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22. (223.) numurs

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

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA SVEIC SVĒTKOS!
pilotprojektiem,
nākamgad

kas

notika

turpināsies

un

Sociālajā

dienestā. Tā bija iespēja ģimenēm,
kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām,
saņemt tik ļoti nepieciešamo atbalstu
un

pakalpojumus.

Nākamā

gada

projektā atbalstu turpinās saņemt
pieaugušas personas. Ceru, ka 2020.
gadā atvērsim sen gaidītos Dienas
centrus

un

turpināsim

pakalpojumus

plānotos

minētajām

mērķa

grupām. Gandarījums par to, ka
darbu pansionātā uzsāka ārsta palīgs,
ka

izdevās

saglabāt

feldšerpunktus

un

visus
ar

sešus

2020.gada

janvāri darbu atsāks arī Krišjāņu FVP.
Atzīšos,

nebija

viegli.

Dažbrīd

šķita, ka var arī neizdoties, spriedze
bija

tik

liela,

ka

prāts

naktīs

skaitīja nomoda stundas, meklējot
risinājumus. Tomēr, ikvienam, kurš
uzņemas atbildību pārstāvēt novada
iedzīvotāju intereses, ir jāņem vērā,
ka tieši tāda būs ikdiena pašvaldībā.
Jā, bija šogad arī neveiksmes
un zaudējumi. Neizdevās saglabāt
Tilžas

internātpamatskolu,

risinājumu
Kā ikvienā iestādē vai uzņēmumā,
lai

organizācija

darbotos,

ir

par ieteikumiem un kritiku, jo mēs
labākos

mūsu novads augtu un attīstītos,

vienu vai otru lietu.

kuras

darbu

vada

vadības komanda

un
-

koordinē

pašvaldības

domes

priekšsēdētājs

Aigars

Pušpurs,

priekšsēdētāja

risinājumus,

kā

sakārtot

Jaunais gads nāks ar jauniem
izaicinājumiem

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja

Anita

Petrova:
“Darbīgs, spraigs un notikumiem

to domājot, jau šobrīd pašvaldībā

bagāts, manuprāt, tieši tāds ir bijis

notiek nopietns darbs pie nākamā

aizejošais

vietniece

gada

budžeta

katru

gadu,

Serdāne un izpilddirektores vietniece

kopējās

Gunta Raibekaze.

iespējām.

vietniece

Par

Anita Petrova, izpilddirektore Imanta

un

jo

gandrīz

ik

ik dienu kaut kas jauns risinājās
novada izglītības iestādēs, kultūras

izdevumu

pasākumu piedāvājumā, sporta dzīvē

tendences. Katras iestādes budžetu

un sociālajā jomā. Zīmīgi, ka tieši

ievērojamiem

pārskatīsim kopā ar iestādes vadītāju

šogad vairākiem novada kolektīviem,

notikumiem un pasākumiem bagāts.

un veiksim saskaņojumu maksimāli

iestādēm un pasākumiem bija arī

Bet priekšā jau 2020.gads. Pārdomās

sabalansētām

jubilejas gads.

par paveikto un izdarīto, vai vēl

darbošanās

nepaspēto un neuzsākto, dalās Balvu

2020.gadam.

gads

bijis

novada pašvaldības vadība.

ieņēmumu

tiks
un

un

Kā

2019.gads,

plānotas

Šis

plānošanas.
rūpīgi

saimnieciskām

iespējām

nākošajam

Atskatoties uz šogad paveikto,
vēlos pateikties visiem, kas devuši savu

Bet šai svētku laikā novēlu, lai

artavu, lai dzīve novadā kļūtu labāka,

katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku

interesantāka, aizraujošāka. Paldies

Balvu novada pašvaldības domes

gaisma, lai katram sirdī ielīst tas

mūsu

priekšsēdētājs Aigars Pušpurs:

Ziemassvētku

organizētājiem

prieks,

ko

vislabāk

entuziastiem,

pieaugušajiem bieži vien vispār ir

izglītības iestāžu darbiniekiem un

tuvojas izskaņai. Un šis ir laiks, kad

piemirsts un nozudis. Dzīve kļūst

sociālās jomas speciālistiem, paldies

atskatāmies uz paveikto un izvērtējam

par daudz drūma un smaga, ja tajā

godprātīgajiem

gadu. Tas mums ir devis visu – gan

pietrūkst pārsteiguma, brīnuma un

administrācijas, pagastu pārvalžu un

veiksmīgākas, gan ne tik veiksmīgas

prieka. Novēlu, lai tā visa nepietrūkst

iestāžu darbiniekiem!

dienas. Ir gandarījums, ka virzāmies

ne šajos svētkos, ne arī ikdienas

uz priekšu, esam spēruši vairākus

gaitās!

burvība

slimnīcu

apvienības

darbiniekiem,

soļus tuvāk sava novada sakārtošanai.

atnāk ar jūsu bērnu smiekliem, rūķu

ģimenes

ārstiem,

neatliekamās

Un tieši tas arī ir pašvaldības mērķis

pēdām sniegā un piparkūku smaržu!

medicīniskās

palīdzības

– veidot novadu par tīkamāku dzīves

Ielaidiet

darbiniekiem

un

vidi iedzīvotāju šodienai un nākotnei.

dāvājiet prieku apkārtējiem!

vispārējā

Lai

bet,

un

noskaņa vēsta, ka kārtējais gads

gan

acīs,

dzīves

paldies kultūras darbiniekiem, paldies

kalendārs,

bērnu

sporta

kas

“Gan

saredzam

pašvaldības

Ziemassvētku

svētkus

savās

sirdīs

un

Paldies

novada

Balvu

un

domes

Gulbenes

brigāžu

feldšerpunktu

vadītājiem par ieguldīto darbu mūsu

Gribas teikt paldies visiem, kuri ar

Lai Jaunais 2020.gads mums ik

savu ikdienas darbu pašvaldībā ir

vienam nāk ar jaunu apņemšanos,

Paldies valsts iestāžu vadītājiem par

veidojuši un attīstījuši novadu! Paldies

darboties

pozitīvo sadarbību ar pašvaldību!

arī iedzīvotājiem – par novērtējumu,

izdošanos! Lai ticība sev, saviem

gribu

un

prieku

par

iedzīvotāju

Esmu

veselības

saistīti

ar

ātrāku

projektiem,

uzņēmējdarbības

veicināšanu un Kultūras un atpūtas

strādājam jūsu labā, un meklējam

nepieciešama vadība. Par to, lai
rūpējas Balvu novada pašvaldība,

kas

sapņiem un darbiem!”

gribējās

saglabāšanā.

gandarīta

par

centra rekonstrukciju. Sāpīgi, domājot
par

dabas

postījumiem

manos

dzimtajos Golvaros. Mazliet skumji
par to, ka, gaidot Ziemassvētkus,
pietrūka

līdzekļu

pilsētu

skaistākās

ietērpt

mūsu

svētku

rotās.

Taču vajadzību ir daudz, un vispirms
jāapmierina svarīgākās.
2020.gads jau tepat uz sliekšņa un
Ziemassvētki ir īstais laiks apdomāt,
ko mēs katrs varam darīt labāk. No
sirds novēlu ļauties priekam, domāt
labas domas, vairāk saskatīt pozitīvo
un

līdzcilvēkos

ieraudzīt

labāko!

Ticēsim, cerēsim un dāvāsim cits
citam mīlestību!”
Balvu

novada

pašvaldības

izpilddirektore Imanta Serdāne:
“Šis gads pašvaldībā nav bijis
viegls

–

finansiāli

izaicinājumiem

saspringts

piepildīts.

un

Tomēr,

protams, bijis arī daudz pozitīvu
notikumu - realizēti un noslēgušies
vairāki projekti, Balvus apmeklējuši
daudzi

Latvijas

iedzīvotāji

–

gan

Koru svētkos, gan Balvu novada
svētkos, gan Latgales partizānu pulka
simtgades pasākumā un citos lielākos
vai

mazākos

pasākumos

novadā.

Priecē saņemtie atzinīgie vārdi par
novadu, lai arī darāmā vēl ir daudz.
Diemžēl šajā gadā piedzīvoti arī ne
tik patīkami brīži un pieņemti smagi
Turpinājums 2.lpp.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 19.decembris
lēmumi – Tilžas internātpamatskolas

ar nepacietību gaidīt, kad uz pirmo

slēgšana un izglītības iestāžu tīkla

pasākumu tiks aicināti apmeklētāji.

sakārtošana Tilžas pagastā. Tāpat

Vasarā bija patīkami mūsu pilsētas

šis

gads

noteikti

paliks

atmiņā

ar jūlijā piedzīvoto dabas stihiju,
kas nodarīja smagus zaudējumus
mājsaimniecībām Bērzpils pagastā.
Šādas situācijas risināšana pašvaldībā
tika

piedzīvota

pirmo

reizi,

kas

nozīmē, ka mums ik dienu ir jābūt
gataviem negaidītiem pavērsieniem
un nepieredzētu situāciju risināšanai.
Un, lai to efektīvi darītu, svarīga ir

ielās

un

sporta

stadionos

uz

treniņnometnēm

un

iepazina

veiksmi,

jaunu

virsotņu

sasniegšanu un izdošanos!
Lai

skaists

un

svētīgs

ir

šis

Ziemassvētku laiks! Lai Ziemassvētki
atnes mieru jūsu mājās un piepilda

Tika lemts atcelt Balvu novada
Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu

pārmaiņas šogad notikušas pilsētā,

jautājumi.

„Par

Apstiprina un veic grozījumus

bet netiek aizmirstas arī pagastu

nolikumos

teritorijas. Tiekoties ar iedzīvotājiem,

Domās

pāršķirstot

Sēdē

novada

kas sagādājis skumjas un vilšanos.
Šogad

ir

bijuši

daudzi

skaisti

pasākumi, visai novada komandai
kopā strādājot, ir realizēti dažādi
infrastruktūras

sakārtošanas

un

„Grupu

dzīvoklis”

gan

Tāpat īpašs pasākums bija „Latgales
partizānu pulkam 100”.

attieksme vienam pret otru.
Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri
iegulda savu darbu, savas idejas, rada

lemts

var

mērķa

nodrošināt

Deputāti lēma izdarīt grozījumus

kolektīvos, cieņu vienam pret otru

vērot, kā vizuāli pārmainās Balvu

veselība, vēlme un neatlaidība tos

Kultūras un atpūtas centra ēka, un

īstenot!

un 2020.gada 3.janvārī nenotiks iedzīvotāju pieņemšana.

