2020.gada 9.jūlijs

12. (235.) numurs

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

BALVU NOVADA UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES PIEREDZES APMAIŅAS
VIZĪTE MADONĀ
2.

jūlijā

Balvu

uzņēmējdarbības

novada

konsultatīvās

padomes pārstāvji devās pieredzes
apmaiņas

braucienā

uz

Madonas

novada pašvaldību, kur LIAA Madonas
biznesa inkubatora telpās

notika

tikšanās ar kaimiņu novada kolēģiem.
Pasākuma

mērķis

–

pieredzē ar pašreizējo

dalīties

pašvaldības

darbu organizēšanas kārtību
sniegto

atbalstu

un

uzņēmējdarbības

vides veicināšanā Balvu un Madonas
novados, kā arī kopīgi rast jaunas
idejas

un

risinājumus

darbības

pašvaldību

turpmākai

sadarbojoties

ar

pilnveidei,

uzņēmējdarbības

konsultatīvo padomi.
Tikšanās

laikā

Balvu

uzņēmējdarbības

novada

konsultatīvo

padomi pārstāvēja uzņēmēji: Guntars
Logins

(SIA “Alpha Partners” valdes

priekšsēdētājs

un

uzņēmējdarbības
padomes

Balvu

novada

konsultatīvās

priekšsēdētājs),

Līga

Balvu novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvji, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka kopā ar Madonas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču, attīstības nodaļas vadītājas p.i., vecāko speciālisti uzņēmējdarbības jomā Ilzi
Voginu un LIAA Madonas inkubatora vecāko projektu vadītāju Lieni Hačatrjanu.

Pennere (SIA “LIARPS” valdes locekle

uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste

konsultatīvā padome aktīvi uzsākusi

politika u.c. Svarīgi ir uzņēmējus

un Balvu novada uzņēmējdarbības

Gunta Božoka.

darbību - analizē uzņēmējdarbības

iedrošināt runāt par problēmām ar

novadā

vidi Balvu novada pašvaldībā, apzinās

ko saskaras, risinot uzņēmējdarbības

pieredzē

tās attīstību veicinošos un kavējošos

attīstības jautājumus, un pārliecināt,

priekšsēdētājs

faktorus, kā arī izzina citu pašvaldību

ka kopīgiem spēkiem sadarbojoties

darba pieredzi.

tās tiks risinātas.

Par

konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

darbu

Madonas

vietniece), Juris Pušpurs (SIA “Invik”

uzņēmējdarbības

valdes priekšsēdētājs), Aigars Logins

dalījās

(SIA “Dantruck11” valdes loceklis),

Agris Lungevičs, attīstības nodaļas

Ivars

vadītājas

Saide

(SIA

“Čivix”

valdes

jomā

domes
p.i.,

vecākā

speciāliste

Brauciena

rezultātā

tika

gūta

priekšsēdētājs), Māris Verjanovs (SIA

uzņēmējdarbības jomā Ilze Vogina,

pārliecība,

novados

Gunta Božoka,

“DRILLEX” valdes loceklis), Tālis Korlašs

LIAA

vecākā

uzņēmējdarbības jomā aktuālas ir ļoti

Uzņēmējdarbības atbalsta

(SIA “Tako SD” valdes priekšsēdētājs),

projektu vadītāja Liena Hačatrjana,

līdzīgas problēmas - ceļu stāvoklis,

speciāliste

Balvu novada pašvaldību pārstāvēja -

uzņēmēja, SIA “Latvāņi” valdes locekle.

elektrības pieslēgumu nodrošināšana,

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma

darbaspēka pieejamība, valsts nodokļu

centrs

domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,

Madonas

Balvu

inkubatora

novada

uzņēmējdarbības

ka

visos

NOSLĒGUSIES PROJEKTA „BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU LABIEKĀRTOŠANA BALVU
NOVADA VĪKSNAS, LAZDULEJAS UN TILŽAS PAGASTOS
Balvu novada pašvaldība pabeigusi projekta
„Bērnu

rotaļu

laukumu

labiekārtošana

Balvu

novada Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos”,

Projekta mērķis: Bērnu rotaļu un atpūtas
labiekārtošana

Lazdulejas,

Tilžas

un

Vīksnas pagastos, uzlabojot brīvā laika pavadīšanas
iespējas

dabā,

nodrošinot

pilnvērtīgu

• Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas laukums Lazdulejas pagastā;
• Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas lau-

Nr.19-07-AL19-A019.2206-000002 īstenošanu.

laukumu

kums Vīksnas pagastā;

rotaļu

laukumu izmantošanu un popularizējot lietderīgu

kums Tilžas pagastā.
Projektā būvdarbus veica SIA MK Dizains.
Projekta kopējās izmaksas EUR 19 886,35,
tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums EUR 17 897,71.

brīvā laika pavadīšanu ģimenēm ar bērniem.
Projekta labuma guvēji ir visi Balvu novada
iedzīvotāji un novada ciemiņi.
Projekta ietvaros:
• Izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas lau-

Olga Siņica,
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja

Lazdulejas pagastā 4.jūlijā bija Bērnības svētku
pasākums, kurā tika atklāts arī atjaunotais bērnu rotaļu
laukums. Gan bērni, gan vecāki ir ļoti priecīgi. Sevišķi
sajūsmināti ir par jaunām šūpolēm un slidkalniņu.
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TILŽĀ IR LABIEKĀRTOTA PIEMIŅAS UN
SVĒTKU VIETA

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Balvu novada pašvaldība projekta
“Piemiņas

un

labiekārtošana

svētku
Tilžas

vietas

pagastā”,

Nr.19-07-AL19-A019.2201-000003
ietvaros veica piemiņas un svētku
vietas labiekārtošanu.
Projekta

mērķis:

Izveidot

labiekārtotu piemiņas un svētku vietu

Aigars Pušpurs

Tilžas pagastā, lai nodrošinātu iespēju

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

ļaudīm sasniedzamā un sakārtotā vidē

Balvu

svētkus, tā palielinot lauku iedzīvotāju
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu
Tilžas

epidemioloģiskajiem noteikumiem un ieteikumiem būs mazliet savādāka

un organizēt, jo, kā zinām, kultūras un sporta nozares pasākumu organizēšanai
novada svētkus. Tomēr mazliet citādākā formātā svētki šogad būs. 18.jūlijā visi
tiks mīļi gaidīti svētkos Balvos “Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par
prieku”, kur katrs novada iedzīvotājs un viesis varēs atrast sev ko interesantu.
Tajā pašā laikā aicinu ikvienu pasākuma apmeklētāju ievērot 2 metru distanci un
vispārējos epidemioloģiskos norādījumus.
Vairāki ir jautājuši par tradicionālo pasākumu kā Balto zeķīšu svētki,
Kamermūzikas festivāls un citu pasākumu norisi. Ja kopējā situācija valstī vīrusa
infekcijas izplatības dēļ nepasliktināsies, tad pasākumi notiks, varbūt mazliet
neierastākā formā. Lūgums sekot līdzi aktuālākajai informācijai pašvaldības
informācijas kanālos.
Arī sporta dzīvē sacensības un spēles ir atsākušās. Liels prieks bija par Balvu
pludmales volejbolā atklāšanu 1.jūlijā, kad sacensības

uzsāka 47 pāri tautas, meistarības, veterānu un sieviešu grupās.
Pašvaldībā aktīvi strādā pie ES fondu plānošanas perioda projektu realizācijas,
gan

pašvaldības

pagasta

piemiņas

elementiem,

karoga

mastu

un

uzstādīti soliņi.
Būvdarbu izmaksas EUR 15953,12
un

pievienotās

summa

EUR

vērtības

nodokļa

3350,16,

kopējās

izmaksas ir EUR 19303,28. Publiskā
finansējuma daļa ir 90% apmērā no
projekta izmaksām un Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums 10%.
Būvdarbus veica SIA “ArhiProf”.
Irēna Začeva,
projekta vadītāja

