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

GADA BALVA IZGLĪTĪBĀ 2019
un

Vēlu, lai šī sirds mīlestība jūs pavada

krāsainu kļavu lapu paklāju zem kājām

krītošām

koku

lapām

ik uz soļa - jūsu darbā, jūsu ikdienā, jo

esam iesoļojuši oktobrī – mēnesī,

tikai tā mums būs vislabākā jaunatne!

kad skolotāji atzīmē savas profesijas

Lai panākumi un sasniegumi darbā!”

svētkus.

Svinīgajā pasākumā tika pasniegtas

Lai suminātu labākos pedagogus un
izglītības iestādes dažādās nominācijās,
piektdien, 11.oktobrī, Kubulu Kultūras

balvas labākajiem pedagogiem sešās
nominācijās.
Nominācijā „Par ieguldījumu un

namā pulcējās Balvu un Baltinavas

sasniegumiem

darbā

novadu pedagogi uz Skolotāju dienas

izglītojamiem”

bija

pieteikti:

pasākumu „Gada balva izglītībā 2019”.

Profesionālās

un

vispārizglītojošās

Pedagogus
gan

Balvu

uzrunāja
novada

un

ar

talantīgiem
Balvu

sveica

vidusskolas skolotāja Inese Circene,

pašvaldības

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Gaida

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

Fengāne, Tilžas vidusskolas skolotāja

vadītāja Inta Kaļva, gan Balvu novada

Inta

pašvaldības

domes

priekšsēdētājs

Slišāne,

Bērzpils

vidusskolas

skolotāja

Ļena

Nikolajeva,

Aigars Pušpurs, kurš uzsvēra skolotāja

Mūzikas

skolas

skolotājs

lomu ikviena dzīvē: “Skolotājs –tā ir

Bormanis,

profesija, kuru ne katram ir lemts darīt.

skolotāja Lana Ceplīte, Balvu Sporta

Skolotājs savu darbu dara ar mīlestību,

skolas skolotājs Imants Kairišs, kurš

dara to tā, kā prasa likumdošana,

saņēma

un ne katrs var pieņemt izglītības

Viktors

noteikumus, skolotāja bargumu, bet

nomināciju “Par ilggadēju ieguldījumu

mums jāpieņem un jānovērtē tas, cik

mūzikas profesionālās ievirzes izglītībā

mīlestības skolotājs iegulda savā darbā,

un Balvu novada vārda popularizēšanā

ko skolotājs iegulda mūsu bērnos.

valstī”, kuru saskaņā ar nolikumu

Balvu

balvu.

Mākslas

Savukārt

Bormanis

Foto autors V.Kaņepe.

Ar

Aicina uz lekciju

ieguva

Balvu
Viktors
skolas

skolotājs
papildu

Stacijas pamatskolas direktore Ruta
Bukša (pirmā no kreisās) un Balvu
Bērnu un jauniešu centra direktore Olita Loseva, kuras vadītā iestāde saņēma
balvu vienā no nominācijām.
piešķīra konkursa organizatori.
Balvu

pirmsskolas

izglītības

iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Inese
Svelpe
„Par

saņēma
inovācijām

balvu

nominācijā

izglītības

iestādes

darbībā”, kurai tika pieteiktas arī Balvu
Profesionālās

un

vispārizglītojošās

Foto autors V.Kaņepe.

vidusskolas skolotāja Benita Urtāne un

Balvu pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Gunita Pugeja (pirmā no
kreisās) saņēma balvu nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un
vadību”, kurai tika izvirzītas arī Daina Mediniece, Ludmila Beļikova.

Balvu pamatskolas skolotāja Sarmīte
Kļanska.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktores
vietniece audzināšanas jomā Daina
Mediniece,

Balvu

pamatskolas

direktores vietniece izglītības jomā
Gunita Pugeja, Balvu Sporta skolas
direktore

Ludmila

Beļikova

tika

pieteiktas nominācijā „Par mūsdienīgu
izglītības darba organizāciju un vadību”.

19.oktobrī
plkst.10:00
uz
Balvu Centrālo bibliotēku aicināti
dramatisko un deju kolektīvu
vadītāji, kultūras namu un muzeju
darbinieki, vēsturisko tērpu dizaineri,
šuvēji, tautas tērpu darinātāji,
profesionālo
skolu
audzēkņi,
pasniedzēji un citi interesenti, lai
kopā ar kultūrvēsturnieci Ievu
Pīgozni papildinātu zināšanas lekcijā
„Vēsturiskais apģērbs un tautas
tērps Latgalē no 18.-21.gs.”
Par savu ierašanos informēt,
piezvanot pa telefonu 27870251 līdz
16.oktobrim!
Lekciju
organizē
biedrība
„nextHorizont”.

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales
reģiona attīstītības aģentūras, Valsts
kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas
valsts meži finansiālu atbalstu.

Aptauja
bērniem
un
pieaugušajiem ar invaliditāti
Labklājības ministrija atgādina,
ka joprojām tiek veikta aptauja par
personu ar invaliditāti iesaistīšanos
sportā
un
sportiskās/fiziskās
aktivitātēs.
Aptaujas
rezultāti
palīdzēs
noteikt,
kādi
uzlabojumi
ir
nepieciešami, lai cilvēki ar invaliditāti
varētu
iegūt
informāciju
par
iespējām nodarboties ar sev vēlamu
sporta veidu valstī un savā novadā.
Aptauja ir anonīma un tās
rezultāti
tiks
izmantoti
tikai
apkopotā veidā.
Aptauja pieejama: http://www.
lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91417aptauja-par-cilveku-ar-invaliditatiiesaistisanos-sporta
Nominācijā
pedagoga

„Par

debiju”

veiksmīgāko

balvu

saņēma

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
“Sienāzītis” skolotāja Gunta Grāmatiņa.
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestāde

(PII),

Tilžas

vidusskola

un

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde
“Sienāzītis”

tika

izvirzītas

balvas

saņemšanai nominācijā “Par inovācijām
izglītības

iestādes

darbībā”.

Balvu

Foto autors V.Kaņepe.

saņēma PII “Sienāzītis”.

Izvirzītie pedagogi nominācijai „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”. Galveno balvu saņēma
Imants Kairišs (trešais no kreisās).

Nominācijā “Par pilsonisko līdzdalību
novada un valsts izglītības un kultūrvides
veidošanā” tika pieteiktas divas izglītības
iestādes - Stacijas pamatskola, Balvu
Bērnu un jauniešu centrs.
Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā
teātra aktieris Ainārs Ančevskis, bet
vakara gaitā pedagogus priecēja grupa
“Ballīšu orķestris”.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 15.oktobris

SEMINĀRS PAR GUDRU UN ILGTSPĒJĪGU
SAIMNIEKOŠANU

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

LLKC Balvu konsultāciju birojs
aicina apmeklēt informatīvo semināru
“IEPAZĪSTI PERMAKULTŪRU - gudru
un
ilgtspējīgu
saimniekošanu”,
kurš tiek organizēts Valsts Lauku tīkla
pasākuma ietvaros 17.oktobrī.
Semināra sākums plkst.11:00
(semināra ilgums aptuveni 4 h).
Vieta: LLKC Balvu konsultāciju birojs,
Brīvības iela 46 a (2.stāva zāle).
Lektors MĀRIS NARVILS (LLKC
vecākais speciālists dārzkopībā).
Semināra laikā lektors runās par
šādām tēmām:
• Permakultūras pamatprincipi, to
jēga un izmantošana;