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr.14,

Kubulu PII „Ieviņa” un Bērzkalnes PII

28.§), izsakot lēmuma 1.punktu jaunā

nolikumus jaunā redakcijā.

redakcijā.
Izsolīs nekustamos īpašumus

Balvu novada pašvaldības 2009.gada

Deputāti lēma nodot atsavināšanai

8.oktobra noteikumos Nr.1 „Kārtība,

Balvu novada pašvaldībai piederošo

kādā Balvu novada pašvaldība sedz

nekustamo

transporta

vispārējās

Nr.14 Bērzpils ielā 46, Balvos, kas

pamatizglītības un vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem”.

sastāv no divistabu dzīvokļa 37,19
m2 platībā (kadastra apzīmējums

Grozījums lēmumā

38010030417001014) un kopīpašuma

izdevumus

lemts
novada

izdarīt

grozījumus

Domes

2015.gada

lēmumā

„Par

Balvu

3719/259618
no
–

zemes

domājamajām

daļām

laikā” (protokols Nr.6, 57.§), izsakot
1.31.punktu jaunā redakcijā.

ha

platībā

(kadastra

lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa

38010030417).

nepieciešamās

Tiks

darbības

Izsolīs kustamo mantu

reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu

Deputāti lēma nodot atsavināšanai

novada pašvaldības vārda, pasūtīta

Balvu novada pašvaldībai piederošās

tirgus

kustamās mantas:

piesaistot

vērtības

noteikšanas

sertificētu

lieta,

vērtētāju

un

izstrādāti izsoles noteikumi.
Tāpat

sēdē

lēma

atsavināšanai

4.4. Kultivators T – 25;

pašvaldībai

5.5. Pļaujmašīna T – 25;

īpašumu – dzīvokli Nr.48 Ezera ielā

racējs

(divrindu),

tika

lemts
Balvu

Balvu

nodot

3.3. Arkls T – 25;

novada

piederošo

nekustamo

24, Balvos, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 36,20 m2 platībā (kadastra

nodot

apzīmējums 3801 002 0032 001 048),

novada

kopīpašuma 362/26613 domājamām

pašvaldībai piederošu traktora piekabi,

daļām

no

pārbūvētu – pašizgāzēju Nr.03*0370,

zemes

–

valsts reģistrācijas numurs P3000LK,

daļām 0,0036 ha platībā (kadastra

izlaiduma gads 2000.

apzīmējums 3801 002 0032).

privatizācijas

un

atsavināšanas

daudzdzīvokļu
atbilstoši

mājas,

domājamajām

Sēdē lēma atdalīt no Balvu novada
pašvaldībai

piekritīgā

nekustamā

komisijai tika uzdots pasūtīt tirgus

īpašuma Vectilžas pagastā (kadastra

vērtības lietu, pieaicinot sertificētu

numurs 38900060010) vienu zemes

vērtētāju,

vienību

un

izstrādāt

izsoles

Tika

nolemts

ar

kadastra

38900060231,

noteikumus.
atsavināt

atklātā

No

3,7436

atdalītās

apzīmējumu
ha

zemes

platībā.
vienības

mutiskā izsolē kustamo mantu - vieglo

izveidot jaunu īpašumu un piešķirt

automašīnu Mazda 6, un apstiprināt

nosaukumu „Jaunvārpas” un nodot to

kustamās mantas sākumcenu EUR

atsavināšanai.
Tika lemts nodot atsavināšanai

300,00.
Lemj par pašvaldības dzīvokļiem

nekustamo

Tika lemts atcelt Balvu novada

24, Kubulos ar kadastra numuru

Domes

2.

atbilstoši

daļām

mājas,

veiktas

Balvu novada pašvaldības īpašuma

iestādes par kārtējo mācību pusgadu.
Ēdināšanas izdevumi tiek daļēji
apmaksāti Balvu novada pašvaldības
trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu
ģimeņu
bērniem,
bērniem
ar
invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Klientu pieņemšanas laiks:
Balvu pilsētā:
Pirmdien: 830-1800
Trešdien: 830-1700
Piektdien: 830-1200
Pagastu
teritorijās
saskaņā
ar
sociālo
darbinieku
klientu
pieņemšanas laikiem. Tālr.: 64521176;
mob.: 25608650

domājamām

daudzdzīvokļu

apzīmējums

atsavināšanai

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

dzīvokli

0,0044

Tāpat

Iedzīvotāji var vērsties Sociālajā dienestā sākot ar 2020.gada 6.janvāri.

–

pienākumu pildīšanu to prombūtnes

Nr.17770, izlaides gads 1987.

sistēmas (VPS) lietojumprogrammu sasaiste.

īpašumu

novada pašvaldības iestāžu vadītāju

6.6. Kartupeļu

Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks, jo tiks nodrošināta Vienotās pašvaldības

„Par

Teātra iela 6, Balvi, Balvu novads

PII

2.2. Kartupeļu stādītājs KC270;

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka 2020.gada 2.janvārī

2019.

lēmumā

„Sienāzītis”,

Balvu

1.1. Vagotājs arkls OKN – 8;

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Domes

„Pīlādzītis”,

14.maija

un mīlestību ģimenēs! Lai ir sapņi un

apstiprināt

novada
26.septembra

nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13,

skaists, sakopts!

aktivitāšu projekti. Ar prieku varam

Balvu novada pašvaldības Sociālais
dienests informē, ka iesniegumus no
iedzīvotājiem par sociālās palīdzības
pabalstiem par 2019.gadu (saskaņā
ar
izdevumus
attaisnojošiem
dokumentiem) pieņems līdz 2019.
gada 18.decembrim (ieskaitot),
izņemot iesniegumus krīzes situācijā
vai apbedīšanas pabalsta piešķiršanai.
Dienests atgādina, ka vecākiem/
aizbildņiem, audžuģimenēm līdz
2019.gada 30.decembrim jāiesniedz
iesniegums par bērnu ēdināšanas
apmaksu
pirmsskolas
izglītības
iestādēs un par pusdienu apmaksu
bērniem, kuri apmeklē izglītības

izmantošanu un apsaimniekošanu.

pirmsskolas izglītības iestādes (PII)

Tika

paļaušanos vienam uz otru darba

visas

Balvu

Balvu

radošām idejām, sapratni, uzticību,

uzņemties

nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu

„Pakalpojumu

vienlaicīgi

darba vietas, lai mūsu novads būtu
Lai mums Jaunais gads nāk ar

6.§)

redakcijā:

Deputāti lēma izdarīt grozījumus

Ne vienmēr visiem viss būs pa

Nr.1,

īpašuma tiesības un pienākumus, lai

Tika

skatītājiem.

(protokols

apsaimniekošanā

gada

vērta. Galvenais ir sapratne un cienīga

kāds tas bijis, kas tajā bijis pozitīvs,

ar pārņemšanas brīdi valdījumā un

Balvu

izpilddirektores vietniece Gunta

vēlme paskatīties atpakaļ un novērtēt,

„Balvi””

31.decembrim (ieskaitot).”

viedoklis, katra ideja ir uzmanības

gads. Katra gada noslēgumā rodas

un uzdot Tilžas pagasta pārvaldei

vidusskolai”

2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada

pašvaldības

“Vēja spārniem ir paskrējis 2019.

novada

Šis brīnišķīgais pasākums bija kā

prātam, jo uzskati, prioritātes un

Raibekaze:

grozījumus

Balvu

un pūtēju orķestru svētki Balvos.

māksliniekiem,

ielā

10, Tilžā, Tilžas pagastā nodošanu

līdz 16 personām, laika periodā no

un radīja pozitīvas emocijas gan

Pārupes

nolikumā, izsakot 1.5.punktu jaunā
grupai

mazi Dziesmusvētki, kas saviļņoja

Nr.17

izdarīt

„Pansionāts

pakalpojuma

gaumes mums ir dažādas. Bet katrs
Balvu

lēma

pašvaldības

kultūras

dzīvokļa

valdījumā un apsaimniekošanā Tilžas

apstiprinātajā

pasākumu kalendāru, prātā nāk Koru

sirdis ar labestību, prieku un mīlestību
visu nākamo gadu!

ielā 23 – 61, Balvos, Balvu novadā, tika

Egons

Jānis Zakarīts. Kopumā izskatīti 68

uzlabojumus.

ar

Salmanis,

Petrova,

Baranovs, Aija Mežale, Eva Smirnova,

izmaiņas

nāk

Anita

viesu atsauksmes ir pozitīvas. Lielākas

daudzi ceļi gaida finansējumu un

Novēlu, lai Jaunais gads ikvienam

piederošajai

nenovērtējam to, kas mums ir, bet

līdzi, tādēļ jau esam uzsākuši plānot

visu, lai tas grieztos pareizajā virzienā!

Pašvaldībai

neizīrētajai dzīvojamai telpai Pilsoņu

dzīvojamās telpas statusu.

pašvaldības ceļi, bet nākotnē vēl

veido šo pašvaldības ratu un dara

Tajā

lemts noteikt speciālistam izīrējamās

tehnoloģijas, un mums ir jāiet laikam

Bet vēlos teikt paldies ikvienam, kurš

sēde.

Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans

slikto stāvokli. Šogad sakārtoti vairāki

kopējā

domes

piedalījās 11 deputāti - Aigars Pušpurs,
Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra

mainās

gadā

novada

Nr.15, 1.§).

mūsu pilsētu. Bieži vien mēs paši

mainās

nākamajā

Balvu

jauniešu pieplūdumu, kuri brauca

vislielākās bažas izskanēja par ceļu

Balvu novada pašvaldības komandā.

Šī gada 28.novembrī notika kārtējā

vērot

komanda. Bet laiks iet uz priekšu,
sabiedrība,

DOMES SĒDE

2017.gada

9.novembra

īpašumu

Kalna

iela

38580060546, kas sastāv vienas zemes

lēmumu „Par sociālā dzīvokļa statusa

vienības

ar

kadastra

piešķiršanu dzīvoklim Nr.48, Ezera iela

38580060546,

24, Balvos, Balvu novads” (protokols

un uzdot Īpašumu privatizācijas un

0,0584

apzīmējumu
ha

platībā,

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 19.decembris
atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus

kopgarumu no 7 110 m uz 7 841,8 m.