vietā

Šī gada 25.jūnijā notika Balvu
novada domes sēde, tajā piedalījās
11 deputāti – Anita Petrova, Egons
Salmanis,
Inta
Kaļva,
Svetlana
Pavlovska, Ivans Baranovs, Vilnis
Dzenis, Eva Smirnova, Aivars Kindzuls,
Jānis Zakarīts, Tālis Korlašs, Aija
Mežale. Tika izskatīti kopumā 51 darba
kārtības jautājums.
Par grozījumiem nolikumā
Balvu novada domes sēdē lēma
izdarīt grozījumus Balvu Centrālās
bibliotēkas nolikumā.
Par nolikuma apstiprināšanu
Domes
sēdē
apstiprināja
Mākslas
izstādes-konkursa “Mana
Ziemeļlatgale” nolikumu. Konkursa
mērķis ir veicināt ar Ziemeļlatgali
saistīto mākslinieku radošo darbību
un saglabāt nākamajām paaudzēm
mūsdienu mākslas vērtības, iepērkot
muzeja krājumam labākos konkursa
darbus.
Deputāti apstiprināja arī Balvu
sākumskolas
nolikumu,
jo
no
1.augusta Balvu pamatskola sauksies
Balvu sākumskola, kura īstenos
pamatizglītības
programmu
1.-6.
klasei.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Domes sēdē deputāti apstiprināja
saistošo
noteikumu
Nr.12/2020
„Grozījumi Balvu novada Domes
2010.gada 23.septembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par Balvu novada
teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšanu”” projektu un
saistošo
noteikumu
Nr.13/2020
„Grozījumi Balvu novada Domes
2009.gada 29.decembra saistošajos
noteikumos
Nr.11
„Noteikumi,
par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība”” projektu.
Šo saistošo noteikumu mērķis ir
nodrošināt
saistošo
noteikumu
atbilstību Administratīvās atbildības
likumam, kurš stājās spēkā ar 2020.
gada 1.jūliju, precizējot normas par
kompetentajām
amatpersonām,
kas veic administratīvā pārkāpuma
procesu
un
pieņem
lēmumu
administratīvā
pārkāpuma
lietā,

vēl arvien pastāv dažādi ierobežojumi, tāpēc arī nācās atcelt plānotos Balvu

līdzekļus,

platforma.

DOMES SĒDE

apmeklēšanai. Mums pašvaldībā bija jādomā, jāspriež, jāvērtē, ko šovasar rīkot

aizņēmumu

bruģēta

un citus

plānus. Vasaras laiku daudzi no mums izmanto arī dažādu publisku pasākumu

gan

izveidota

Laukums tika papildināts ar gaismas

un pievilcību.

bet vēl kāds tikai plāno atvaļinājumu. Šī vasara mums visiem sakarā ir vispārējiem

piesaistot

Ziemeļlatgales

atzīmēt nozīmīgus valsts un pagasta

Vasara jau pilnbriedā. Kāds atgriezies no atvaļinājuma, cits pašlaik atpūšas,

novada čempionāta

un

godināt piemiņas vietā kritušos, kā arī

BŪSIM ATBILDĪGI VASARAS PASĀKUMU
BAUDĪTĀJI!

nekā plānots. Noteikti kādam tas izmainīja atvaļinājuma, ceļojumu

novada

tika

līdzfinansējumu.

Pašvaldības attīstība tiek virzīta uz infrastruktūras sakārtošanu un pilnveidošanu,
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, ceļu tīkla sakārtošanu
un uzņēmējdarbības veicināšanu. Vienā no uzņēmējdarbības veicināšanas
projektiem revitalizējamajā īpašumā “Dižlazdas” pašlaik turpinās darbi. Projekta
ietvaros 3,74 ha platībā ir likvidēti esošie grausti un tiek izveidota industriālā
teritorija ar modernu infrastruktūru, izbūvējot administratīvo ēku, laukumus,
pievedceļus, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, teritorijas apgaismojumu,
izveidojot jaudīgu elektropieslēgumu, kā arī ir pārbūvēts esošais 300m garais
ceļa posms no šosejas Viļaka-Balvi uz revitalizējamo īpašumu “Dižlazdas”.
Drīz sāksies darbi arī Bērzkalnes un Krišjāņu pagastos, kur paredzēts būvēt
komersantiem iznomājamu infrastruktūru, kā arī ceram uz drīzu darbu sākšanos
degradētajā teritorijā Balvos, Brīvības ielā 1k, bijušajā gaļas kombināta teritorijā,
kur paredzēts izveidot industriālo zonu 7,61 ha platībā.
Balvu novada uzņēmējdarbības konsultatīvā padome aktīvi uzsākusi darbību
- analizē uzņēmējdarbības vidi Balvu novada pašvaldībā, apzinās tās attīstību
veicinošos un kavējošos faktorus, kā arī izzina citu pašvaldību darba pieredzi.
Kopā bijām aizbraukuši uz Madonas novada pašvaldību. Brauciena mērķis
bija iepazīties ar Madonas novada pašvaldības un biznesa inkubatora pieredzi
uzņēmējdarbības attīstības un atbalsta jomā. Konsultatīvās padomes locekļi ar
dzirdēto bija apmierināti, un kopīgiem spēkiem analizēsim veicamos darbus
Balvu novadā.
Pašvaldībai ir jārisina problēmas, jāvirzās uz attīstību un jāplāno, kā
pašvaldības teritoriju padarīt uzņēmējiem un tūristiem pievilcīgu. Jāapzinās,
ka esam saimnieki savā teritorijā, tāpēc jādomā, lai ikviens justos labi un droši,
iegūtu mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību un saņemtu kvalitatīvu kultūras,
sporta un atpūtas piedāvājumu.
2.

kā arī izsakot piemērojamo sodu
naudas soda vienībā (atbilstoši
Administratīvās atbildības likumam
viena naudas soda vienība ir 5 euro).
Deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu
Nr.14/2020
„Par
tirdzniecību publiskās vietās un par
pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Balvu novadā”
projektu. Šie noteikumi nosaka preču
tirdzniecības kārtību publiskās vietās,
tirgus statusa piešķiršanu un tirgus
noteikumu saskaņošanas kārtību
Balvu novada teritorijā un nodevas
apmēru un maksāšanas kārtību par
tirdzniecību publiskajās vietās Balvu
novadā.
Par noteikumu apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
noteikumus
Nr.2/2020 “Iepirkumu organizēšanas
kārtība Balvu novada pašvaldībā”.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
veidā Balvu novada pašvaldības
Administrācija,
iestādes
un
pašvaldības aģentūra “San-Tex” plāno
un organizē Publisko iepirkumu likumā
noteiktos iepirkumus un iepirkuma
procedūras,
iepirkumus,
kuriem
nepiemēro Publisko iepirkumu likumā
noteiktās
iepirkumu
procedūras
vai kārtību, vai kuru organizēšanai
Publisko iepirkumu likumā ir noteikti
izņēmumi, vai attiecībā uz kuriem
Publisko iepirkumu likumā ir noteikta
atšķirīga iepirkumu norises kārtība,
kā arī tirgus izpētes, noformē un
uzglabā iepirkuma dokumentus, slēdz
iepirkuma līgumus un vai saimnieciskus
darījumus ar piegādātājiem par preču
un pakalpojumu iegādi, vai būvdarbu
veikšanu.
Par
grozījumiem
komisijas
nolikumā
Domes
sēdē
apstiprināja
grozījumus Balvu novada Pastāvīgās
iepirkumu komisijas nolikumā.
Par
grozījumiem
domes
lēmumos
Deputāti atbalstīja lēmumprojektu
izdarīt grozījumus Balvu novada
Domes 2020.gada 20.marta lēmumā
„Par
zemes
ierīcības
projekta
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nekustamajam

zemes vienības Balvu pagastā un

Par

īpašumam „Tabakova”, Balvu novada

izsolīt nomas tiesības uz šīm Balvu

pirkšanu

Lazdulejas pagastā” (sēdes protokols

novada

piekritīgajām

Lai varētu sekmīgi īstenot projektu

Nr.4, 9.§), izsakot lēmuma 2. un

zemes vienībām. Sīkāk ar katru izsoli

“Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu

noteica

pierobežā”, domes sēdē lēma pirkt no

(līdzfinansējumu)

privātpersonas nekustamo īpašumu

pašvaldībā

apstiprināšanu

3.punktu jaunā redakcijā, un atbalstīja

var iepazīties šī izdevuma 6. - 7.lpp.

