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

PIRMAIS NOVADĀ DZIMUŠAIS MAZULIS – MEITENĪTE

Atgādinājums
vecākiem
par
neizņemtajām Ziemassvētku saldumu paciņām

2019.gada 3.janvārī dzimis pirmais
Balvu novada mazulis – meitenīte
Veronika. Māmiņai Ramonai Grīnei
un tētim Aleksejam Koļuševam šī ir
jau trešā meitiņa. Mazo Veroniku
vecākiem palīdzēs auklēt māsiņas
Sofija un Viktorija.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Turpinot tradīciju Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs un Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Santa Kuleša devās svinīgi sveikt pir
mo novadā dzimušo bērniņu.
Domes priekšsēdētājs vecākiem
vēlēja spēku, izturību un sapratni
audzinot meitiņu, bet mazajai Veronikai neniķoties, augt veselai, stiprai
un darbīgai. Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniece mazās Veronikas
vecākiem un māsām vēlēja sirds siltumu un dzīves gudrību.

Domes priekšsēdētājs kopā ar mazo Veroniku un viņas ģimeni.

Uzmanību vecāki, kuriem ir bērni
ar īpašām vajadzībām (celiakiju
ieskaitot).
Informējam, ka neizņemtās
saldumu paciņas var saņemt Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta
Atbalsta un rehabilitācijas nodaļā
3. stāva 315.kabinetā, uzrādot
personu apliecinošus dokumentus.
Konkurss “Sniega brīnums 2019”
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
organizē konkursu “Sniega brīnums
2019”, piedāvājot iespēju Balvu
novada bērniem un jauniešiem
parādīt savus talantus sniega
skulptūru
veidošanā.
Plašāka
info www.balvi.lv sadaļā Novads /
Jauniešiem / Balvu Bērnu un jauniešu
centrs.

Jau trešo gadu Balvu novada
pašvaldība
organizē
konkursu
“Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums”, kura mērķis ir veicināt
Balvu novadā Ziemassvētku laikam
atbilstošas noskaņas radīšanu, kā arī
veicināt uzņēmēju, iedzīvotāju un ēku
(būvju) īpašnieku aktīvu līdzdalību novada svētku noformējuma veidošanā,
veidot estētiskās vērtības cilvēkos, celt
svētku noformējuma māksliniecisko
kvalitāti.
Šogad konkursam tika saņemti
23 pieteikumi no Balvu pilsētas,
Briežuciema, Bērzpils, Krišjāņu un
Kubulu pagastiem, no kuriem viens
konkursa pieteikums tika anulēts, jo
netika iesniegts konkursa nolikuma
paredzētajā termiņā.
Kategorijā “Daudzstāvu dzīvojamo
māju noformējums” (dzīvokļu balkoni,
lodžijas, logi u.tml.) pirmo vietu ieguva
Guna Verjanova (Balvi), otro vietu ieguva Ilgonis Punculs (Balvi), bet trešo vie
tu - Gaida Rakstiņa (Balvi). Kategorijā
“Individuālo māju noformējums” pir
mo vietu ieguva Andis Grāvītis (Balvi),
otro vietu – Inta Raciborska (Bērzpils
pagasts), bet trešo vietu - Ģirts Vītoliņš
(Balvi). Kategorijā “Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums” pirmo
vietu ieguva SIA “Agre Elektro” (Balvi),
otro vietu SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” Bērnu slimību
nodaļa (Balvi), bet trešo vietu - Balvu
Romas katoļu draudze (Balvi).
Atbilstoši konkursa nolikumam
pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā
kategorijā tiek piešķirta atzinība naudas izteiksmē: I vietai – EUR 100; II vie
tai – EUR 70; III vietai – EUR 50.
Šoreiz žūrijas komisija vēlējās
pateikties tiem objektu pieteicējiem,

kuriem varbūt nedaudz pietrūka līdz
godalgotajām vietām. Pateicību par
dalību konkursā piešķīra IK “Skais
tuma templis” par radošu izdomu
izrotājot skatlogus. SIA “Nūreņas”
par radošu izdomu, ietērpjot viesu
māju svētku rotā. “Ziedu mājas”
saimniekiem Leontīnei un Aivaram
Punduriem par ikgadēju savas mājas
sapošanu svētkiem, kur senatnīgais
gaumīgi sadzīvo ar mūsdienīgo.
“Jasmīnu” māju saimniekiem Ingai un
Viktoram Careviem par mājīguma un
svētku sajūtas radīšanu savas mājas
pagalmā. Andrejam Kočerovam par
ieturētu un gaumīgi izrotātu dzīvokļa
balkonu.
Lai rosinātu citus gadus pie
teikties konkursā, žūrija izteica
Pateicību arī Silvijas Aperes ģimenei
no Briežuciema pagasta par radošu
izdomu, gaumīgi noformējot savu
īpašumu svētku noskaņā, kas jau
iztālēm bija redzams, vilinot piebraukt
tuvāk un apskatīt. Šis bija īpašums,
kurā komisija, apbraukājot pieteiktos
īpašumus, iemaldījās pavisam nejauši.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs,
uzrunājot konkursa dalībniekus teica: “Balvu novada domes vārdā saku
lielu paldies visiem, kuri piedalījās
šajā konkursā, paldies, ka radījāt
Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu
pilsētā un novadā kopumā, jo ikviens
izkrāšņotais dzīvoklis, māja vai ēka, ir
ļoti pievilcīgi un rada svētku sajūtu.”
Balvu
novada
pašvaldības
konkursa “Skaistākais Ziemassvētku
noformējums” vērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja, Balvu novada domes
deputāte Aija Mežale pateicās visiem
konkursa dalībniekiem, kā arī atzina, ka

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

NOSKAIDROTI KONKURSA “SKAISTĀKAIS ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMS” UZVARĒTĀJI

Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” godalgoto vietu ieguvēji.
bez iedvesmas un entuziasma jau nekas nerodas. Ir nepieciešamas idejas,
nedaudz piespiešanās un arī finanšu
līdzekļi, lai šādus rotājumus varētu
izgatavot un izvietot. Šogad žūrijas
komisija piecu cilvēku sastāvā, vērtējot
pieteiktos īpašumus, vairāk pievērsa
uzmanību tam, lai Ziemassvētku
noformējums būtu skaists kā dienā,
tā naktī, objekta pieteicēja individuālo
ieguldījumu noformējuma veidošanā
– roku darbu, kā arī noformējuma
atbilstību Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, ideju un tās realizācija,
pielietoto
materiālu
oriģinalitāti,
noformējuma saderību ar objekta
arhitektonisko tēlu un vidi, kā arī objekta vizuālo koptēlu.
Komisija
vēlējās
uzteikt
arī
Briežuciema pagasta iedzīvotājus, jo,
braucot skatīt pieteiktos objektus,
varēja redzēt ļoti daudz skaisti un
gaumīgi izdekorētu māju. Arī pagasta
centrā dzīvokļu logos un balkonos
mirgoja gaismiņas un radīja patīkamu
svētku sajūtu.
Komisijas locekle, māksliniece

Anita Kairiša arī teica lielu paldies
konkursa dalībniekiem: “Guvu sirsnīgu
un burvīgu baudījumu, svētku sajūtu.
Skatoties kā māksliniece, varu teikt,
ka varbūt kādam objektam pietrūka
kādas odziņas, bet kopumā - patiess
prieks, ka novadā ir vietas un cilvēki,
kas pievēršas tam, lai būtu skaisti,
estētiski un gaumīgi!”
Arī Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētāja
vietniece
Anita Petrova pateicās konkursa
dalībniekiem par estētisko un skais
to vidi, ko viņi radīja šajā svētku
laikā: “Tas priecē gan pašus, gan tos,
kuri brauc garām jūsu īpašumiem.
Bet, kā jau minēja Aija Mežale, tad ir
nepieciešama gan ideja, gan izdoma,
gan finanses, bet pats galvenais, tā
ir vēlme radīt ap sevi skaistu vidi. Es
nedomāju, ka jūs to radāt komisijai
vai konkursam, bet jūs pēc dabas esat
cilvēki, kuriem pašiem patīk dzīvot
skaistā vidē. Pašvaldībai tas ir ļoti
svarīgi, jo tas veido novada kopējo
tēlu, un jūs esat tie dimantiņi, kas
mirdz mūsu kopējā darbā.”
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DOMES SĒDE

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Aizvadītā gada 27.decembrī notika Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Aigars Pušpurs,
Anita Petrova, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris
Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule,
Svetlana Pavlovska, Tālis Korlašs, Aija
Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts.
Kopumā tika izskatīti 55 jautājumi.
Par
Bāriņtiesas
locekļa
ievēlēšanu
Sēdē tika ievēlēta Gaļina Daščenko
par Balvu novada Bāriņtiesas locekli Kubulu pagasta administratīvajā
teritorijā uz pieciem gadiem.
Par
attīstības
stratēģijas
apstiprināšanu
Domes sēdē tika apstiprināta Balvu novada Izglītības nozares attīstības
stratēģija 2019. – 2024.gadam.
Par saistošajiem noteikumiem
Domes
sēdē
lēma
pieņemt
saistošo noteikumu Nr.20/2018 “Par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” projektu.
Tika lemts pieņemt saistošo noteikumu Nr.21/2018 projektu “Grozījumi
Balvu novada Domes 25.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr.1/2018
“Par Balvu novada pašvaldības 2018.
gada budžetu””.
Par grozījumiem
Sēdē lēma izdarīt grozījumu Balvu novada pašvaldības 2016.gada
15.decembra noteikumos Nr.7/2016
“Par Balvu novada pašvaldības ielu
un ceļu uzturēšanas un lietošanas
kārtību” (protokols Nr.15, 23.§), un
izteikt pielikuma “Ielu un ceļu ik
dienas uzturēšanas klases vasaras
sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)
un ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 30.martam)” sadaļas “Balvu
novada pašvaldības ceļu saraksts”
apakšnodaļas “B grupas ceļi” 28.pun
ktu citā redakcijā, mainot uz C klasi.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma apstiprināt SIA
“Alūksnes
projekti”,
sertificētas
zemes ierīkotājas Skaidrītes Līdaciņas
iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Sprīdīši” Balvu
pagastā, Balvu novadā sadalīšanai
divās zemes vienībās. Zemes vienībai
Nr.1 un uz tās atrodošajai ēkai lēma
saglabāt nosaukumu “Sprīdīši”, mainīt
adresi no “Sprīdīši”, Verpuļeva, Balvu
pag., Balvu nov. uz “Sprīdīši”, Balvu
pagasts, Balvu novads un noteica
lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”. Zemes vienībai Nr.2
lēma piešķirt nosaukumu “Sprīdīšu
ceļš” un noteikt lietošanas mērķi –
1101 “zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā”.
Tika lemts apstiprināt SIA “Alūksnes
projekti”, sertificētas zemes ierīkotājas
Skaidrītes Līdaciņas iesniegto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Romku mājas” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadalīšanai divās zemes
vienībās. Zemes vienībai Nr.1 lēma
saglabāt nosaukumu “Romku mājas”
un noteikt lietošanas mērķi – 0201
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”. Zemes
vienībai Nr.2 lēma piešķirt nosaukumu “Pūcītes” un noteikt lietošanas
mērķi – 0101 “zeme, uz kuras

