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

LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBAS PREZIDENTS RAIMONDS VĒJONIS VIESOJAS BALVOS
8.septembrī Balvos viesojās Latvijas Basketbola
savienības (LBS) prezidents Raimonds Vējonis, LBS
ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss un LBS valdes
loceklis Klāvs Olšteins, lai iepazītos ar sporta attīstību
Balvu novadā, īpaši basketbola attīstību. Šī gada
sākumā ievēlētajam LBS prezidentam Raimondam
Vējonim šī bija viena no reģionālajām vizītēm, kuras
laikā viņš iepazīstas ar sporta attīstību pašvaldībās

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

un Latvijā kopumā. Interesējas, kas notiks ar sporta
skolām pēc Administratīvi teritoriālās reformas, kad
novadi apvienosies. Viņa interese ir, lai sporta skolās
ienāktu 3x3 basketbols, kuru veiksmīgi var spēlēt arī
āra sporta laukumos, nav nepieciešams tik liels skaits
bērnu vai jauniešu, lai nokomplektētu komandu.
Raimonds Vējonis atzina, ka ir ieinteresēts,
lai novados būtu jaunieši un lai jaunieši arī fiziski
attīstītos, bet neaizmirstu arī par mācībām, jo ļoti
svarīgi ir sabalansēt izglītošanos ar sportošanu.
Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs un Sporta skolas direktore Ludmila
Beļikova ciemiņiem izrādīja Balvu pilsētā esošās
sporta bāzes – Balvu pilsētas stadionu, Balvu

No kreisās: LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,
LBS prezidents Raimonds Vējonis un LBS valdes loceklis Klāvs Olšteins apmeklē Balvu pilsētas stadionu.

pamatskolas stadionu un sporta zāli, Balvu Valsts
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Raimonds Vējonis ģimnāzistiem un arī sportistiem

ka nē.

peldbaseinu, Balvu Sporta skolu, kā arī bijušā gaļas
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pastāstīja LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.
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Pēc tam viesi devās uz Balvu Valsts ģimnāziju

atbildēja uz skolēnu interesējošajiem jautājumiem.
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Lai veidojas veiksmīga sadarbība, un basketbols
Balvu novadā turpina attīstīties!

SATIEC SAVU MEISTARU BALVU NOVADĀ
No 4.-6. septembrim jau 12.reizi

rokdarbnieces, lai dalītos pieredzē,

Nacionālā kultūras centra organizētajā

ik reizi ir citādāks gan krāsās, gan

norisinājās Latvijas Nacionālā kultūras

smeltos jaunas idejas un izveidotu

pasākumā ir ticis pieteikts vismaz viens

adīšanas tehnikā. Bet rokdarbniece
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kopīgu izstādi “Ziemeļlatgales cimdi
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12.septembrim.

stāsta Briežuciema pagasta kultūras

sabiedrībai

par

cilvēku,

par viņa zināšanām un prasmēm,
kas saglabātas un pārmantotas no
paaudzes paaudzē.
Šogad savā pieredzē dalījās un

tautas

Iveta Supe saka paldies par atsaucību
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un sadarbību Ivetai Gabrānei, Velgai
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meitenēm,
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Šultai un Marijai Bleivei par jauno

Latvijā, tajā skaitā arī Balvu novadā.
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no mammas un tantes, skolas laikā
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Foto: Dace Teilāne

bija pulcējušās Balvu un Baltinavas

5.septembrī Briežuciema

pasākumu organizatore Zita Mežale,

Novada

rosināja darboties 195 dažādu amatu

Balvu

Tāpēc

vadītāja

Balvu

skaistu dāvanu! Ināra adīt iemācījusies
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pie meistares Ilgas Mednes varēja
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Balvu un Baltinavas rokdarbnieces aicina apskatīt savu darbu izstādi “Ziemeļlatgales
cimdi un citi raksti”, kas skatāma Balvu Novada muzejā līdz 12.septembrim.

citām adītājām. Vienveidīgi adīt nav

darināšanu pie Marutas Castrovas

interesanti, tāpēc katrs Ināras adījums

Balvos.