arī lēmumprojektu izdarīt grozījumus
Balvu

novada

20.marta

lēma

nodot

nomai

bērnu vasaras nometnēs

3700, un pirkt no privātpersonas

vasara” – 15 EUR, Balvu Sporta skolas

izdevuma 7.lpp.

nekustamo īpašumu “Sprīdīšu ceļš”,

Par zemes nomu

Balvos, 0.1446 ha platībā, nekustamo

Deputāti lēma slēgt zemes nomas

īpašumu - dzīvokli Nr.13 Teātra ielā

līgumu ar privātpersonu par Balvu

6, Balvos, kas sastāv no divistabu

novada pašvaldībai piederošās zemes

dzīvokļa 50.1 m2 platībā, nekustamo

vienības daļas Daugavpils ielā 72,

īpašumu “Fermas”, Vectilžas pagastā,

Balvos,

4.0 ha platībā, nekustamo īpašumu

uzturēšanai

“Mazceriņi”,

no

slēdzot nomas līgumu uz 20 gadiem

zemes vienības 2.23 ha platībā, un

un nosakot zemes nomas maksu EUR

kustamo mantu - traktoru JUMZ 6KL,

28 bez PVN gadā, papildus nomas

valsts reģistrācijas numurs T9939LF,

maksai

reģistrācijas

likumos noteiktos nodokļus.

lēma

izdarīt

grozījumu Balvu novada Domes 2015.
gada 14.maija lēmumā “Par Balvu
novada pašvaldības iestāžu vadītāju
pienākumu pildīšanu to prombūtnes
laikā” (protokols Nr.6, 57.§).
Par domes lēmumu atcelšanu
Lai pašvaldība varētu nodrošināt
iedzīvotājiem piekļuvi pie Balvu ezera,
tika nolemts atcelt Balvu novada
2020.gada

27.februāra

lēmumu “Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3801 003 0562 Tālā iela
12, Balvos, Balvu novadā , iznomāšanu
un nomas tiesību izsoles noteikumu
(sēdes

protokols

Nr.3, 70.§), un atcelt Balvu novada
Domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu
novada

pašvaldībai

piekritīgās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3801 003 0562 Balvos,
Balvu novadā , nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma slēgšanu” (sēdes protokols
Nr.7, 24.§).
grāmatvedības

uzskaites

principu apraksta apstiprināšanu
Domes sēdē deputāti apstiprināja
Balvu

novada

grāmatvedības

pašvaldības

uzskaites

principu

aprakstu.
Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu
Deputāti
ierīcības

apstiprināja

projektus

zemes

nekustamajam

īpašumam “Apakšstacija Balvi, Balvu
pagastā, un nekustamajam īpašumam
Vidzemes ielā 9, Balvos.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē deputāti lēma precizēt
Balvu novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.13

Tilžā,

kas

apliecības

sastāv

Balvu pagastā, 0.05 ha platībā par
noteikto vērtību EUR 500 .

Nr.A457524

iznomāšanu

ēkas-garāžas

(platība

m2),

70,845

iznomātājam

maksā

LR

izlaiduma gads 1990. Sīkāk ar katru

Par nomas līguma pagarināšanu

izsoli var iepazīties šī izdevuma 7.lpp.

Domes sēdē lēma pagarināt 2015.
gada 8.aprīlī noslēgto nedzīvojamo

Deputāti lēma iznomāt mutiskā
izsolē

ar

augšupejošu

novada

soli

pašvaldībai

telpu

Balvu

piederošo

nomas

līgumu

Nr.244

par

nedzīvojamām

telpām

(173,90

m2

nedzīvojamo ēku Pārupes ielā 4,

kopplatībā) Brīvības ielā

Tilžā, ar kopējo platību 336,50 m2 uz

uz 5 gadiem, nosakot nedzīvojamām

10 gadiem, nosakot nosacīto nomas

telpām nomas maksu EUR 0.98/ m2

maksu – EUR 200,00 mēnesī bez PVN,

bez PVN mēnesī par 1 m2, saskaņā

saskaņā ar sertificēta vērtētāja nomas

ar

maksas noteikšanas lietu. Sīkāk ar

noteikšanas lietu.

nekustamā

46, Balvos,

vērtētāja

maksas

Par rezerves zemes fonda un

izsoli var iepazīties šī izdevuma 7.lpp.
Par

sertificēta

zemes

īpašuma

reformai

neizmantoto

zemes vienību vērtības atzīšanu

pārdošanu

Vecās ebreju kapsētas sakārtošanai
un uzturēšanai.
Deputāti pieņēma ziedojumu individuālos aizsardzības līdzekļus no
Latvijas uzņēmumiem SIA ENERTEC
Jēkabpils, SIA Energia Verde,
GRAANUL

INVEST,

SIA

SIA

ENERTEC

Krustpils, SIA Agro Iecava, SIA Graanul
Pellets, SIA Latgales dārzeņu loģistika.
Individuālie

aizsardzības

līdzekļi

tika

pašvaldības

policijai,

nodoti

bāriņtiesai,

Centrālajai

bibliotēkai

un tās filiālēm, pagastu pārvaldēm
un sociālajam dienestam, jo šiem
darbiniekiem ikdienā nav iespējams
izvairīties no kontaktiem ar citiem
cilvēkiem.
Par finansējuma piešķiršanu

Briežuciema

Par satiksmes organizāciju

sastāv no zemes vienības ar kopējo
platību 1.45 ha, nosakot nekustamā
īpašuma

pārdošanas

cenu

remontdarbiem

326

“Apstāties

personai piederošas ēkas (būves).

posmā starp Brīvības un Daugavpils

lēma

ielu

pārdot

aizliegts”

Nr.

krustojumu

Brīvības

un

ielas

Brīvības

un

Rūpniecības ielu krustojumu, Balvos.

privātpersonai nekustamā īpašuma

Par

Ceļinieku iela 2A, Balvi, ½ domājamo

publisko

daļu no zemes vienības ar kopējo

apstiprināšanu

platību 0.2463 ha, nosakot nekustamā

Deputāti

pārskatu

apstiprināja

uz

publisko pārskatu un Balvu novada

atrodas

personai

piederošas ēkas (būves).
Domes

sēdē

lēma

pārdot

pašvaldības

Balvu

novada

īpašuma

2019.gada

pašvaldības

aģentūras

“SAN-TEX”

2019.gada

publisko

pārskatu.

7.21 ha, nosakot nekustamā īpašuma

arī Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils

zemes vienībām Vectilžas un Balvu

pārdošanas cenu EUR 10 320 un

ielā 1a, 28.kabinetā, vai P/A “SAN-TEX”,

pagastos un Balvu pilsētā.

nomaksas termiņu – 5 gadi no līguma

Bērzpils ielā 56.
Par

noslēgšanas dienas.
Deputāti

lēma

publiskie

pārskati

kanalizācijas

novēršanai,

sistēmas

avārijas

situācijas

samazinot

līdzekļu

atlikumu uz gada beigām.
Domes

sēdē

finansējumu
vecās

lēma

piešķirt

Vectilžas

attīrīšanas

pagasta

iekārtas

stacijas

sakārtošanai EUR 5 626,50 no Balvu
novada

pašvaldības

pārskata

resursu nodokļa līdzekļiem.
Deputāti lēma piešķirt no Balvu
novada

pašvaldības

2020.gada

pamatbudžeta līdzekļiem EUR 4000
Tilžas pagasta komunālai saimniecībai
centra

laukuma

labiekārtošanai,

teritorijas

samazinot

līdzekļu

atlikumu uz gada beigām.