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

JAUNAIS GADS IESĀCIES AIZRAUTĪGI
Šajā nedēļā notiek Balvu novada domes Sociālās un veselības aprūpes
jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas,
Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas apvienotā sēde, kurā,
klātesot domes deputātiem, tiek skatīts katras iestādes budžets 2019.gadam.
Vajadzību ir daudz, taču diemžēl visam naudas nepietiek. Pašvaldībai ir daudz
veicamo pamatfunkciju, taču jādomā un jāveicina arī novada attīstība.
Tā kā joprojām nav apstiprināta valdība un valsts budžets, arī Balvu novada
pašvaldībai būs jāstrādā “taupības” režīmā. Pagaidām budžetā tiek skatītas
pamatvajadzības. Jārēķinās ar to, ka šogad palielinājušās izmaksas par apkuri,
elektrību, arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojums un brīvpusdienu
nodrošināšana skolēniem.
Otrdien notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes un Ministru prezidenta amata kandidāta Artura Krišjāņa Kariņa tikšanās, kurā piedalījos arī es.
Tikšanās laikā LPS pauda savu viedokli par jaunās valdības deklarāciju ar kuru
bija neapmierināti, jo tajā trūka redzējuma par pašvaldību un Latvijas attīstību
kopumā. Tomēr tikšanās noslēgumā vienojāmies, ka LPS izstrādās savus ieteikumus, ko iekļaut valdības deklarācijā.
Šī ziema mūs lutina ar biezu sniega segu – tas priecē slēpotājus, bērnus, bet
sagādā papildu darbu pārējiem. Vēlos atgādināt, ka Balvu novada pašvaldības
2010. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu” nosaka, ka tiem iedzīvotājiem, kuri
sev piederošās automašīnas nakts laikā tur uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā
(tajā skaitā stāvvietās pie daudzdzīvokļu namiem) jāsakopj apkārtējā teritorija trīs
metrus platā joslā. Kaut arī dažiem tas rada neizpratni, ņemiet vērā, ka privātmāju
iedzīvotāji savu teritoriju vienmēr uzkopj paši – gan vasarā pļauj zāli, gan ziemā
tīra sniegu. Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem pašiem jārūpējas par savu pagalmu un autostāvvietām. Ja paši to nevēlas darīt, tad jāvēršas pie mājas vecākā un
jāorganizē, lai par attiecīgu samaksu to izdara kāds cits.
Aizvadīti ziemas saulgriežu svētki, sagaidīts Jaunais gads. Priecājos par
iedzīvotāju atsaucību izrotājot mājas, pagalmus, logus, balkonus un piedalīšanos
pašvaldības organizētajā konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.
Priecājos arī par tiem iedzīvotājiem, kuri ne tikai rada skaistu savu apkārtējo vidi,
bet priecājas par kaimiņu un citu līdzcilvēku paveikto. Domāju, ka arī pilsēta šogad
kļuva vēl skaistāka. Patīkami saņemt komplimentus un dzirdēt labus vārdus –
secinājums ir tāds, ka cilvēki izsakās atzinīgi un novērtē paveikto.

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS
BIROJA ATZINUMS PAR SAGATAVOTO
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA
ZIŅOJUMU
Vides pārraudzības valsts birojs
informē, ka 2018.gada 28.decembrī

lejas un Briežuciema pagastos.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma

Vides pārraudzības valsts birojs ir

ziņojumu

izsniedzis atzinumu par SIA “IDEA

valsts biroja atzinumu var iepazīties

Projekti” sagatavoto ietekmes uz vidi

Balvu novada domē un Valsts vides

novērtējuma

“COM-

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides

PAQPEAT” paredzētajai darbībai –

pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības

derīgo

ieguves

valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā

atradnē

23, tālr.67321173, un biroja interneta

lauku

ziņojumu

izrakteņu

SIA

(kūdras)

paplašināšanai

“Lutinānu purvs” Balvu novada, Lazdu

un

Vides

pārraudzības

tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv.
2.

galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”.
Tika
lemts
apstiprināt
SIA
“Alūksnes
projekti”,
sertificētas
zemes ierīkotājas Skaidrītes Līdaciņas
iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Atmodas” Balvu
pagastā, Balvu novadā sadalīšanai
trīs zemes vienībās. Zemes vienībai
Nr.1 un uz tās atrodošajām ēkām
lēma saglabāt nosaukumu “Atmodas” mainīt adresi no “Atmodas”,
Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov. uz
“Atmodas”, Balvu pag., Balvu nov.,
un noteikt lietošanas mērķi – 0101
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”. Zemes
vienībai Nr.2 lēma saglabāt nosaukumu “Atmodas” un noteica
lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”. Zemes vienībai Nr.3
lēma piešķirt nosaukumu “Atmodas
ceļš” un noteica lietošanas mērķi –
1101 “zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā”.
Domes deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Vaņagi”,
Vīksnas pagastā, 15,80 ha kopplatībā,
zemes vienību 6,4 ha platībā, izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “Klijāni”. Tāpat arī lēma atļaut
atdalīt no iepriekšminētā nekustamā
īpašuma zemes vienību 2,7 ha platībā
un zemes vienību 2,3 ha platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “Piekūni”.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā
īpašuma
“Celmiņi”,
Vectilžas pagastā, 12,30 ha kopplatībā,
zemes vienību 7,4 ha platībā un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu
“Krūmi”.
Atdalītajai
zemes vienībai lēma mainīt zemes
lietošanas mērķi no 0101 – “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” uz 0201 – “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Domes deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Pabērži”,
Vectilžas pagastā, 42,00 ha kopplatībā,
zemes vienību 9,8 ha platībā, izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “Tīrumi”.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Zaķi 2”, Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, 20,06 ha
kopplatībā, zemes vienību 2,48 ha
platībā, izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Zaķīši”.
Domes deputāti lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma “Riekstusala”, Vectilžas pagastā, 12,3709
ha kopplatībā, zemes vienību 7,3 ha
platībā, izveidot jaunu īpašumu un
piešķirt nosaukumu “Pabērzi”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no
nekustamā
īpašuma
“Annas”, Bērzkalnes pagastā, 16,30 ha
kopplatībā, zemes vienību 3,5 ha
platībā un zemes vienību 2,1 ha
platībā, kā arī izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Zvirbuļi”.
Atdalītajām zemes vienībām lēma
mainīt zemes lietošanas mērķi no 0101
– “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” uz 0201 –
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība”.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Vanagi”, Bērzpils
pagastā, 30,50 ha kopplatībā, zemes
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vienību 2,6 ha platībā un izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “Mazie vanagi”; zemes vienību
2,8 ha platībā un piešķirt nosaukumu “Meža vanagi”. Atdalītajām
zemes vienībām lēma mainīt zemes
lietošanas mērķi no 0101 – “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” uz 0201 – “zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Par nomu
Sēdē tika lemts slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā iznomāšanu ēkas
(garāžas k – 3, Daugavpils ielā 85D,
Balvos) uzturēšanai. Ēkas uzturēšanai
nepieciešamā platība 83,32 kv.m.
Zemes nomas līgumu lēma slēgt uz
20 (divdesmit) gadiem, kā arī noteica
zemes nomas maksu EUR 28,00 (div
desmit astoņi euro un 0 centi) bez PVN
gadā.
Domes deputāti lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fiziskām personām
par
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās zemes vienības daļas
Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu
novadā iznomāšanu ēkas (garāžas
k – 106, Daugavpils ielā 74, Balvos)
uzturēšanai un zemes vienības daļas
Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu
novadā iznomāšanu ēkas (garāžas
k – 186, Daugavpils ielā 72, Balvos)
uzturēšanai. Katras ēkas uzturēšanai
nepieciešamā platība 70,845 kv.m.
Zemes nomas līgumus lēma slēgt uz
15 (piecpadsmit) un 30 (trīsdesmit)
gadiem, kā arī noteica zemes nomas
maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi
euro un 0 centi) bez PVN gadā.
Tika lemts slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Liepu ielā 6, Bērzkalnē,
Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā
iznomāšanu ēku uzturēšanai. Zemes
nomas līgumu lēma slēgt uz 10
(desmit) gadiem un noteica zemes
nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit
astoņi euro un 0 centi) bez PVN gadā.
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Vīksnas pagastā, Balvu
novadā, 1,0 ha platībā, iznomāšanu
ēku uzturēšanai. Zemes nomas
līgumu lēma slēgt uz 10 (desmit) ga
diem un noteica zemes nomas maksu
EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro un 0
centi), bez PVN gadā.
Domes deputāti lēma pagarināt
2009.gada 26.martā noslēgto zemes
nomas līgumu Nr.10 ar fizisku personu par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Bērzpils
pagastā, Balvu novadā, 0,98 ha platībā,
nomu lauksaimniecības vajadzībām.
Zemes nomas līgumu pagarināt uz
10 (desmit) gadiem, noteica zemes
nomas maksu gadā 0,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Sēdē tika lemts pagarināt vairākus
zemes nomas līgumus ar fiziskām
personām:
2009.gada
23.martā
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.5
ar fizisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā, 2,1745
ha platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām;
2009.gada
2.aprīlī
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.10