nostiprinātas

mājturības

Pērļošanu

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.septembris

DOMES SĒDE

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Šī gada 27.augustā notika Balvu
novada domes sēde. Tajā piedalījās
11 deputāti – Anita Petrova, Inta
Kaļva, Ināra Ņikuļina, Vilnis Dzenis,
Tālis Korlašs, Aivars Kindzuls, Ivans
Baranovs, Sandra Kindzule, Aija
Mežale, Svetlana Pavlovska, Jānis
Zakarīts. Tika izskatīti kopumā 65
darba kārtības jautājumi.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētāja
rīkojuma
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu novada
Domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura
2020.gada 26.augusta rīkojumu Nr.
BNP/2020/3.28/173/RIKA „Par Anitas
Petrovas atsaukšanu no atvaļinājuma”.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Domes sēdē pieņēma saistošos
noteikumus Nr.16/2020 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2015. gada
12.marta saistošajos noteikumos Nr.
10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu
novadā””. Ar tiem var iepazīties šī
izdevuma 7.lpp.
Par daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra izveidošanu
Deputāti atbalstīja lēmumprojektu
izveidot Balvu novada pašvaldības
Sociālā
dienesta
struktūrvienību
daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu
centrs,
kurā
tiks
nodrošināta
sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu
sniegšana
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem - “Dienas
aprūpes centrs”, “Grupu dzīvoklis”,
“Specializētās darbnīcas” un bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem “Dienas aprūpes centrs” un “Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu centrs”.
Par grozījumiem nolikumos
Sakarā ar to, ka Balvu novada
pašvaldības Sociālajam dienestam
tiek izveidota jauna struktūrvienība
daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu centru, domes sēdē
lēma izdarīt grozījumus Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta 2018.
gada 12.jūlija (lēmuma prot. Nr.9, 1.§)
nolikumā.
Un sakarā ar to, ka Tilžas
vidusskolai nāks klāt vēl viena izglītības
programmu īstenošanas vieta –
Vidzemes iela 2b, Balvos, domes
sēdē lēma izdarīt grozījumus Tilžas
vidusskolas nolikumā.
Domes sēdē apstiprināja arī Balvu
Valsts ģimnāzijas nolikumu jaunā
redakcijā, atzīstot par spēku zaudējušu
Balvu novada Domes 2015.gada
9.aprīļa lēmumu „Par Balvu Valsts
ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu”
(prot. Nr.5, 2.§).
Par mācību procesa organizēšanu
Deputāti
lēma
par
mācību
procesa organizēšanu Balvu novada
pašvaldības
izglītības
iestādēs
2020./2021 mācību gadā, nosakot,
ka visas Balvu novada pašvaldības
izglītības iestādes 2020./2021.mācību
gadu uzsāk klātienē, un ka 2020./2021.
mācību gadā Covid-19 infekcijas
izplatīšanās draudu gadījumā daļēju
vai pilnībā attālinātu izglītības procesu
konkrētai Balvu novada pašvaldības
izglītības iestādei nosaka domes