Domes

ar

Balvu

novada

var

iepazīties

lēmumiem

www.balvi.lv

Domes sēdē apstiprināja Balvu

2020.gada

pamatbudžetā apstiprinātajiem dabas

Sīkāk

finanšu

apstiprināšanu

pārdot

mājas

un akas demontāžas un teritorijas

īpašuma pārdošanas cenu EUR 1350,
šī

komunālai

dzīvokļu

“Dīķmalas”

ceļazīmes

2020.gada

pagasta

aizlieguma

2160.00, jo uz šī īpašuma atrodas
Deputāti

pašvaldības

Domes sēdē lēma atļaut uzstādīt
2

EUR

novada

saimniecībai

Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām

„Ezeriņi”,

vietas (Celmenes mežā) un Balvu

pamatbudžeta līdzekļiem EUR 2550,38

un-statistika/3277-publiskie-parskati, kā

īpašumu

tautības fašisma upuru nošaušanas

zemes vienību vērtību.

no zemes vienības ar kopējo platību

nekustamo

Izraēlā ziedojumu EUR 600 ebreju

fonda un zemes reformai neizmantoto

Deputāti lēma precizēt platību

par

Domes sēdē deputāti pieņēma no
Latvijas un Igaunijas ebreju biedrības

“Augstābirzs”, Kubulu pagastā, kas

mājas lapā http://balvi.lv/publikacijas-

lemts

Par ziedojumu pieņemšanu

Deputāti lēma piešķirt no Balvu

“Elkšņi”, Vectilžas pagastā, kas sastāv

tika

- 60 EUR.

privātpersonai nekustamo īpašumu

lēma

pieejami Balvu novada pašvaldības

sēdē

jautrāk - 6” – 30 EUR, biedrības “Balvu

Domes sēdē atzina rezerves zemes

sēdē

bijusī lietotāja, nekustamo īpašumu

Teātra ielā 4, Balvos, platību.

Balvu Sporta skolas nometnei “Kopā

pārdot

Domes

Iedzīvotājiem

Pilsoņu ielā 31, Balvos, dzīvokļa Nr.14

nometnei “Futbols vasarā 2” – 30 EUR,

Karate klubs” nometnēm “Pa pēdām”

privātpersonai, kura ir šī īpašuma

Teātra ielā 6, Balvos, dzīvokļa Nr.20

Domes

2020.gadā organizētajās

tiesības. Sīkāk ar izsoli var iepazīties šī

nekustamo īpašumu Brīvības iela 4C,

Par

novada

apstiprināšanu

3.punktu jaunā redakcijā.

Balvu

maksu

Balvu

jauniešu centra nometnei „Krāsainā

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

“Par

dalības

ha platībā par noteikto vērtību EUR

protokols Nr.4, 10.§), izsakot lēmuma

apstiprināšanu”

vecāku

sēdē

Vectilžas pagastā un izsolīt nomas

Domes sēdē lēma atsavināt atklātā

Domes

domes

“Atmodas ceļš”, Balvu pagastā 0.43

ielā 19, Balvos, Balvu novadā” (sēdes

sēdē

Deputāti

rezerves zemes fonda zemes vienību

2020.gada

„Par

nekustamajam īpašumam Partizānu

Domes

Par dalības maksas noteikšanu

zemes

Domes

projekta

Deputāti

īpašumu

vasaras nometnēs: Balvu Bērnu un

lēmumā

ierīcības

pašvaldībai

nekustamo

sadaļā

Pašvaldība/

Briežuciema pagastā, „Purvindava”,

privātpersonai, kura ir šī īpašuma

Tilžas

Tilžas

bijusī lietotāja, nekustamo īpašumu

novada

pagastā, „Kalēji”, Bērzkalnes pagastā

“Verpuļeva 403”, Verpuļevā, Balvu

konsolidēto

ar

novada Domes sēdes ir pieejamas arī

un „Ceriņkalniņi”, Vectilžas pagastā,

pagastā, kas sastāv no zemes vienības

šādiem rādītājiem: 1.bilances aktīvi

audio formātā - www.balvi.lv sadaļā

sadali.

ar kopējo platību 0.0844 ha, un nosakot

uz 31.12.2019. - 49 267 948 EUR;

Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības

nekustamā īpašuma pārdošanas cenu

2.pārskata

plānošanas

EUR 1650.00.

rezultāts 1 570 158 EUR.

pagastā,

„Lūziņi”,

Domes sēdē lēma nodot nomai trīs
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās

3.

pašvaldības
finanšu

gada

2019.gada
pārskatu

budžeta

izpildes

Normatīvie

akti

un

attīstības

plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu

audio ieraksti.

dokumenti/Domes

sēžu
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IEGULDĪJUMS OPERĀCIJAS IEKĀRTU KOMPLEKSĀ BALVU SLIMNĪCĀ
Jauns papildinājums – harmoniskā
skalpeļa
ģenerators,
ar
pedāli
projekta ietvaros ir iegādāts
Balvu operāciju blokā. Ir notikušas
personāla apmācības ar jauno iekārtu,
lai SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” speciālisti varētu uzsākt tās
lietošanu.
Ultraskaņas un modernās bipolārās
tehnoloģijas vienā ģeneratorā, tā
varētu teikt par jaunievedumu,
kas piemērots visiem nākotnes
instrumentiem. Nodrošina iespēja
koagulēt (piededzināt) asinsvadus
līdz 7 mm diametrā.
Ultraskaņas
instrumenti nodrošina precizitāti,
multifunkcionalitāti, nav nepieciešams
mainīt
instrumentus
operācijas
laikā. Salīdzinot ar elektroķirurģiju
mazāks audu bojājums, t.i., zemāka
temperatūra, lai panāktu koagulāciju
un griešanu.
Efektīvs, daudzpusīgs un precīzs
instruments laparoskopiskām un
atvērtām operācijām. Plaši lietots
dažādās
operācijās:
vispārējā,
kolorektālajā ķirurģijā, ginekoloģijā,
uroloģijā,
bariatrijā,
pediatrijā,
ortopēdijā, kardioķirurģijā.
Vēl šogad SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” ir iegādājusies –
papildus aprīkojumu - sterilizācijas
konteineru, instrumentu galdiņus un
ratus, plauktus.

Šis ir papildinājums vienam
no pirmajiem projekta ietvaros
īstenotajiem darbiem - pilnībā aprīkota
otra operāciju zāle Balvu slimnīcā, kas
palīdz nodrošināt augstu pacientu
drošības standartu ievērošanu un
pacientiem spēj nodrošināt augstas
klases ķirurģisko palīdzību.
Operāciju zāle 2019.gada sākumā
tika aprīkota ar jaunām, mūsdienīgām
medicīniskajām
iekārtām
un
tehnoloģijām
–
laparaskopijas
sistēmu, anestēzijas iekārtu un
anesteziologa darba vietu, operāciju
lampu un baktericīdajām lampām, kā
arī ar ķirurģisko sūkni, defibrilatoru un
elektrokardiogrāfu.
Bet kas gan ir iekārtas bez
personāla?
Runājot par komandas darbu, –
operācijas SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” saistās ar ķirurgu,
kurš
konsultē
pacientus
pirms
operācijas, lai novērtētu tā veselības
stāvokli un lemtu kā rīkoties, lai
vislabākā veidā atrisinātu pacienta
problēmu un uzņemas atbildību
par operācijas iznākumu, taču šo
pakalpojumu
kvalitāti
kopumā
nodrošina
kvalificēta
ķirurģijas
komanda, kas sastāv ne tikai no
ķirurga, tā asistenta, medmāsām,
anesteziologa, bet arī no personāla,
kas slimnieku aprūpē kādā no

Foto no SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” arhīva.