ar fizisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā, 1,3498
ha platībā, nomu lauksaimniecības
vajadzībām;
2009.gada
24.aprīlī
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.24
ar fizisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,08 ha
platībā, nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām;
2009.gada
24.martā
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.9
ar fizisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,0783
ha platībā, nomu individuālā augļu
dārza vajadzībām; 2009.gada 13.maijā
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.32
ar fizisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,08
ha platībā, nomu individuālā augļu
dārza vajadzībām; 2009.gada 13.maijā
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.33
ar fizisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,08
ha platībā, nomu individuālā augļu
dārza vajadzībām; 2009.gada 28.maijā
noslēgto zemes nomas līgumu Nr.36
ar fizisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,08 ha
platībā, un zemes vienības, 0,08 ha
platībā, nomu individuālā augļu dārza
vajadzībām. Zemes nomas līgumus
lēma pagarināt uz 10 (desmit) gadiem
un noteica zemes nomas maksu gadā
0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Sēdē
lēma
nodot
nomā
nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.9 Ezera
ielā 37B k – 10, Balvos, Balvu novadā;
garāžu Nr.20 Ezera iela 37B, Balvos,
Balvu novadā; garāžu Nr.10 Ezera
ielā 37B k – 9, Balvos, Balvu novadā;
garāžu Nr.12 Ezera ielā 37B k – 8, Balvos, Balvu novadā; garāžu Nr.14 Ezera
ielā 37B k – 6, Balvos, Balvu novadā;
garāžu Nr.15 Ezera ielā 37B k – 5, Balvos, Balvu novadā, kā arī garāžu Nr.5
Tautas ielā 14A, Balvos, Balvu novadā.
Par platības precizēšanu
Sēdē lēma precizēt platību Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai Bērzkalnes pagastā no 10,2
ha uz 10,62 ha; zemes vienībām Kubulu pagastā no 1,4992 ha uz 1,21 ha un
no 1,5 ha uz 0,8 ha; zemes vienībām
Tilžas pagastā no 29,5 ha uz 27,54
ha, no 20,74 ha uz 20,92 ha un no
1,9 ha uz 1,8398 ha; zemes vienībām
Vectilžas pagastā no 9,6476 ha uz 9,07
ha un no 3,0 ha uz 3,47 ha.
Tika lemts precizēt konfigurāciju
zemes vienībai Kubulu pagastā un
apstiprināt precizētu grafisko pielikumu.
Par adreses maiņu
Tika lemts vairākām ēkām mainīt
adresi no Vidzemes iela 7F, Balvi, Balvu nov., LV-4501 uz Vidzemes iela 9E,
Balvi, Balvu nov., LV–4501, kā arī vienai
ēkai adresi no Vidzemes iela 7F, Balvi,
Balvu nov., LV–4501 uz Vidzemes iela
9F, Balvi, Balvu nov., LV–4501. Tika
lemts atcelt Balvu novada Domes
2018.gada 22.novembra lēmumu “Par
adreses maiņu ēkām Balvu pilsētā”
(sēdes protokols Nr.14, 17.§).
Par dzīvokļa atsavināšanu
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – trīsistabu

dzīvokli Nr.2 “Ceriņu mājas”, Tutinavā,
Kubulu pagastā, Balvu novadā 69,9
m2 platībā un divistabu dzīvokli Nr.4
“Ceriņu mājas”, Tutinavā, Kubulu
pagastā, Balvu novadā 62,20 m2
platībā.
Par nosaukuma piešķiršanu
Tika lemts piešķirt Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajam
nekustamajam īpašumam, kas sastāv no
vienas zemes vienības, nosaukumu
“Dīķi”, kā arī nodot atsavināšanai
iepriekšminēto nekustamo īpašumu
2,8 ha platībā.
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu “Lazdupes”, Ku
bulu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no vienas zemes vienības 1,7887 ha
platībā.
Par ceļa servitūta līgumu
Deputāti
lēma
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajā zemes
vienībā Bērzkalnes pagastā par labu
nekustamajam īpašumam “Taures”,
Taureskalns, Bērzkalnes pag., Balvu
novads, piešķirot tiesības uz braucamo ceļu 86,8 m garā posmā ne mazāk
kā 8,0 m platumā un 34,9 m garā
posmā ne mazāk kā 4,0 m platumā.
Tika lemts nodibināt reālservitūtu
– ceļa servitūtu Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā
Balvu pagastā par labu nekustamajam
īpašumam “Verpuļeva 328”, Verpuļeva,
Balvu pag., Balvu novads, piešķirot
tiesību uz braucamo ceļu 40,5 m garā
posmā ne mazāk kā 2,5 m platumā.
Par atļaujas izsniegšanu
Sēdē lēma izsniegt AS “Latvijas
valsts meži”, reģ. Nr.40003466281,
adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1001,
bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju uz laiku līdz 2043.
gada 25.septembrim, smilts – grants
un smilts ieguvei atradnē “Deviņziedu
kalns”, kas atrodas Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā nekustamajā īpašumā
“Valsts mežs”, pēc valsts nodevas –
EUR 142,29 (viens simts četrdesmit
divi euro un 29 centi) samaksas.
Par līguma slēgšanu
Deputāti lēma slēgt līgumu ar
akciju sabiedrību “Balvu enerģija” par
centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu.
Par aizņēmumu
Sēdē
lēma
lūgt
Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai 2019.gadā
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
105 968,52 (viens simts pieci tūkstoši
deviņi simti sešdesmit astoņi euro
un 52 centi) uz 5 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu likmi
projekta “Tilžas pagasta ceļa Krasta
iela – Spirģu ceļš posma pārbūve”
īstenošanai; EUR 214 618,13 (divi
simti četrpadsmit tūkstoši seši simti
astoņpadsmit euro un 13 centi) uz 5
gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
projekta “Kubulu pagasta ceļa “Bankas ceļš” posma pārbūve” īstenošanai;
EUR 167 050,45 (viens simts sešdesmit
septiņi tūkstoši piecdesmit euro un
45 centi) uz 5 gadiem no Valsts ka
ses ar noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam projekta “Balvu pagasta
ceļa Naudaskalns – Ozolsala posma
pārbūve” īstenošanai; EUR 120 940,29
(viens simts divdesmit tūkstoši deviņi
simti četrdesmit euro un 29 centi) uz
3.

5 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
projekta “Balvu novada Bērzkalnes
pagasta grants ceļa Balvi – Verpuļeva
– Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve”
īstenošanai; EUR 125 347,51 (viens
simts divdesmit pieci tūkstoši trīs simti
četrdesmit septiņi euro un 51 cents) uz
5 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
projekta “Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa Silamuiža – Dārza iela
posma pārbūve” īstenošanai Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Par direktora apstiprināšanu
amatā
Tika lemts atkārtoti apstiprināt Uldi
Sprudzānu Balvu novada pašvaldības
aģentūras “SAN – TEX” direktora
amatā uz 5 gadiem ar 2019.gada
5.janvāri, nosakot mēnešalgu EUR 1
500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro
un 0 centi) apmērā.
Par izsoles noteikumiem
Tika lemts iznomāt mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nedzīvojamo
telpu – garāžu Nr.6 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 30,6 m2 platībā,
noteikt nosacīto nomas maksu –
EUR 0,56/m2 (nulle euro un 56 centi
par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN,
saskaņā ar maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu.
Lēma atsavināt atklātā mutiskā
izsolē nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 15, Balvos, Balvu novadā,
kas sastāv no zemes vienības 1418
m2 platībā, apstiprināt nekustamā
īpašuma sākumcenu EUR 1580,00
(viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit
euro un 0 centi), kā arī apstiprināt
nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 15,
Balvos, Balvu novadā, izsoles noteikumus.
Par
nodošanu
bezatlīdzības
lietošanā
Deputāti lēma nodot nevalstiskajai
organizācijai “Kalmārs”, bezatlīdzības
lietošanā uz 7 (septiņiem) gadiem
nedzīvojamo telpu Nr.31, platība 29,7
m2; nedzīvojamo telpu Nr.37, platība
9,0 m2 (Brīvības iela 48, Balvi), kā arī
noteikt nedzīvojamās telpas lietošanas
mērķi – rīkot dažādas aktivitātes
jauniešiem un iesaistīt jauniešus
ideju ģenerēšanā, rīkot organizācijas
sapulces un uzglabāt projekta ietvaros iegādāto inventāru. Tāpat arī lēma
atcelt Balvu novada Domes 2018.gada
8.februāra lēmumu “Par nedzīvojamo
telpu Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu
novadā nodošanu nomā” (protokols
Nr.2, 8.§).
Par parāda dzēšanu
Tika lemts dzēst fiziskas personas
parādu par sociālās mājas “Atvasara”
dzīvokļa Nr.10 Liepu ielā 2, Balvos, Balvu novadā komunālajiem pakalpoju
miem EUR 24,21 (divdesmit četri euro
un 21 cents) apmērā.
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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BALVOS ATKLĀTA SLIDOTAVA
Nr.16-07-AL19-A019.2206-00016
“Daudzfunkcionālā
laukuma
izveidošana”, kas tika iesniegts
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”
ietvaros.
Projekta
mērķis
ir
veicināt
iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā
dzīvē un aktivitātēs, kuras veicina
veselīgu un lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu un jaunu zināšanu un
prasmju apgūšanu, izveidojot publiski
pieejamu daudzfunkcionālu laukumu
dažādiem aktīvās atpūtas, sporta un
kultūras pasākumiem.
Tā
ietvaros
ir
izveidots
daudzfunkcionāls
laukums,
kas
novada iedzīvotājiem un viesiem
būtiski paplašinās aktīvās atpūtas
iespējas kā ziemas, tā arī vasaras
sezonā.
Īstenojot projekta aktivitātes, tika
izveidots noasfaltēts laukums un
uzstādīti un atjaunoti hokeja laukuma
borti. Asfaltētā laukuma izbūvi veica
SIA “8 CBR”, bet bortus uzstādīja SIA
“Dantruck 11”.
Pagājušā gada 26.oktobrī visi

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

12.janvārī svinīgi tika atklāta Balvu
stadiona slidotava. Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, uzrunājot klātesošos
teica: “Ziemu šogad sola labu gan
slidotājiem, gan slēpotājiem, tāpēc
varēsim baudīt ziemas priekus. Šodien
Balvos jaunā vietā atklājam slidotavu,
tāpēc liels paldies komandai, kura
palīdzēja radīt šo laukumu, jo tas nav
nemaz tik vienkārši, jo laikapstākļi ir
mainīgi.”
Savukārt Balvu Sporta skolas
direktore Ludmila Beļikova savā
uzrunā uzsvēra, ka pagājušais gads
Latvijai ir bijis ļoti nozīmīgs, aizvadīta
valsts simtgade, un arī Balviem tas
ir bijis nozīmīgs, jo ar pašvaldības
atbalstu ir atjaunotas un renovētas
trīs sporta bāzes – stadioni. L.Beļikova
novēlēja visiem izmantot tās iespējas,
ko pašvaldība dod, jo ne katrā novadā
un ne katrā pilsētā tādas ir.
Kā parasti svinīgos brīžos klātesošs
ir arī Balvu pilsētas un novada simbols –
vilks, kurš gan iemēģināja iesist hokeja
ripu vārtos, gan padeva palīdzīgu
roku mazākajiem slidotājiem, lai būtu
vieglāk nostāvēt uz ledus.
Balvu stadiona slidotavā mīļi gaidīts
ikviens slidotgribētājs! Līdzi jāņem
savs inventārs un jāievēro slidotavas
darba laiks! Jāņem vērā, ka atsevišķi
tiek izdalīts laiks, kad paredzēta
publiskā slidošana bez nūjām un kad
hokeja spēle.
Slidotava tapusi ar Lauku atbalsta
dienesta
atbalstu.
2016.gada
nogalē tika apstiprināts biedrības
“Austrumvilki” projekta iesniegumu

BBJC DALĀS AR
IESPĒJĀM

Balvu vilks iedrošina uz slidošanu.
plānotie būvdarbi tika pabeigti, un
nu Balvu pilsētā ir vieta, kur ziemas
sezonā var slidot un spēlēt hokeju,
bet vasarā būs iespēja spēlēt strītbolu,
basketbolu, volejbolu, tenisu, baudīt
skrituļošanas sporta veidus un veikt
daudz

citu

aktivitāšu,

izmantojot

izveidoto laukumu.
Kopējās projekta izmaksas ir EUR
39675,57. ELFLA finansējums ir EUR
18000,00, bet pārējo summu – EUR
21675,57 līdzfinansē Balvu novada
pašvaldība.