EUR 33,00 bez PVN gadā.
Piešķir jaunas adreses

vērtības noteikšanas lietu.

gadā – EUR 1 090,00, 2021.gadā – EUR

Nosaka mežaudžu vērtības

516,10. Projekta īstenošanas laikā tiks

atklātā

Tika lemts likvidēt telpu grupas

Deputāti lēma atzīt nekustamo

nodrošināts priekšfinansējums 80%

mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

adresi Brīvības iela 100 – 4, Balvos, pēc

īpašumu - „Celmi” Kubulu pagastā,

apmērā, t.i. 2020.gadā – EUR 4 360,00,

- 2.Ezermalas līnija 17, un apstiprināt

dzīvokļu Brīvības iela 100 – 3 un Brīvības

„Jaunpriedītes”

2021.gadā – EUR 2 064,42.

nekustamā īpašuma sākumcenu EUR

iela 100 – 4, Balvos, apvienošanas.

„Skalbes”

pagastā,

Sēdē lēma, ka projekta „Aprīkojuma

1 300,00.

Apvienotajam dzīvoklim piešķirt telpu

„Vasariņa” Bērzpils pagastā, „Maijas”

iegāde un uzstādīšana aktīvās atpūtas

grupas adresi Brīvības iela 100 – 3,

Tilžas pagastā, mežaudzes vērtības un

ainaviski tematiskajā parkā Bērzpils

Balvi, Balvu nov., LV – 4501.

uzdeva pašvaldības speciālistiem veikt

pagastā”

Sēdē

lēma

Tāpat

atsavināt

deputāti

atsavināšanai

lēma

nekustamo

nodot
īpašumu

„Fermiņa”, Oļģina, Kubulu pagastā, ar

Sēdē lēma piešķirt adreses arī

kadastra numuru 38580030052, kas

privātpersonai piederošajām zemes

sastāv no vienas zemes vienības ar

vienībām Kubulu pagastā.

kadastra apzīmējumu 38580030052,
0,7792 ha platībā, un uzdot Īpašumu
privatizācijas

un

atsavināšanas

Apstiprina

atzīšanai bilancē.
Sēdē lēma atļaut norakstīt Balvu

ierīcības

apstiprināt

zemes

novada

pašvaldībai

autobusu

Mercedes

piederošu
Benz

0309,

nekustamajam

valsts reģistrācijas numurs HJ3243,

noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles

īpašumam „Līgotņi”, Kubulu pagastā

reģistrācijas apliecības Nr.AF0970193,

noteikumus.

un nekustamajam īpašumam „Zilezeru

izlaiduma gads 1987., atlikusī bilances

mājas”, Kubulu pagastā.

vērtība EUR 0.00, noņemt to no

komisijai

Sēdē
izsolē

pasūtīt

lēma

tirgus

vērtības

atsavināt

kustamo

mantu

atklātā
–cirsmas

nekustamajā īpašumā „Stacijas skolā”

ierīcības

Sadala

īpašumus

un

uzskaites Ceļu satiksmes drošības

precizē

direkcijā un minēto transportlīdzekli

platību
Tika

Kubulu pagastā.

projektu

nolemts

precizēt

realizēt

platību

metāllūžņu

pārstrādes

Pārdod nekustamos īpašumus

Balvu novada pašvaldībai piederošajai

uzņēmumā, un ieņēmumus ieskaitīt

Sēdē lēma pārdot fiziskai personai

zemes vienībai Balvos ar kadastra

Balvu novada pašvaldības budžetā.

nekustamā īpašuma „Borisova”, Balvu

apzīmējumu 38010010581 no 0,0154

Atļauj savienot amatus

pagastā, kadastra Nr.38460050100,

ha uz 0,0160 ha.

Tika lemts atļaut U.Sprudzānam
savienot Balvu novada PA „SAN – TEX”

ar kopējo platību 4,18 ha (kadastra

īpašuma „Ošsalas” Lazdulejas pagastā

direktora amatu ar AS „Balvu Enerģija”

apzīmējums 38460050100).

un nekustamā īpašuma „Lejaslauzi”

valdes locekļa amatu, kā arī AS „Balvu

Vīksnas pagastā sadali.

Enerģija” valdes locekļa amatu ar

Tika lemts pārdot fiziskai personai

Sēdē

lēma

par

nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2

Izbeidz lietošanas tiesības

Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās

„Ceriņu

Kubulu

Sēdē tika nolemts izbeigt fiziskai

iepirkumu komisijas locekļa amatu.

pagastā, kadastra Nr.38589000143,

personai zemes lietošanas tiesības

Par projektiem

nekustamā īpašuma pārdošanas cena

uz lietošanā piešķirto zemi Balvu

Sēdē lēma piedalīties Zivju fonda

noteikta EUR 2 100.

novada

māja”,

Tutinavā,

pasākumā „Zivju resursu aizsardzības

Par īpašumu nomu

kadastra apzīmējumu 38520050185,

pasākumi, ko veic valsts iestādes vai

Sēdē tika skatīti vairāki zemes

pagastā

1,7 ha platībā un tika lemts ieskaitīt to

pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju

nomas jautājumi. Tika lemts par zemes

rezerves zemes fondā.

resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās

nomu personām Balvos, Bērzkalnes

Par ceļa servitūtu

institūcijas kārtējos izdevumus)” Valsts

pagastā, Bērzpils pagastā, par zemes

Sēdē lēma slēgt ceļa servitūta

atbalsta saņemšanai zivsaimniecības

ar

līgumu ar fizisku personu par ceļa

attīstībai

personām Vectilžas pagastā, Balvu

servitūta nodibināšanu nekustamajā

līdzekļiem, iesniedzot projektu „Drona

pagastā.

īpašumā „Kronīši” Vectilžas pagastā,

iegāde

piešķirot

pasākumu

nomas

līgumu

pagarināšanu

Tika lemts pagarināt 2016.gada

tiesību

uz

braucamo

no

Zivju

zivju

fonda

resursu

finanšu

aizsardzības

īstenošanai

Balvu

30.decembrī noslēgto nedzīvojamās

ceļu 300 m garā posmā ne mazāk

novadā”. Projekta atbalsta gadījumā

telpas

kā 4,5 m platumā, par labu Balvu

tiks

personu par nedzīvojamo telpu –

novada

EUR

garāžu Nr.16 Ezera ielā 37B k – 4,

zemes vienībai Vectilžas pagastā ar

attiecināmajām

Balvos.

kadastra apzīmējumu 38900030156.

094,99 un projekta priekšfinansējums

Ceļa servitūta līgums tiks slēgts uz

EUR 1 885,00.

nomas

līgumu

Nr.716

ar

Tāpat deputāti lēma pagarināt
2010.gada 11.februārī nedzīvojamo

pašvaldībai

piekritīgajai

nodrošināts
209,99

līdzfinansējums

apmērā

no

projekta

izmaksām

EUR

2

Maina satiksmes organizāciju

ārā aktivitāšu organizēšanai – elpo

Nr.32 daļu (4 m2 platībā) Bērzpils ielā

Sēdē

noņemt

dziļi” atbalsta gadījumā nodrošināt

1A, Balvos, ar Biedrību Eiroreģions

aizlieguma zīmi Nr.323 „Maksimālā

līdzfinansējumu projekta realizācijai

„Pleskava, Livonija” uz 5 gadiem.

ātruma ierobežojums” un aizlieguma

EUR

zīmi

„Kalmārs”. Projekta kopējās izmaksas

lemts

nodot

nomā

nolēma

Nr.330

biedrībai

projekta

atļaut

„Visi

ierobežojumi

400,00

tiks

realizācijai

apmērā

„Dzērvenīte”
EUR

982,70

apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 9 827,04.
Savukārt projekta „Autostāvvietas
laukuma ierīkošanai pie Bēržu Svētās
Annas

Romas

katoļu

baznīcas”

atbalsta gadījumā tiks nodrošināts
līdzfinansējums

desmit

procentu

apmērā Bēržu Svētās Annas Romas
katoļu draudzei projekta realizācijai
EUR 999,29 apmērā. Projekta kopējās
Tika lemts piedalīties pasākuma
„Pamatpakalpojumi

biedrībai

ir EUR 4 000,00.

un

ciematu

atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu

iesniegumu

iesniedzot

projekta

„Bērzkalnes

pagasta

Verpuļeva

–

konkursā,
iesniegumu

ceļa

Elkšņeva

pārbūve,

apstiprināt

Balvi

–

Mūrova

2.kārta”,

projekta

–
un

kopējās

un

attiecināmās izmaksas EUR 61 792,94.
Projekta
tiks

apstiprināšanas

nodrošināts

gadījumā

līdzfinansējums

projektam 10% apmērā no projekta
attiecināmajām

izmaksām

EUR

6

179,29 un projekta priekšfinansējums.
Projekta „Balvu Valsts ģimnāzijas
represēto

skolotāju

un

skolēnu

piemiņas vietas izveides noslēguma
posma īstenošana” atbalsta gadījumā
tiks

nodrošināts

līdzfinansējums

desmit procentu apmērā Balvu Valsts
ģimnāzijas atbalsta biedrībai projekta
realizācijai

EUR

998,09

apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9
980,88.
Piešķir finansējumu

Tika nolemts projekta „Aprīkojums

nenoteiktu laiku.

telpu nomas līgumu Nr.91 par telpas

Tika

sieviešu

posma

ar

Briežuciema

gadījumā

izmaksas ir EUR 9 992,92.

nekustamā

½ domājamo daļu no zemes vienības

atbalsta

nodrošināts līdzfinansējums desmit
procentu apmērā Bērzpils pagasta

Noraksta autobusu

zemes

lēma

pagastā,

nepieciešamās darbības mežaudžu

projektus
Sēdē

Kubulu

Bērzkalnes

Deputāti

lēma

piešķirt

Balvu

novada pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldei EUR 6500,00 no
pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem,
pirmsskolas

izglītības

iestādes

jaunas grupas izveidei – mēbeļu un

nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.20

beidzas” Daugavpils ielā, Balvos un

Ezera ielā 37B, Balvos, 18,30 m platībā

aizlieguma zīmi Nr.323 „Maksimālā

Tika lemts piešķirt Balvu Valsts

un nodot nomā nedzīvojamo telpu –

ātruma ierobežojums” un aizlieguma

ģimnāzijas (BVĢ) Erasmus+ projektam

garāžu Liepu ielā 1B, Balvos, 30,6 m2

zīmi

„Cultural

platībā.

beidzas” Brīvības ielā, Balvos. Kā

Children’s Games” priekšfinansējumu

arī lēma atļaut uzstādīt aizlieguma

EUR

telpu „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi,

zīmi

pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta

pienākumiem un ievēlēt Ingu Puriņu

ar kopējo platību 549,90 m , nomas

ierobežojums”, aizlieguma zīmi Nr.330

līdzekļiem,

Valsts

– Eglīti par Balvu novada pašvaldības

tiesību izsoles rezultātus 26 telpām,

„Visi

2

ģimnāzijas ieņēmumus par telpu nomu

Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekli.

un slēgt nedzīvojamo telpu nomas

papildzīmes Nr.828 „Darbības laiks”

un novirzot tos priekšfinansējuma

līgumu ar SIA „Nūreņas” uz 10 gadiem,

Daugavpils ielā, Balvos, un aizlieguma

nodrošināšanai.

nosakot nomas maksu EUR 0,21/m

zīmi

2

Sēdē lēma apstiprināt nedzīvojamo
2

2

bez PVN mēnesī.
Tika lemts apstiprināt Balvu novada

Nr.330

Nr.323

„Visi

„Maksimālā

ierobežojumi

Nr.323

ierobežojums”,

ierobežojumi

beidzas”

„Maksimālā
un

2

ātruma
un

3

Sēdē

ātruma

papildzīmes

Nr.828 „Darbības laiks” Brīvības ielā.