Apmācības ar jauno iekārtu SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” speciālistiem.
slimnīcas nodaļām pirms un pēc
operācijas. Par būtisku ķirurģiskās
komandas locekli jāuzskata arī
operāciju māsas un anestēzijas māsas,
kuras ir speciāli apmācītas un piedalās
operācijās. SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” lepojas, ka viņiem
šāds personāls ir!
Operāciju
zāles
iekārtas
un
aprīkojums izmaksājis 183346,28 EUR,
t.sk. ERAF finansējums 155844,34 EUR,
Valsts finansējums 16501,17 EUR un
Slimnīcu apvienības līdzfinansējums
11000,78 EUR.
Projekta numurs: 9.3.2.0/18/I/014

ĪSTENOTS LEADER PROJEKTS “VIEGLAS
KĀJAS ZIEMEĻLATGALES DEJOTĀJIEM”
Projektu

īstenoja:

Biedrība

“Terpsihora”.
Kontaktpersona: projekta vadītāja

mērķis ir profesionālas deju grīdas

e-pasts: ligamoroza@inbox.lv.
Projekta

tāme:

Kopējās

attiecināmās izmaksas 2225,19 EUR,
publiskais/ELFLA finansējums 2002,67
EUR.
Projekta

“Vieglas

Ziemeļlatgales

Mūsdienu

deja

ietver

Tilžā darbību uzsāk projekts „Tilžā

daudz

dažādu kustību tehniku uz grīdas,
kas

ir

pamats

sarežģītāku

deju

kompozīciju veidošanai. Lai koncerti
būtu

kvalitatīvāki,

lai

pasargātu

bērnus no traumām, lai palielinātu

kājas

koncertu vietu skaitu, tika iegādāta -

Nr.

profesionāla, pārvietojama, izklājama

dejotājiem”

20-07-AL19-A019.2206-000001

Lana Upīte,
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība"
izpilddirektora p.i

DARBĪBU UZSĀK PROJEKTS „TILŽĀ
NOTIEK LABAS LIETAS – JUNIOR EDITION”

iegāde.

Līga Moroza-Ušacka, tālr.26428477,

Projekta nosaukums: Stacionārās
un ambulatorās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība”,
uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību.

personības

pilnveidošanās

notiek labas lietas – junior edition”.

pašizziņas

Tā mērķis ir iesaistīt Tilžas pagasta

un veselīga dzīvesveida aktivitātes,

jauniešus

pozitīvu,

sabiedrībai lietderīgs darbs, kā arī

integrējošu un iekļaujošu vidi, kurā

motivējošas lekcijas un meistarklases

viņi spētu realizēt iniciatīvas un attīstīt

kopā ar dažāda profila speciālistiem

savu potenciālu kā skolā tā arī ārpus

savā

tās,

uzņēmējiem, ārstiem un aktieriem.

aktivitātēs

izvēloties

ar

veselīgus,

pozitīvus

Projekta

laikā,

jomā

-

sportiskās

māksliniekiem,

Pirmā aktivitāte "Kopā mēs varam"

uzvedības moduļus.
decembrim,

aktivitātes,

un

no

notiks

jūnija

līdz

saliedēšanās,

notika brīvā dabā 26.jūnijā, ievērojot
valstī noteiktos drošības pasākumus.

uz dažādām virsmām - deju grīda.

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA
TRAUCĒJUMIEM INDIVIDUĀLĀ BUDŽETA MODEĻA IZMĒĢINĀJUMPROJEKTĀ
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ
valstī

reiterapijas pakalpojumu aprīlī, kā bija

šis periods “pārdzīvots” veiksmīgi,

ietekmēja arī sociālo pakalpojumu

plānots. Asistenta, ģimenes asistenta,

jo neviens dalībnieks nav nonācis

nodrošināšanu personām ar garīga

atbalsta personas pakalpojumi tika

krīzes situācijā sociālo pakalpojumu

rakstura

nodrošināti

trūkuma dēļ. Gadījumos, kad tie

Ārkārtas

situācija

traucējumiem

Individuālā

visiem

apjomā,

kuru

ministrija

klientiem un viņu ģimenes locekļiem.

risinājums to nodrošināšanai.

sadarbībā ar pašvaldībām ar Eiropas

Visu periodu klienti varēja attālināti

arī

Sociālā

sazināties

darbinieku,

ārkārtējā situācija valstī, jāturpina

saņemt atbalstu un informāciju. Tika

ievērot noteiktus ierobežojumus un

rasts

piesardzības

Tās

Labklājības

fonda
laikā

izmēģinājumprojekta

dalībniekiem

Balvu

pašvaldībā
saņemt
logopēda

līdzfinansējumu.

nebija

tādus

novada
iespējams

sociālo

risinājums,
klientiem

ar

piemēram,

10.

jūnijā

beidzās

Lai

izsludinātā

pasākumus.

Zināma

piesardzība vēl ir jūtama arī no

psihologa

kā

konsultācijas tika sniegtas lapenītē,

pašu dalībnieku puses.

dažādas

svaigā gaisā, ievērojot nepieciešamo

izmēģinājumprojekta ietvaros jūnijā

Nevarēja uzsākt

distanci. Kopumā var secināt, ka

atsāka nodrošināt mūzikas terapijas,

pakalpojumus

nodarbības,

grupu nodarbības.

dažiem

labs

ar

vienojoties

bija vitāli nepieciešami, tika rasts

budžeta modeļa izmēģinājumprojektā,
īsteno

protams,

nepieciešamā

4.

Pašvaldībā

mākslas terapijas nodarbības, grupu
nodarbības dzīves prasmju apguvei,
pamazām atgriežoties pie ierastā
ritma, un nodrošinot pakalpojumus,
kuri
nepieciešami
dalībniekiem
izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Vija Vārtukapteine,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta
Sociālā darbiniece
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BALVU UN DEDOVIČU BIBLIOTĒKAS IESAISTĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANĀ
LAUKU REĢIONOS
Projektā “Ne tikai grāmatas
–
bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam!”
biedrība
“Radošās
Idejas”, Balvu novada pašvaldība
un Dedoviču rajona Centrālā
bibliotēka apvieno spēkus, lai
veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu
bibliotēku
darbā,
bibliotēkām
kļūstot
par
uzņēmējdarbības
veicinātājām reģionos.
"Ne tikai grāmatas" ir pārrobežu
sadarbības projekts ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbību
Ziemeļlatgalē
(Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā).
Projekta pirmajā gadā īstenota virkne
aktivitāšu, iesaistot bibliotēkas vietējo
iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju
un uzņēmējspējas attīstīšanā.
2019. gada augustā Salacgrīvā
norisinājās projekta vasaras skola. 30
dalībnieki – bibliotēku, pašvaldību un
NVO darbinieki, kas strādā ar mazajiem
uzņēmumiem, kā arī uzņēmēji –
piedalījās lekcijās, semināros, vizītēs
un pieredzes apmaiņas aktivitātēs,
lai rastu inovatīvus risinājumus
pakalpojumu uzlabošanai bibliotēkās
un vietējās uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai. 2020. gada februārī
notika pirmā projekta mācību vizīte
Dedovičos, Krievijā. Vizītes laikā
projekta partneri dalījās pieredzē
un zināšanās, kā arī kopīgi strādāja
pie
uzņēmējdarbības
bibliotēku
attīstīšanas Balvos un Dedovičos.
Pilnveidotas
Balvu
Centrālās
bibliotēkas telpas un aprīkojums, lai
izveidotu ērtas un viegli pieejamas
telpas, kur organizēt uzņēmēju
tikšanās, tīklošanās un apmācības.
Turklāt
jaunizveidotā
izstāžu
vadības sistēma bibliotēkas zālē
sniedz iespēju atspoguļot vietējo
uzņēmumu
darbu
Ziemeļlatgalē,
vairojot uzņēmējdarbības garu vietējā
sabiedrībā. Pirmā izstāde notika 2019.
gada decembrī, izstādot vietējās
tekstilmākslinieces Anneles Slišānes
darbus.
Lai palīdzētu iekarot plašākus