Eiropas brīvprātīgā darba (EBD)
veicēju misija ir atklāt sevi pasaulei
un atklāt pasauli. Šo izaicinājumu
veiksmīgi turpina veikt jaunieši, kas
par savu brīvprātīgā darba veikšanas
vietu ir izvēlējušies Latvijas mazpilsētu
Balvus - Maike fon Hofman no Vācijas
un Beka Beriašvili no Gruzijas. Projekta gaita tuvojas vidus atzīmei un
daudz kas ir mainījies gan Balvos, gan
jauniešos. Viņi ir iepazinuši pilsētu,
atrisinājuši dažus biedrības “Kalmārs”
izaicinājumus. Šo dažu mēnešu laikā
ir iepazīstinājuši apkārtējos ar savas
valsts kultūru, prezentējuši to dažādās
auditorijās un piedzīvojuši dažādas
aktivitātes un pasākumus.
Decembrī projektā iesaistītie cilvēki
devās kopīgā izbraucienā un atskatījās
uz paveikto. Iepazinās ar kaimiņu valsti Igauniju un tuvākās lielās pilsētas
Tartu piedāvājumu. Skatījās zinātnes
centra “Ahha” ekspozīcijas un kopā
piedzīvoja neikdienišķas emocijas.
Dienas otrajā pusē apmeklēja ūdens
parku Aura.
Vēl līdz vasaras vidum Balvu Bērnu
un jauniešu centrā darbosies EBD
veicēji, piedāvājot radošas aktivitātes,
tematiskos vakarus un kultūras
pasākumus. Ceturtdienu vakaros darbojas valodu klubs, kurā darboties
aicināts ir jebkurš cilvēks bez vecuma ierobežojumiem. Eiropa ir daudz
tuvāk nekā Tu domā, tā ir šeit pat Balvos, nāc un satiec!
Gunita Prokofjeva
Balvu Bērnu un jauniešu centrs

VALENTĪNAS KAŠAS GRĀMATAS “PAR TEVI, LATVIJA” ATVĒRŠANAS SVĒTKI
3.janvārī Balvos svinīgi tika atvērta
novadnieces Valentīnas Kašas grāmata
“Par tevi, Latvija”, kurā apkopoti bijušā
Balvu rajona iedzīvotāju atmiņu stāsti,
kuri cietuši represijās, kuras pēc autores domām nav tikai 1941.gada un
1949.gada deportācijas, bet arī cita
veida cilvēku apspiešana un tiesību
ierobežošana, kura bija jāpiedzīvo
šeit palicējiem. Autore stāsta, ka
ceļš uz šo grāmatu bijis ilgs, un ka
novadpētniecība ir viņas vaļasprieks,
kurā viņu atbalstījusi un klāt stāvējusi
ģimene - dzīvesbiedrs Edmonds, meitas Evija un Elīna un audžubērni – Artis
un Andris.
Šī ir jau otrā Valentīnas grāmata.
Pirmā grāmata “Briežuciems” tika

izdota 2016.gadā kā veltījums autores dzimtajam pagastam, kur viņa
apkopojusi briežciemiešu atmiņu
stāstus.
Grāmatas
atvēršanas
svētkos autores rokās nonāca Ārijas
Tihomirovas kontakti, un tā aizsākās
sadarbība, kas nu jau rezultējusies ar
grāmatu “Par tevi, Latvija”. Lai grāmata
ieraudzītu dienas gaismu, bija vairāki
varianti, kā piesaistīt finanšu līdzekļus,
- gan meklējot atbalstītājus, gan atrodot projektu iespējas, līdz Valentīnai
ienāca prātā uzrunāt ASV dzīvojošo Ilzi
Sīli, kura cēlusies no Briežuciema. Viņa
uzrunāja Ilzi, lūdzot līdzfinansējumu
projektam, bet Ilze labprāt finansiāli
atbalstīja visu šīs grāmatas izdošanu.
Latvijas
Politiski
represēto

apvienības Balvu nodaļas vadītāja
Ā.Tihomirova
grāmatas
autorei
vēlēja mīlestību un izturību, jo tas
darbs un tie kilometri, ko Valentīna ir
apstaigājusi un apbraukājusi, kā arī
ģimenes atbalsts, apkopojot atmiņas,
ir zelta vērti.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs savā
uzrunā akcentēja, ka šo grāmatu izlasot, mēs būsim guvuši atziņas no
cilvēku dzīves stāstiem, par patiesajiem Latvijas vēstures stāstiem, un
vēlēja Valentīnai nepazaudēt degsmi, lai būtu vēl daudz ideju jaunām
grāmatām. Valentīnu sveikt bija
ieradies arī 13.Saeimas deputāts Edmunds Teirumnieks, kā arī daudzi

citi grāmatas autores atbalstītāji un
draugi, bet ar muzikāliem sveicieniem
priecēja Baltinavas sieviešu vokālais
ansamblis, vadītāja Marija Bukša.
Valentīna Kaša dzimusi 1961.gada
16.augustā
Briežuciema
pagasta
“Abriņās”. Pašlaik Balvu novada Stacijas pamatskolas latviešu un angļu va
lodas skolotāja. 2011.gadā saņēmusi
Balvu novada Domes Atzinības rakstu
par panākumiem pedagoģiskajā darbā
un lielu ieguldījumu Briežuciema
kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē
un labdarībā. 2017.gadā saņēmusi
Baltinavas novada domes balvu “Baltinavas novada lepnums” nominācijā
“Ģimene”.

“SUDRABA PŪCE 2018” BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
28. decembra vakarā Balvu
Valsts ģimnāzijas pedagogu saime
sanāca kopā, lai godinātu pagājušā
gada
centralizētajos
eksāmenos
visaugstāko vērtējumu ieguvušos
jauniešus un viņu vecākus.
Šoreiz galveno balvu - sudraba
pūces piespraudi, direktore pasniedza
Gvido Dokānam, kurš kopvērtējumā
centralizētajos eksāmenos ieguvis
85%.
Pateicības raksti par izciliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos
tika pasniegti arī Maksim Garajam,
Ievai Jurjānei un Gunai Apšai.

Maksis Garais skolas laikā bija
izcils sportists un dejoja tautu dejas,
viņu atcerēties raito dejas soli aicināja
Vladlēna Zelča.
Savu bijušo vijolnieku ansambļa
dalībnieci Ievu Jurjāni ar muzikāliem
skaņdarbiem iepriecināja vijolnieku
ansambļa meitenes, skolotāja Zoja
Zaharova un koncertmeistars Viktors
Bormanis.
Savukārt Gunu Apšu ar sirsnīgu un
skanīgu dziesmu sveikt bija ieradušās
viņas skolas laika ansambļa biedrenes.
Pasākuma otrā daļa tika veltīta
atmiņu stāstiem. Tika iegriezts atmiņu

Īpaši pateicības vārdi un pateicības
ziedi iegūlās jauniešu vecāku rokās,
kuri ir aktīvi līdzdarbojušies, lai
jauniešiem izdotos sasniegt izvirzītos
mērķus un pārvarēt grūtības.
Katram “Sudraba pūces” nominantam bija sarūpēts muzikāls sveiciens,
kas atklāj viņa skolas laika talantus
vai ārpusstundu aktivitātes. Gvido
Dokāns skolas gadus pavadīja spēlējot
tautas pūtēju orķestrī “Balvi”, tālab
viņu sveica puiši, kas lieliski pārvalda
pūšamos instrumentus - Ričards un
Roberts Ķirsoni un koncertmeistars
Viktors Bormanis.
4.