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aizvadītajā septembra domes sēdē deputātu starpā izveidojās diskusijas un
vārdu pārmaiņas par līdzekļu novirzīšanu novada pagastiem, kā arī par Balvu
Kultūras un atpūtas centra renovācijas gaitu.
Šajā sakarā vēlos atgādināt, kā to uzsvēru arī domes sēdes laikā, ka Balvu
novads ir vienota teritorija ar vienotu budžetu, līdz ar to arī vajadzības un finanšu
resursus pārdalām skatoties, kurā brīdī, kādai funkcijai vai teritorijai kas vairāk ir
nepieciešams.
Nepiekrītu izteicieniem par to, ka pagastu sakārtošanā tiek ieguldīts
nepietiekams apjoms finanšu līdzekļu. Šogad 9 no visiem 10 mūsu novada
pagastiem tika veikta grants ceļu pārbūve, šobrīd notiek Balvu pagasta
Naudaskalna ūdenstilpnes attīrīšana un labiekārtošana, līdzekļi piešķirti arī
Lazdulejas pagasta komunālai saimniecībai ūdens kvalitātes uzlabošanas
darbiem. Šie ir tikai daži no piemēriem, kas liecina, ka pagasti netiek atstāti
novārtā. Ar pagastu pārvaldniekiem pašvaldības vadība regulāri tiekas, lai
uzzinātu pagastu vajadzības un rastu variantus, lai tās apmierinātu.
Domes sēdē lēmām jautājumu par 4 cirsmu, kas atrodas pagastos, izsoļu
rīkošanu. Šis nebūt nav unikāls gadījums, šādi lēmumi pašvaldības pastāvēšanas
laikā ir pieņemti, jo pašvaldībai savi īpašumi ir jāapsaimnieko, tai skaitā arī
meži, kuriem noteiktā sasniegtā vecumā ir jāveic kopšanas cirtes. Šobrīd notiek
dokumentācijas sakārtošana, kam sekos cirsmu izsoles. Iegūtie līdzekļi nonāks
kopējā pašvaldības budžetā, un tikai tad tiks lemts, kādu funkciju nodrošināšanai
tos novirzīt.
Protams, liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu šobrīd tiek izlietoti tam, lai
tiktu pabeigti Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijas darbi un kultūras
iestāde ar “pilnu jaudu” sāktu strādāt, organizējot kultūras pasākumus. Diemžēl,
pašvaldība nenosaka šī brīža tirgus situāciju un būvniecības izmaksas. Mēs varam
vainot viens otru vai arī pieņemt situāciju tādu, kāda tā ir izveidojusies, un uz
lietām skatīties pozitīvāk – Balvos būs atjaunots, siltināts un modernizēts kultūras
nams!
Diemžēl mūsu sabiedrībā tā izveidojusies par normu – uz lietam skatīties
negatīvi, kritizēt un nenovērtēt to, kas mums ir. Tā, piemēram, izglītības jomā.
Mūsu bērni saņem brīvpusdienas, mācību līdzekļus sākumskolas klasēs,
pašvaldība nodrošina transportu, lai bērnus nogādātu uz un no izglītības
iestādes, pašvaldības profesionālās ievirzes skolu maksas ir tiešām nelielas,
papildus tam, bērni tiek arī apbalvoti par augstiem sasniegumiem mācībās.
Rumānijā, piemēram, netiek nodrošināta ne puse no uzskaitītā, Turcijā bērni
mācās pārblīvētās klasēs, kā tika secināts pēc ārvalstu viesu tikšanās ar vietnieci
Anitu Petrovu. Protams, mēs vienmēr vēlamies dzīvot vēl labāk, tomēr teikt, ka
pašvaldība un valsts neatbalsta ģimenes ar bērniem un nenodrošina bezmaksas
izglītību – nevar.
Protams, pašvaldībai ir jārisina problēmas, jāvirzās uz attīstību un jāplāno,
kā pašvaldības teritoriju padarīt uzņēmējiem un tūristiem pievilcīgu, tomēr šajā
rudenīgajā laikā, vērojot lapkriti aiz loga, aicinu ikvienu novērtēt to, kas mums ir
dots – sākot ar to, ka ir jumts virs galvas, ka blakus ir ģimene, draugi, beidzot ar
to, ka mūsu bērni var mācīties, ka varam baudīt kultūras un sporta pasākumus,
ka varam savā pilsētā dzīvot bez sastrēgumiem un mūžīgas steigas.

DOMES SĒDE

Šī gada 26.septembrī notika kārtējā
Balvu novada domes sēde, kurā
piedalījās 15 deputāti - Aigars Pušpurs,
Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Andris Bačuks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Eva Smirnova, Jānis Zakarīts. Sēdes
laikā izskatīti kopumā 52 jautājumi.
Iestājas biedrībā
Tika lemts izstāties no biedrības
„Latvijas Cīņas federācija”, Reģ.
Nr.40008032790, juridiskā adrese
Grostonas iela 6B, Rīga, LV – 1013,
un
iestāties
biedrībā
„Latvijas
Sporta
Cīņas
federācija”,
Reģ.
Nr.40008260071, juridiskā adrese
Tomsona iela 22 – 2/15, Rīga, LV –
1013. Balvu Sporta skolas direktore
tika pilnvarota pārstāvēt Balvu novada
pašvaldību minētajā biedrībā, ar
tiesībām pilnvarot citu Balvu Sporta
skolas darbinieku pārstāvēt Balvu
novada pašvaldību.
Veic izmaiņas pašvaldības ceļu
un ielu reģistrā
Sēdē lēma pievienot Balvu novada
pašvaldības B klases ceļam „Krutova
– Bukši” Vectilžas pagastā, pārbūvēto
ceļa posmu 286,06 m garumā,
izmainot ceļa kopgarumu no 450 m uz
736,06 m.
Nekustamo īpašumu jautājumi
Deputāti lēma apstiprināt zemes
ierīcības
projektu
nekustamajam
īpašumam „Rubeņi” Kubulu pagastā,
sadalīšanai četrās zemes vienībās.
Katrai
zemes
vienībai
piešķirts
nosaukums un noteikts zemes
lietošanas mērķis.
Sēdē lēma noteikt pašvaldībai
piederošajai neizīrētajai dzīvojamai
telpai Baznīcas ielā 7 – 40, Balvos,
Balvu novadā, speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas statusu.
Tika lemts piešķirt Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajai
zemes
vienībai adresi „Verpuļeva 573”,
Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV –
4501, un nodot atsavināšanai minēto
nekustamo īpašumu, kas sastāv no
vienas zemes vienības 0,1398 ha
platībā.
Sēdē lēma precizēt konfigurāciju
privātpersonai piederošajām divām
zemes vienībām Balvu pagastā.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Kubulu pagasta padomes 2008.

SEMINĀRS LAUKSAIMNIEKIEM UN MEŽ
SAIMNIEKIEM PAR AKTUALITĀTĒM NO LAD
SIA LLKC Balvu konsultāciju
birojs aicina Jūs šī gada 18.oktobrī
plkst. 11:00 apmeklēt bezmaksas
informatīvo semināru “Lauku attīstības
programmas
aktuālie
pasākumi
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem”.
Norises vieta: Balvu konsultāciju
birojs, Brīvības iela 46a, Balvi (2.stāva
zālē)
Programma:
• Aktualitātes no Lauku atbalsta
dienesta (LAD mobilā aplikācija,
valsts atbalsta pasākumi – daļēja
kredītprocentu dzēšana un dalība

pārtikas kvalitātes shēmā; provizoriskie platību maksājumu atbalsta izmaksas termiņi un apmēri; LIZ
apsekošana).
• Pasākums
materiālajos

“Ieguldījumi
aktīvos”.

Atbalsta

saņemšanas nosacījumi.
• ES

atbalsts

meža

īpašniekiem.

Pasākums “Saimniecību un mežu
apmeklējumi”.
• Atbildes uz jautājumiem.
Seminārs tiek organizēts Valsts
Lauku tīkla pasākumu ietvaros.
2.

• Augsnes auglības atjaunošana;
• Dārzkopība
permakultūras
skatījumā;
• Meža dārzs - ekosistēma ģimeņu
saimniecībām.
Māris
Narvils
ir
ne
tikai
teorētiķis, bet arī praktiķis. Viņš pēc
permakultūras principiem darbojas
savā saimniecībā Priekules novada
"Līgotēs", kur šogad tika aizvadīts arī
6.Permakultūras festivāls.
Sīkāka
informācija
un
pieteikšanās (līdz 16.10.) semināram
pa tālruni: 28629188 vai e-pastā:
arita.boka@llkc.lv.
Uz tikšanos!