tirgus, 2019. gada nogalē un 2020.
gada
pirmajā
ceturksnī
atklāta
konkursa rezultātā tika izvēlēti 23
mazie uzņēmumi Latvijā un 21 mazais
uzņēmums
Krievijā
individuālā
atbalsta
saņemšanai
atbilstoši
to vajadzībām, tostarp vizuālās
identitātes un produktu dizaina
izstrādei, reklāmas fotoattēlu un
video veidošanai, mājaslapu izveidei,
mārketinga plānu sagatavošanai u.c.
Otrajā projekta gadā tiks turpināts
aktīvs darbs ekonomiskās aktivitātēs
veicināšanai lauku reģionos. Lai
veicinātu
vides
funkcionalitāti
uzņēmēju
veiksmīgai
darbībai,
turpināsies
telpu
labiekārtošana
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā, Dedoviču rajona Centrālajā
bibliotēkā un tās filiālēs – Poselkovas
bibliotēkā un Krasnogorskas lauku
bibliotēkā.
Otrā projekta mācību vizīte notiks
Balvos. Partneri turpinās kopīgu
darbu pie inovatīviem risinājumiem
pakalpojumu uzlabošanai bibliotēkās,
lai veicinātu uzņēmējdarbības iespējas
un
paaugstinātu
uzņēmējspējas
vietējās kopienās. Asociētais partneris
Bauskas Centrālā bibliotēka dalīsies
pieredzē uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku izveidē. Tiks organizēti
izglītojoši
pasākumi
Balvos
un
Dedovičos, piedāvājot apmācības
vietējiem uzņēmējiem un mudinot
dažādas vietējās sabiedrības grupas
sākt
uzņēmējdarbību.
Pasākumi
notiks projekta ietvaros uzlabotajās
telpās.
Tiek iegādāta biznesa literatūra,
kas
būs
pieejama
bibliotēkās
uzņēmējiem
un
cilvēkiem,
kas
interesējas par biznesa uzsākšanu.
Bibliotēkās jau šobrīd ir pieejamas
vairākas
uzņēmējdarbības
grāmatas un žurnāli. Visbeidzot, tiks
publicēta tiešsaistes rokasgrāmata
uzņēmumiem, sniedzot padomus un
ātras atbildes uz visbiežāk uzdotajiem
jautājumiem
par
informācijas

Projekta “Ne tikai grāmatas” pirmā mācību vizīte 2020. gada februārī Dedovičos,
Krievijā.
tehnoloģiju un lietojumprogrammu
iespēju izmantošanu ikdienas darbībā.
Tā tiks publicēta tiešsaistē latviešu un
krievu valodā, būs pieejama arī mobilā
versija.
Projektā iesaistīti arī trīs asociētie
partneri. Bauskas Centrālā bibliotēka
dalīsies ar pieredzi biznesa bibliotēku
tīkla izveidē Latvijā un Lietuvā,
savukārt Dno un Porhovas rajonu
bibliotēkas Krievijā pārņems labo
praksi, lai pilnveidotu bibliotēku darbu
uzņēmējdarbības veicināšanā.
Projekts sākās 2019. gada 31. maijā
un tiek īstenots 24 mēnešus LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam
ietvaros. Kopējais projekta budžets ir
250 000 EUR. Projekta līdzfinansējums
no
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014.–2020.
gadam ir 225 000 EUR. LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmu
2014.-2020.
gadam
līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas

Republika un Krievijas Federācija.
Šī publikācija ir sagatavota ar
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam
finansiālu atbalstu. Par tās saturu
pilnībā atbild biedrība “Radošās Idejas”
un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas
pārrobežu attīstības aktivitātes ar
mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot
to
potenciālu
un
atrašanās
priekšrocības
krustcelēs
starp Eiropas Savienību un Krievijas
Federāciju. Programmas mājas lapa ir
www.latruscbc.eu.
Biedrība “Radošās Idejas”
Sanita Putniņa,
projekta vadītāja

“MĒS PROTAM UN VARAM, BET VARBŪT VAR CITĀDĀK”
Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības,
kultūras
un
sporta
pārvalde sadarbībā ar Latgales
reģiona attīstības aģentūru, Valsts
kultūrkapitālfondu un A/S Latvijas
valsts meži organizē seminārus meistarklases Ziemeļlatgales kultūras
nozares speciālistiem, amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem.
Meistarklase folkloras kopu un
deju kolektīvu vadītājiem:
• Iepazīstināšana ar spēļu, rotaļu un
deju tradīcijām Ziemeļlatgalē.
• Aktīvā daļa:
a) individuālās spēles
b) komandu spēles
c) rotaļas bez pāriem
d) pāru rotaļas
e) etnogrāfiskās dejas līdz 20.gs.
20.gadiem
f) jaunākās dejas pēc 20.gs. 20.gadiem.
Kad – 2020.gada 21.jūlijā plkst.
11:00
Kur - Nemateriālās kultūras
mantojuma centrā „Upīte”, Akas

laukumā 4, Šķilbēnu pagastā, Viļakas
novadā.
Meistarklasi vada Viļakas
novada jauniešu folkloras kopas un
Nemateriālās kultūras mantojuma
centra „Upīte” vadītājs Andris Slišāns.
Meistarklase deju kolektīvu
vadītājiem
“Mūsdienu
deju
treniņstundu vadīšanas metodika.
Dejas kompozīcija”:
• Klasiskās dejas pamati
• Treniņstundu vadīšanas metodika
• Dejas kompozīcija
Kad – 2020.gada 11.augustā plkst.
11:00
Kur – Bērzpils pagasta estrādē,
Dārzā iela 27, Bērzpils pagastā, Balvu
novadā.
Meistarklasi vada - deju pedagogs,
horeogrāfs Ilmārs Dreļs.
Vokālās mūzikas meistarklase:
• Iepazīšanās
• Prezentācija - Vokālās dziedāšanas
tehnika, balss veselība
• Vokālo ansambļu repertuāra izvēle
un stils

• Balsu un tembru balansi
• Vokālo ansambļu specifika un
repertuārs
• Skatuves tēls un priekšnesums
• Praktiskais darbs ar meistarklašu
dalībniekiem:
• Atbrīvošanās
un
elpošanas
vingrinājumi
• Iedziedāšanās
vingrinājumi
vokālajiem ansambļiem
• Darbs
ar
vokālo
ansambli,
priekšnesumu veidošana
Noslēgumā - Izdales materiāli:
• G.
Kuzminas-Juknas
jaunākie
oriģināldarbi,
tautasdziesmu
apdares, CD "Rūtaļa", dziesmu
krājums "Sirdsgunteņa"
• Diskusijas, jautājumi
Kad – 2020.gada 12.augustā plkst.
11:00
Kur – Balvu muižas koncertzālē,
Brīvības ielā 47, Balvos, Balvu novadā.
Meistarklasi vada vokālā
pedagoģe, mūziķe Guntra KuzminaJukna.
Aicinām pieteikties Ziemeļlatgales
5.

kultūras nozares speciālistus un
amatiermākslas kolektīvu vadītājus
uz semināriem-meistarklasēm, zvanot
projekta vadītājai Ivetai Tiltiņai, t.
29101873, vai rakstot uz e-pastu
iveta.tiltina@balvi.lv līdz
2020.gada
20.jūlijam.
Meistarklases teātra mākslā un
kultūras darba speciālistiem notiks
septembrī, oktobrī. Informācija tiks
sniegta augustā.
Projekta vadītāja:
Iveta Tiltiņa,
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
vadītājas vietniece kultūras un
sporta jautājumos

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 9.jūlijs

NOSLĒDZIES ERASMUS+ PROJEKTS BĒRZPILS VIDUSSKOLĀ
No

2018.gada

1.oktobra

līdz

Zespol Szkol Ekonomicznych im. J. A.

dažādi uzdevumi- videokonferences,

valstīs bija izdevušies - caur dejām,

Bērzpils

Komenskiego w Lesznie (Polija) un

multimēdiju prezentāciju veidošana,

dziesmām

un

Erasmus+

2o Epal Karditsas (Grieķija). Projekta

lekcijas par toleranci u.c.

dalībnieki

iepazina

projektā "Tolerance - atslēga Eiropas

ietvaros skolēni devās divos apmaiņas

integrācijai" (“Tolerancja - klucz do

braucienos,

integracji europejskiej”). Projektā kopā
piedalījās 3 skolas- Bērzpils vidusskola,

30.jūnijam

vidusskola

piedalījās

sarunām

projekta

viens

otru,

Mobilitāšu laikā projekta dalībnieki

sadraudzējās un paši izprata, lai arī cik

pētīja toleranci pret kultūru, reliģiju,

dažādi mēs būtu, mēs esam vienlīdzīgi.

uzņēma ciemiņus savā skolā. Starp

LGBTQ

ar

Ceļojumu laikā gūtā pieredze noderēs

apmaiņas braucieniem skolēniem bija

īpašām vajadzībām. Latvijas vizītes

arī turpmāk, lai nebaidītos pieņemt

galvenais uzdevums bija iepazīstināt

jaunus

ar

un

2019.gada

rudenī

Foto no Bērzpils vidusskolas arhīva.