rats, uz kura atradās dažādi jautājumi,
kas ļāva atsaukt atmiņā skaistākos skolas mirkļus gan jauniešiem, gan viņu
vecākiem, gan klases audzinātājām
Evai Zučikai-Kuzņecovai un Irēnai
Baltiņai.
Pasākuma vadītāja Daina Mediniece jauniešiem un viņu vecākiem
vēlēja ne vien sasniegt savus mērķus,
bet būt laimīgiem un atcerēties, ka
katrs no viņiem bija, ir un būs Balvu
Valsts ģimnāzijas lielākā vērtība.
Daina Mediniece
Balvu Valsts ģimnāzija
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GODINA SIMTGADES JAUNATNES SPORTA LAUREĀTUS
2018.gads bija simtgades gads,
un
nozīmīgs
ikvienam
Latvijas
iedzīvotājam. Balvu novada sportisti
ar
savu
sniegumu
sacensībās
apliecināja savu ieguldījumu novada
un valsts sasniegumu vairošanā un
atpazīstamībā. 4.janvārī tika sumināti
tie, kuri aizvadītajā gadā, startējot
dažāda
mēroga
sacensībās,
ir
sasnieguši vislabākos rezultātus.
2018.gada laureāts futbolā Nauris Sorokins, treneris Ingus
Zaharāns. Treneris Nauri dēvē par
“smaidiņu”, jo viņš bieži ir smaidīgs,
kas raksturo viņu kā labsirdīgu cilvēku.
Bet tas nebūt neliecina par viņa “maigo
dabu”. Naurim pašlaik ir pilni 10 gadi.
No tiem 6 gadus viņš nodarbojas ar
futbolu, trenējoties Balvu Sporta centrā.
Treneris raksturo Nauri divos vārdos nekad nepadodas. Šie vārdi atklāj, ka
viņam piemīt cīņas spars, gribasspēks,
sevis nesaudzēšana futbola laukumā,
cieņa pret sevi, komandas biedriem,
treneri, pretinieku. Šīs īpašības atklāj
attieksmi pret futbola spēli, un to, ka
Nauris ir cienīgs būt labākais futbolists
starp jauniešiem.
Nauris 6 gadu futbolista karjerā
ir paspējis sava vecuma grupā sešas
reizes būt Ziemeļaustrumu turnīra
labākais spēlētājs un piecas reizes
visa turnīra rezultatīvākais spēlētājs.
Viņš piedalās sacensībās, spēlējot arī
2 gadus vecākā grupā, un, spēlējot
pie vecākiem zēniem, arī ir viens
no labākajiem spēlētājiem. Futbolā
uzvaras un zaudējumus gūst komanda.
Tādēļ var teikt, ka Naura sasniegumu
pamatā ir personiskais un komandas
biedru ieguldījums.
2018.gada sasniegumi - Mārupes
kauss 2018 - 2.vieta; Ziemeļautrumu
telpu čempionāts U-10 vecuma grupā
- 1.vieta; Latvijas fināls telpu futbolā
U-10 grupā - 3.vieta Latvijā; Latvijas
fināls telpu futbolā U-11 grupā - 3.vieta
Latvijā; Tiger Cup 2018 Igaunija, Tallina
- 1.vieta; Ziemeļaustrumu 7:7 futbola
čempionāts U-10 vecuma grupā 1.vieta; Ziemeļaustrumu 7:7 futbola
čempionāts U-11 vecuma grupā 1.vieta un Latvijas fināls futbolā 7:7 10.vieta Latvijā.
2018.gada laureāti sporta dejās
– Dārta Garā un Toms Ozoliņš,
trenere Anita Grāmatiņa. Toms un
Dārta kopā dejo piecus gadus. Dārtai
Toms ir otrais deju partneris. Pāris
ir izveidojis draudzīgas sportiskas
attiecības, kas palīdz savā starpā
vienoties par uzdevumu izpildi. 2018.
gada noslēgumā pāris, startējot Juniori
I grupā E6 klasē, Latvijas kausa posmā
kopvērtējumā, no 42 pāriem izcīnīja
9.vietu un Latvijas meistarsacīkstēs
ierindojās 5.vietā.
2018.gada laureāte peldēšanā –
Jūlija Antonova, treneris Romualds
Kokorevičs. Jūlija auguma ziņā ir
vismazākā sportiste starp Balvu
Sporta skolas peldētājiem. Viņa tiešām
ir maziņa, bet cīņas spars ir viens
no lielākajiem. Jūlija ar peldēšanu
nodarbojas jau piecus gadus un nereti
tur līdzi saviem vecākajiem komandas
biedriem. Viņas rezultāti peldēšanā
iepriecina gan pašu, gan treneri, gan
līdzjutējus (vecākus, radus, draugus), jo
Jūlija ir zinātkāra, izpilda visus trenera
norādījumus un labojumus, ir viena
no centīgākajām un paklausīgākajām
sportistēm.
2018.gadā Jūlija ar medaļām

un apbalvojumiem ir atgriezusies
mājās gan no vietējām, gan valsts,
gan kaimiņzemes sacensībām. Liels
pārbaudījums viņai bija piedalīšanās
peldēšanas sacensībās Vācijā 2017.
gadā. Jūlijas mīļākais peldēšanas stils
ir brass. Kad meitene nostājas starta
pozīcijā, viņa vienmēr ir pati mazākā,
citreiz gandrīz uz pusi sīkāka par
savām konkurentēm, bet finišā gandrīz
vienmēr ir pirmā. 2018.gada oktobrī
Jūlija Latvijas jauniešu čempionātā
savā vecuma grupā 100m brasā kāpa
uz goda pjedestāla. Savā mīļākajā
peldēšanas stilā brass, Jūlijai ir otrā
sporta klase, bet brīvajā stilā, kraulā
uz muguras un tauriņstilā, trešā sporta
klase.
Jāpiezīmē, ka starp sporta skolas
peldētājiem, kuri trenējas pie trenera
Romualda, Jūlija ir pati jaunākā.
Treneris izsakās, ka viņa ir luteklīte un
mīlulīte, un saka lielu paldies Jūlijas
vecākiem par aktīvo līdzdalību meitas
sporta sasniegumu īstenošanā, bet
Jūlijai novēl nekad nepadoties, turpināt
tikpat centīgi trenēties, būt tikpat
apzinīgai un neatlaidīgai, un tad jau
pirmā sporta klase nav aiz kalniem.
2018.gada
laureāts
grieķuromiešu cīņā - Kristaps Cielavs,
treneris Konstantīns Titorenko.
Kristaps jau piecus gadus Balvu Sporta
skolā nodarbojas ar grieķu-romiešu
cīņu. Treneris raksturo Kristapu kā
domājošu sportistu, kurš bez liela
satraukuma dodas cīņās un demonstrē
nepiekāpību, atdodot visus spēkus
uzvaras iegūšanai. 2018.gadā viņš
piedalījies astoņos turnīros un piecos
no tiem kāpis uz goda pjedestāla.
Latvijas čempionātā starp jauniešiem
Kristaps izcīnīja otro vietu.
2018.gada laureāts svarcelšanā
- Lauris Logins, treneris Varis
Sārtaputnis.
Lauris
svarcelšanā
trenējas no 2013.gada. Viņš Latvijas
izlases sastāvā 2018.gadā piedalījās
Eiropas
U-15
vecuma
grupas
čempionātā
svarcelšanā
Milānā
(Itālija), kur, sasniedzot personiskos
rekordus, izcīnīja 4.vietu gan raušanā,
gan grūšanā. Šajās sacensībās viņš bija
jaunākais dalībnieks.
Lauris 2018.gadā Latvijas U-15
grupas čempionātā ir izcīnījis čempiona
titulu, U-20 grupā starp junioriem
izcīnīja otro vietu, bet pieaugušo
konkurencē izcīnīja trešo vietu. Treneris
raksturo viņu kā apzinīgu, godīgu,
disciplinētu, neatlaidīgu sportistu, kurš
sacensību laikā prot mobilizēties, lai
sasniegtu augstvērtīgākos rezultātus.
2018.gada laureāte volejbolā Laura Skangale, treneris Vjačeslavs
Gamazins. Laura Skangale trenējas
un dzīvo Baltinavas novadā. Aktīvi
iesaistās sporta un skolas sabiedriskā
dzīvē, ir atvērta, komunikabla, līderis
komandā un dzīvē, draudzīga, centīga,
labsirdīga, ar lielu atbildības sajūtu prot
paveikt visus uzticētos pienākumus,
labi izprot volejbola spēli, regulāri
apmeklē sporta nodarbības, labprāt un
rezultatīvi startē dažādās sacensībās
starpnovadu posmos, Latgales reģionā
un valsts mērogā, volejbola laukumā ir
“mehānisma dzinulis”, kurš izšķirošos
brīžos spēj saliedēt un motivēt, lai
komanda spētu sasniegtu izvirzīto
mērķi un rezultātu.
2018. gada laureāts vieglatlētikā
- Artis Duļbinskis, treneris Imants
Kairišs. Artis ir atsaucīgs, laipns,

dzīvespriecīgs jaunietis, kurš savu
brīvo laiku velta sevis pilnveidošanai
vieglatlētikā. Ar interesi spēlē arī
volejbolu un nodarbojas ar citām
sportiskām aktivitātēm. Artis jau
vairākus gadus ir Latvijas jaunatnes
izlases dalībnieks vieglatlētikā un
veiksmīgi startē sacensībās ārpus
Latvijas robežām. Artis ar treneri ir
vienojies, ka mērķtiecīgi gatavosies
normatīva
izpildei
trīssoļlēkšanā,
lai
iekļūtu
izlases
sastāvā
un
piedalītos Eiropas U-20 čempionātā.
Trīssoļlēkšana, tāllēkšana un 100m ir
viņa pamatdisciplīnas. Arī daudzcīņā
Artis ir izmēģinājis savus spēkus.
2018.gadā
valsts
mēroga
sacensībās
Artis
ir
piedalījies
trīspadsmit sacensībās, kurās viņš
ir startējis tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā,
augstlēkšanā,
septiņcīņā,
60m,
100m, lodes grūšanā. Kā svarīgākās
uzvaras var atzīmēt: Latvijas ziemas
čempionātā U-20 grupai trīsoļlēkšanā
izcīnīta 1.vieta; starptautiskajās U-20
grupas sacensībās Minskā (Baltkrievijā)
trīssoļlēkšanā
izcīnīta
4.vieta;
Latvijas vasaras čempionātā U-20
grupai trīssoļlēkšanā izcīnīta 1.vieta,
tāllēkšanā izcīnīta 2.vieta.
2018. gada laureāts basketbolā
U-19 jauniešu komanda, treneris
Arnis Voika. Lai arī basketbols ir
ļoti dinamiska spēle, kurā daudziem
spēlētājiem bieži emocijas uzvirmo
augstā līmenī gan spēlēs, gan arī
treniņā, bet šī U-19 komanda spēj
kontrolēt emocijas spēles laukumā un
saglabāt vēsu prātu izšķirīgās spēles
situācijās.
Viena no pamatatslēgām labai
komandai ir regulārs un pašaizliedzīgs
darbs treniņprocesā, tieši to šī U-19
zēnu komanda ir sapratusi un kvalitatīvi
izpilda.
Pagājušajā
2017./2018.gada
sezonā šī Balvu Sporta skolas zēnu
komanda LJBL Latvijas Republikas
čempionāta Nacionālajā līgā izcīnīja
tiesības piedalīties play-off spēlēs,
kurās grūtās un spraigās spēlēs izcīnīja
3.vietu. Pagājušajā sezonā piedalījās
arī Balvu novada atklātajā čempionātā
basketbolā
pieaugušajiem,
kur
ierindojās 2.vietā.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs,
uzrunājot Jaunatnes sporta laureātus,
atzīmēja, ka viņi ieies vēsturē
kā simtgades laureāti, bet, lai to
sasniegtu, jau no mazām dienām ir
ļoti daudz jāstrādā: “Novēlu, lai jums
ir sirdsdegsme uz sportu, lai tās lietas,
ko jums iemāca treneri, ir pārākas par
visām blakusparādībām, kuras jūs
gribētu veikt un darīt, jo sportā jūs sevi
5.