gada
29.augusta
lēmumā
„Par
lauku apvidus zemes piekritību
Kubulu pašvaldībai un lauku apvidus
zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” (protokols Nr.8, 15.§),
lēmuma 4.punktu izsakot jaunā
redakcijā.
Nekustamajiem
īpašumiem
Bērzpils pagastā tika nolemts piešķirt
nosaukumus: „Dekna”, „Deknas aka”,
„Deknas purvs”, „Deknas veikals”,
„Deknas māja”.
Nekustamajam
īpašumam
Bērzpils pagastā, kas sastāv no divām
zemes vienībām, tika lemts piešķirt
nosaukumu „Kindzuļu mājas”.
Tika lemts nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu Celtnieku ielā
17, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv
no vienas zemes vienības 0,1175 ha
platībā.
Tika lemts slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās
zemes vienības daļas Daugavpils
ielā 83, Balvos, iznomāšanu ēkas
(garāžas k – 372, Daugavpils ielā 87,
Balvos) uzturēšanai. Ēkas uzturēšanai
nepieciešamā platība 83,32 kv.m.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt uz 15
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 28,00 gadā bez PVN.
Tika lemts pagarināt vairākus
zemes nomas līgumus ar fiziskām
personām
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību
nomu Bērzkalnes, Tilžas un Vectilžas
pagastos.
Sēdē tika lemts izbeigt 2013.gada
20.augustā Balvu novada pašvaldībā
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas
līgumu Nr.530 ar juridisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu nomu Partizānu
ielā 66, Balvos, ar kopējo platību 26,4
m2. Līgums pārtraukts uzkrāto parādu
dēļ.
Deputāti
lēma
par
vairāku
nekustamo īpašumu sadali Kubulu,
Bērzpils un Tilžas pagastos.
Tika lemta izdarīt grozījumu Balvu
novada Domes 2019.gada 25.jūlija
lēmumā „Par nekustamā īpašuma
„Jermolajevka”, Vīksnas pagastā, Balvu
novadā, sadali” (protokols Nr.12, 10.§),
izsakot lēmuma 3. un 4.punktu jaunā
redakcijā.
Sēdē lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 15.oktobris
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.20,
Pilsoņu ielā 31, Balvi, kas sastāv
no trīs istabu dzīvokļa 66,27 m2
platībā un kopīpašuma 6627/297053
domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, zemes (0,0085 ha platībā).
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.6,
Teātra ielā 13, Balvi, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 48,16 m2 platībā un
kopīpašuma 4816/61423 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes
(0,0049 ha platībā).
Tāpat sēdē lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē nekustamo īpašumu
„Zvaniņš”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts,
kas sastāv no zemes vienības 0,6816
ha platībā un būves – bērnudārza.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1406,00.
Ierīkos
suņu
apmācības
laukumu
Tika nolemts atļaut biedrībai
„Motoklubs Spieķi Vējā” noslēgt
zemes apakšnomas līgumu ar fizisku
personu par Balvu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Balvos, 0,18 ha platībā, iznomāšanu
suņu apmācības laukuma ierīkošanai.
Minētais laukums atradīsies netālu no
“vecās slidotavas”, un suņu apmācības
tur norisināsies vidēji divas reizes
nedēļā.
Lemj par īpašumu nomu
Tika lemts apstiprināt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Vīksnas pagastā 2,2048
ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
zemes nomas līgums uz 6 gadiem.
Nomas maksa EUR 152,00 bez PVN
gadā.
Sēdē
lēma
apstiprināt
nedzīvojamās
telpas
–
garāžas
Ezera ielā 37B k – 1, Balvos, 18,40
m2 kopplatībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
nedzīvojamo telpu nomas līgums uz
5 gadiem. Nomas maksa EUR 0,76/m2
bez PVN mēnesī.
Tika lemts apstiprināt nedzīvojamās
telpas – garāžas Ezera ielā 37B k – 1,
Balvos, 18,40 m2 kopplatībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts nedzīvojamo telpu nomas
līgums uz 5 gadiem. Nomas maksa
noteikta EUR 0,76/m2 bez PVN mēnesī.
Sēdē
lēma
apstiprināt
nedzīvojamās telpas Nr.22 Daugavpils
ielā 73A, Balvos, 31,60 m2 kopplatībā
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot
par
uzvarētāju
fizisku
personu, ar kuru tiks slēgts nomas
līgums uz 5 gadiem. Nomas maksa
EUR 1,00/m2 bez PVN mēnesī.
Deputāti lēma nodot nomai
rezerves zemes fonda zemes vienību
Kubulu pagastā 0,0723 ha platībā un
izsolīt nomas tiesības. Zemes gabala
nomas tiesību sākumcena noteikta
EUR 28,00 bez PVN gadā.
Sēdē lēma nodot nomai rezerves
zemes fonda zemes vienību Kubulu
pagastā 0,06 ha platībā un izsolīt
nomas tiesības. Zemes gabala nomas
tiesību sākumcena noteikta EUR 28,00
bez PVN gadā.
Tika lemts nodot nomai Balvu

novada
pašvaldībai
piekritīgās
zemes vienības daļu Balvu pagastā
0,12 ha platībā un izsolīt nomas
tiesības. Zemes gabala nomas tiesību
sākumcena noteikta EUR 28,00 bez
PVN gadā.
Deputāti lēma iznomāt mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Nr.15 Vidzemes ielā 2B, Balvos,
ar kopējo platību 47,6 m2, nosakot
nomas maksas sākumcenu EUR 0,91/
m2 bez PVN mēnesī.
Piešķir finansējumu
Sēdē lēma piešķirt no Balvu
novada
pašvaldības
2019.gada
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem
neparedzētajiem gadījumiem EUR 2
143,01 Lazdulejas pagasta komunālai
saimniecībai
ūdens
kvalitātes
uzlabošanas darbu apmaksai.
Lūgs aizņēmumus
Deputāti lēma izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2019.gada
27.jūnija lēmumā „Par aizņēmumu
Latvijas
–
Krievijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam projekta „Veco parku
jaunie dzīvesstāsti: dabas teritoriju
veiksmīgas pārvaldīšanas risinājumi”
realizācijai”
(sēdes
protokols
Nr,10,87.§), izsakot lēmuma 1.punktu
šādā redakcijā:
„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju Balvu novada
pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 109
155,00 ar izņemšanu vidējā termiņā
2019. – 2020.gadā uz 5 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada procentu
likmi
Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam projekta „Veco parku
jaunie dzīvesstāsti: dabas teritoriju
veiksmīgas pārvaldīšanas risinājumi” )
realizācijai.”.
Sēdē
lēma
lūgt
Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju Balvu
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu
EUR 41 755,00 ar izņemšanu vidējā
termiņā
2019. – 2020.gadā uz
5 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi
Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
projekta „Amatniecība bez robežām”
realizācijai.
Grozījums lēmumā
Izdarīt grozījumu Balvu novada
Domes 2019.gada 28.februāra lēmumā
„Par dalību projektu konkursā Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam „Tautu tērpa aksesuāri
Balvu novada pašdarbniekiem””(sēdes
protokols Nr.2,98.§), izsakot lēmuma
4.punktu šādā redakcijā: „4. Slēgt
līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem,
paredzot finansējumu Balvu novada
pašvaldības 2020.gada budžetā.”.
Tīrīs Naudaskalna ūdenskrātuvi
Tika lemts piešķirt finansējumu
Balvu
pagasta
Naudaskalna
ūdenskrātuves tīrīšanas un teritorijas

labiekārtošanai EUR 15 881,46 no
Balvu novada pašvaldības 2019.gada
speciālā budžetā apstiprinātajiem
dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
Budžeta grozījumi
Tika lemts pieņemt saistošo
noteikumu
Nr.20/2019
projektu
„Grozījumi Balvu novada Domes
24.01.2019 saistošajos noteikumos
Nr.1/2019
„Par
Balvu
novada
pašvaldības 2019.gada budžetu””.
Izsolīs cirsmas
Sēdē tika lemts atsavināt atklātā
izsolē kustamo mantu – cirsmu
nekustamajā
īpašumā
„Purva
priedes”, Balvu pagastā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 3846 003
0249, 1.kvartāla 3.nogabalā izcērtamā
platība 0,75 ha. Cirsmas nosacītā
sākumcena EUR 4 845,00.
Tika lemts atsavināt atklātā
izsolē kustamo mantu – cirsmas
nekustamajā
īpašumā
„Alojas”,
Vectilžas pagastā, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 3890 002 0088,
3.kvartāla 2., 3., 10. un 15.nogabalā
izcērtamā platība 2,09 ha. Cirsmas
nosacītā sākumcena EUR 8 345,00.
Deputāti lēma atsavināt atklātā
izsolē kustamo mantu – cirsmas
nekustamajā īpašumā „Kronīši”, Balvu
pagastā, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3846 001 0099, 2.kvartāla
1. un 3.nogabalā izcērtamā platība
5,24 ha. Cirsmas nosacītā sākumcena
EUR 28 145,00.
Tika lemts atsavināt atklātā izsolē
kustamo mantu – cirsmu nekustamajā
īpašumā
„Mežiņi”,
Lazdulejas
pagastā, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3866 002 0058, 1.kvartāla
1. un 3.nogabalā izcērtamā platība 2,4
ha. Cirsmas nosacītā sākumcena EUR
14 345,00.
Tika apstiprināti minēto cirsmu
izsoles noteikumi.
Neiegādās akcijas
Sakarā ar līdzekļu trūkumu tika
nolemts atcelt Balvu novada domes
2019.gada 27.jūlija lēmumu „Par
pirmtiesību izmantošanu uz AS „Balvu
enerģija” akciju iegādi” (protokols
Nr.10, 58.§) un atteikties iegādāties,
izmantojot pirmpirkuma tiesības,
akciju sabiedrības „Balvu Enerģija”
akcijas.
Izmaiņas pakalpojumu cenrādī
Deputāti lēma izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2018.gada
25.janvāra lēmumā „Par Balvu novada
pašvaldības Tilžas pagasta pārvaldes
maksas
pakalpojumu
cenrādi”
(protokols Nr.1, 19.§), papildinot
lēmuma pielikumu ar 5.punktu un
piezīmi par siltumenerģijas tarifu
fiziskām un juridiskām personām.
Lemj
par
izglītības
jomas
jautājumiem
Sēdē tika apstiprināta Balvu
novada
pašvaldības
izglītības
iestāžu izdevumu tāme pašvaldību
savstarpējiem
norēķiniem
par
izglītības
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem 2019.gadā.
Sēdē deputāti lēma apstiprināt
mērķdotācijas
sadalījumu
Balvu
novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 2019.gada 1.septembra
līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pēc viedokļu apmaiņām deputāti
3.