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

SĀCIES JAUNS DARBA CĒLIENS
Lai arī pašvaldībā darbi norit visu laiku, bet tomēr, sākoties jaunajam mācību
gadam, arī mēs izjūtam, ka ir sākušās mācības, jo pašvaldībai kopā ar skolām
jārisina dažādi sadzīviski un praktiski jautājumi, skolu tuvumā un pilsētas ielās
ir lielāka kustība un dzirdamas bērnu čalas, kas priecē pēc gandrīz pusgadu ilgā
klusuma.
Zinību dienā apmeklēju trīs mūsu lielākās izglītības iestādes - Balvu
sākumskolu, Balvu Valsts ģimnāziju un Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo
vidusskolu. Lai arī laikapstākļi īpaši nelutināja, tomēr varēja just atkalsatikšanās
prieku pēc neierasti ilgām brīvdienām vienam no otra. Priecē, ka skolēnu skaits
šajās skolās pieaug vai paliek tādās pašās robežās kā iepriekšējos mācību gadus.
Tas liek cerēt un domāt pozitīvi par novada nākotni.
Šis mācību gads mums visiem – skolēniem, pedagogiem, tehniskajiem
darbiniekiem, vecākiem un pašvaldībai būs izaicinājumu pilns. Tāpēc aicinu būt
saprotošiem, iecietīgiem un atbildīgiem par savu un apkārtējo drošību! Lai mēs
visi kopīgi varētu tikpat veiksmīgi, kā iesākuši šo mācību gadu, arī to noslēgt,
mācoties klātienē!
Šo otrdien vizītē Balvos bija ieradies Latvijas Basketbola savienības (LBS)
prezidents un bijušais valsts prezidents Raimonds Vējonis kopā ar LBS
ģenerālsekretāru Kaspars Ciprusu un LBS valdes locekli Klāvu Olšteinu, lai iepazītos
ar sporta jomu Balvu novadā, īpaši basketbola attīstību. Kopā apskatījāmies
Balvos pieejamo sporta infrastruktūru. Viesi izteica pateicību pašvaldībai par
sakārtotajām sporta bāzēm. Bērniem un jauniešiem ir visas iespējas sevi fiziski
attīstīt. Bet, kā uzsvēra Raimonds Vējonis arī tikšanās laikā ar skolēniem Balvu
Valsts ģimnāzijā, ka nedrīkst aizmirst par mācībām, jo ļoti svarīgi ir sabalansēt
izglītošanos ar sportošanu. Nākotnē ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Latvijas
Basketbola savienību un basketbola attīstību novadā.
Balvu novadā paralēli mācībām mūsu bērniem un jauniešiem ir iespēja sevi
attīstīt ne tikai sportā, bet arī daudzos citos skolas un ārpusskolas pulciņos un
profesionālās ievirzes skolās – mūzikas un mākslas. Tāpēc aicinu bērnus un
jauniešus izmantot iespējas, kuras tiek piedāvātas!
Kā minēju darbs pašvaldībā neapstājas ne mirkli. Norit ikdienas darbi
un gatavošanās projekta noslēgumiem un atklāšanām. Jau oktobra sākumā
aicināsim visus uz svinīgu Lāča dārza atklāšanu, bet novembrī svinīgi atklāsim
Balvu Kultūras un atpūtas centru. Ļoti ceru, ka vīruss neierobežos mūs, ka varēsim
baudīt koncertus, izrādes un pasākumus atjaunotajā centrā. Balvu Kultūras un
atpūtas centra komanda jau tagad domā, kā piepildīt pasākumu programmu, lai
tā būtu interesanta un saistoša dažādām gaumēm un vecumiem.
Paralēli darbam arī mācāmies un izglītojamies. 3.septembrī kā Balvu
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs piedalījos civilās
aizsardzības komisijas mācībās “Pilskalns 2020”, kas notika Nacionālo bruņoto
spēku militāro mācību cikla “Namejs 2020” ietvaros, gatavojoties Zemessardzes
lauka taktiskajam vingrinājumam “Zobens 2020”. Šīs mācības organizēja
Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, un to
mērķis ir veicināt atbildīgo institūciju izpratni par rīcību apdraudējuma gadījumā.
Mācību laikā izspēlējām situācijas, kurās civilās aizsardzības komisijām jānovērtē,
jānovērš riski un jānosaka reaģēšanas plāns, lai nodrošinātu sabiedrību ar
pamatvajadzībām konvencionāla konflikta gadījumā.
Šā gada 26. augustā Ministru kabinets apstiprināja Valsts civilās aizsardzības
plānu, kas cita starpā paredz noteikt civilās aizsardzības sistēmas darbību
gadījumos, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš. Tā kā civilās aizsardzība
sistēma ir visaptverošās valsts aizsardzības koncepcijas sastāvdaļa, lai to sekmīgi
ieviestu, ir nepieciešama valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību sadarbība
vienotas izpratnes veidošanai. Tāpēc aizsardzības nozares un pašvaldību kopēju
mācību rīkošana ir būtisks solis Valsts civilās aizsardzības plāna ieviešanā.
Šādas mācības liek aizdomāties, pirmkārt, par to, ka mums jāpriecājas, ka
varam mierīgi dzīvot savā valstī. Otrkārt, ka nekad nevar zināt, kas būtu, ja būtu,
piemēram, ja sāktos kara darbība, cik katrs no mums, tajā skaitā arī pašvaldība
un pārējās institūcijas, ir gatavas krīzes situācijām.
2.

priekšsēdētājs.
Par investīciju plāna aktualizāciju
Domes sēdē apriprināja Balvu
novada attīstības programmu 2018.
– 2024.gadam aktualizēto Investīciju
plānu. Ar to var iepazīties http://
balvi.lv/pasvaldiba/normativie-aktiun-attistibas-planosanas-dokumenti/
attistibas-planosanas-dokumenti/
attistibas-programma
Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Alksnaine”, Krišjāņu pag., Balvu nov.,
sadalīšanai divās zemes vienībās, kā arī
apstiprināja zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu “Pakalni”, “Bērzu
Melnāsala” un “Zaikova” Lazdulejas
pag., Balvu nov., robežu pārkārtošanai.
Par zemes nomu
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar piecām fiziskām
personām
par
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo zemes vienības
daļu iznomāšanu Balvos, ar divām
fiziskām personām par Balvu novada
pašvaldībai piederošo zemes vienības
daļu iznomāšanu Lazdulejas pagastā,
ar divām fiziskām personām par Balvu
novada pašvaldībai piederošo zemes
vienības daļu iznomāšanu Tilžas
pagastā, ar vienu fizisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piederošo
zemes vienības daļu iznomāšanu
Bērzkalnes pagastā un ar vienu fizisku
personu par Balvu novada pašvaldībai
piederošo zemes vienības daļu
iznomāšanu Vīksnas pagastā.
Deputāti lēma pagarināt divus
zemes nomas līgumus ar fiziskām
personām Tilžas pagastā un pagarināt
zemes nomas līgumus ar fiziskām
personām Vīksnas un Vectilžas
pagastos, kā arī pagarināt zemes
nomas līgumu ar juridisku personu
Vectilžas pagastā.
Domes
sēdē
atbalstīja
lēmumprojektu atļaut fiziskai personai
noslēgt zemes apakšnomas līgumu
ar citu fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Tilžas pagastā, 10,1 ha
platībā, iznomāšanu lauksaimniecības
vajadzībām, kā arī atļaut juridiskai
personai slēgt apakšnomas līgumus
uz tādiem pašiem nosacījumiem,
kādi noteikti 2020.gada 24.augustā
noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr.TV/2020/2.3/2/IL, par ēkas
Pārupes iela 4, Tilžā, telpu nomu.
Deputāti lēma nodot nomai piecas
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvu, Kubulu un Tilžas
pagastos un Balvu pilsētā un izsolīt
nomas tiesības uz šīm Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajām
zemes
vienībām. Sīkāk ar katru izsoli var
iepazīties šī izdevuma 7.lpp
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē lēma par nekustamā
īpašuma
„Maslovski”,
Bērzpils
pagastā, un par nekustamā īpašuma
„Birztaliņa”, Krišjāņu pagastā, sadali.
Deputāti lēma mainīt fiziskai
personai piederošajam nekustamajam
īpašumam Balvu pagastā nosaukumu
no “Vilkači” uz “Stepjugabalu mājas”,