2020.gada

sabiedrību,

cilvēkiem

izaicinājumus,

prastu

pret

novada

visiem izturēties ar cieņu un sapratni,

kultūras iezīmēm, kultūrvēsturiskajām

spētu būt komunikabli un atvērti

vietām

jaunām idejām.

Latvijas

un

un

Latgales

mantojumu,

ēdieniem,

tradīcijām, seniem amatiem, kā arī,

Šis trīs posmu projekts ir mainījis

kopīgi darbojoties, noskaidrot poļu un

mūs kā cilvēkus. Lai gan projekts ir

grieķu kultūras iezīmes.

noslēdzies, tā laikā gūtās atziņas un

Projekta laikā Bērzpils vidusskolas

pieredze palīdzēs mums kļūt labākiem,

skolēniem bija iespēja satikt jaunus

zinošākiem

un

iecietīgākiem.

Mēs

draugus, uzlabot savas komunikācijas

esam priecīgi un lepni, ka mums tika

prasmes, gan arī nostiprināt angļu

dota šī iespēja!

valodas zināšanas. Liels ieguvums
viņiem bija jaunu kultūru iepazīšana.

Daina Veida,

Skolēniem ļoti patika ekskursijas gan

Bērzpils vidusskolas skolotāja

Polijā, gan Grieķijā, jo varēja ieraudzīt
un iepazīt citādo. Arī kultūras un

Dalībnieki saņem sertifikātus par dalību projektā Grieķijā, Karditsā.

sadraudzības

pasākumi

visās

trīs

KAS VAJADZĪGS, LAI RADĪTU EMOCIJAS?
ļoti bieži. Tikai daudzreiz mēs tos

laukumā,

centra radošajam kolektīvam, veidojot

vienkārši

SVĒTKI,

kultūras

pasākumus,

brīnums varavīksne pēc lietus, skaista

,,DZEGUZĪTE”/Rīga/

ne reti rodas jautājums - ar ko gan

dziesma vai glezna, cilvēks, kuram

pēcpusdienā būs skatāms fantastiskais

mūsdienās var pārsteigt cilvēku?

izdodas radoši, godīgi un apzinīgi veikt

Harley-Davidson Stunt Show 2020-

savu darbu. Mūsu profesijas atslēga ir

Freestyle MOTO ŠOVS Jāņa Rozīša

iepriecināt citus, radot brīnumus.

un Reičelas Tramdahas izpildījumā,

Mums, Balvu Kultūras un atpūtas
un

izklaides

Viss
modernāk,

arvien

jaudīgāk,

brīžiem-

sarežģītāk...un

nepamanām.

Dažreiz

ir

pusdienlaikā
bērnu

BĒRNĪBAS

vokālās

grupas
koncerts,

varam

nodrošināt

molbertus,

ja

nepieciešams.
Svētki turpināsies ar Rīgas TEĀTRA
IZRĀDI ,,Lielais loms”, vakarā grupas
,,CREDO” koncerts un dienas izskaņā
BRĪVDABAS KINO ,,Klases salidojums
2” Balvu Kultūras un atpūtas centra

Mēs katrs esam citādāks, ar savu

sākot no 15.00-19.00 pilsētas centrā-

Gribas jau pārsteigt, gribas izdarīt

redzējumu, savu vēlmi, savu gaumi,

SIA ,,Ananass” laukumā Bērzpils ielā

tā, kā neviens līdz šim nav darījis.

savu attieksmi, savu noskaņojumu,

1

PARĪZES-MONMANTRAS

Vēl vasarā 8. augustā Balvu estrādē

Gribas pārspēt. Gribas būt pirmajam

savu gadu skaitli. Svētkos satiekoties,

atmosfēru. Ik stundu-15.00, 16.00,

grupas ,,Galaktika” koncerts, varbūt

un labākajam. Pasaulē viss strauji

katrs gribam gūt dvēseles pildījumu!

17.00, 18.00, 19.00, desmit minūtes

mainījies,

pasākumos

Paldies Tev, skatītāj, ka Tu esi, ka

NĀC UN DEJO VALSI!, kuru spēlēs Juris

arī pēc koncerta zaļumballe, bet par to

tagad teju viss balstīts uz tehnoloģijām.

Tu nāc, ka Tu mūsu piedāvātajos

Ķirsons. Pārējā laikā skanēs Edītes

Bet... lai pārsteigtu, lai uzrunātu, lai

svētkos ieraugi un gūsti to, kas Tev

Piafas un cita mūzika.

radītu emocijas, lai aizķertu dvēseles

liek pasmaidīt, rada mieru, saskaņu,

stīgas, varbūt nav vajadzīgs nekas

harmoniju.

jauns un moderns, bet gluži otrādi-

Vasara-

nesaprotamāk.

arī

kultūras

kaut kas vienkāršs un īsts, saprotams

radīsim

Atnākot, vai vienkārši garāmejot,
varēs dejot VALSI, klausīties mūziku,

atvaļinājumu

apstāties,

laiks,

apsēsties

pakavēties

ceļojumu laiks, brīvdabas pasākumu

pie

galdiņa,

atmiņās,

laukumā.

sekojiet informācijai.
Un

augusta

otrajā

pusē

Kamermūzikas festivāls un projekts
,,Mūzika

saulrietam”,

ko

organizē

biedrība ,,Riteneitis”.

skatīties,

“Galvenais līdzeklis, lai varētu

nofotografēties...kaut kas jauns, vajag

priecīgi dzīvot, ir ticība, ka dzīve dota

Vienmēr ir divi ceļi pa kuriem iet.

18. jūlijs - svētki Balvos „Par prieku

brīnīties, vajag ļauties, baudīt, ēst

priekam. Ja prieks beidzas, meklē, kur

Viens ir moderno tehnoloģiju uzvaras

sev, par prieku tev un ļautiņiem par

saldējumu, aizmirsties...tiekat aicināti

gājiens, bet otrs- atgriešanās pie

prieku!”

nākt vai piestāt, tas viss tikai svētku

esi kļūdījies.” /Ļevs Tolstojs/

un tuvs.

laiks.

aizmirstā, vienkāršā, sirsnīgā. Viens
neizslēdz otru, līdzās var pastāvēt abi.

sajūtu vairošanai.

Rīts sāksies ar ZAĻO TIRDZIŅU
pilsētas

parkā

un

Aicinām

zemessardzes

un

lūdzam

visus

zīmē,

glezno

vairojas

labais-pateicība,

līdzjūtība, sapratne un prasme pašam
sevi uzmundrināt!

militārā ekipējuma izstādi laukumā

māksliniekus,

pie Balvu Kultūras uz atpūtas centra.

piedalīties divu stundu plenērā, lai

Svētkus atklās TPO ,,Balvi”, KONCERTS

papildinātu

noskaņu.

Anita Strapcāne,

Mēs visi alkstam brīnuma. Brīnumi

Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas

Iespējams izlikt darbus pārdošanai.

Balvu Kultūras un atpūtas centra

ir tik dažādi un patiesībā notiek

katoļu baznīcas dārzā - Rimoviča

Iespējams

pasūtījumus,

direktore

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 29.jūlija līdz
2020.gada 5.augusta plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita
BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBAS,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV –
4501, Reģ. Nr.90009115622, AS

„Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
6.augustā plkst.10.10.

astoņi euro, 0 centi). Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru

Arvien biežāk šķiet, ka tieši tas
vienkāršais

ir

vissirsnīgākais

un

izjustākais.

kuri

Lai

šo

Parīzes

pieņemt

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu novadā
ar kadastra apzīmējumu 3846 003
0173, 0,08 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 28.00 (divdesmit
astoņi euro, 0 centi). Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –

Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu novadā
ar kadastra apzīmējumu 3846 003
0213, 0,08 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 28.00 (divdesmit
6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 9.jūlijs
darbdienu no 2020.gada 29.jūlija līdz
2020.gada 5.augusta plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita
BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBAS,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV –
4501, Reģ. Nr.90009115622, AS
„Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
6.augustā plkst.10.20.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Balvu pagastā, Balvu
novadā ar kadastra apzīmējumu
3846 005 0239, 0,06 ha platībā.
Nomas tiesību sākumcena – EUR
28.00 (divdesmit astoņi euro, 0 centi).
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 29.jūlija līdz
2020.gada 5.augusta plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita
BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBAS,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV –
4501, Reģ. Nr.90009115622, AS
„Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
6.augustā plkst.10.30.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Vectilžas pagastā, Balvu
novadā ar kadastra apzīmējumu
3890 005 0129, 2,5 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – 172,00 (viens
simts septiņdesmit divi euro, 0 centi).
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 29.jūlija līdz
2020.gada 5.augusta plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita
BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBAS,
Bērzpils
iela 1A, Balvi, LV –
4501, Reģ. Nr.90009115622, AS
„Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
6.augustā plkst.10.40.