Heritage:
426,17

no

palielinot

lēma

Traditional
Balvu

novada

Balvu

aprīkojuma iegādei.
Izmaiņas komisijā
Tika
no

lemts

Balvu

Latgales

A.Kindzulu
pašvaldības

Pastāvīgās iepirkumu komisija locekļa

Sīkāk
piedalīties

atbrīvot
novada

Domes

ar

Balvu

lēmumiem

novada

var

sadaļā

iepazīties

reģiona tūrisma asociācijas „Ezerzeme”

www.balvi.lv

Pašvaldība/

apstiprinātajā projektā „Mārketinga

Normatīvie akti un attīstības plānošanas

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības

Izmaiņas reģistrā

kampaņa Latgales reģiona tūrisma

dokumenti/Lēmumi.

Balvu pagastā, 0,06 ha platībā, nomas

Tika lemts pievienot Balvu novada

attīstībai un popularizēšanai” ar Balvu

Domes sēdes ir pieejamas arī au-

tiesību izsoles rezultātus, nosakot par

pašvaldības A grupas ceļam „Balvi –

novada

dio

uzvarētāju fizisku personu, ar kuru

Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova” Balvu

izmaksām EUR 8 030,52. Projekta

Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības

tiks noslēgts zemes nomas līgums uz 6

un Bērzkalnes pagastā, pārbūvēto ceļa

īstenošanas laikā tiks nodrošināts

plānošanas dokumenti/Domes sēžu au-

gadiem, nosakot zemes nomas maksu

posmu 731,8 m garumā, izmainot ceļa

līdzfinansējums 20% apmērā, t.i. 2020.

dio ieraksti.

3.

pašvaldības

attiecināmām

formātā

-

Balvu

www.balvi.lv

novada
sadaļā

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 19.decembris

NOSKAIDROTI ŠĪ GADA VEIKSMĪGĀKIE SPORTISTI
ikdienas lietas, kuras jūs sasaistāt

Balvu novada pašvaldības „Sporta

ar

laureāts 2019” svinīgā apbalvošanas

pilnveido! Un lai nenorimst novadā tas

ceremonija, kurā tika noskaidroti

aktīvais sporta gariņš, kas ikvienam

un sumināti labākie no labākajiem,

no jums ir sirdī, kas ikvienam no

izcilākie no izcilākajiem sportistiem,

jums ir ģimenē, jo tas palīdzēs attīstīt

atsaucīgākie

no

atsaucīgākajiem

atbalstītājiem,
veiksmīgākā
treneris,

noskaidrota
sporta

gada

sporta

komanda,
pasākums,

kā arī sumināts jaunatnes sporta
laureāts un sportiskākā ģimene.
Pasākuma atklāšanā Balvu novada
pašvaldības
Aigars

domes

Pušpurs

priekšsēdētājs

vēlēja:

“Lai

tās

sportiskajām

aktivitātēm,

jūs

sevi, attīstīt savu komandu, attīstīt
savu novadu, un galu galā arī Latvija

Foto autors V.Kaņepe.

Balvu muižā 13.decembrī notika

būs sportiska un stipra! Lai ikvienam
sportiskās gaitas ir izdevušās!”
Pasākuma
un

balvas

vairākās

laikā

tika

saņēma

nominācijās:

sumināti
sportisti

Balvu

„Par

mūža ieguldījumu sportā” saņēma
Augusts Voika, par „Gada sportistu
pieaugušajiem”
Vilkaste.

tika

Ričardam

atzīts

„Gada sporta komanda”- Balvu Sporta centra futbola komanda U 12 vecuma grupā
zēniem, treneris Ingus Zaharāns.

Arvis

Kļanskim

tika

piešķirta balva nominācijā „Cerība
sportā”, Laurim Loginam
nominācijā

“Jaunatnes

- balva
sporta

laureāts svarcelšanā”, Arvim Začam
–

balva

sporta

nominācijā
laureāts

“Jaunatnes

grieķu-romiešu

cīņā”, Armandam Pauliņam – balva
“Jaunatnes

sporta

Foto autors V.Kaņepe.

Nakts volejbola turnīrs.

Foto autors V.Kaņepe.

„Gada aktīvākais tautas sporta organizators vai biedrība” - Biedrība
“Pro.ini”, kura ir viena no aktīvākajām
sabiedriskajām organizācijām Balvu
novadā,
organizējot
orientēšanās
un skriešanas sacensības vairāk kā
7 mēnešu garumā dažādās novada
vietās.

Nominācijas “Jaunatnes sporta laureāts dejās” ieguvēji - Paula Pintele un Aleksejs
Kozirevs, kopā ar treneri Anitu Grāmatiņu.
4.

Par „Gada sporta treneri” šogad tika
atzīts Balvu sporta skolas peldēšanas
treneris Romualds Kokorevičs. Savukārt
viņa audzēkne Jūlija Antonova ieguva balvu “Jaunatnes sporta laureāts
peldēšanā”.

“Jaunatnes sporta laureāts volejbolā” Ričards Kindzulis no Bērzpils pagasta.

Foto autors V.Kaņepe.

“Jaunatnes sporta laureāts futbolā” Viesturs Pipcāns.

Foto autors V.Kaņepe.

Saliņu ģimene no Tilžas pagasta tika
atzīta par „Sportiskāko ģimeni”.

“Jaunatnes sporta laureāts vieglatlētikā”
- Uvis Pošeika.

Foto autors V.Kaņepe.

Foto autors V.Kaņepe.

Balvu
nominācijā
“Gada
sporta
skolotāja” saņēma Balvu pamatskolas
sporta skolotāja Iveta Kacēna.

Foto autors V.Kaņepe.

„Gada sporta pasākumu” tika atzīts

Foto autors V.Kaņepe.

laureāts basketbolā”. Savukārt par

Foto autors V.Kaņepe.

Foto autors V.Kaņepe.

nominācijā

Nominācijas „Gada balva veterānu
sportā” ieguvējs Sergejs Arbuzovs ir
godalgoto vietu ieguvējs Eiropas un
pasaules čempionātos veterāniem svaru bumbu celšanā.

Pasākuma apmeklētājus ar muzikāliem
sveicieniem iepriecināja jaunieši no Jāņa
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas
džeza kombo, soliste Dagmāra Laicāne.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 19.decembris

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu 2.Ezermalas līnija 17, Balvos,
kas sastāv no zemes vienības 0,0620
ha platībā, kadastra Nr. 38010030162
(kadastra apzīmējums 38010030162).
Izsoles sākumcena – EUR 1300,00.
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. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020. gada 3.februāra plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2020.gada
3.februāra
plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 130,00, un reģistrācijas maksa
EUR 5,00, Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622,
bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2020.gada
4.februārī plkst.13.00.

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu cirsmu nekustamajā īpašumā “Stacijas
skola”, Kubulu pagastā, kadastra
Nr. 38580060460, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 38580060461,
3.kvartāla 1. un 2.nogabalā izcērtamā
platība 1,80 ha. Izsoles sākumcena –
EUR 12 900,00.
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. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
8.janvāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 8.janvāra plkst.16.30 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1290,00,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00,
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2020.gada

9.janvārī plkst.13.40.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu cirsmu nekustamajā īpašumā “Stacijas
skola”, Kubulu pagastā, kadastra
Nr. 38580060460, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 38580060460,
1.kvartāla
1.,3.,4. un 5.nogabalā
izcērtamā platība 3,29 ha. Izsoles
sākumcena – EUR 29 000,00.
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. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
8.janvāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2020.gada
8.janvāra
plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 2900,00, un reģistrācijas maksa
EUR 5,00, Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622,
bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

SUMINĀTI NOVADA ZELTA PĀRI!

kopā ejami soļi un daudzi jo daudzi kopā
darāmie darbi! Lai šajā pirmssvētku
laikā un jūsu kāzu jubilejas gadā ir
Ziemassvētku gaidīšanas prieks, kas

Valentīna un Jānis Nikolajevi; Zinaida
un Aleksejs Rebrovi; Zoja un Ēvalds
Vancāni; Margarita un Mārtiņš Kikusti;
Valentīna un Vitālijs Pujati; Ņina un
Genadijs Osiņini; Tatjana un Sergejs
Rudčenko; Valentīna un Gunārs
Amantovi; Neļa un Pēteris Semčenko;
Inta un Alberts Logini.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, sveicot
zelta pārus, teica: „Tas, ka jūs kopā
esat jau 50 gadus, tur noteikti katram
no jums ir sava patiesā dzīves recepte
vai formula, bet tam visam vijas cauri
mīlestība - savstarpējā mīlestība,
mīlestība uz ģimeni, mīlestība uz tām
lietām, ko jūs kopā darāt, mīlestība uz
grūtībām, kuras kopīgi pārvarat!
Balvu novada domes vārdā vēlu,
lai visiem jūsu mērķiem, ko gribat
sasniegt, pietiek gan šīs mīlestības,
ko esat veltījuši viens otram visus šos
gadus, un galvenais – veselības! Ļoti
ceru, ka jums vēl būs daudzi jo daudzi

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
- vieglo automašīnu Mazda 6, valsts
reģistrācijas Nr. FB6603, reģistrācijas
apliecība AF1744241, izlaiduma gads
2004. Izsoles sākumcena – EUR 300,00.
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. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
8.janvāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 8.janvāra plkst.16.30 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 30,00,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00,
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2020.gada
9.janvārī plkst.13.00.

piepildīts ar mīlestību! Lai silti, mierīgi
un ģimeniski Ziemassvētki! Izbaudiet
šo pusgadsimta jubilejas gadu!”