lēma apstiprināt Balvu novada
izglītības iestāžu vadītāju darba
intensitātes un personīgā darba
ieguldījuma
iestādes
attīstībā
izvērtēšanas
kritērijus,
nosakot
izglītības iestāžu vadītāju mēneša
darba algas likmes.
Sēdē lēma izdarīt grozījumu
Balvu
novada
Domes
2018.
gada 13.septembra lēmumā „Par
ēdināšanas
maksas
noteikšanu
Balvu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs” (sēdes protokols
Nr.11,57.§), izsakot 3.punktu jaunā
redakcijā.
Sēdē lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.19/2019 „Grozījumi
Balvu novada domes 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Balvu novada pašvaldības nolikums””
projektu, kurā svītrotas iestādes –
Tilžas internātpamatskola un Tilžas
pirsskolas izglītības iestāde.
Nosaka
izglītības
iestāžu
vadītāju algas
Sēdē tika apstiprinātas vispārējās
un profesionālās izglītības iestāžu un
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
mēneša darba algas likmes pirms
nodokļu nomaksas:
• Balvu Valsts ģimnāzijas direktoram
– EUR 1 253,00;
• Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas direktoram – EUR 1 242,00;
• Balvu pamatskolas direktoram –
EUR 1 226,00;
• Bērzpils vidusskolas direktoram –
EUR 1 098,00;
• Tilžas vidusskolas direktoram –
EUR 1 131,00;
• Stacijas pamatskolas direktoram –
EUR 1 088,00;
• Balvu Mūzikas skolas direktoram –
EUR 1 164,00;
• Balvu Mākslas skolas direktoram –
EUR 1 153,00;
• Balvu Sporta skolas direktoram –
EUR 1 207,00;
• Balvu Bērnu un jauniešu centra direktoram – EUR 1 035,00.
• Balvu PII „Sienāzītis” vadītājam –
EUR 1 098,00;
• Balvu PII „Pīlādzītis” vadītājam –
EUR 1 131,00;
• Kubulu PII „Ieviņa” vadītājam – EUR
1 028,00;
• Bērzkalnes PII vadītājam – EUR 1
043,00.
Tika apstiprinātas arī pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un
metodiķu mēneša darba algas likmes
pirms nodokļu nomaksas:
• Balvu PII „Sienāzītis” vadītāja vietniekam – EUR 845,00;
• Balvu PII „Pīlādzītis vadītāja vietniekam – EUR 887,00;
• Kubulu PII „Ieviņa” metodiķim –
EUR 802,00.
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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PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA VEICĒJĀM

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

3.oktobrī Balvu novada pašvaldībā
viesojās un tikās ar Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju
Aigaru Pušpuru Eiropas brīvprātīgā
darba veicējas Liāna no Armēnijas
un Helēna no Norvēģijas. Tikšanās
laikā tika pārrunāti dažādi jautājumi,
tostarp, kā abas meitenes jūtas Balvos.
Gan Liāna, gan Helēna atzina, ka
viņām patīk šis reģions, patīk pilsēta,
šeit ir mierīgi, lai arī cilvēki sākumā ir
atturīgi, bet, iepazīstot tuvāk, izrādās
ļoti draudzīgi un atsaucīgi. Abas
jaunietes cer apgūt ne tikai latviešu
valodu, bet arī itāļu valodu, kuru
būs iespēja mācīties Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Tika pārrunāti arī
globāli un politiski jautājumi, izrunāts,
kā notiek skolēnu ēdināšana, skolēnu

A. Pušpurs kopā ar BBJC direktori, darbiniecēm un brīvprātīgā darba veicējām.

nogādāšana mācību iestādēs un kā
noris iekļaujošā izglītība Norvēģijā un
Armēnijā. Jāatzīst, ka mūsu valstī un
novadā šajos jautājumos sniegtais
atbalsts

skolēniem

ir

ievērojami

lielāks.
Liāna

un

Helēna

jau

mazliet

vairāk nekā mēnesi dzīvo Balvos,
pateicoties

Eiropas

Solidaritātes

korpusa projektam “Give to get”. Šis
ir sadarbības projekts starp Viļakas un
Balvu novadu, kura laikā brīvprātīgā
darba

veicējas

organizēs

dažādas

aktivitātes, pasākumus, meistarklases,
darbnīcas, kā arī veicinās solidaritātes
un tolerances izpratni un pozitīvu
kultūru mijiedarbību pierobežā.

BALVOS AIZVADĪTAS PIRMĀS „PRĀTA SPĒLES” CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
Balvu teritoriālā organizācija, 2.vietu
- Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība,
bet 3.vietu - Medņevas sporta un
rehabilitācijas klubs.
Pēc apbalvošanas sirsnīgā gaisotnē
dalībnieki pakavējās pie kafijas galda.
Sarunu gaitā izskanēja priekšlikums

bet „cietie riekstiņi” jeb jautājumus
par mājsaimniecību, dabu, sportu un
kino sagatavoja skolotāja Skaidrīte
Veina, Dzintars Putniņš, Jānis un Ināra
Bodrovi. Zitas Pulčas un Jura Pošeika
sagatavotās tik pazīstamās latviešu
tautas mīklas izraisīja jautrību, bet tai
pat laikā daudziem sagādāja grūtības.
Ināra
Bodrova
pauda
savu
gandarījumu par iegūtām zināšanām,
interesantiem jautājumiem un silto un
sirsnīgo saskarsmi.
Savukārt „Prāta spēles” galvenais
tiesnesis Igors Kols pauda gandarījumu
par labu pasākumu, kā arī ļoti atzinīgi
novērtēja dalībnieku atsaucību un
augstu zināšanu līmeni. Viņš atzīmēja,
ka jautājumu sagatavotāji bija labi
pastrādājuši un ka par 1., 2. un 3. vietu
noritēja ļoti sīva cīņa.
Lūk, rezultāti! Godpilno 1. vietu
ieguva Latvijas Neredzīgo biedrības

par šāda pasākuma organizēšanu
gada nogalē.
Marija Duļbinska,
Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības
valdes priekšsēdētāja

Foto no personīgā arhīva.

28.septembrī Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas telpās
Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības
biedri priecājās uzņemt komandas
no Alūksnes invalīdu biedrības,
Gulbenes novada invalīdu biedrības,
Medņevas sporta un rehabilitācijas
kluba, Balvu pansionāta, Balvu
neredzīgo teritoriālās organizācijas,
kas bija sabraukuši „lauzt šķēpus”
par viserudītākās komandas titulu.
Šāds pasākums cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām tika organizēts pirmo reizi.
„Prāta spēles” dalībniekiem bija
jāatbild uz 100 jautājumiem. Spēlē bija
10 kārtas par atšķirīgām tēmām, un
katrā kārtā 10 jautājumi. Par literatūru,
folkloras varoņiem un sakāmvārdiem
jautājumus
sagatavoja
Viļakas
bibliotēkas direktore Rutta Jeromāne,
par vēsturi materiālus sagatavoja
Balvu Novada muzeja darbinieces,

Pasākuma dalībnieki ar lielu azartu pildīja uzdevumus.

BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAS ERASMUS+ PROJEKTA DALĪBNIEKU TIKŠANĀS
No

23.

septembra

līdz

27.

sniedz

projekta

emocionālajā

Turcijas,
valstu

darba

grupa

Rumānijas
skolotājus

uzņēma

un

Slovēnijas

un

skolēnus

Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE
PARTNERSHIPS

CULTURAL

“TRADITIONAL

CHILDRENS’

HERITAGE
GAMES”

ieguldījumu

bērnu

attīstībā,

sociālisekmē

stratēģisko domāšanu, attīsta kustību
koordināciju.
Pēc svinīgas sagaidīšanas, skanot
dalībvalstu un Latvijas Valsts himnām,
skolēnu

pašpārvaldes

jaunieši

ietvaros. Šī projekta dalībvalstis ir

ciemiņiem izrādīja skolu, muzeju, kam

Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija.

sekoja “ledus laušanas” aktivitātes.

Projekta

starptautiskas

Šajā dienā ciemiņi apmeklēja Balvu

sadarbības izveidošana un kultūras

Mūzikas un Mākslas skolu, piedalījās

mantojuma
un

mērķis

praksē

saglabāšana,
izmēģinot

atjaunojot

un

izzinot

radošajā darbnīcā, kuru vadīja Elita

spēles,

Teilāne, kā arī apmeklēja Balvu Novada

stiprinot

muzeju. Ar savu klātbūtni skolotājus
Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

tādējādi

-

pagodināja
ģimnāzijas
padomes
priekšsēdētāja Aija Mežale un vecāku
pārstāve Astra Tjunīte, priecējot
ciemiņus ar dziesmām un ģitārspēli, kā
arī cienājot ar zāļu tēju un pašizceptu
torti. Paldies vecāku pārstāvjiem par
aktīvu līdzdalību! Noslēgumā visi
apmeklēja Europeandinner, kur tikās
viesģimenes un ciemiņi.
Nedēļas laikā viesi apmeklēja
sporta nodarbības, kurās tika integrēti
dažādu spēļu elementi, piedalījās
angļu valodas mācību stundās un seno
latviešu tradīciju izzināšanas aktivitātēs
skolas bibliotēkā, kuras organizēja
11.a. klases skolēni un skolotāja Vineta
Muzaļevska, devās uz Alūksnes Dabas
muzeju „Vides labirints”. Trešdien visi
dalībnieki brauca uz Rīgu, lai dotos
izzinošā ekskursijā pa vecpilsētu, kā
arī piedalītos interaktīvās nodarbībās
Latvijas Brīvdabas muzejā.
Aizraujošs izrādījās spēļu festivāls.
To apmeklēja arī PII ,,Pīlādzītis” bērni,
kuri ārzemju viesiem iemācīja savas
spēles. Skolotāju delegācija apmeklēja
bērnudārzu un atzinīgi novērtēja
daudzveidīgo programmu un atbalsta
pasākumu
piedāvājumu
latviešu
bērniem.

komunikāciju paaudžu vidū. Spēles

septembrim Balvu Valsts ģimnāzijas

Projekta darba grupa ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci
A.Petrovu vizītes laikā pašvaldībā.
4.