attīstāt gan fiziski, gan garīgi, tāpēc
lai izdodas sasniegt izcilus rezultātus,
lai treneri atrod un iemāca vēl arvien
jaunus veidus, kā sasniegt augstāko
rezultātu. Paldies ģimenēm par
atbalstu, jo bez tā sports varbūt nemaz
nebūtu tik populārs Balvu novadā, kā
tas ir pašreiz. Lai izdodas ikviena lieta,
ko dzīvē esat iecerējuši!”
Balvu Sporta skolas direktore
Ludmila Beļikova izteica prieku,
ka Balvi Latvijas simtgadi varēja
sagaidīt ar trīs pilnīgi atjaunotiem
stadioniem. Viņa pateicās visiem, kuri
atbalsta savu bērnu, savu audzēkni,
savu
kaimiņbērnu,
mecenātiem,
mediķiem, jo darbs, ko iegulda katrs
no audzēkņiem, lai stāvētu uz goda
pjedestāla, ir ļoti smags.
Viņa arī nosauca tās īpašības, kuras,
kā atzinuši paši audzēkņi, ir ieguvuši
5 līdz pat 12 gadus pavadot sporta
un treniņu laukumā, kopā ar treneri
mācību procesā. Tās ir patstāvība,
atbildības sajūta, cieņa pret citiem,
komunikācijas
spējas,
atbildības
sajūta, patriotisms, lojalitāte, uzcītība,
draudzība, veselība un daudz citu
īpašību.
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītājas
vietniece kultūras un sporta jautājumos
Iveta Tiltiņa, uzrunājot klātesošos,
teica: “Cienījamie treneri, milzīgs jums
paldies, par jūsu ieguldīto darbu ar
jauno paaudzi, mums prieks par katru
no jums, un mēs noliecam galvu jūsu
darba priekšā! Mīļie sportisti, paldies
jums par iegūtajām uzvarām 2018.
gadā! Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vārdā, sportisti, vēlu arī šajā
sezonā rast spēku un motivāciju strādāt
vēl vairāk, smagāk un neatlaidīgāk,
lai iegūtu vēl labākus rezultātus.
Jaunajiem sportistiem - nepadoties
pie pirmajām neveiksmēm, bet celties,
pilnveidoties, iet tālāk, jo uzvar tikai
tas, kurš nepadodas! Treneriem novēlu
gudrību, menedžeriem - sponsorus,
lai to ir vairāk, veterāniem - izturību,
jaunajiem - degsmi, faniem - uzvaras!
Visiem kopā, lai veiksmīgs un daudzām
uzvarām bagāts 2019.gads!”
Balvu Sporta skolas Jaunatnes
sporta laureātus ar skanīgām dziesmām
priecēja Naula Laicāne, Mārcis Poševs
un Marija Maslovska, skolotāja Iluta
Tihomirova, bet ar skaistām dejām Balvu Sporta skolas sporta dejotāji,
trenere Anita Grāmatiņa, dejotāji no
pamatskolas, skolotāja Žanna Ivanova,
un deju studijas Di - Dancer Crew
dejotājas, vadītāja Dita Nipere, bet
pasākumu vadīja Arnis Voika un Agrita
Grāmatiņa.
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IK “SDA-75” REALIZĒJUSI PROJEKTU
IK “SDA-75 ir realizējis projektu
Nr.18-07-AL19-A019.2101-000007
“Meža piekabes ar hidromanipulatoru iegāde, pakalpojumu pieejamībai,
darba efektivitātes uzlabošanai un
konkurētspējas attīstībai” par summu EUR 17 895,90, no kuras EUR 10
353,00 ir publiskais finansējums.
Projekta mērķis ir meža piekabes ar hidromanipulatoru iegāde
darba kvalitātes paaugstināšanai un
pieejamībai, uzņēmuma ilgtspējas
attīstībai
un
konkurētspējas

IZSOLE

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Celtnieku ielā 15, Balvos,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 1418 m2 platībā, kadastra Nr.
3801 003 0708 (kadastra apzīmējums
3801 003 0708). Izsoles sākumcena –
EUR 1580,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit euro un 0 centi).
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

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS
VESELĪBAS APRŪPES
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA
SIA “BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU
APVIENĪBA”

paaugstināšanai. Ilgtermiņa mērķis
ir veicināt ekonomisko attīstību
Ziemeļlatgalē,
paaugstinot
lauku
teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
vides sakārtošanu, lauku teritoriju ainavas uzlabošanu.
IK “SDA-75” piedāvā zāģēšanas
un izvešanas pakalpojumu. Krūmu
izvešanu no tīrumiem, mežiem vai
savākšanu
attīrītajās
teritorijās,
grāvjos.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” ir iesaistījusies projektā
Nr.
9.3.2.0/18/I/014
“Stacionārās
un ambulatorās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”,
uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību”.
2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība” un
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF
finansējuma piešķiršanu Balvu un Gulbenes slimnīcu attīstības projektam
1 394 049 EUR apmērā, kas palīdzēs
pilnveidot veselības aprūpes kvalitāti
un pieejamību reģiona iedzīvotājiem.
Projekta īstenošana ļaus uzlabot
iedzīvotāju veselības aprūpi onkoloģijā,
sirds-asinsvadu slimību, kā arī mātes
un bērna veselības aprūpes jomā.
Projekta
finansējumu
plānots
ieguldīt vairāku jaunu iekārtu iegādei
Balvu un Gulbenes slimnīcās, nomai
not morāli novecojušas medicīniskās
tehnoloģijas pret jaunām, veikt liftu
nomaiņu un ieejas mezglu uzlabošanu
Balvu slimnīcā. Paredzēts nomainīt
intensīvās terapijas nodaļas aprīkojumu
un iekārtas, aprīkot otru operāciju zāli,
iekārtot endoskopiju kabinetu, izveidot

Projekta vadītāja Diāna Zaļotova

www.balvi.lv. 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

5.marta

plkst.16:30,

Balvos,

Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2019.
gada 5.marta plkst.16:30 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 158,00
(viens simts piecdesmit astoņi euro
un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR
5,00 (pieci euro 0 centi), Balvu novada
pašvaldības,

Reģ.Nr.

90009115622,

7.janvārī

SIA

konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada
6.martā plkst.14:00.

saimniekošana ikdienā.

“Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis

“Pilsētvides serviss” izsludināja vides

“Atkritumu šķirošana ir veids, kā

Lapsa, uzsverot, ka dalība konkursā

izglītības konkursu “Dzīvo zaļi”, kurā

ikviens no mums var ikdienā gādāt par

“Dzīvo zaļi” mudinās tā dalībniekus

aicināti

novadu

taupīgu dabas resursu izmantošanu,

ne tikai vairāk izzināt un izprast atkri-

skolēni.

jo

piedalīties

Balvu

tiek

tumu apsaimniekošanas procesu, bet

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu,

pārvērsti par ražošanas izejvielām,

skolotāju un pastarpināti arī skolēnu

kas izmantojamas atkārtoti. Piere-

arī rast citus veidus, kā savu ikdienu

vecāku

praktiskas

dze rāda, ka visaktīvāk atkritumu

zināšanas par atkritumu šķirošanu

šķirošanai pievēršas tieši bērni, jo

un

vispārizglītojošo

iestāžu

teorētiskas

videi

un

draudzīgu

pareizi

sašķiroti

atkritumi

atkritumu

viņiem tā liekas saistoša un aizraujoša

apsaimniekošanu dabas saudzēšanas

nodarbe. Savukārt bērnu aizraušanās

nolūkos. Pieteikšanās konkursam ir

ar atkritumu šķirošanu neizbēgami

atklāta, konkursa darbu pieņemšana

iesaista procesā arī vecākus, tādējādi

turpināsies

pamazām popularizējot šo ieradumu

līdz

2019.

gada

25.

janvārim.
Ienākot novados, uzņēmums solījis

svarīgi, lai atkritumu šķirošana taptu

īstenot vides izglītības pasākumus,

par neatņemamu katra iedzīvotāja

kas vienlaikus izglītos un motivēs

sadzīves daļu, un jo agrāk šīs iera

sabiedrību

atkritumu

dums iedibināts, jo labāk,” uzsver SIA

apkārtējo

“Pilsētvides serviss” valdes loceklis

šķirošanai,

padarīt videi draudzīgāku.
Konkursā

lai

saudzētu

vidi. Tāpēc SIA “Pilsētvides serviss”
sadarbībā ar SIA “Zaļā josta” īsteno

sabiedrības

vides

skolu audzēkņi. Konkursa uzvarētāji
tiks paziņoti un apbalvoti konkursa
noslēguma

pasākumā

ros visiem konkursa dalībniekiem un
klātesošiem tiks piedāvāts apmeklēt
konkursam pieteikto darbu izstādi,
noklausīties saistošo un noderīgu lek
ciju par atkritumu šķirošanas nozīmi,
kā arī piedalīties tematiskajās spēlēs.

izglītības

Konkursa nolikums skatāms Bal-

cina Balvu novada skolēnus izstrādāt

jas jau vairāk nekā 15 gadus, un šo

vu

radošu darbu vienā no piedāvātajām

gadu garumā esam secinājuši, ka

www.balvi.lv

tēmām:

vislabāk rūpes par vidi iespējams

Aktualitātes izglītībā.

atkritumu

infrastruktūras
atkritumu
mājas

šķirošanas

ierīkošana

apjoma

apstākļos;

nodarbo-

novada

Papildu

pašvaldības
sadaļā

bērniem iemācīt neformālā veidā –

samazināšana

caur radošām nodarbēm, aktivitātēm,

Ribkina,

spēlēm un konkursiem,” skaidro SIA

olga.ribkina@pilsetvide.lv

draudzīga

6.

mājaslapā
Izglītība

informācija:

mājās;

videi

11.februārī

Balvos. Noslēguma pasākuma ietva-

aktivitātēm

josta”

var

4. klašu; 5.-9. klašu un 10.-12. klašu

konkursu “Dzīvo zaļi”, kura ietvaros ai-

“Zaļā

zaļi”

5 cilvēkiem trīs vecuma grupās: 1.-

Jurģis Ugors.
“Ar

“Dzīvo

piedalīties skolēnu komandas līdz

plašākas sabiedrības vidū. Mums ir

pievērsties

SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība"
Izpilddirektore Marika Jermaševiča

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” AICINA BALVU SKOLĒNUS
PIEDALĪTIES KONKURSĀ “DZĪVO ZAĻI”
2019.gada

otolaringologa darba vietu, nomainīt
pacientu gultas un skapīšus un iepirkt
jaunas, mūsdienīgas tehnoloģijas –
rentgena un ultrasonogrāfa aparātus
un citas iekārtas.
Projekta sadarbības partneris – SIA
“Rēzeknes slimnīca”, īstenojot šo projektu, ir paredzējusi veikt ieguldījumus
jaunu medicīnisko tehnoloģiju iegādē,
veicot rentgendiagnostikas iekārtas
nomaiņu.
Projekta realizācija tiks īstenota līdz
2020.gada beigām.
Projekta kopējās izmaksas – 1 394
049 EUR, t.sk.:
• attiecināmās izmaksas - 1 394 049
EUR (SIA “Balvu un Gulbenes slimnīca”
1 188 865 EUR, SIA “Rēzeknes slimnīca”
205 184 EUR), t.sk.:
• ERAF (85%) - 1 184 941,65 EUR;
• valsts budžets (9%) - 125 464,41
EUR;
• privātais finansējums (6%) - 83
642,94 EUR, t.sk. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 71 331.90 EUR, SIA
“Rēzeknes slimnīca” 12 311,04 EUR.