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Gluži tāpat kā pirms 50 gadiem,
kad viens otram teica “jā” vārdu,
sadevušies
rokās,
prieka
un
nedaudz arī uztraukuma pārņemti,
18.decembrī
Balvu
novada
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
zālē ienāca Balvu novada pāri, kuri
šogad atzīmējuši vai vēl atzīmēs 50
gadu kopdzīvi - Zeltas kāzas.
Lai
arī
svinīgajā
pasākumā
piedalījās astoņi pāri, patiesībā šogad
šos svētkus atzīmē 25 pāri:
Broņislava un Staņislavs Keiši;
Mārīte un Juris Porieši; Ilga un
Nikolajs Morozovi; Ivočkins Pjotrs
un Avramenko Tatiana; Marta un
Staņislavs Toki; Marija un Voldemārs
Masaļski; Veneranda un Staņislavs
Seņkas; Ņina un Imants Pleši; Velta
un Genrihs Deniškāni; Biruta un Ojārs
Sopuļi; Toņa un Imants Keiši; Skaidra
Mirdza un Vladimirs Timofejevi; Vera
un Francis Bankovi; Marija un Augusts
Voikas; Antoņina un Alberts Apši;

Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2020.gada
9.janvārī plkst.13.10.

Zelta kāzu pāri ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru
un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Svetlanu Romanovsku pēc svinīgā pasākuma.

TURPMĀK BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDES PAKALPOJUMI TIKAI
ELEKTRONISKI!
No

2020.

Būvniecības

gada

1.

informācijas

janvāra

procesa paātrināšanu, jo Būvniecības

izņēmums ir projekti, kam jau ir

lietošana

sistēmas

informācijas sistēmā (BIS) izveidotajā

izsniegta Būvatļauja.

būvniecības

gadījumā

saskaņojumus un saņemtu atļauju

vai

būvdarbu veikšanai.

konsultēties klātienē pirmdienās no

ekspluatācijas lietas, BIM (būvniecības

plkst.8.30 – 17.00 un ceturtdienās no

informācijas

modelēšanas)

plkst.8.30 - 17.00.

sasaistes

BIS

iesaistītajiem,
Balvu

novada

pašvaldības Būvvaldes pakalpojumi
tagad ir pieejami TIKAI Būvniecības
informācijas sistēmā.
Tas

nozīmē

dokumentu

ne

Balvu

novada

pašvaldības

Būvvalde no 2020. gada 1. janvāra
tikai

aizstāšanu,

papīra
bet

arī

vairs nepieņems Būvniecības projekta

rakstīt

zvanīt

pa

jautājumu

iesaistītajiem,

nepieciešamās darbības, lai nokārtotu

procesā

un

procesā

būvniecības

daudzi

Neskaidrību

visiem

platformā

ļoti

visas

obligāta

(BIS) lietošana kļūst obligāta visiem
tādēļ

iespējamas

kļūst

t.64507075

buvvalde@balvi.lv,

vai

Lai arī no 2020. gada 1. janvāra

ieceres dokumentus papīra formātā,

Būvniecības
5.

informācijas

sistēmas

tomēr darbs pie BIS pilnveidošanas
neapstāsies.
BIS

Notiek

mobilās

ar

darbs

lietotnes,

atkritumu
funkcionalitātes.

un

pie

digitālās
datu

būvniecības
izsekojamības

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 19.decembris

PAŠVALDĪBAS VADĪBAS TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM
Lai atskatītos uz paveikto 2019.
gadā un informētu novada iedzīvotājus
par svarīgākajiem notikumiem, Balvu
novada pašvaldības vadība, deputāti
un speciālisti gada nogalē tikās ar
iedzīvotājiem pagastos un pilsētā.
Katrā no vienpadsmit tikšanās
vietām Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
sniedza ieskatu par lielākajiem
paveiktajiem darbiem gan novada
administratīvajā centrā – Balvos, gan
tieši konkrētajā pagasta teritorijā.
Pašvaldībai svarīgs katrs pagasts, un
ciešā sadarbībā ar pagastu pārvaldes
vadītājiem darbi tiek plānoti un
sakārtoti tā, lai ieguvējs būtu ikviens
novada iedzīvotājs.
Lai novads attīstītos, pašvaldība
cenšas
pēc
iespējas
vairāk
iesaistīties projektos, tādā veidā
piesaistot
nozīmīgu
finansējumu
infrastruktūras
sakārtošanai,
piemēram,
uzņēmējdarbības
uzsākšanai,
izglītības
iestāžu
modernizēšanai, sporta un atpūtas
vietu labiekārtošanai utt.
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova
katrā tikšanās reizē klātesošos
iepazīstināja
ar
sociālās
jomas
budžetu, pakalpojumu statistiku un
medicīniskās aprūpes pieejamību
novadā.
Pašvaldības saimnieciskās nodaļas
vadītājs Aleksandrs Sņegovs informēja
par
pieņemtajiem
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem,
kuri
aktuāli visiem novada iedzīvotājiem.
Tie ir: „Par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrācijas un lietošanas
kārtību Balvu novadā”, kas paredz
to, ka tuvākajā laikā pilsētas un
pagastu ciemu iedzīvotājiem būs
jāreģistrē
savas
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas. Šie noteikumi
izstrādāti ar mērķi novērst grunts
un gruntsūdeņu piesārņošanu ar
sadzīves notekūdeņiem, nodrošinot
notekūdeņu novadīšanu centralizētajā
kanalizācijas sistēmā speciāli šim
nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā
vai nodrošināt regulāru notekūdeņu
izvešanu un novadīšanu centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
A.Sņegovs
arī
aicināja
tos,
kuriem ir tāda iespēja, pieslēgties
centralizētajam
ūdensvadam
un
sadzīves kanalizācijas sistēmai, jo
pašvaldība piedāvā arī līdzfinansēt
daļu no pieslēgšanās izdevumiem,
ko nosaka arī saistošie noteikumi
„Par Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas
sistēmai”.
Arī
daudzdzīvokļu
māju
īpašniekiem joprojām ir iespēja saņemt
līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai, tajā
skaitā arī bērnu laukumu ierīkošanai
vai
labiekārtošanai.
To
nosaka
saistošie noteikumi „Par Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju

savstarpējās
komunikācijas
ar
iedzīvotājiem.
Briežuciema pagastā šajā gadā
lielākie darbi ir bijuši logu nomaiņa
un kāpņu telpu kosmētiskais remonts
960,00 EUR, un bīstamo koku
zāģēšana un koku kopšana Bēliņu,
Dukuļevas un Ploskenes kapos –
1500,04 EUR.
Arī briežciemiešus uztrauc ceļu
kvalitāte, minot konkrētus ceļa
posmus, pa kuriem ikdienā jāmēro ceļš
uz darbu. Domes vadība akcentēja, ka
ir pašvaldības ceļi, kuru uzturēšana
tiek finansēta no valsts budžeta,
atbilstoši ceļu kilometru skaitam
katrā pagastā, tādēļ finansējuma ceļu
sakārtošanai bieži vien nepietiek.
Bet pašvaldība un pagastu pārvalžu
vadītāji, plānojot ceļu uzturēšanas
darbus, cenšas iespēju robežās
gan regulāri noplanēt, gan appļaut
grāvmalas, gan notīrīt sniegu, gan
problemātiskākajiem ceļu posmiem
uzbērt drupināto granti.
Un ir valsts ceļi. Par šiem ceļiem
pašvaldība var tikai uzrunāt, rakstot
oficiālas vēstules un zvanot atbildīgo
institūciju pārstāvjiem.
Krišjāņu pagastā 2019.gadā ir
veikta ceļa Krišjāņi - Krampiņas –
Runcene - Krišjāņi posma pārbūve – 313
794,01 EUR, bīstamo koku zāģēšana
un koku kopšana Putrānu un Krišjāņu
kapos - 1084,89 EUR, Laimas kapelas
izveide (atalgojums) - 1034,00 EUR, kā
arī apstiprināts projekts „Investīcijas
uzņēmējdarbības dažādošanai un
konkurētspējas uzlabošanai Balvu
novadā (Mežaine)” - provizoriski 409
098,61 EUR.
Krišjāņu
pagasta
iedzīvotāji
tikšanās reizē jautāja par Jaunatnes
ielas daudzdzīvokļu māju tehnisko
stāvokli, jumta nomaiņu, kā arī
sadzīviska rakstura problēmām vienā
no daudzdzīvokļu mājām.
Krišjānieši interesējās arī par
novadu reformu, vai tautas namā tiks
ierīkots sanitārais mezgls, vai kādreiz
var cerēt, ka pagasta centrs tiks
savienots ar novada centru ar melnā
asfalta segumu.
Bērzpils
pagastā
2019.gadā
pārbūvēti divi ceļa posmi - Bērzpils
pagasta ceļa Golvari - Zosuļi posms
(79710,68 EUR) un Bērzpils pagasta
ceļa Silamuiža – Dārza iela posms
(152217,48 EUR). Bērzpils pagasts
bija arī viens no tiem pagastiem, kuru
6.jūlija pēcpusdienā skāra postošākā
dabas stihija pēdējo gadu laikā,
kurā virpuļviesulis nodarīja smagus
zaudējumus
mājsaimniecībām
Bērzpils pagastā, kā arī Golvaru
kapiem,
kuriem
stihijas
seku
novēršanai tika piešķirti 9691,00
EUR. Šādas krīzes situācijas norāda
un atgādina, ka iedzīvotājiem ir
jābūt atbildīgiem un, ja ir iespēja,
jāapdrošina
savs
mājoklis
un
saimniecība, jo nekad nevar paredzēt
dabas postošo ietekmi.
2019.gadā no pašvaldības budžeta
līdzekļiem Bērzpils pagastam tika
piešķirts
finansējums
(3500,00
EUR) Bēržu Sv. Annas Romas katoļu
draudzei, Bēržu baznīcas žoga,
galveno akmens kāpņu un vārtu

energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai un piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai”.
Ja ir konkrēti jautājumi, tad
Aleksandrs Sņegovs aicina vērsties
Balvu novada pašvaldībā, 2.stāvā
29.kabinetā, zvanīt 64522805 vai
rakstīt - aleksandrs.snegovs@balvi.lv.
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektores
vietniece
Gunta
Raibekaze tikšanās reizes atgādināja
par līgumu noslēgšanu ar atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmumu,
aicinot iedzīvotājus arī aktīvi šķirot
atkritumus,
tādejādi
samazinot
izvedamo atkritumu daudzumu no
mājsaimniecības. Kā arī pašvaldības
zemes iznomātājiem sekot līdzi
nomas līguma termiņiem, kad tie
beidzās, piekodinot, ka pašvaldībā
šajā gadā ir izveidota īpaša komisija,
kura apbraukā un izvērtē, vai tiek
kopts iznomājamais nekustamais
īpašums.
Balvu novada pašvaldības domes
vadības un speciālistu tikšanās ar
pagasta iedzīvotājiem sākās Tilžas
pagastā,
kur
tā
iedzīvotājiem
joprojām aktuāls jautājums ir par ielu
apgaismojumu pagasta centrā, kā
arī satiksmes drošība Raiņa ielā pie
Tilžas vidusskolas, kur iedzīvotāji jau
ir ierosinājušo izveidot gājēju pāreju
vai uzlikt ātruma ierobežojumus,
jo šajā posmā pārvietojas bērni.
Šis jautājums tika risināts, nosūtot
vēstuli VAS „Latvijas Valsts ceļi”, tomēr
iestāde ir sniegusi atbildi, ka minētais
ceļa posms ir aprīkots ar ceļazīmēm
atbilstoši likumam un papildus
drošības pasākumi netiks ieviesti.
Tāpat iedzīvotājiem aktuāla ir
bērnu rotaļu laukuma izveide. Domes
priekšsēdētājs A. Pušpurs informēja,
ka ir apstiprināts projekts un 2020.
gadā rotaļu laukums Tilžā tiks izbūvēts.
Tāpat līdzekļi nepilnu 20 tūkstošu
apmērā jau iezīmēti piemiņas un
svētku vietas labiekārtošanai Tilžas
centrā.
Tilžas pagastā lielākie darbi 2019.
gadā bijuši - Tilžas pagasta ceļa Krasta
iela - Spirģu ceļš posma pārbūve 214
381,06 EUR, bīstamo koku zāģēšana
un koku kopšana Tilžas kapos 1727,95
EUR, finansējums Tilžas evaņģēliski
luteriskajai draudzei 3500,00
EUR, Tilžas pirmsskolas izglītības
iestādei inventāra iegāde - 1000,00
EUR, Tilžas kultūras nama teātra
pasākumam “Latvijas stāsti. Šekspīrs
satiek Blaumani “Latgales pirmizrāde
“Breinuma līpa”” - 200,00 EUR.
Lazdulejas pagastā lielākie darbi
bijuši
koplietošanas
meliorācijas
sistēmu atjaunošana 88106,57 EUR,
ūdenssaimniecības
sakārtošana
ūdens kvalitātes uzlabošanai 2143,00
EUR un logu nomaiņa pagasta ēkā
735,68 EUR, šogad ir apstiprināts
projekts bērnu rotaļu laukuma
labiekārtošanai 6461,40 EUR, kurš tiks
īstenots 2020.gadā.
Tikšanās laikā Lazdulejas pagastā
galvenie
apspriežamie
jautājumi
bija par ceļu uzturēšanu un ūdens
kvalitāti ciema centrā. Iedzīvotāji arī
izteica neapmierinātību ar pagasta
pārvaldes darbu, uzsverot, ka neesot
6.

atjaunošanai projekta līdzfinansējums
2228,46 EUR, Bērzpils vidusskolai no
akreditācijas izdevumiem izbūvēta
pirmsskolas grupiņas nojume - EUR
743,59, bīstamo koku zāģēšana un
koku kopšana Saksmales un Bēržu
kapos – EUR 1083, datora iegāde
Saieta namam - EUR 602,48. Kā arī
ir apstiprināts projekts „Bērzpils
estrādes atjaunošana” par kopējo
summu 11080,90 EUR, kas tiks
īstenots 2020.gadā.
Arī bērzpilieši tikšanās laikā
jautāja par gaidāmo novadu reformu,
par apgaismojumu pagasta centrā,
uztraucās par ceļu kvalitāti, jo vairāki
ceļi prasoties pēc remonta.
Iedzīvotāji izteica arī atzinīgus
vārdus
pagasta
pārvaldei,
jo
redz, kā pagasts attīstās, bet no
pagasta pārvaldes puses izskanēja
ierosinājumi,
ka
vairāk
vēlētos
redzēt novada domes deputātus
pie sevis ciemos, lai redzētu reālo
dzīvi pagastos, kā arī izteica cerību,
ka varbūt būtu kādi uzņēmēji, kuri,
piemēram, pamana kādu objektu,
kurš
prasās
pēc
atjaunošanas,
izmanto to savās interesēs un attīstīta
tur uzņēmējdarbību.
Vectilžas pagastā 2019.gadā ir
pārbūvēti divi pagasta grants ceļu ceļa
posmi
Krutova-Bukši un LutināniCeriņkalns (137940,25 EUR), kā arī
veikta bīstamo koku zāģēšana un koku
kopšana Lutinānu, Vectilžas, Ranguču
un Sudrabes kapos – 3723,90 EUR.
Arī Vectilžas pagasta iedzīvotāju
galvenei jautājumi bija saistīti ar
gaidāmo novadu reformu un ceļu
stāvokli, to uzturēšanu, daudz tika
diskutēts arī par pieslēgšanās iespēju
kopējai kanalizācijas sistēmai. Vēl
Vectilžas pagasta iedzīvotāji interesējās
par zemes nomas līgumiem un zemes
nomas
maksu,
lauksaimniecības
plastmasas atkritumu (skābbarības
rulonu plēvju, plastmasas kannu,
u.tml.) regulāru izvešanu. Šobrīd jau
tiek veiktas saunas ar SIA “Pilsētvides
serviss”, lai vienotos par sistēmu, kā
šie lauksaimniecības atkritumi tiks
savākti.
Balvu pagastā 2019.gadā lielākie
darbi ir bijuši Balvu pagasta ceļa
Naudaskalns – Ozolsala posma
pārbūve 201866,13 EUR, Naudaskalna
ūdenskrātuves
labiekārtošanas
darbi 15881,46 EUR, koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošana
– 44770,58 EUR, bīstamo koku
zāģēšana un koku kopšana Pilskalna
kapos – 482,18 EUR, uzņēmējdarbības
attīstība
Austrumu
pierobežā
(uzsākts 2019.gadā, tiks pabeigts
2020.gadā)
“Dižlazdas”,
bijušās
putnu fermas teritorijas sakārtošana
un
infrastruktūras
izveidošana
uzņēmējdarbības veikšanai - 1
904395,91 EUR.
Arī Balvu pagasta iedzīvotājus
satrauc
gaidāmā
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrācija, tā
kā ciema centrā kopējas kanalizācijas
sistēmas izveidošana tuvāko gadu
laikā nav plānota, tad viens no
risinājumiem ir vairākām mājām
vienoties par kopējas attīrīšanas
iekārtas iegādi un pieslēgšanos tai.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 19.decembris
Lai arī Balvu pagasta iedzīvotāji
kopumā ir apmierināti ar ceļu stāvokli
pagastā, tomēr pārbūvētā ceļa posma
kvalitāte varētu būt labāka. Uz ko tika
atbildēts, ka tiks gaidīts pavasaris, lai
pārliecinātos vēlreiz par ceļa seguma
kvalitāti un, ja kas neatbildīs prasībām,
būs jāveic uzlabojumi, jo, kā katram
darbam, ir arī garantijas laiks.
Runājot par ceļiem, uzņēmumam
SIA “Balvi Flora” aktuāls ir jautājums
par caurtekas pazemināšanu zem
autoceļa P47 Balvi-Kapūne, kas šobrīd
apgrūtina uzņēmuma saimniecisko
darbību, jo Žaugupes gultnes un
grāvja gultnes tīrīšanas rezultātā
ir traucēta ūdens novadīšana. Lai
risinātu šo problēmu, pašvaldība
sazinājās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”
un ir saņēmusi atbildi, ka caurteka ir
labā stāvoklī un pilda savas funkcijas
un netiks pazemināta.
Bērzkalnes pagastā 2019.gadā
ir veikta ceļa “Balvi – Verpuļeva –
Elkšņeva - Mūrova” posma pārbūve
- 153006,58 EUR, par ko pateicās
šajā ceļa posmā dzīvojošie pagasta
iedzīvotāji, arī sadarbība ar ceļu
būvniekiem bijusi ļoti laba. Tagad
jebkurā laikā ir iespējams iebraukt
savā saimniecībā.
Bērzkalnes
pagastā
esošajās
„Veldrītēs” ir apstiprināts projekts
„Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai
un
konkurētspējas
uzlabošanai Balvu novadā” par kopējo
summu (provizoriski) 406582,00 EUR,
kas tiks īstenots 2020.gadā.
Vēl Bērzkalnes pagastam šogad
ir apstiprināts projekts „Bērzkalnes
estrādes atjaunošana”, kas tiks
īstenots 2020.gadā par kopējo summu
5480,22 EUR.
Citi paveiktie darbi pagastā ir
koplietošanas meliorācijas sistēmu
atjaunošana 54964,63 EUR, Bērzkalnes
pirmsskolas izglītības iestādei piešķirti
līdzekļi TV, ledusskapja un žalūziju
iegādei 1000,00 EUR, bīstamo koku
zāģēšana un koku kopšana Priedaines
kapos – 531,55 EUR.
Bērzkalnieši arī izteica savu
neapmierinātību ar ceļu stāvokli
pagastā, daži posmi, kur ikdienā ir
jābrauc skolēnu autobusam, ir ļoti
sliktā kvalitātē. Tāpat viņus interesēja,
kas būs ar gaidāmo novadu reformu,
vai kaut kā var attīrīt Vārnienes upi,
kad Balvu pilsētas stadionā varēs
spēlēt futbolu, kad atklās Balvu
Kultūras un atpūtas centru, kad tiks
uzlabota Balvu muiža un tās apkārtne.
Īsi atbildot, Vārnienes upe ir valsts
īpašums, bet apkārt esošā zeme –
privātīpašnieku, tāpēc šis jautājums
tik viegli nav risināms, bet ir risināms.
Balvu pilsētas stadionā futbolu
varēs spēlēt tad, kad tur attiecīgais
zāliens būs pietiekami ieaudzis. Balvu
Kultūras un atpūtas centra būvdarbi
noslēgsies jau šajā gadā, nākamajā
gadā tas ir jāiekārto, bet Balvu muižai
jau vairākus gadus meklē projektu
iespējas tās atjaunošanai, un tas tiek
darīts nepārtraukti.
Vīksnas pagastā arī 2019.gadā
ir veikta viena ceļa posma Sprogas
– Oknupe – Pokuļeva pārbūve
– 170859,52 EUR, ir atjaunotas
koplietošanas meliorācijas sistēmas
– 95778,38 EUR, un veikta bīstamo

