ir
“bagāts vīrs””- KARTUPEĻU DIENA
un konkursi “Lielākais kāposts”,
“Lielākais
burkāns”,
“Lielākais
kartupelis”. Būs balvas! Atnāciet
ar kādu savu mīļāko ēdienu
no kartupeļiem, baudīsim un
degustēsim tos. Padalīsimies ar
receptēm. Vai atceries bērnības
garšu - kā garšo ugunskurā
ceptie
kartupeļi?
Būs
lieliska
iespēja
tos
nobaudīt.
Sīkāku
informāciju var saņemt pie Annas
Krivišas, t. 27872031 vai e-pasts:
annakrivisa@inbox.lv.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

•

•

•

skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Da
bas valdzinājums. Tekstils.”
skolotāja Anita Kairiša, Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbi
“Formu spēles”, skolotāja Anita
Kairiša, starptautiskā plenēra
dalībnieku gleznu izstāde “Val
dis Bušs 2017./2018.”
Balvu novada pašvaldībā skatāmi
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
“Noslēguma darbi 2019”.
Balvu
novada
pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma gleznošanas studijas
“Olīves” un domubiedru gleznu
izstāde “Viss izdosies”. Darbus
ir iespējams arī iegādāties!
Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma starptautiskā plenēra
dalībnieku radošais pētījums
(Latvija, Somija) “Kultūras man
tojuma izpēte”.
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
izstāde “Brīvības ielas stāsts”
skatāma Balvu Valsts ģimnāzijā.
Balvu Novada muzejā Eiropas
Kultūras mantojuma dienu ietvaros izstāde no muzeja krājuma
“Edvīns Andersons un viņa lai
kabiedri”.
Balvu Novada muzejā skatāmas
ekspozīcijas - “Ziemeļlatgale
Latvijas
neatkarībai”,
“Ziemeļlatgales nemateriālais
kultūras
mantojums”,
“Ģenerāļa
Valda
Matīsa
piemiņas
istaba”,
“Balvi
senajās fotogrāfijās”.

14. septembrī plkst. 10:00 Lielā
tirgus diena Krišjāņos. Aicināti visi
pirkt un pārdot gribētāji!

Bērzpils pagastā
Bērzpils Saieta namā skatāma
Dainas Veidas gleznu izstāde.

KUBULU PAGASTĀ

Briežuciema pagastā
Briežuciema pagasta bibliotēkā
līdz
30.septembrim
skatāma
Venerandas Keišas darbu izstāde
“Iedvesmā ar zīmuli un ogli”.

21.septembrī
plkst.
14:00
Prāta
spēles
Latvijas
kauss
Kubulu Kultūras namā. Izveido
komandu 4-6 dalībnieku sastāvā
un reģistrējies www.prataspeles.lv.
Dalība bezmaksas.

SKATĀMAS IZSTĀDES
Balvu pilsētā:
• Balvu
Centrālajā
bibliotēkā
skatāma Starpnovadu vizuālās
mākslas konkursa “Krāsu raksti
Latgalē” darbu izstāde.
• Balvu
Centrālās
bibliotēkas
Bērnu
literatūras
abonentā
skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
“Mūzika krāsās”, skolotāja Lana
Ceplīte.
• Ā.Baranovskas doktorāta telpās
skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Astes
gredzenā”, skolotāja Dace Logina.
• Balvu Mākslas skolas telpās

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Krišjāņu pagastā
Krišjāņu Tautas namā skatāma
gleznošanas studijas
“Olīves”
10 gadu jubilejas darbu izstāde
“Ļauties vēl... “.
Kubulu pagastā
Kubulu kultūras namā skatāma
izstāde
“Kubuli
–
ieskats
vēsturē...”
Stacijas skolas 2.stāva gaitenī
skatāma izstāde “Stacijas skolai
100”.
Vīksnas pagastā
Vīksnas Tautas namā skatāma
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles
1.-4.klašu izstāde “Pasaku varoņi
un draudzības simboli”.
Vīksnas Tautas namā skatāma
Olgas Rečes
personālizstāde
“Daba te un tur”...

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.
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