28834587,

/
Olga

PAR NEŠĶIROTO SA
DZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS
MAKSAS IZMAIŅĀM
Balvu novada pašvaldība un SIA
“Pilsētvides serviss” informē, ka,
sākot ar 2019.gada 1.janvāri maksa
par nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu tiks noteikta 16,58
EUR/m3 (bez PVN), kuru veido:
1. Pašvaldības lēmumā apstiprinātā
maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu,
par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam,
kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 9,20 EUR/
m3 (bez PVN);
2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu
SIA “AP Kaudzītes” poligonā 2019.
gadā – 7,38 EUR/m3 (bez PVN).

e-pasts.:
SIA “Pilsētvides serviss”

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 17.janvāris

PAR PELDBASEINA KUPONIEM

2018.GADS BALVU NOVADĀ

Eiropas Sociāla fonda projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā"
(Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros 2018.
gada novembrī un decembrī bija
pieejams bezmaksas peldbaseina
apmeklējums senioriem, kuriem ir
pilni 54 gadi. Kopā bija paredzēti 1798
bezmaksas peldbaseina apmeklējumi
Balvu novadā deklarētajiem senioriem. Visi kuponi tika izsniegti, tomēr
izmantoti ir tikai 1140 bezmaksas peldbaseina apmeklējumi. Lai
nodrošinātu projekta aktivitātes izpildi, atkārtoti tiks izsniegti kuponi bezmaksas peldbaseina apmeklējumam
senioriem (54+ gadi).
No šī gada 1.februāra būs pieejami 658 kuponi:
• 196 peldbaseina apmeklējumi sen-

Balvu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa ir apkopojusi statistiku par 2018.gadu. Salīdzinot 2018.
gada rādītājus ar 2017.gada rādītājiem
var secināt, ka pērn samazinājies gan
piedzimušo, gan mirušo personu
skaits.
2018.gadā sastādīti 123 bērnu
dzimšanas reģistri - no tiem 55
meitenes un 68 zēni. Laulībā dzimuši
54 bērniņi, atzīta paternitāte (vecāki
nav laulībā) 62, reģistrēti bez ziņām
par tēvu 7. Novadā deklarēti 102
jaundzimušie – no tiem Balvu pilsētā
45, Balvu pagastā 9, Bērzkalnes
pagastā 6, Bērzpils pagastā 4,
Briežuciema pagastā 9, Krišjāņu
pagastā 4, Kubulu pagastā 11, Laz
dulejas pagastā 2, Tilžas pagastā 8,
Vectilžas pagastā 1, Vīksnas pagastā 3.

ioriem (54+) brīvdienās un darba
dienās pēc plkst.14:00;
• 221 peldbaseina apmeklējums
senioriem (54+) darba dienās laikā
no plkst.9:00 līdz plkst. 14:00;
• 88 peldbaseina apmeklējumi se
nioriem (54+), uzrādot pensionāra
apliecību, brīvdienās un darba
dienās pēc plkst.14:00;
• 153 peldbaseina apmeklējums se
nioriem (54+), uzrādot pensionāra
apliecību, darba dienās laikā no
plkst. 9:00 līdz plkst.14:00.
Kuponus
par
apmeklējumu
varēs saņemt no šī gada 1.februāra
Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, 3.stāva 35.kabinetā.
Peldbaseina
bezmaksas
apmeklējuma kuponi jāizmanto līdz
šī gada 31.martam!

39 māmiņām 2018.gadā dzimis
pirmais bērniņš, 39 – otrais bērns, 24
– trešais bērns, 12 – ceturtais, 5 – piektais, 2 – sestais, 1 – septītais, 1 – astotais.
Aizvadītajā
gadā
populārākie
bērnu vārdi bijuši Elizabete (3), Emīlija
(3), Sofija (3), bet zēniem Alekss (3),
Roberts (3). Sešiem bērniņiem iedoti
divi vārdi.
Pērn noslēgtas 78 laulības – 47
Dzimtsarakstu nodaļā, bet 31 baznīcā.
50 pāriem šīs bijušas pirmās laulības.
Diemžēl arī pagājušajā gadā vairāk
reģistrēti mirušie nekā dzimušie.
Pavisam deklarētas 315 miršanas (171
sievietes, 144 vīrieši). Aizvadītājā gadā
visvairāk vīrieši miruši vecumā no 71
līdz 80 gadiem, bet sievietes no 81 līdz
90 gadiem.

IESPĒJA BEZ MAKSAS LASĪT
E-GRĀMATAS TIEŠSAISTĒ
Visās
Latvijas
pašvaldību
publiskajās bibliotēkās šajā – 2019.
– gadā lasītājiem tiek piedāvāts
jauns, inovatīvs pakalpojums – “3td
e-GRĀMATU
bibliotēka”
vietnē
www.3td.lv. To nodrošina Kultūras
informācijas sistēmu centrs sadarbībā
ar SIA “Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publiskajām bibliotēkām.
No 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez
maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē
mobilajā ierīcē vai datorā. Tā ir
kopīgi īstenota iniciatīva, lai veicinātu
grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk
pieejamā veidā.
Šobrīd
tīmekļa
vietnē
www.3td.lv ir pieejams daudzveidīgs
e-grāmatu piedāvājums – vairāk nekā
simt apgāda “Zvaigznes ABC” izdevumu
(galvenokārt
daiļliteratūra)
–
gan latviešu literatūras klasika
(Apsīšu Jēkabs, Jānis Ezeriņš u.c.),
gan mūsdienu autoru grāmatas,
kuras iemantojušas lasītāju atzinību,

VAKANCE
Balvu
novada
pašvaldības
Sociālais
dienests,
reģistrācijas
kods 90009414028, izsludina preten
dentu pieteikšanos uz vakanto sociālā
darbinieka darbam ar ģimenēm un
bērniem (lauku teritorijā uz nenoteiktu
laiku) amatu.
Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā
vai akadēmiskā izglītība sociālajā
darbā vai apgūst izglītību sociālajā
darbā vai karitatīvajā sociālajā
darbā;
• vēlama pieredze sociālajā darbā
(sociālā gadījuma vadīšana);
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• prasme strādāt ar programmām;
• labas komunikācijas, sadarbības,
empātijas un klausīšanās prasmes, spēja patstāvīgi plānot darbu,
pieņemt lēmumus nestandarta
situācijās, psiholoģiskā noturība,
pozitīva attieksme pret darbu,
augsta atbildības sajūta, prasme
strādāt komandā;
• teicamas
latviešu
valodas
zināšanas, krievu valoda sarunvalodu līmenī, vēlamas angļu valodas
zināšanas;

• B
kategorijas
autovadītāja
apliecība.
Pamatojoties uz Fizisko personu
datu apstrādes likuma 25.pantu, Balvu novada pašvaldības Sociālais die
nests informē, ka:
• jūsu
pieteikuma
dokumentos norādītie personas dati tiks
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
• iepriekš minēto jūsu personas datu
apstrādes pārzinis ir Balvu novada
pašvaldība.
Amatam
noteiktā
mēnešalga
724,00 EUR.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli,
dzīves un darba aprakstu (CV),
izglītību un kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu kopijas vai izziņu no
mācību iestādes, kas apliecina studijas sociālajā darbā līdz 2019.gada
23.janvāra plkst.16:00 var nosūtīt uz
e-pastu socdienests@balvi.lv, pa pastu
vai nogādāt personīgi – Balvu novada
pašvaldības
Sociālajam
dienests,
Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV4501, 102.kabinets.
Kontaktpersona Līvija VOROŅINA,
t.64521997, 28652089.

Aicinām Balvu un Balviem tuvējo
apkaimju

vērtējumā

1.vietu

ieguva Aidas Šunta (OK COPE SPORT),
2.vietu Māris Āriņš (LATGALE), 3.vietu
Andris Jerums (C.ALBULA/ALŪKSNE).
Jau pavisam drīz notiks 2.posms 2.un 3.februārī Limbažos, bet 3.posms
tors Normunds Grabovskis noslēgumā
visiem

iedzīvotājus,

dalībniekiem,

atbalsta grupas nodarbības plānotas
vienu reizi nedēļā, ceturtdienās, sākot
no 31.janvāra, no plkst.18:00 – 21:00.

ties smēķēšanas atmešanas grupā.

Aicinām pieteikties, izmantojot in-

Nodarbības būs bez maksas un notiks

terneta vietni www.nesmekesu.lv vai

no 24.janvāra līdz 14.februārim Balvu

sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi

muižā (Brīvības iela 47, Balvi).

atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā

Informatīvā smēķēšanas atmešanas

norādot sekojošu informāciju – “Vārds,

atbalsta grupas nodarbība notiks ce-

uzvārds, tālr. numurs, – Balvu grupa”.

turtdien, 24.janvārī no plkst.18:00 –

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr.

19:30. Tās laikā būs iespēja iepazīties

26180109.

ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi

būs Jēkabpilī. Čempionāta organizapateicās

pieaugušos

kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteik-

labāk.
Individuālajā

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Tel. 67844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

AICINA PIETEIKTIES BEZMAKSAS
SMĒĶĒŠANAS ATMEŠANAS NODARBĪBĀM

LR ČEMPIONĀTA ZEMLEDUS
MAKŠĶERĒŠANĀ 1.POSMS BALVOS
Tāpat kā pērn, arī šogad uz Balvu ezera norisinājās LR zemledus
makšķerēšanas čempionāta 1.posms.
Šoreiz pavisam agri – jau 12. un
13.janvārī.
Pavisam 1.posmā piedalījās 9
komandas, tostarp arī balveniešu
komanda “LIARPS”.
Komandu kopvērtējums:
1.vieta OK COPE SPORT – 40 punkti;
2.vieta LUCKY JOHN – 41 punkts;
3.vieta PANSIJA – 45 punkti.
Diemžēl šoreiz balveniešiem tik
labi neveicās – LIARPS ieguva vien
7.vietu. Jācer, ka citos posmos veiksies

tai skaitā Vladimira Kaijaka “Enijas bize”, “Zem Marsa debesīm”,
“Nārbuļu dēli” un “Mantinieki”, kas
pamatā
populārajam
televīzijas
seriālam “Likteņa līdumnieki”, tāpat
kinorežisora Aivara Freimaņa “Katls”,
Ingunas Baueres biogrāfiskie romāni,
latviešu fantāzijas un detektīvžanra
darbi.
Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU
bibliotēkas” lasītāju, ar publiskās
bibliotēkas e-kataloga autorizācijas
datiem (lietotājvārds un parole) jāveic
reģistrācija vietnē www.3td.lv. Ja vēl
neesat kļuvis par publiskās bibliotēkas
lasītāju vai arī iepriekš neesat tajā izmantojis autorizācijas datus, varat
vērsties jebkurā pašvaldību publiskajā
bibliotēkā.

kā

arī aicināja turēt īkšķus par Latvijas
izlasi, kura jau nākamnedēļ dosies
uz Bulgāriju, lai piedalītos pasaules
čempionātā.
7.