Piektdien viesi noklausījās interešu
izglītības pulciņu uzstāšanos koncertā,
apmeklēja Balvu novada domi, tikās
ar domes priekšsēdētāja vietnieci
A.Petrovu un aktīvi diskutēja par
dalībvalstu
aktualitātēm
izglītībā,
brauca ar plostu pa Balvu ezeru,
sirsnīgā gaisotnē atvadījās no savām
viesģimenēm un devās mājupceļā,
paņemot līdzi siltas un pozitīvas
atmiņas no Balvos pavadītās nedēļas.
Paldies projekta darba grupai
un visiem, kuri iesaistījās aktivitāšu
plānošanā un realizēšanā! Paldies
Balvu Mākslas, Mūzikas skolām,
Novada muzejam, Balvu novada
pašvaldībai, IU ,,Valdogs”, sirsnīgs
paldies viesģimenēm, kas ne tikai
uzņēma savās ģimenēs skolēnus no
projekta dalībvalstīm, bet arī dāvāja
viņiem daļu no savas sirds siltuma!
Paldies ģimnāzijas skolēniem, kuri
sniedza
neaizmirstamu
koncertu
viesiem, kā arī viņu pedagogiem!
Inese Paidere,
BVĢ direktore
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BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA UZŅEM NORDPLUS
PROJEKTA VIESUS NO DĀNIJAS
prezentāciju par Latviju, kā arī vēlāk
izrādīja skolu. Tā kā viens no projekta
mērķiem ir apmainīties ar idejām par
IKT pielietojumu mācību procesā,
Dāņu skolotājiem un skolēniem bija
iespēja apmeklēt 4 mācību stundas:
informātikas stundu vadīja Andris
Līcītis, bioloģiju – Iluta Balule, fiziku
– Edgars Kamenders, matemātiku
– Benita Urtāne. Latviešu valodas
skolotājas – Gunita Čubare un Anna
Krēmane, viesiem parādīja senās
latviešu rotaļas, kuru laikā varēja arī
apgūt dažus vārdus latviešu valodā.
Pēcpusdienā
Nordplus
projekta
dalībnieki, lai uzzinātu, kā tehnoloģijas
var tikt pielietotas darba pasaulē,
devās uz z/s “Kotiņi”, kura ir viena
no modernākajām saimniecībām
Latvijā. Pēc saimniecības apskates
Rekovas
dzirnavās
bija
iespēja
arī nogaršot gardus ēdienus, kas
tapuši no saimniecībā izaudzētājiem
produktiem.
Ēdienu
baudīšanu
papildināja folkloras kopas “Upīte”
priekšnesumi, un projekta dalībnieki
arī paši tika iesaistīti tautisko deju
dejošanā.
Lai veicinātu skolēnos interesi
par tehnoloģijām un zinātni, trešdien
projekta dalībnieki devās ekskursijā
uz Tartu zinātnes centru AHHAA.
Šī vieta aizrāva gan skolēnus, gan
skolotājus, un laiks paskrēja nemanot,
jo bija iespēja izmēģināt “Pamēģini
pats” eksponātus, kas izvietoti 3000
kvadrātmetru lielā platībā, kā arī šajā
laikā norisinājās izstāde “Skrējiens
kosmosā”, kur savām acīm varēja

Foto no BPVV arhīva.

Laika
posmā
no
2019.gada
30.septembra līdz 4.oktobrim Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola (turpmāk tekstā BPVV)
Nordplus Junior projekta „ICT and
Culture - Learn about 21st century skills
and other cultures” ietvaros uzņēma
ciemiņus no Dānijas – 4 skolotājus
un 19 skolēnus. Projekta mērķis
ir apmainīties ar labās prakses
piemēriem par IKT pielietojumu
mācību stundās un parādīt skolēniem
IKT prasmju nozīmīgumu mūsdienu
darba pasaulē, kā arī dot iespēju
iepazīt citas kultūras.
Pirmdienas rītā BPVV projektu
koordinatore Inga Kaļva un angļu
valodas skolotāja Inese Circene ar 19
skolēniem devās uz Rīgas lidostu, lai
sagaidītu ciemiņus un pēc tam kopīgi
dotos iepazīt Rīgas vecpilsētu. Tālāk
ceļš veda uz Turaidas muzejrezervātu,
kurš bija īpaši skaists, jo gleznainajā
Gaujas senlejā bija sācies zelta rudens.
Šeit dāņu un latviešu skolēni jauktās
grupās spēlēja orientēšanās spēli,
aktīvi izpētot Turaidas muzejrezervāta
teritoriju un iesaistoties atbilžu
meklēšanā. Diena paskrēja ātri, un
tikai vakarā visi ieradās Balvos.
Otrdien projekta dalībniekiem bija
iespēja iepazīt Balvu Profesionālo
un vispārizglītojošo vidusskolu, kur
no rīta viesus aktu zālē ar uzrunu
sveica skolas direktore Biruta Vizule
un skolēni – Linda Balule un Oskars
Koliņš – priecēja ar tautu dejas
priekšnesumu. Skolnieces – Laura
Garā un Daniela Sindija Vizule, rādīja

Projektā iesaistītie skolēni un pedagogi.
redzēt: Sputnik - mākslīgo pavadoni,
kas ir bijis kosmosā, īstus skafandrus,
teleskopus un citas kosmosa apguves
un mērierīces no pašiem kosmosa
apguves pirmsākumiem līdz pat
mūsdienām.
Ceturtdien dāņu viesi apmeklēja
Balvu Novada muzeju, lai uzzinātu
vairāk par novada kultūru un vēsturi.
Tika izstaigāts Balvu pilsētas centrs
un apskatīti tūrisma apskates objekti.
Pēcpusdienā profesionālo priekšmetu
skolotāji vadīja meistardarbnīcas,
kurās meitenes varēja izgatavot
ceļojumu spilvenu, bet zēni - koka
svečturi un, izmantojot CNC iekārtu,
iegravēt tajā uzrakstu. Vakarā sekoja
projekta kopsavilkums, jo piektdien
agri no rīta dāņu grupai bija jādodas

mājupceļā.
Šī nedēļa deva daudz jaunu
iespaidu gan viesiem, gan mūsu skolas
skolēniem, kuri ar nepacietību gaida
pavasari, lai atkal tiktos ar jaunajiem
draugiem Dānijā.
Paldies
visiem
projektā
iesaistītajiem
skolotājiem
un
skolēniem
par
ieguldīto
darbu
projekta aktivitāšu realizēšanā!
Inese Circene,
BPVV angļu valodas skolotāja

DEJU KOPA „PĀRIS” NOSVINĒJUSI 25 GADU JUBILEJU
gan dejošanā, gan arī šajā pasākumā
- bērni Edgars un Ilze! Arī viņi ir „Pāra”
dejotāji. Daudzus gadus dejojuši
Gunta un Artūrs Upīši, Ilze Pundure,
Valentīns Mežals, Gints un Sandra
Circeņi, Aigars un Skaidrīte Keiši, Jugita
un Jānis Boldāni, Helēna un Edgars
Ločmeļi.
Interesantus un jautrus stāstus
par „Pārī” izdejoto laiku stāstīja Ilga
Markova, Andris Pakalnītis. Dejotāju
dzīvesbiedri, kuri paši nedejo, arī tika
aicināti piedalīties, jo, ja no ģimenes
dejo arī viens, tāpat procesā ir iesaistīti
visi! Jānāk uz koncertiem, jāklausās
iespaidos, pārdzīvojumos, jāpalīdz
tautu tērpu sakārtot un ceļā pavadīt.
Dejotāji ir atraktīva tauta, tāpēc
labprāt
iesaistījās
arī
dažādās
aktivitātēs, piemēram,
kurš ātrāk
un labāk sasies pastalas. Ekspertes
Maruta un Skaidrīte vērtēja arī kvalitāti,
lai pēc pirmā dejas soļa nepaliek
basām kājām. Jautri gāja ar tautu
meitas un tautu dēla saģērbšanu.
Puišu komanda (Gints Circenis, Aigars
Keišs, Vladimirs Oļipovs un Edgars
Jermacāns) sacentās ar meitām
(Annu Punduri, Lidiju Ločmeli, Sandru
Circeni, Marutu Ločmeli). Beigās, pēc
jautrā procesa, dejotāju pāris Skaidrīte
Pakalnīte un Francis Ločmelis tiešam
izskatījās pēc tīri sakarīga dejotāju

pāra. Tika konstatēts, ka, protams,
vieglāk un ātrāk ir saģērbt tautu dēlu,
bet puiši nekrita panikā un arī vadītāju
Skaidrīti, kaut lēnāk un izmantojot
neatļautus paņēmienus, bet sapucēja
godam! Pārējie pasākuma apmeklētāji
nolēma, ka tas būs nedaudz stilizēts
tautu tērps un, iesmaidot par jostu
siešanas veidu, atļāva arī izģērbt abus
modeļus. Tas jau gāja raitāk!
„Vakara sākumā ar humoru
izteiktais brīdinājums, ka atkarība uz
deju iedzimst un pielīp, lai piepildās

visiem! Piekrītu teicienam, ka bijušo
dejotāju nav, lai arī cilvēks vairs varbūt
nedejo nevienā kolektīvā, tomēr staltā
stāja, iznesība, labs humors un iegūtās
saskarsmes prasmes paliek. Un arī
interese skatīties, kā citi dejo, just līdzi
un atbalstīt”, tā par dejotājiem saka
pasākuma organizatore Zita Mežale.
Zita Mežale,
Briežuciema pagasta kultūras
pasākumu organizatore

Foto no personīgā arhīva.