Balvu
novada
pašvaldība
izsola atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nomas tiesības uz
Balvu novada pašvaldībai piederošu
nedzīvojamo ēku Nr.5 Pārupes ielā
4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā,
336,50 m2 platībā, telpu grupas
kadastra apzīmējums 3886 003 0479
005. Izsoles sākumcena – EUR 200,00
(divi simti euro, 0 centi) mēnesī bez
PVN.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, no 2020.gada
8.jūlija līdz 2020.gada 14.jūlija plkst.
17.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Šajā
pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati iepriekš saskaņojot
ar Balvu novada pašvaldības Tilžas
vidusskolas saimnieku Imantu Mizu
(mob.t.26567323).
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
15.jūlijā plkst. 10.00.

3801 003 0692). Izsoles sākumcena –
EUR 2630.00 (divi tūkstoši seši simti
trīsdesmit euro, 0 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020.gada 7.septembra plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada
7.septembra
plkst.
16.00
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR
263.00 (divi simti sešdesmit trīs euro
0 centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
8.septembrī plkst. 11.00.

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
“Fermas”,
Vectilžas
pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no zemes vienības 4.0 ha platībā,
kadastra Nr.3890 006 0188 (kadastra
apzīmējums 3890 006 0188). Izsoles
sākumcena – EUR 4780.00 (četri
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
euro, 0 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020. gada 7.septembra plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada
7.septembra
plkst.
16.00
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 478.00
(četri simti septiņdesmit astoņi euro
0 centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
8.septembrī plkst. 10.40.

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Mazceriņi”, Tilžā, Tilžas
pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no zemes vienības 2.23 ha platībā,
kadastra Nr.3886 005 0005 (kadastra
apzīmējums 3886 005 0234). Izsoles
sākumcena – EUR 3530.00 (trīs tūkstoši
pieci simti trīsdesmit euro, 0 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020.gada 7.septembra plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada
7.septembra
plkst.
16.00
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR
353.00 (trīs simti piecdesmit trīs euro
0 centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
8.septembrī plkst. 10.20.

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Brīvības iela 4C, Balvos, Balvu
novadā, kas sastāv no zemes vienības
0.1446 ha platībā, kadastra Nr.3801
003 0692 (kadastra apzīmējums

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.13 Teātra ielā
6, Balvos, Balvu novadā, kadastra
Nr. 3801 900 2492 (kadastra
apzīmējums 3801 003 0455 001 013),
7.

kas sastāv no divistabu dzīvokļa
50.1 m2 platībā un kopīpašuma
4816/261423 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3801 003 0455 001)
un
zemes
platības
atbilstoši
domājamajām daļām 0.0049 ha
platībā (kadastra apzīmējums 3801
003 0455). Izsoles sākumcena – EUR
5100.00 (pieci tūkstoši viens simts
euro 0 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020.gada 7.septembra plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada
7.septembra
plkst.
16.00
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 510.00 (pieci simti desmit euro
0 centi) un reģistrācijas maksu EUR
5.00 (pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
8.septembrī plkst. 10.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldības kustamo mantu traktoru JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas
numurs
T9939LF,
reģistrācijas
apliecības
Nr.A457524
izlaiduma
gads 1990. Izsoles sākumcena – EUR
2166.00 (divi tūkstoši viens simts
sešdesmit seši euro 0 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
5.augusta plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 5.augusta plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 216.60
(divi simti sešpadsmit euro 60 centi)
un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
6.augusta plkst.10.50.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 9.jūlijs

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
18.jūlijā

no

plkst.9:00

TILŽAS PAGASTĀ

visas

dienas garumā svētki Balvos "Par
prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem
par prieku".

plkst.12:00

11.jūlijā

plkst.20:00

19.jūlijā

un

1.augustā

pagasta svētki. Svētku programmā

ābeļdārzā.

31.jūlijā
1.augustā

11.jūlijā plkst.18:00 Bērnības un

pēcteča

brauciens

pa

skulptūru-mājas

aktivitātes pie jaunā bērnu rotaļu

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

un

17.jūlijā plkst.10:00 Lielā tirgus
diena Krišjāņu tautas namā.

KUBULU PAGASTĀ
svētku

koncerts

pasniegšanu

ar

nacionālo

gariņu
partizānu

būt'

• Balvu Bērnu un jauniešu centrā
otrā stāva izstāžu zālē skatāma
interešu

izglītības

"Radošās

mākslas

pulciņa
darbnīcas"

audzēkņu un skolotājas Līgas Ikstenas darbu izstāde.
• Balvu Sakrālās kultūras centrā
Balvu

Centrālās

bibliotēkas izstāde "Brīvības ielas
stāsts".

• Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde "Ainavas”, dažādu autoru

apskate,

mūsu sirdīs, domās, dabā".

skatāma

Balvu pilsētā:

ciemu,

estrādē.

"Es

SKATĀMAS IZSTĀDES

muižkunga

pilngadības svētki Bērzkalnes pagasta

tikšanās

atpūtas centrā.

Autofotoorientēšanās,
Ruskulovas

Saimnieču

laba saimenīca" Vectilžas Sporta un

Milleru-Balandīnu ģimenes koncerts.

BĒRZKALNES PAGASTĀ

plkst.13:00

jeb

Tilžas

svētki pie pagasta pārvaldes ēkas

11.jūlijā

26.jūlijā plkst.10:00 Annas diena

Ieejas maksa EUR 3,00.
31.jūlijā

Svētki

- Mū" Vectilžas pagasta estrādē.

Baumanes un Roberta Pētersona

Bērnības

plkst.15:30

bērniem - koncerts "Kikeri - Ņau - Vau

Ivetas

koncerts Tilžas brīvdabas estrādē.

BALVU PAGASTĀ
19.jūlijā

VECTILŽAS PAGASTĀ

laukumā pie Kubulu kultūras nama.

gleznas no muzeja krājuma.
• Balvu Novada muzejā skatāmas

• Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma priestera Pāvila Kamola
izstāde "Sirds acīs".
Kubulu pagastā:

piemiņas

ekspozīcijas - "Ziemeļlatgale Lat-

laukumiem, fotoorientēšanās vecumā

vijas neatkarībai", "Ziemeļlatgales

piesakoties

no 13 līdz 25 gadiem, sportiskas un

nemateriālais

skatāma

jautras

jums", "Ģenerāļa Valda Matīsa

“Handicraft festival – transforma-

piemiņas istaba".

tion

spēles nelielām grupām,

virtuālais konkurss par Tilžas vēsturi,

kultūras

manto-

• Kubulu kultūras namā, iepriekš
pa

t.29172470,

starptautiskā

cooperation

plenēra

project”

laikā

Bērnības

rokdarbu izstāde, tikšanās ar Tilžas

• Līdz 17.jūlijam Balvu Centrālajā

radītie mākslas darbi. Izstāde vei-

dāvanu

fotogrāfa Ziemeļa mazmeitu Rasmu

bibliotēkā skatāma gleznošanas

dota sadarbībā ar biedrību “Balvu

Kulamovu, vakars ar pilngadniekiem.

studijas "Olīves" izstāde "Pavasaris

rajona partnerība”.

"Kikeri-Ņau-Vau-Mū"

Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti ievērot 2 metru distanci un vispārējos epidemioloģiskos norādījumus. Pasākumos tiks fotografēts un filmēts.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.
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