koku zāģēšana un koku kopšana
Vīksnas, Kupravas un Miezāju kapos
– 2397,25 EUR, kā arī ir apstiprināts
projekts „Bērnu rotaļu laukuma
labiekārtošana” par kopējo summu
5505,50 EUR, kas tiks īstenots 2020.
gadā.
Vīksnas pagasta iedzīvotāji jautāja
par
apgaismojuma
ierīkošanas
iespēju pagasta centrā. Uz ko tika
atbildēts, ka Vīksnas pagasts nav
vienīgais pagasts ar šādu problēmu,
tāpēc pašvaldība maksimāli meklēs
iespējas, lai šo situāciju uzlabotu. Vēl
atnākušie iedzīvotāji interesējās par
pamestajām mājām pagasta centrā,
vai kādreiz tās tiks sakoptas. Bet
kopumā vīksnenieši ir apmierināti
ar pagasta pārvaldes darbu, jo ceļi
vienmēr iztīrīti, koki pēc lielākiem
vējiem no ceļiem novākti.
Kubulu pagastā lieli ieguldījumi
veikti pirmsskolas izglītības iestādes
“Ieviņa”
renovācijā,
ūdensvada
avārijas
situācijas
novēršanai,
žoga izbūvei, inventāra iegādei un
nakts grupas atalgojumam vienam
mēnesim, kas kopumā sastāda EUR
224225,16. Šogad tika veikta bīstamo
koku zāģēšana un koku kopšana
Andrakalna un Pērkonu kapos –
2213,33 EUR, veikta koplietošanas
meliorācijas sistēmu atjaunošana
- 87576,48 EUR. Kubulu pagasta
ceļa “Bankas ceļš” posma pārbūvei
tika izlietoti 261024,38 EUR. Tāpat
no
2017.-2019.gadam
pagastā
notika dažādas aktivitātes projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
laikā.
Arī Kubulu pagasta iedzīvotājiem
aktuāla tēma ir ceļi, to stāvoklis.
Uz ko priekšsēdētājs informēja, ka
valsts pašvaldībām piešķir līdzekļus
ceļu uzturēšanai proporcionāli to
garumam, turklāt šobrīd tiek plānots,
ka pašvaldībām tiks nodota arī daļa
valsts ceļu, bet vai ceļiem nāks līdzi arī
finansējums, tas nav zināms.
Tikšanās
laikā
izskanēja
ierosinājums par to, ka katrā pagastā
varētu nebūt pagasta pārvaldnieks
un pašvaldība varētu ņemt piemēru
no Rēzeknes novada, kur diviem
pagastiem ir viens pārvaldnieks. Tomēr
vadība informēja, ka, pamatojoties
uz speciālistu veikto funkciju auditu
iestādēs, šāds lēmums un solis netiks
veikts, jo katrā pagastā iedzīvotājiem
ir nepieciešama tieša sasaiste ar
vadītāju, turklāt tādējādi tiek zaudēta
pagasta identitāte. Jāpiebilst, ka
Alūksnes novada pašvaldībā bija
izveidots šāds modelis, bet šobrīd
notiek pāreja uz to, ka katrā pagastā
būs savs pagasta pārvaldnieks.
Interese iedzīvotājiem bija arī par
ezeru apsaimniekošanu, rūpniecisko
nozveju. Pie šiem jautājumiem darbs
nav apstājies – pēc ezera izpētes
darbiem procesā ir saistošo noteikumu
izstrāde par ezeru apsaimniekošanu,
kam sekos arī publiskā apspriešana.
Tāpat
tika
jautāts
par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
un
pieslēgšanos
centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas
sistēmai, apgaismojuma ierīkošanu
pagasta centrā, kā arī par pašvaldības
budžeta līdzekļu sadalījumu pilsētai

un pagastiem.
Balvu pilsētā lielākie darbi 2019.
gadā ir paveikti pamatā pateicoties
projektu iespējām. Projekta “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” ietvaros atjaunoti Balvu Valsts
ģimnāzijas un Balvu pamatskolas
sporta laukumi, veikti telpu remonti
abās skolās, sakārtoti inženiertīkli ventilācija, elektroapgāde, iegādātas
modernas informācijas tehnoloģijas
un mēbeles par kopējo summu
3309746,18 EUR.
Attīstot sporta bāzes pie skolām,
radās iespēja attīstīt arī Balvu pilsētas
stadionu, kurā nopietnas sacensības
nav notikušas kopš 1994.gada,
tam atvēlot 994048,33 EUR, kā arī
pārbūvēt stadiona ēkas par 284481,88
EUR, un sadarbībā ar biedrību
“Austrumvilki” izveidojot slidotavu.
Kopējās izmaksas – 39675,57 EUR,
no kurām 21675,57 EUR līdzfinansēja
Balvu novada pašvaldība. Jāatzīmē,
ka pilsētas stadions šajā vasarā bija
pilnībā noslogots, uzņemot dažādu
sporta nometņu grupas no visas
Latvijas, tajā skaitā Latvijas Hokeja
federācijas Latvijas U-17 izlasi, kuri
arī vasaras sezonā izmantoja hokeja
laukumu treniņiem. Tas bija ieguvums
ne tikai pašvaldībai, bet arī vietējiem
uzņēmējiem, jo sportisti ne tikai
aizvadīja treniņus sporta laukumos,
bet arī apmeklēja vietējās ēstuves,
pasākumus un izmantoja tūrisma
piedāvātās iespējas.
Lai
veicinātu
iedzīvotāju
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un
aktivitātēs, kuras veicina veselīgu
un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu
un jaunu zināšanu un prasmju
apgūšanu, 2019.gadā ir izveidots arī
Veloparks Balvos (106323,00 EUR),
kā arī labiekārtots Balvu ezera krasts
(30910,09 EUR), kā rezultātā volejbola
entuziasti
G.Stepanova
vadībā
izveidoja arī 4 pludmales volejbola
laukumus.
Lai veicinātu uzņēmējdarbību
Balvu novadā, otro gadu norisinājās
biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs
Balvu novadā 2019”, kuram šogad tika
atvēlēti 6000,00 EUR, un šī summa
konkursa rezultātā tika sadalīta starp
četriem
jaunajiem
uzņēmējiem.
Turpretim
Latvijas-Krievijas
pārrobežu projektā “Ne tikai grāmatas
bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam” biedrība “Radošās Idejas”,
Balvu novada pašvaldība un Dedoviču
rajona centrālā bibliotēka apvienos
spēkus, lai veicinātu uzņēmējdarbību
Ziemeļlatgalē, Latvijā un Dedoviču
rajonā un Pleskavas reģionā, Krievijā.
Projekts iekļauj starptautiskos un
vietējos
pasākumus–pakalpojumu,
infrastruktūras
un
aprīkojuma
uzlabojumus, kā arī virkni pasākumu
uzņēmumu individuālam atbalstam
un uzņēmējspēju veicināšanai. 3
biznesa attīstības organizācijas un 40
mazie uzņēmumi tiks cieši iesaistīti
projekta īstenošanā un gūs no tā
labumu, vairāk kā 120 personas
piedalīsies
projekta
pasākumos.
Projektā iesaistītājās iestādēs tiks
veikta 3 telpu renovācija un 5 telpas
tiks labiekārtotas ar aprīkojumu
un mēbelēm vietējo uzņēmēju
apmācībām, tikšanās un tīklošanās
7.

reizēm. Kopējās projekta izmaksas ir
69727,33 EUR.
Lielākais projekts uzņēmējdarbības
atbalstam novadā, kuram šobrīd noris
iepirkumu process, ir “Industriālās
teritorijas
attīstība,
revitalizējot
īpašumus
Balvu
novadā”
jeb
bijušā gaļas kombināta teritorijas
sakārtošana un uzņēmējdarbības
infrastruktūras
izveidošana,
kam
atvēlēti 6169868,22 EUR.
Arī Balvu Kultūras un atpūtas
centrā šogad ir jāpabeidz remontdarbi,
noslēdzot projektu „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Balvu
Kultūras un atpūtas centrā”, kur kopā
par 2 kārtām ieguldīti 4125975,20
EUR. Būvniecības darbi būs beigušies,
bet nākamais izaicinājums ir šīs telpas
aprīkot ar nepieciešamo inventāru,
kā arī plānot, kā šīs telpas apdzīvot,
kādus viesmāksliniekus aicināt.
Projekta
„Balvu
pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības
III
kārta” īstenošanas laikā 2019.gadā
ir izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 4787
m garumā un jauni kanalizācijas
tīkli 4202 m garumā, un radīta
iespēja pieslēgties 111 individuālām
dzīvojamām mājām, tam paredzot
arī
pašvaldības
līdzfinansējumu
centralizētā
ūdensvada
un
kanalizācijas ierīkošanai – 12 000 EUR.
Projektu īstenoja PA „San-Tex”, kur
Kohēzijas fonda līdzfinansējums daļēji
finansēja kanalizācijas tīklu izbūvi,
t.sk., triju sūkņu staciju izbūvi, un tās
ir 69,63% no visiem attiecināmajiem
izdevumiem.
Proporcionāli
tika
segtas tehniskā projekta izstrādes,
autoruzraudzības un būvuzraudzības
pakalpojumu izmaksas. Savukārt
pašvaldība finansēja atlikušo daļu 981319,36 EUR - no saimnieciskās
kanalizācijas izbūves
izmaksām,
tehniskā
projekta
izstrādes,
autoruzraudzības un būvuzraudzības
pakalpojumu izmaksām, tāpat arī
visas izmaksas, kas saistītas ar
ūdensvada izbūves izmaksām.
Tā arī Latvijas – Krievijas pārrobežu
projekta “Veco parku jaunā dzīve”
ietvaros tiek labiekārtots Lāča dārzs
par kopējo summu 272031,00 EUR,
projekta “Amatniecība bez robežām”
īstenošanas rezultātā tiks atjaunota
Lāča dārza amatnieku māja par
kopējo summu 61500,00 EUR.
Vēl
piešķirtais
finansējums
2019.gadā
ir
līdzfinansējums
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu
sakārtošanai – 10000 EUR, skolēnu
nodarbinātībai vasarā - 8500,00 EUR,
atbalstītas nevalstiskās organizācijas
– 7149,00 EUR, Balvu PII “Pīlādzītis”
remontdarbiem – 13084,00 EUR,
bīstamo koku zāģēšana un koku
kopšana Balvu pilsētā – 4573,55 EUR.
Tikšanās reizēs tika atgādināts,
ka ikviens novada iedzīvotājs tiek
aicināts vērsties pašvaldībā, ja ir
radies kāds jautājums vai problēma,
ko nav iespējams atrisināt pagastā.
Tāpat ikviens tiek aicināts zvanīt pa
t.64522830 vai 64522453, kā arī rakstīt
uz e-pastu dome@balvi.lv vai Balvu
novada pašvaldībai facebook kontā,
lai informētu par to, ko pašvaldība
nav pamanījusi un ko nepieciešams
risināt.
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
22.decembrī plkst.11:20 Balvu
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes
baznīcā.
23.decembrī
Ziemassvētku