„Dejošana vairo fizisko un garīgo
labsajūtu, vairo veselību un uzlabo
stāju. Un dejojot izdalās tāds pat
hormons kā pirmo reizi iemīloties,
tāpēc dejotāji vienmēr ir jauni. Esat
sveicināti, jaunieši, Briežuciemā tējas
vakarā!” ar šādiem vārdiem tika iesāks
bijušo un esošo dejotāju pasākums
Briežuciemā.
Satikās, atmiņās dalījās, dejoja un
priecājās gan esošie dejotāji, gan tie,
kuri dejojuši pirms 20 un vairāk gadiem.
Vadītāja Skaidrīte Pakalnīte, kura
kolektīvu vadījusi visus 25 gadus, kopā
ar etnogrāfiskā ansambļa vadītāju
Marutu Ločmeli, kura pirmā pirms 25
gadiem pirmajiem dancotājiem mācīja
etnogrāfisko deju soļus, arī šajā vakarā
sauca visus uz kopdeju. Visu paaudžu
dejotājus uzrunāja un sveica pagasta
pārvaldes vadītāja Anastasija Gabrāne
un „Soldanī”’ ar skaistām dziesmām.
Toreizējā kluba vadītāja Lidija
Ločmele
atcerējās
kolektīva
dibināšanas pirmsākumus, abi ar
dzīvesbiedru Franci kolektīvā dejojuši
vairāk kā 20 gadus. Arī Anitai un Aldim
Punduriem daudz izdejotu gadu, deju
un atmiņu. Žēl, ka pasākumā šoreiz
nevarēja piedalīties Vija un Jāzeps
Jermacāni, kuri kolektīvā sākuši dejot
no pirmsākumiem un dejo arī tagad.
Bet Jermacānu saimi ir kas pārstāv

Meitu komanda saģērbusi tautu dēlu ātrāk kā puišu komanda un lepnas ar to (no
kreisās Anna Pundure, Lidija Ločmele, Francis Ločmelis, Maruta Ločmele, Sandra
Circene).
5.
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NOSKAIDROTI GADA BALVAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ NOMINANTI
6. Gada mājražotājs/amatnieks – 7 pretendenti:

30. septembrī noslēdzās Balvu novada pašvaldības izsludinātais konkurss
“Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019”.
Paldies iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumu pārstāvjiem, komersantiem,
biedrībām un iestādēm par aktīvo piedalīšanos konkursā un pieteikuma anketu
aizpildīšanu, kā rezultātā “Balvu novada gada balvai uzņēmējdarbībā 2019” tika
pieteikti pretendenti deviņās nominācijās:

Saimniecība „Ozollapas”, Maču ģimene, Kubulu pagasts;
ZS „Dižarāji”, īpašnieki Ilona, Ivars Seņkas, Bērzpils pagasts;
IK “3DART”, īpašnieks Dāvis Keiselis, Balvi;
Arnita Melberga, Balvi;
Elīna Kalniņa, Benorse koka dizains, Balvu pagasts;
IK ”Kolnasāta”, īpašnieks Dainis Rakstiņš, Bērzpils pagasts;
Anita Kairiša, Balvi.

1.Gada lauksaimnieks - 8 pretendenti:
Saimniecība „Ozollapas”, Māris Mačs, Kubulu pagasts;
ZS „LĪČI”, īpašnieks Jānis Auziņš, Kubulu pagasts;
ZS „ODZĪTES” īpašniece, Aija Supe, Lazdulejas pagasts;
ZS ”OŠSALAS”, īpašniece Silvija Salmane, Lazdulejas pagasts;
ZS „Dobenieki”, īpašniece Liene Ivanova, Balvu pagasts;
ZS „IČMALAS”, īpašnieks, Jānis Romāns, Krišjāņu pagasts;
Emīls Jauntēvs , Balvu pagasts;
SIA „Ciemiņi2012”, valdes loceklis Jānis Lielbārdis, Vīksnas pagasts.

7. Gada ģimenes uzņēmums – 9 pretendenti:
IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi;
SIA „AUTO2AA”, valdes loceklis Agris Apšenieks, Kubulu pagasts;
SIA „RILO”, valdes priekšsēdētāja Inese Šaicāne, Balvi;
Rančo „Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone–Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu
pagasts;
Ziedu veikals “Orhideja”, īpašniece Sanita Zača, Balvi;
SIA „Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide , Balvi;
ZS „Lāčumigas”, īpašnieks Imants Langovskis, Briežuciema pagasts;
SIA „SENDA Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne, Balvi;
ZS „AUSTRUMOZOLI”, īpašnieks Jurijs Logins, Briežuciema pagasts.

2. Novada tēla popularizētājs - 9 pretendenti:
Rančo „Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone–Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu
pagasts;
Biedrība „Balvu karate klubs”, Jānis Kozlovskis, Balvu pagasts;
Biedrība “Motoklubs Spieķi Vējā”, Andis Grāvītis, Balvi;
Elīna Kalniņa, Benorse koka dizains, Balvu pagasts;
SIA „Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, Balvi;
SIA „TAKO SD”,valdes priekšsēdētājs Tālis Korlašs, valdes loceklis Aldis Korlašs,
Balvi;
Biedrība ”Rūsa vējā”/ SIA” NORTH LATGALLIAN FIREWOOD”, valdes loceklis
Kaspars Romanovs, Tilžas pagasts;
Konstantīns Timofejevs, Balvu pagasts;
SIA „SENDA Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne, Balvi.

8. Gada darba devējs – 6 pretendenti:
SIA „Balvu bildes”, valdes locekle Natālija Noskova, Balvi;
SIA „Balvi Flora”, valdes loceklis Ivars Zaharāns, Balvu pagasts;
SIA „GG Fabrika”, valdes loceklis Agnis Krūzītis, Kubulu pagasts;
SIA “BTRS”, valdes priekšsēdētājs Raimonds Trubņiks, Balvi;
SIA „Senda Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne , Balvi;
SIA „LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts.
9. Gada sadarbības partneris – 8 pretendenti:
SIA „Senda Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne, Balvi;
IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi;
SIA „LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts;
SIA „AUTO2AA”, valdes loceklis Agris Apšenieks, Kubulu pagasts;
ZS „Sīļi”, īpašniece Biruta Circene, Kubulu pagasts;
Biedrība „Mednieku un makšķernieku klubs „Kubuli””, Vilberts Liepiņš, Kubulu
pagasts;
Biedrība „PRO.ini”, Ingūna Andersone, Kubulu pagasts;
Māris Lāpāns, Balvi.

3.Gada jaunais uzņēmējs – 15 pretendenti:
SIA „TAKO SD”, valdes priekšsēdētājs Tālis Korlašs, valdes loceklis Aldis
Korlašs, Balvi;
Rančo „Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone –Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu
pagasts;
SIA „Timber Kit”, valdes loceklis Jānis Igaunis, Balvi;
Elīna Kalniņa, Benorse koka dizains, Balvu pagasts;
Emīls Jauntēvs , Balvu pagasts;
Elvis Supe, Bērzkalnes pagasts;
SIA “Zaļie vītoli”, valdes loceklis Gunārs Baraņņiks, Vīksnas pagasts;
IK „Aiga Jansone”, īpašniece Aiga Jansone, Balvi;
Agris Andrups, Tilžas pagasts;
SIA BMN DIESEL, valdes loceklis Niks Bukovskis, Kubulu pagasts;
Dekorēšanas studija “LaMur flowers”, īpašniece Jeļena Golovņeva, Balvi;
SIA „CBOX”, valdes priekšsēdētāja Laila Saide, Vīksnas pagasts;
SIA „MP Dizains”, Māris Polis, Balvi;
IK “3DART”, īpašnieks Dāvis Keiselis, Balvi;
SIA „AUTO2AA”, valdes loceklis Agris Apšenieks, Kubulu pagasts.