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.septembris
un mainīt privātpersonai piederošajai
zemes vienībai Balvu pagastā un uz
tās esošajām ēkām adresi no “Vilkači”,
Stepjugabali, Balvu pag., Balvu nov.,
LV-4501, uz “Stepjugabalu mājas”,
Balvu pag., Balvu nov., LV-4501.
Deputāti lēma pārdot fiziskai
personai
nekustamo
īpašumu
“Alksnīši”, Balvu pagastā, kas sastāv no
zemes vienības ar kopējo platību 2.26
ha un mežaudzes, nosakot nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR 5163.
Domes sēdē lēma pārdot fiziskai
personai
nekustamo
īpašumu
“Gulbīši”, Vectilžas pagastā, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo platību
7.03 ha un mežaudzes, nosakot
nekustamā īpašuma pārdošanas cenu
EUR 14 900.
Deputāti lēma pārdot fiziskai
personai
nekustamo
īpašumu
“Akulīna”, Tilžas pagastā, ar kopējo
platību 6.07 ha, kas sastāv no divām
zemes vienībām, nosakot nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR 9335.
Domes sēdē lēma pārdot fiziskai
personai nekustamo īpašumu dzīvokli Teātra ielā 4, Balvos, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa 38.10 m2
platībā, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 3146.
Deputāti lēma pārdot fiziskai
personai nekustamo īpašumu dzīvokli Pilsoņu ielā 31, Balvos, kas
sastāv no trīsistabu dzīvokļa 70.00 m2
platībā, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 5700.
Domes sēdē lēma nodot Tilžas
vidusskolai lietošanā Balvu novada
pašvaldības
tiesiskajā
valdījumā
esošo telpu grupu ēkā Vidzemes
ielā 2B, Balvos, jo tur atradīsies
Tilžas vidusskolas viena no izglītības
programmu īstenošanas vietām.
Par platības precizēšanu
Domes sēdē precizēja
platību
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām
zemes vienībām Balvu pilsētā, Balvu
un Bērzkalnes pagastos.
Par grozījumiem lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2020.gada
25.jūnija
lēmumā
„Par
zemes
ierīcības
projekta
apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Vidzemes
iela 9, Balvos, Balvu novadā” (sēdes
protokols Nr.10, 7.§), izsakot lēmuma
1. punktu jaunā redakcijā.
Domes
sēdē
lēma
izdarīt
grozījumus Tilžas pagasta padomes
2008.gada 19.septembra lēmum „Par
lauku apvidus zemes piekritību Tilžas
pašvaldībai” (protokols Nr.10, 5.§).

Deputāti lēma izdarīt grozīju
mus Balvu novada Domes 2015.
gada 14.maija lēmumā “Par Balvu
novada pašvaldības iestāžu vadītāju
pienākumu pildīšanu to prombūtnes
laikā” (protokols Nr.6, 57.§).
Par lēmuma atcelšanu
Deputāti lēma atcelt Balvu novada
Domes 2019.gada 22.augusta lēmumu
“Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva
326”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu
novads pārdošanu” (sēdes protokols
Nr.13, 19.§).
Par atļaujas izsniegšanu
Deputāti lēma izsniegt SIA „LIEPAS
Z”, bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju uz laiku līdz 2021.
gada 31.decembrim, smilts – grants
ieguvei atradnē „Ašusils 2”, kas atrodas
Vīksnas pagastā, pēc valsts nodevas –
EUR 142,29.
Par
maksas
pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu
Domes sēdē apstiprināt Balvu
novada pašvaldības Sociālā dienesta
sniegto pakalpojumu cenrādi.
Par
nomas
tiesību
izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma slēgšanu
Deputāti apstiprināja rezerves
zemes fonda zemes vienības Vectilžas
pagastā 2,5 ha platībā nomas tiesību
izsoles
rezultātus,
nosakot
par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 252,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Vīksnas pagastā 2,5
ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, ar kuru tiks slēgts
zemes nomas līgums uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
194,00 bez PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Vīksnas pagastā 3,59 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju juridisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 271,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Vīksnas pagastā 1,0 ha platībā
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot
par
uzvarētāju
fizisku
personu, ar kuru tiks slēgts zemes
nomas līgums uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 88,00 bez
PVN gadā.

Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Vīksnas pagastā 3,0 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju juridisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 287,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās
zemes vienības Vīksnas pagastā,
Balvu novadā 0,87 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 79,00 bez PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
daļas Vīksnas pagastā 0,8 ha platībā
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot
par
uzvarētāju
fizisku
personu, ar kuru tiks slēgts zemes
nomas līgums uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 73,00 bez
PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Vīksnas pagastā 2,6 ha platībā
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju juridisku
personu, ar kuru tiks slēgts zemes
nomas līgums uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 249,00 bez
PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā 0,08 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 63,00 bez PVN gadā.
Visi nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.
Domes sēdē apstiprināja kustamās
mantas - traktora JUMZ 6KL izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, kura iegādājās augstāk
minēto kustamo mantu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR 2176.00.
Par dāvinājuma pieņemšanu
Deputāti atbalstīja lēmumprojektu
pieņemt
no
fiziskās
personas
dāvinājumu mantas veidā, t.i. 50
melnbaltas fotogrāfijas no kolekcijas
“Zem tām pašām debesīm” par kopējo
summu 6400 euro un novirzīt to Balvu
Novada muzejam.
Par naudas līdzekļu atmaksu
Domes sēdē lēma atmaksāt fiziskai
personai EUR 379,41 par zemes

vienības Briežuciema pagastā 2,45
ha platībā kadastrālo uzmērīšanu un
robežu plāna izgatavošanu.
Par aizņēmumu
Deputāti lēma ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu 2020.gadā EUR 93 929 uz
10 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi Jaunatnes ielas,
Balvos, seguma atjaunošanas darbu
veikšanai.
Par finansējuma piešķiršanu
Domes sēdē lēma piešķirt Balvu
Kultūras un atpūtas centra skatuves
tehnoloģiju izbūvei un aprīkojuma
iegādei

242

355

euro,

palielinot

Balvu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžeta ieņēmumus par 90 019
euro pozīcijā “Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa iepriekšējā gada nesadalītais
atlikums”

un

samazinot

līdzekļu

atlikumu uz gada beigām par 152 336
euro.
Par

pilnvarojumu

pieņemt

lēmumus
Deputāti

lēma

novada

pilnvarot

Balvu

pašvaldības

apkalpošanas

klientu

speciālisti

izskatīt

dzīvesvietas deklarēšanas jautājumus,
kas saistīti ar iedzīvotāju dzīvesvietas
deklarēšanu,
apjoma

deklarējamo

uzskaiti,

ziņu

informācijas

sniegšanu par personas dzīvesvietu,
izziņu izsniegšanu, un pieņemt ar
tiem saistītus lēmumus ar 2020.gada
14.septembri un atcelt Balvu novada
domes 2019.gada 24.oktobra lēmuma
“Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus
dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”
(protokols Nr.15, 33.§) 1.punktu ar
2020.gada 11.septembri.
Par izmaiņām komisijas sastāvā
Domes sēdē Balvu novada domes
Finanšu komitejas un Balvu novada
domes Sociālās un veselības aprūpes
jautājumu komitejas sastāvā ievēlēja
deputāti Ināru Ņikuļinu, kura tagad
pildīs deputātes pienākumus Evas
Smirnovas vietā. Eva Smirnova nolika
savas

deputāta

pilnvaras

pirms

termiņa.
Sīkāk
Domes

ar

Balvu

novada

var

iepazīties

lēmumiem

www.balvi.lv

sadaļā

Pašvaldība/

Normatīvie akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi.

Balvu

novada

Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā

-

www.balvi.lv

sadaļā

Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības
plānošanas

dokumenti/Domes

sēžu

audio ieraksti.

BALVU DIEVNAMI TAGAD IR PIEEJAMI PERSONĀM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM
Balvu
biedrība
„Vides

Teritoriālā
ir

realizējusi

pieejamības

invalīdu

"Darbības

projektu

sabiedrības virzītas vietējās attīstības

īstenošana

saskaņā

ar

ar

kustību

traucējumiem,

Balvu

dievnamos.

aizmigšanas

pareizticīgo

baznīcai

Balvos, Brīvības lielā 49, un divi

nodrošināšana

stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas

personām ar kustību traucējumiem

potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībā

izmaksas

Balvu

„Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas

kurām projekta kopējais publiskais

katoļu

20-07-AL19-A019.2201-000002.

un

objektus,

finansējums sastāda 5997,08 EUR,

ielā 1, nodrošinot vides pieejamību

Projekts realizēts Eiropas Savienības

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai,

bet līdzfinansējums, kuru nodrošināja

dievnamos gan ikdienā, gan baznīcas

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku

kvalitātei un sasniedzamībai”.