plkst.10:00

eglīte

bērniem

ar

īpašām vajadzībām “Kad pasaule
balta un gaiša kļūst” Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta zālē.
Muzikāli pārsteigumi kopā ar PII
“Pīlādzītis” audzēkņiem.
23. un 26.decembrī plkst.12:00
Radoša

un

izzinoša

nodarbība

bērniem “Vai Tu zini Ziemassvētku
eglītes stāstu?’’ Balvu Novada muzejā.
Dalības maksa EUR 1,00.
27.decembrī plkst.14:00 Eglītes
sarīkojums bērniem Balvu muižā.
31. decembrī Aicinām sagaidīt
Jauno gadu kopā laukumā pie lielās
pilsētas egles Balvos! No plkst. 23:00
mūzika,

karaoke,

laimes

liešana,

Latvijas Valsts prezidenta uzruna,
līdzpaņemtā šampanieša atvēršana,
Jaunā gada vēlējumi, Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
uzruna.
1.janvārī plkst. 00:30 Jaungada
salūts un līdz plkst.02.00 laukumā
pie

lielās

pilsētas

apsveikumi

un

egles

laimes

mūzika,

vecuma

pirmsskolas

bērniem

Bērzkalnes

bērnudārza zālē.
27.decembrī

plkst.19:00

Vecgada balle Bērzkalnes kultūras un
atpūtas telpās.

Ziemassvētku

eglīte

pirmsskolas

vecuma bērniem kopā ar rotaļu
grupiņu

“Kripatiņas”

Bērzpils

vidusskolas aktu zālē.
21.decembrī plkst.11:00 Bērzpils
Ziemassvētku

kauss

volejbolā

Bērzpils vidusskolas sporta hallē.
Aicinātas piedalīties kā sieviešu, tā
vīriešu komandas!
28.decembrī

plkst.20:00

Dueta “Paprika” koncerts Bērzpils
vidusskolas sporta hallē. Ieeja brīva.
28.decembrī

plkst.22:00

Deju

godināšana. Deju vakars. Muzicēs
3.janvārī

plkst.16:00

20.decembrī Ziemassvētku rūķis
tos

Vectilžas

pagasta

bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
22.decembrī plkst.10:00 Radošā

tautas namā. Ieeja EUR 2,00.

darbnīca - Ziemassvētku cepumu

tel.29172470.

gatavošana

LAZDULEJAS PAGASTĀ

22.decembrī plkst.10:00 Svētku
tirdziņš

Krišjāņu

21.decembrī

tautas

plkst.

11:00

namā. Gaidīti visi pirkt un pārdot

Ziemassvētku eglīte bērniem “Domino

gribētāji!

un

23.decembrī

uzvedums

svētku eglītes Krišjāņu pirmsskolas
iestādē.

pasakas

balle. Spēlēs Sintija Velme. Ieeja

EUR 2,50.
27.decembrī

Kubulu

ballīte bērniem līdz 12 gadiem Tilžas
kultūras namā. Ziemassvētku vecīša

“Rūtas”, ansamblis “Vakarblāzma”,
kā arī ciemiņi - Degumnieku sieviešu
kopa

(Madonas novads) un Briežuciema

motīviem)

Kubulu kultūras namā. Ieeja EUR
5,00.
Kubulu

Biļešu

iepriekšpārdošana

kultūras

namā,

25.decembrī plkst.16:00 Maskas.
Maskošanas

tradīcijas.

Folkloras

kopa “Saime” aicina uz senlatviešu
maskošanās

tradīciju

-

čigānos

iešanu. Tikšanās pie Vectilžas sporta
un atpūtas centra.
28.decembrī plkst.19:00 Svētku

Ballē spēlēs grupa “Ceļavējš”.

VĪKSNAS PAGASTS
19.decembrī
Ziemassvētku
“Domino

plkst.10:00

uzvedums

un

Cirka

bērniem
kauliņa

Ziemassvētku piedzīvojums” Vīksnas
pagasta Tautas namā. Ieeja EUR 2,00.
25.decembrī

plkst.16:00

Santas Kasparsones Ziemassvētku
koncerts “Vai spēsim piedot” Vīksnas
Tautas namā. Ieeja EUR 3,00. Biļešu
rezervācija pa tālruni 20284144.
28.decembrī plkst.11:00 Vīksnas
pagasta

Vecgada

novusa

turnīrs

Vīksnas pamatskolas sporta zālē.
28.decembrī plkst.19:00 Vīksnas

pagastā deklarētiem mazuļiem, kuri
neapmeklē

koncerts “Kā Vīksnā gaida ziemas

pirmsskolas

izglītības

svētkus” Vīksnas tautas namā.
plkst.11:00

28.decembrī plkst.22:00 Gada

un

izskaņas ballīte ar pazīstamo ģitāristu,

kaimiņu pagastu senioru tikšanās

dziesmu autoru un izpildītāju Gregu

pie eglītes Tilžas kultūras namā.

Vīksnas tautas namā. Ieeja EUR 3,00,

Kopā ar jums būs dziedošās māsas

pašdarbniekiem – brīva. Galdiņus var

Laicānes

rezervēt pa tel.20284144.

“Parunāsim

(pēc

atpūtas centrā.

pašdarbības kolektīvu gada izskaņas

28.decembrī

Deju studijas “Terpsihora” izrāde

un

maisā noteikti būs saldumi Tilžas

iestādes.

plkst.19:00

pasakas

plkst.11:00

Ziemassvētku vecīša 2019.gada “Atā!”

deju

kolektīvi - “Cielaviņa”, “Kubuliņš”,

M.Stārastes

plkst.22:00

Grapu Tilžas kultūras namā. Ieeja

plkst.18:00

“Kraukšķītis”

Tilžas

Ziemassvētku balle kopā ar Arni

koncerts

ģimenei

motīviem

25.decembrī

KUBULU PAGASTĀ

visai

plkst.10:30

kultūras namā.

brīva.

deju

“Ūziņš”

sporta

Vectilžas sporta un atpūtas centrā.

koncertuzvedums pēc K. Skalbes

26.decembrī plkst.21:00 Svētku

Vectilžas

koncerts “Sidrabiņā rotājos” un balle

par ticību, cerību un mīlestību” -

Ziemassvētki klāt”.

“Lavanda”

biedrības

25.decembrī plkst.19:00 “Arvien

koncerts “Atver vārtus, atver durvis-

apvienības

no

Tilžas kultūras namā. Ieeja brīva.

pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku

Piedalās

pagasta

Multfilma bērniem “Auniņš Šons”

26.decembrī plkst.19:00 Krišjāņu

namā.

bērniem

23.decembrī

kuri neapmeklē skolu un bērnudārzu!

kultūras

Lazdulejas

TILŽAS PAGASTĀ

Krišjāņu pagastā deklarētos bērnus,

gaidot”

Ziemassvētku

“Balvu teātris”.

Pirmsskolas

grupiņas bērni aicina pievienoties

“Ziemassvētkus

kauliņa

pārvaldes zālē. Jautrs Ziemassvētku

Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti pie
izglītības

Cirka

piedzīvojums”

plkst.11:00

dziesmā”

no

Tilžas

Kubuliem.

Tilžas

Balvos,

zvanot 26428477.
25.decembrī plkst.11:00 Eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem, kas
neapmeklē

izglītības

iestādes

-

uzvedums “Domino un Cirka kauliņa
Ziemassvētku piedzīvojums” Kubulu
kultūras namā.
25.decembrī

plkst.22:00

namā. Muzicē grupa “Brīvdiena”.

vakaram var rezervēt galdiņus līdz

Ieejas maksa līdz plkst.23:00 EUR 4,00,

23.decembrim pa tālr.: 27872031.

vēlāk EUR 5,00. Iespējams rezervēt

Ieejas maksa uz balli EUR 2,50.

galdiņu pa tel.26367693,25608580.

23.decembrī plkst.11:00 “Rūķu

VECTILŽAS PAGASTS

EUR 4,00. Galdiņu rezervācija pa

Deju

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

piezvanot pa t. 27870251 (Daiga).

maksa

labumu

Ieejas

24.decembrim,

kultūras

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

namā.

līdz

‘’Jaungada taksometrs’’ Briežuciema

vidusskolas

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

balle ar mūziķi Jāni Ločmeli Kubulu

Filma

transportu

apciemos

1.janvārī plkst.01:00 Jaungada

Gregs.

Ziemassvētku balle Kubulu kultūras

hallē.

par

namā. Ieeja bezmaksas.

vakars kopā ar Arni Grapu Bērzpils
sporta

“Mistērija

sapni un mīlestību” Kubulu kultūras

22.decembrī

plkst.14:00

ansamblim

tautas namā. Pagasta iedzīvotāju

kapela. Ieeja bezmaksas.

BĒRZPILS PAGASTĀ
19.decembrī

koncertuzvedums

Briežuciema

Pašdarbnieku

plkst.10:00
eglīte

koncerts

vokālajam

– 20! Māra Zālīte /Jānis Lūsēns

27.decembrī plkst.20:00 Gada

20.decembrī

BĒRZKALNES PAGASTĀ
23.decembrī

jauktajam

namā.
izskaņas

pagasta senioriem ir iespēja pieteikt

29.decembrī plkst.16:00 Kubulu

vecuma bērniem Briežuciema tautas

vēlējumi

Jaunajā gadā, dejas.

Ziemassvētku

bezmaksas.

māja” - Svētku eglīte pirmsskolas

26.decembrī plkst.17:00 Tautas
pūtēju
Kubulu

orķestra
kultūras

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

“Balvi”

koncerts

namā.

Ieeja

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Iluta Mežule
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E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
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