Konkursa norises nodrošināšanai tika izveidota vērtēšanas komisija: komisijas
priekšsēdētāja Eva Smirnova – Balvu novada pašvaldības domes deputāte, Anita
Petrova – Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece, Pēteris
Kalniņš – Balvu novada pašvaldības domes deputāts, Ineta Bordāne -Balvu
novada pašvaldības ZLBC tūrisma organizatore, Gunta Božoka-Balvu novada
pašvaldības ZLBC uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste, Aivars Kindzuls – Balvu
novada pašvaldības domes deputāts, Ivars Logins- Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Balvu biroja vadītājs. Komiteja izvērtē iesniegtos pieteikumus un
izvirzija uzvarētājus gada balvas saņemšanai katrā no nominācijām.
Uzvarētāji tiks godināti svinīgajā pasākumā “Balvu novada gada balva
uzņēmējdarbībā 2019” 22. novembrī Kubulu pagasta kultūras namā.

4. Gada pakalpojumu sniedzējs – 16 pretendenti:
SIA „Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide , Balvi;
SIA „5V”, valdes priekšsēdētājs Juris Verjanovs, Balvi;
ZS „Vecpils1”, īpašnieks Uldis Kindzulis, Bērzpils pagasts;
Aiga Keisele, Balvi;
SIA „WAKE UP”, valdes loceklis Jānis Jauntēvs , Balvu pagasts;
Santas Roginskas kosmetoloģijas privātprakse, Balvi;
SIA “Aiva V”, valdes priekšsēdētājs Vairis Bukšs, Kubulu pagasts;
Māris Lāpāns, Balvi;
Ingrīda Supe, Balvi;
Inta Ozola, Balvi;
Tatjana Vinogradova, Balvi;
SIA „Mārbera”, valdes locekle Mārīte Berķe, Lazdulejas pagasts;
SIA “Amati projekts”, valdes locekle Elīna Kaļva , Bērzkalnes pagasts;
IK „JJ KRONĪŠI”, īpašnieks Jāzeps Jermacāns, Briežuciema pagasts;
AS „Citadele Banka” Balvu filiāle, Balvi;
Dzintars Rozītis, Kubulu pagasts.

IZSOLES

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Zvaniņš” Krišjāņos, Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no zemes vienības 0,6816 ha platībā,
kadastra Nr. 38560040162 (kadastra
apzīmējums 38560040162) un būves
– bērnudārza (kadastra apzīmējums
38560040162001). Izsoles sākumcena
– EUR 1406,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā
”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt

5. Gada tirgotājs – 8 pretendenti:
ZS „Dižarāji”, īpašnieki Ilona, Ivars Seņkas, Bērzpils pagasts;
Saimniecība „Ozollapas”, Maču ģimene, Kubulu pagasts;
Veikals “Avēnija”, īpašniece Elita Keiša, Balvi;
IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi;
Veikals “Pure”, valdes locekle Līga Pure, Balvi/Alūksne;
SIA „Lekos”, valdes priekšsēdētāja, Ludmila Šupilova, Kubulu pagasts;
SIA „SENDA Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne, Balvi;
SIA „HB Latgale”, valdes locekle Gunta Bulavina, Balvi.
6.

izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2019. gada
11.novembrim plkst. 16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2019.
gada
11.novembrim
plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 140,60,
un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 Balvu novada
pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622,
bankas AS “Citadele banka” kontā LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada
12.novembrī plkst. 15.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu cirsmu nekustamajā īpašumā “Purva
priedes”, Balvu pagastā, Balvu novadā,

fakss + 371 64522453, e – pasts: dome@balvi.lv

LATVIJAS REPUBLIKA

APSTIPRINĀTI

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

ar Balvu
novada Domes
“Balvu
Novada
Ziņas”,
15.oktobris
Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils
ielā 1A, Balvos,
Balvu novadā,
LV –2019.gada
4501, tālrunis + 371
64522453

kadastra
Nr.38460030249,
zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu
38460030249, 1.kvartāla 3.nogabalā
izcērtamā platība - 0,75 ha. Izsoles
sākumcena – EUR 4845,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā
”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns.”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2019.
gada 21.oktobrim plkst.16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2019.gada 21.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 484,50, un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622,
bankas
AS “Citadele banka” kontā - LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada
22.oktobrī plkst. 13.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu cirsmu nekustamajā īpašumā “Alojas”,
Vectilžas pagastā, Balvu novadā,
kadastra
Nr.38900010094,
zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu
38900020088, 3.kvartāla 1., 3., 10 un
15. nogabalā izcērtamā platība ir 2,09
ha. Izsoles sākumcena – EUR 8345,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā
”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2019.
gada 21.oktobrim plkst.16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2019.gada 21.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 834,50, un reģistrācijas maksa
EUR 5,00 Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622,
bankas
AS “Citadele banka” kontā - LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada
22.oktobrī plkst. 14.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar

2019.gada 26.septembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.14, 26.§)

fakss + 371 64522453, e – pasts: dome@balvi.lv

augšupejošu soli kustamo mantu cirsmu nekustamajā īpašumā “Kronīši”,
Balvu pagastā, Balvu novadā, kadastra
Nr.38460060116, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 38460010099,
2.kvartāla 1.un 3 nogabalā izcērtamā
platība 5,24 ha. Izsoles sākumcena –
EUR 28145,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā
”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2019.
gada 21.oktobrim plkst.16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2019.gada 21.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 2814,50, un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 Balvu novada
pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622,
bankas AS “Citadele banka” kontā - LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada
22.oktobrī plkst. 13.20.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 26.septembra
lēmumu (sēdes prot.Nr.19/2019
Nr.14, 26.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā

2019.gada 26.septembrī

GROZĪJUMI 2009.GADA
1.JŪLIJA NOTEIKUMI
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
SAISTOŠIE
novadā
„BALVU NOVADA Balvu
PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS”
Nr.19/2019

2019.gada 26.septembrī

Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”
21.panta pirmās
daļas
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS
NR.1
1.punktu un 24.pantu

GROZĪJUMI 2009.GADA 1.JŪLIJA
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada
Izdoti pamatojoties uz likuma
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.1.svītrot 6.26.apakšpunktu;
1.punktu un 24.pantu
1.2.svītrot 6.31.apakšpunktu;
1.3.izteikt
Noteikumu
2.pielikumu
„Balvu
novada
iestāžunoteikumos
un aģentūru
pakļautība”
jaunā
Balvu
novada Domes
2009.gada
1.jūlija
saistošajos
Nr.1
„Balvu novada
1. Izdarīt
redakcijā.
pašvaldības
nolikums” šādus grozījumus:
1.1.svītrot 6.26.apakšpunktu;
Pielikumā:
Balvu
novada iestāžu un aģentūru pakļautība” uz 1 (vienas) lapas.
1.2.svītrot
6.31.apakšpunktu;
1.3.izteikt Noteikumu 2.pielikumu „Balvu novada iestāžu un aģentūru pakļautība” jaunā
redakcijā.
Pielikumā: Balvu novada iestāžu un aģentūru pakļautība” uz 1 (vienas) lapas.

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

BALVU NOVADA IESTĀŽU UN AĢENTŪRU PAKĻAUTĪBA

Izpilddirektors

2.pielikums
pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.1

(

Izpilddirektora vietnieks

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde

Balvu novada
pašvaldība
(Domes administrācija)
Balvu novada
pašvaldības
„Pansionāts
„Balvi””

P/a
„SAN – TEX”

Balvu novada
pašvaldības
Būvvalde

Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļa
Balvu novada
pašvaldības policija

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu cirsmu nekustamajā īpašumā “Mežiņi”,
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 38660020058, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu
38660020058, 1.kvartāla 1. un 3
nogabalā izcērtamā platība 2,4 ha.
Izsoles sākumcena – EUR 14345,00
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā
”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2019.
gada 21.oktobrim plkst.16.30, Balvos,
Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2019.gada 21.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 1434,50, un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 Balvu novada
pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622,
bankas AS “Citadele banka” kontā - LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada
22.oktobrī plkst. 13.40.