Balvu novada pašvaldība, - 666,34

svētku un citu notikumu reizēs, kā

EUR.

arī veicinot piekļuvi dievnamiem kā

dievnamos",

attīstībai

(ELFLA)

projekta

atklāta

Nr.

projektu

kultūras

mantojuma

Projekta mērķis: Nodrošināt vides

iesniegumu konkursa Latvijas Lauku

pieejamību

attīstības

traucējumiem,

programmas

2020.gadam

2014.

apakšpasākuma:

-

19.2

Projekta

ratiņkrēslos,

personām

ar

kopējās
ir

6663,42

attiecināmās
EUR,

no

kustību

Projekta rezultātā tika iegādāts

t.sk.

invalīdiem

un uzstādīts vertikālais ratiņkrēslu

veciem

cilvēkiem

pacēlājs Balvu Vissvētās Dievmātes
3.

pakāpienu

līmeņu

pārveidotāji

Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas
baznīcai

Balvos,

tūrisma galamērķim.

Baznīcas

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.septembris

AR ZVANU SKAŅĀM, SMIEKLIEM UN ČALĀM AIZVADĪTS 1.SEPTEMBRIS

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

represēto skolotāju un skolēnu
piemiņas vietas izveides noslēguma
posma īstenošana”. Svētku dienā
BVĢ viesojās arī Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, Balvu Romas katoļu
draudzes prāvests Mārtiņš Klušs un
Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.
Kā stāsta Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās skolas (BPVV)
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
Inga
Čipate,
pasākuma
dienā
izglītības iestādi apmeklēja 141
BPVV audzēknis un 10 Rīgas Valsts
tehnikuma (turpmāk – RVT) Balvu
teritoriālās struktūrvienības 4.kursa
audzēkņi. RVT audzēkņiem šis ir
pēdējais 1.septembris šajā mācību
iestādē. Kopumā šogad jauno mācību
gadu BPVV uzsāka 258 audzēkņi.
Mācoties BPVV jaunieši kļūst par
lietpratīgiem savas profesionālās
nākotnes veidotājiem. Pasākumā
uzmundrinājuma vārdus un laba
vēlējumus
audzēkņiem,
skolas
darbiniekiem un ciemiņiem teica
skolas
direktore
Biruta
Vizule.
Skolu apciemoja un audzēkņus
jaunajā mācību gadā sveica arī
Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, bet svētību jaunajam
mācību cēlienam visas skolas saimei
deva Balvu Romas katoļu draudzes
prāvests Mārtiņš Klušs.
„Tik dzelteni zeltainas lapas
dej” ar šādiem I. Vīksniņas- Driķes
vārdiem
iesākās
svinīgā
līnija
veltīta
1.
septembrim
Bērzpils
vidusskolā. Kā stāsta skolotāja Lolita
Kokoreviča, tad Zinību dienā Bērzpils
pagasta estrādē pulcējās skolēni,
vecāki, skolotāji, skolas tehniskie
darbinieki un ciemiņi - Balvu novada
pašvaldības
Izglītības,
kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Inta
Kaļva un Bērzpils pagasta pārvaldes
vadītāja Biruta Bogdane. Pasākuma
laikā tika apsveikta ilggadējā skolas
darbiniece Irina Konoņenko, kura 34
gadus nostrādājusi skolas internātā