Ingu Dreimani, kā arī uzzināt vairāk par

Inga Dreimane

turpmākajām nodarbībām. Pārējās 3

Projektu koordinators

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 17.janvāris

LTRK LATGALES BIZNESA KLUBS 2019
“UZŅĒMĒJI TIEKAS BALVOS”

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
18.janvārī plkst.17:00 “Jauniešu
gada balva 2018” Balvu muižā. Īpašais
pasākuma viesis Kārlis Būmeisters
jeb Kaža.
19.janvārī plkst.13:00 Tikšanās
ar gleznošanas studijas “Olīves”
studijas dalībniecēm Balvu Novada
muzejā.
25.janvārī
plkst.12:00
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
kameras Latgales biznesa kluba
pasākums “Uzņēmēji tiekas Balvos!”
Sīkāka informācija un pasākuma programma pieejama http://zlbc.lv/ vai
www.balvi.lv.

BALVU PAGASTĀ
18.janvārī plkst.19:00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde
Nora Vētra Muižniece “Māsas” Balvu pagasta Tautas namā. Režisore
Vaira Resne, komponists Kaspars
Freimanis, scenogrāfe Astra Tjunīte,
rekvizitores Elita Gromova, Ludmila
Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas
maksa EUR 1,00.
19.janvārī plkst.10:00 Bezmaksas slēpošanas pamatu apmācības
nodarbība. Sīkāku informāciju var
iegūt pie slēpošanas instruktora Jāņa
Dokāna, mob.26340377.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
19.janvārī plkst.11:30 Bezmaksas slēpošanas pamatu apmācības
nodarbība. Sīkāku informāciju var
iegūt pie slēpošanas instruktora Jāņa
Dokāna, mob.26340377.
23.janvārī plkst.17:00 Sapņu
ķērāju darbnīca Bērzkalnes pagasta
bibliotēkā.

25.janvārī plkst.15:00 Pagasta
iedzīvotāju mākslinieciskās jaunrades
darbu izstādes atklāšana Briežuciema
Tautas namā. Līdz 22.01. piedāvājiet
savus darbiņus izstādei! Darbi var
būt dažādās tehnikās (zīmējumi,
karikatūras, grafika, gleznojumi u.c.).

Uz pasākumu tiek aicināts ikviens
uzņēmējs no Latvijas, bet īpaši vietējie
uzņēmēji! Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) Latgales
reģiona nodaļa sadarbībā ar AS CITA
DELE, Balvu novada pašvaldības
Ziemeļlatgales un biznesa centru
organizē uzņēmēju LTRK Latgales Biz
nesa kluba pasākumu.
Tikšanās
laiks
un
vieta:
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs, Balvos, Vidzemes ielā 2B. Datums: 25.01.2019.
Pasākums notiks 5 daļās. Visas
pasākumu daļas noteiktajā laikā var
brīvi apmeklēt pēc saviem ieskatiem.
PROGRAMMA
1.DAĻA
VIETĒJO
UZŅĒMUMU
APMEKLĒJUMS
12.00 – 13.00 SIA “Technical textiles” uzņēmuma apmeklējumus. Ekskursiju vadīs valdes loceklis Guntars
Šults. Adrese: Partizānu iela 47, Balvi.
13.00 – 14.00 SIA “BalviFlora”
uzņēmuma apmeklējums, ekskursiju
vadīs valdes loceklis Ivars Zaharāns.
Adrese: Naudaskalns, Balvu pagasts,
Balvu novads, Latvija.
Kafijas pauze 20 min
Sadarbībā ar IK “Rūķu nams” un
Ziemeļlatgales biznesa tūrisma centru
tiks organizēta kafijas pauze, kuras laikā
būs iespēja nobaudīt dažādus gardumus no Margitas Štāles-Krēmeres rūķu
krājumiem.
2.DAĻA
UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBAS
DISKUSIJA
Adrese: Vidzemes iela 2b, Balvi,
Balvu novads, LV-4501
14.20 - 14.40 LTRK LATGALES
PADOMES vadītāja Inga ZemdegaGrāpe. “LTRK Latgales padomes vīzija
uzņēmējdarbībā Latgalē”.
14.40-15.00
Balvu
novada
pašvaldības vadītājs Aigars Pušpurs.
“Uzņēmējdarbība Balvu novadā”.
15.00 -15.30 Diskusija starp
uzņēmējiem, pašvaldības vadību un
LTRK.
Pauze 15 min
3.DAĻA
BIZNESA
ATBALSTS.
“SATIEC
SAVU EKSPERTU”
LTRK Latgales reģiona nodaļas uz-

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
19.janvārī plkst.18:00 Jaunā
gada ieskaņas koncerts. Muzikāli
lirisku un izklaidējošu koncertprogrammu piedāvā radošā apvienība
“KRELLES” (Valmiera) Krišjāņu tautas
namā. Ieeja - ziedojums EUR 1,50.

KUBULU PAGASTĀ
18.janvārī plkst.19:00 Biedrības
“Balvu teātris” muzikāla dzejas
izrāde “Viegli pieskarties pasaulei
vēlos...” Kubulu kultūras namā.
Programmā Māra Lāpāna dzeja un
oriģināldziesmas, populāras Raimonda Paula melodijas. Ieeja EUR 2,00.

LAZDULEJAS PAGASTĀ
19.janvārī plkst.21:00 “Masku
balle”, masku vērtēšana un jautras
aktivitātes. Pusnaktī labāko masku
apbalvošana. Dejas kopā ar DJ
KULSHH un DJ Unstopp Lazdulejas pagasta zālē.
20.janvārī plkst.11:30 Bezmaksas slēpošanas pamatu apmācības
nodarbība. Sīkāku informāciju var
iegūt pie slēpošanas instruktora Jāņa
Dokāna, mob.26340377.

TILŽAS PAGASTĀ
23. janvārī plkst.17:00 un
turpmāk katru trešdienu bezmaksas vingrošanas nodarbība Tilžas
kultūras namā.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

VECTILŽAS PAGASTĀ

20.janvārī plkst.13:00 Bezmaksas slēpošanas pamatu apmācības
nodarbība. Sīkāku informāciju var
iegūt pie slēpošanas instruktora Jāņa
Dokāna, mob.26340377.

20.janvārī plkst.10:00 Bezmaksas slēpošanas pamatu apmācības
nodarbība. Sīkāku informāciju var
iegūt pie slēpošanas instruktora Jāņa
Dokāna, mob.26340377.

runa.
15.50-16.15 “Latgales plānošanas
reģions” Andris Kucins. “Uzņēmumu
izmaksas reģionos”.
16.15-16.40 Finanšu institūcija
“ALTUM” Olita Untāla. “Altum atbalsts
uzņēmējdarbībā”.
16.40-17.05 “Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija”
Lienīte
Litavniece
.
“Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
kā stratēģiskās sadarbības partneris
uzņēmumam”.
17.05-17.30 SIA “AINA serviss” Ziedonis Liepiņš. “Darba aizsardzības
sistēma uzņēmumā – tas nav sarežģīti”.
4.DAĻA
17.30-18:00 Vakariņas pie IK “Rūķu
nams” šefpavāra klāta galda (30 min).
Dalības maksa EUR 10,00 (apmaksa
notiks skaidrā naudā pasākuma no
rises vietā pie pakalpojuma sniedzēja).
18.00-19.00
APMĀCĪBAS
–
sadarbībā ar AS CITADELE tēma un lektors tiek precizēti
5.DAĻA
LTRK Latgales reģiona padomes
sēde – norisināsies viesu namā
“Paradīzes”, Brūklāji, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads.
19.00-20.00
LTRK
LATGALES
REĢIONA PADOME (LRP) – aicināti
visi LTRK biedri viesu statusā.
Dalības maksa tikai par 4.daļu:
EUR 10,00 (Norēķins pasākuma
vietā skaidrā naudā pie pakalpojuma sniedzēja). Aicinām pieteikties
savlaicīgi, vietu skaits ierobežots.
Reģistrācija obligāta – www.zlbc.lv.
Papildinformācija pa tālr.22428450
(Signe
Obuhova),
e-pasts:
signe.obuhova@chamber.lv
Pasākuma laikā notiks filmēšana
un
fotografēšana.
Norādītā
kontaktinformācija var tikt nodota
pasākuma sadarbības partneriem.
Par pasākuma atmosfēru rūpēsies
muzikants Jānis Ločmelis. Viesu
namā būs izkurināta silta pirtiņa un
uzkarsēts karsts kubuls. Viesiem tiks
organizēta nakšņošanas iespēja un
uz pasākumu var ierasties kopā ar
pavadoni. Dalības maksa vienai personai EUR 50,00. (Norēķins pasākuma
vietā skaidrā naudā pie pakalpojuma
sniedzēja).

STAND-UP KOMĒDIJAS IZRĀDE KUBULOS
Pēdējo gadu laikā Latvijas kultūras telpā arvien populārāks ir kļuvis tāds
skatuves mākslas žanrs kā stand-up comedy. Tulkojot latviešu valodā - “stāvizrāde”.
16.februārī plkst.18:00 Kubulu pagasta Kultūras namā notiks stand-up komiķa
Maksima Trivaškeviča soloizrāde “Humors pa latviski”, kuras ietvaros autors
pastāstīs savus jaunākos jokus.
Maksims Trivaškevičs ir viens no aktīvākajiem stand-up comedy žanra
pārstāvjiem un kopējiem Latvijā. Mākslinieks ir gatavs iepriecināt skatītājus gan
lielos, gan mazos pasākumos, viņš ir paspējis uzstāties gandrīz visās Latvijas
pilsētās, lielākajos Latvijas mūzikas un mākslas festivālos, kā arī saņēmis ovācijas
ārzemju auditorijās. Balvu novadā mākslinieks viesosies pirmo reizi.
Autora iepriekšējo soloizrādi “Stand-up izrāde latviešu valodā” apmeklēja
vairāk nekā četri tūkstoši skatītāju, gūstot pozitīvu lādiņu ilgam laikam.
Izrāde “Humors pa latviski” no iepriekšējās atšķiras ar to, ka tajā iekļauti citi
joki.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739
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