1.pielikums
Balvu novada Domes
2019.gada 26.septembra
sasitošajiem noteikumiem Nr.19

Balvu pagasta
pārvalde

Bērzkalnes
pagasta pārvalde

Bērzpils pagasta
pārvalde

Briežuciema
pagasta pārvalde

Krišjāņu pagasta
pārvalde

Kubulu pagasta
pārvalde

Lazdulejas
pagasta pārvalde

Tilžas pagasta
pārvalde

Balvu Valsts ģimnāzija;
Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola;
Bērzpils vidusskola;
Tilžas vidusskola;
Balvu pamatskola;
Stacijas pamatskola;
Balvu PII „Pīlādzītis”;
Balvu PII „Sienāzītis”;
Bērzkalnes PII;
Kubulu PII „Ieviņa”.
Balvu kultūras un atpūtas
centrs
Balvi centrālā bibliotēka
Balvu novada muzejs

Vectilžas pagasta
pārvalde

Balvu novada
bāriņtiesa

Balvu sporta centrs
Balvu Mūzikas skola;
Balvu mākslas skola;
Balvu Sporta skola

Vīksnas pagasta
pārvalde

Bērnu un jauniešu centrs

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gadaPIELIKUMS
26.septembra
Balvu
novada
Domes
lēmumam (sēdes
prot.
Nr.14,
26.§)
2019.gada 26.septembra
lēmumam (sēdes prot. Nr.14, 26.§)

LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
LATVIJAS REPUBLIKA

Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501, tālrunis + 371 64522453
BALVU
PAŠVALDĪBA
fakss + 371NOVADA
64522453, e – pasts:
dome@balvi.lv
Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
Balvu novadā, LV – 4501, tālrunis + 371 64522453
Balvos
fakss + 371 64522453, e – pasts: dome@balvi.lv

Balvos
PASKAIDROJUMA
RAKSTS

par Balvu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.19/2019
PASKAIDROJUMA
RAKSTS
„Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos
Nr.1 „Balvu novada pašvaldības
par Balvu novada domes 2019.gada
26.septembra
nolikums””
projektusaistošo noteikumu Nr.19/2019
„Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības
nolikums”” projektu
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
Paskaidrojuma
informācija
Noteikumi groza BalvuNorādāmā
novada pašvaldības
nolikumu. Grozījumos ir
raksta sadaļas
1. Īss projekts satura
paredzēts svītrot 2 (divas) Balvu novada pašvaldības izglītības iestādes
Noteikumi
groza Balvu novada
nolikumu.
Grozījumos
ir
izklāsts
– Tilžas internātpamatskolu
un pašvaldības
Tilžas pirmsskolas
izglītības
iestādi,
1. Īss projekts satura
paredzēts
svītrot 2 (divas) Balvu novada pašvaldības izglītības iestādes
kuras ir likvidētas.
izklāsts
– Tilžas internātpamatskolu un Tilžas pirmsskolas izglītības iestādi,
kuras ir likvidētas.
2. Projekta
nepieciešamības
Nolikumam ir jāatspoguļo pašvaldības pārvaldes struktūra.
2.
Projekta
pamatojums
nepieciešamības
Nolikumam ir jāatspoguļo pašvaldības pārvaldes struktūra.
pamatojums
3. Projekta ietekme uz
Nav
pašvaldības budžetu
3. Projekta ietekme uz
Nav
pašvaldības budžetu
4. Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Nav
4.
Projekta ietekme
pašvaldības
teritorijāuz
uzņēmējdarbības vidi
Nav
pašvaldības teritorijā
5. Projekta ietekme uz
administratīvajām
Nav
5.
Projekta ietekme uz
procedūrām
administratīvajām
Nav
6. Konsultācijas ar
procedūrām
Nav
privātpersonām
6. Konsultācijas ar
Nav
privātpersonām

7.

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 15.oktobris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

18.oktobrī
“Grāmatu
svētki”
sadarbībā ar Zvaigzne ABC. Plkst.11:00
atklāšana Balvu pamatskolā.
18.oktobrī plkst.11:30 Tikšanās
ar grāmatu autoru Dzintaru Tilaku
Balvu Mūzikas skolā. Viņš pastāstīs
par piedzīvojumiem un satiktajiem
cilvēkiem.
18.oktobrī
Grāmatu
svētku
ietvaros orientēšanās pie Balvu
pamatskolas. Starts no plkst.12:0015:00.
18.oktobrī plkst.12:00 Tikšanās
ar grāmatu autori Marutu Kusiņu
Sociālajā dienestā. Maruta pastāstīts
par savvaļas ziedu daudzveidību un
augu izmantošanu ārstniecībā.
18.oktobrī plkst.13:00 Tikšanās
ar grāmatu autoru Dzintaru Tilaku
Balvu pamatskolā. Viņš pastāstīs
par piedzīvojumiem un satiktajiem
cilvēkiem.
18.oktobrī plkst. 14:00 Grāmatu
svētku ietvaros lekcija “Parunāsim par
disleksiju” Balvu pamatskolā.
18.oktobrī
plkst.14:00
Tikšanās ar noplēšamā kalendāra
veidotāju Gundegu Sēju Sociālajā
dienestā. Gundega pastāstīs, kā top
noplēšamais kalendārs.
18.oktobrī plkst.19:00 Pasākums
jauniešiem - Bolwen Dynamite Fest
2019 Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
19.oktobrī plkst.10:00 Lekcija
„Vēsturiskais apģērbs un tautas
tērps Latgalē no 18.-21.gs.” Balvu
Centrālajā bibliotēkā. Lekciju vadīs
kultūrvēsturniece Ieva Pīgozne. Par
savu ierašanos informēt, piezvanot pa
telefonu 27870251 līdz 16.oktobrim!
19.oktobrī plkst.11:00 Balvu
Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā aicina 3-4gadīgus bērnus kopā
ar vecākiem pavadīt laiku bibliotēkā!
Pieteikšanās un sīkāka informācija
64522160,
diana@balvurcb.lv
vai
personīgi bibliotēkā!
21.oktobrī plkst.17:30 Gudru
vecāku skolas izglītojošs pasākums
“Bērnu redzes veselības un redzes
vingrinājumi,
optiskās
uztveres
attīstīšana” Balvu muižā 56.kab.
(otrais stāvs).
25.oktobrī plkst.11:00 Aktīvās
darba gaitas beigušo pedagogu
tikšanās.
Mīļi
aicināti,
iepriekš
piesakoties savā izglītības iestādē!

26.oktobrī plkst.19:00 Pasākums
tiem pagasta iedzīvotajiem, kuriem
ap 50 un vairāk Briežuciema tautas
namā. Īpaši gaidīsim un aicinām
piedalīties pensionārus! Par dalību
paziņot Zitai vai pagasta pārvaldē līdz
22.oktobrim! Dalības maksa 5,00 EUR.

BALVU PAGASTĀ
18.oktobrī plkst.12:30 Tikšanās
ar noplēšamā kalendāra veidotāju
Gundegu
Sēju
Balvu
pagasta
bibliotēkā. Gundega pastāstīs, kā top
noplēšamais kalendārs.

BĒRZPILS PAGASTĀ
25.oktobrī plkst.10:00 Psalmu
dziedājumi par mirušajiem Bērzpils
Saieta namā.

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

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
25.oktobrī plkst.19:00 Nautrēnu
dramatiskā
kolektīva
izrāde
“Preilenīte” Krišjāņu tautas namā.

KUBULU PAGASTĀ
18.oktobrī plkst. 12:00 Tikšanās
ar
grāmatas
autoriem
Maiju
Pohodņevu un Modri Pelsi Kubulu
kultūras namā. Viņi abi ir “iestājušies”
“Aliansē pret vēzi”, pastāstīs par vēža
dabu, nebeidzamo kauju, ārtniecības
augiem, sēnēm un atveseļošanos.
18.oktobrī plkst.14:00 Tikšanās ar
grāmatu autori Marutu Kusiņu Kubulu
kultūras namā. Maruta pastāstīts par
savvaļas ziedu daudzveidību un augu
izmantošanu ārstniecībā.
21.oktobrī plkst. 18:00 Liliputu
cirka viesizrāde Kubulu kultūras
namā. Izrādē ir iekļauta spēle ar
apļiem, priekšnesums ar ķīniešu
bļodiņām,
muzikālā
ekscentrika,
ekvilibra priekšnesums, numuri ar
dresētiem dzīvniekiem, tajā skaitā
ar suni-matemātiķi un, protams,
jautrie klauni! Programmas īpašie
dalībnieki ir mazākais teātra un kino
aktieris, slavenais Ivo Čapovskijs un
neatkārtojamā Ludmila Nikolajevna!
Biļetes ir iespējams iegādāties Kubulu
kultūras namā un Balvu muižā - cena
3,5,7 EUR.
26.oktobrī plkst.16:00 Eiropas
deju kopu un tautas muzikantu saiets
“Mārtiņrožu laiks” Kubulu kultūras
namā.
2.novembrī
plkst.12:00
Nenopietni nopietns koncerts “no 19
uz 20...” jeb “Apvedceļš” un aktieris
Jānis Kirmuška Kubulu kultūras
namā. Protams, skanēs ne jau tikai
“Zemenes”, bet arī viss labākais no
grupas repertuāra, kas ir radies 20
gadu pastāvēšanas laikā. Nenopietni
nopietnu noskaņu koncertā palīdzēs
radīt leļļu teātra aktieris Jānis
Kirmuška. Pērkot iepriekšpārdošanā
ieejas maksa 5,00 EUR, uz vietas 7,00
EUR. Biļetes var iegādāties Kubulu
kultūras namā un Balvu muižā
lietvedes kabinetā.

TILŽAS PAGASTĀ
15.oktobrī plkst.12:00 Tikšanās ar
dzejnieku Uldi Ausekli Tilžas pagasta
bibliotēkā.
18.oktobrī plkst.12:30 Tikšanās
ar grāmatu autori Ingu Jērumu Tilžas
pagasta bibliotēkā. Inga pastāstīts
par “teātra bērniem”, kuri vecāku
darbavietu ir sajutuši no aizkulisēm.
27.oktobrī
plkst.12:00
Cirka
izrāde “Pasakainā planēta” Tilžas
kultūras namā. Ieejas biļete 5,00 EUR.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