Stacijas pamatskolas 1.klase ar audzinātāju Inesi Karpu.
par auklīti, bet pavasarī ir devusies
pelnītā atpūtā. Irina saņēma arī
Izglītības,
kultūras
un
sporta
pārvaldes Pateicību, kuru pasniedza
Inta Kaļva. Arī 1. un 12. klases
audzinātājas Ināra Lininska un Anita
Stepanova uzmundrināja savējos un
vēlēja arī visiem pārējiem veiksmīgu
jauno mācību gadu, bet klātesošos
ar dziesmām sveica 8. klases skolēns
Gints Čivčs.
Tilžas vidusskolā
1.septembra
rīts
iesākās
ar
dievkalpojumu
Tilžas
Romas
katoļu
baznīcā
kopā ar priesteri F. Davidoviču.
Skolotāja M.Timoškāne pastāstīja,
ka priesteris izteicis sajūsmu, ka
baznīcā ir sapulcējušies tik daudz
cilvēku! Visi klātesošie saņēma
Dieva svētību un sveicienu jaunajā
mācību gadā.
Pēc dievkalpojuma
visi devās uz Tilžas pagasta estrādi,
kur visus sagaidīja jautrie multeņu
varoņi vārnēns un pingvīns. Mūzikas
pavadībā, aplausiem skanot,
uz
skatuves viens aiz otra ar uzrakstu
rokās „UZ SKOLU!” kopā ar klases
audzinātāju I. Ozoliņu nāca brašie
1. klasītes bērni, ar zinātkārajiem
9.klases audzēkņiem kopā bija klases
audzinātāja M. Timoškāne, un gājienu
noslēdza nopietnie 12. klases jaunieši
ar klases audzinātāju A. Bērziņu.
Uz svinīgo pasākumu sveikt Zinību
dienā bija ieradusies Balvu novada
deputāte A. Mežale un Tilžas pagasta
pārvaldniece A. Bērziņa. Skolas
direktore G. Rižā svinīgajā uzrunā
sveica visus klātesošos Zinību dienā,
izteica patiesu prieku par tikšanos
klātienē pagasta estrādē, kas mazliet
bija neierastāk kā citus gadus.
Neizpalika arī direktores sveiciens
skolas ansamblim un vadītājai L.
Vītolai, kas arī vasarā cītīgi strādāja,
kā arī 4.kl. audzēknim M. Krakopam
par lieliskiem sasniegumiem šahā.
Īpašu sveicienu un laba vēlējumus
par sadarbību no direktores saņēma
skolotāja I. Kuģeniece.
Savukārt,
veiksmi un izdošanos vēlēja jaunajai
direktora vietniecei G. Baranovai.
Arī pirmsskolas izglītības iestādēs
(PII) krāsaini un kopā ar dažādiem
tēliem tika svinēta Zinību diena. “PII

Foto no Vectilžas pirmsskolas izglītības grupas arhīva.

Silto un notikumiem bagāto vasaru
aizvadot, nemanāmi ātri ir paskrējis
laiks, un atkal jau klāt septembris.
Sācies jaunais mācību gads! Šogad
tas bija nedaudz savādāks kā pirms
gada, bet nemainīgs paliek tas, ka
to vienmēr līdzās pavada rudenīgās
smaržas un oranži sārtās nokrāsas
dabā un visapkārt mums.
Šogad Balvu novadā jaunas
virsotnes
steigs
sasniegt
1206
skolēni 6 Balvu novada skolās
(kopā ar filiālēm). No tiem 88 būs
pirmklasnieki, bet pavisam kopā
skolas gaitas uzsāks 1840 audzēkņi,
ieskaitot arī pirmsskolas izglītības
iestāžu bērnus un profesionālo
izglītību iegūstošos jauniešus.
Bērnos it īpaši valdīja atkal
satikšanās prieks pēc tik neierasti
ilgām brīvdienām vienam no otra un,
protams, arī no pašas skolas. Visiem
ar mācību darbu saistītajiem priekšā
gaidāmi daudzi jauni izaicinājumi
gada garumā un nopietns mācību
darbs.
Lūk, kā pavadīta Zinību diena
dažās no Balvu novada izglītības
iestādēm!
Balvu Valsts ģimnāzijas (BVĢ)
direktore savā svētku uzrunā ar
prieku uzsvēra, ka šogad skolēnu
skaits ģimnāzijā ir pieaudzis līdz
311 skolēniem, ka darba gaitas
skolā uzsāk vairāki skolotāji inženierzinātnes un programmēšanu
mācīs RTA profesors Artis Teilāns,
dizaina un tehnoloģiju skolotāja būs
Gunta Salmane, mājturību zēniem
mācīs skolotājs Ēriks Kanaviņš, bet
tehniskās grafikas skolotājs būs
Dzintars Putniņš, interešu izglītības
skolotāju saimei pievienojas deju
skolotāja Alīna Saveļjeva. Skolas
kolektīvs arī pateicās skolotājam
Zigfrīdam Lielbārdim, kurš beidza
darba gaitas BVĢ. Direktore īpašus
pateicības vārdus veltīja BVĢ atbalsta
biedrības vadītājai Sandrai Kindzulei,
ar kuras aktīvu līdzdalību tika realizēts
projekts „Balvu Valsts ģimnāzijas

Vectilžas pirmsskolas izglītības grupas bērni ar savām skolotājām (Tilžas vidusskolas
vispārējā pirmsskolas izglītības grupa).
4.

“Pīlādzītis” ar krāsainiem baloniem
un daudz komplimentiem jau no rīta
iestādes teritorijā bērnus un vecākus
sveicināja Karlsons, Vāverēns un
Bitīte. Par Zinību dienu atbildīgais
Rūķis kopā ar palīgiem – Kaķēnu,
Cālēnu, Zaķēnu, Bizmārīti, Zīļuku,
Ēžuku, Taureni, Pelīti un Lāci palīdzēja
organizēt darbnīcas mazajiem 236
Pīlādzēniem, kuri šogad apmeklēs
iestādi. Pēc iestādes vadītājas Antras
Eizānes apsveikuma un novēlējuma
jaunajā mācību gadā- bērniem būt
zinātkāriem, vecākiem - atbalstīt
ar mīļu vārdu un sadarboties
ar skolotājiem, skolotājiem un
darbiniekiem
būt
radošiem,
izturīgiem šajā pārmaiņu laikā
ieviešot kompetenču pieeju mācību
saturā, visi devās veikt
dažādus
atjautības un uzmanības uzdevumus
12 darbnīcās. Tā pastāstīja vadītāja
vietniece izglītības jomā Ina Aizupe.
PII “Sienāzītis” svētku rīts iesākās
ar jautrām bērnu čalām, atkal
satikšanās prieku ar draugiem un
laba vēlējumiem. Jau pie bērnudārza
ieejas bērnus sagaidīja multfilmas
"Citāda Cita" varoņi - zaķenīte Mīlija
un Planētiņa, kā arī grupu skolotājas
ar dažādiem pārsteigumiem. Svinīgajā
pasākumā
visus
1.septembra
gaviļniekus
uzrunāja
izglītības
iestādes vadītāja Iveta Barinska un
Balvu novada domes deputāts Tālis
Korlašs.
Balvu PII "Sienāzītis" vadītājas
vietniece
izglītības
jomā
Velga
Lielbārde stāsta, ka grupiņās šis gads
sācies īpaši, jo tās ieguvušas jaukus,
skanīgus nosaukumus. Tos bērni īpaši
pieteica svinīgā pasākuma laikā. Paši
lielākie, ietērpušies garās cepurēs
devās Rūķu gājienā, bet "Saules
zaķēni" braši dziedāja savu Saules
zaķēnu himnu. Bērnudārza pagalmā
bija salidojušas arī čaklās ''Bitītes,''
kas kopā ar skolotājām zumēt
zumēja, ejot rotaļā "Kas dārzā." Bet,
vai Jūs ziniet, kas dienā guļ? Jā, tās ir
"Pūcītes", kas šorīt vēl droši aicināja
visus uz kopīgu rotaļu. Arī "Putniņi"
svētku brīdī neiztika bez "Putniņu
dejas" un klusām čivināja, ka nu jau
viņi kļuvuši lieli un iepazinušies ar

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.septembris
tikšanās ar draugiem aizbaidīja visas

izglītojamie

skumjas un nedrošību. Tā par Zinību

skolotājām

dienu savā iestādē teica vadītāja Inga

tehniskajiem darbiniekiem pulcējās

Eisaka.

iestādes pagalmā, lai nosvinētu Zinību

Bērkalnes PII Zinību dienas svētku

Foto no Bērzkalnes PII arhīva.

brīdis pagāja kopā ar Burtu meitiņu
(mūzikas skolotāja I. Blauma). Ar
dziesmām, dejām un muzicēšanu
tika meklēti no grāmatas pazudušie
burtiņi - A,B,C. Kā izrādījās, tie slēpās
„Taurenīšu” grupas leļļu drēbju skapī,
„Mārīšu” grupas bumbiņu kastē un
zālē pie klavierēm. Tika minētas
arī

Bērzkalnes PII bērni, skolotājas un iestāde vadītāja Zinību dienā.

par

burtu

labākajiem

draugiem-cipariem un, lai piepildītos

jaunajām skolotājām. Kas tad tie veļas

arī pasaku varoņi. Ar prieku nāca uz

klusi dudinādami? Tās jau mazās

iestādi „Taurenīšu” un „Bitīšu” grupas

"Podziņas" un "Ķipari", kas ņiprā solī

bērni,

piebiedrojās svinētāju pulkam.

grupu telpas. Samulsuši bija mazie

jo

mīklas

zināmas

skolotājas

ikviena vēlēšanās šī mācību gada
laikā, sūtījām to mākonīšiem debesīs,
pastāstīja

un

iestādes

vadītāja

Inta

kopā

ar

vecākiem,

V.Ločmeli, S.Pauliņu un

dienu. Kā stāsta Bērzpils vidusskolas
direktore Ilona Stepāne, kura kopā
ar

Krišjāņu

pagasta

pārvaldes

vadītāju Ivetu Socku-Puisāni, vēlēja
visiem veiksmīgu un veselīgu jauno
darba cēlienu, īpaši svētki šogad bija
četriem

izglītojamajiem, kuri uzsāk

nopietnāku gatavošanos skolai, jo
ir sasnieguši piecu un sešu gadu
vecumu.
Lai

veiksmīgs,

radošs,

izturības

jaunais

mācību

aizrautīgs,

un

spēka

gadu!

Lai

pilns
visas

ieceres pārvēršas mazos un lielos

Korlaša.
Krišjāņos

skaistā

1.septembra

sasniegumos!

Būsim

saprotoši,

Kubulu PII „Ieviņa” 1.septembrī

„Rūķīši”, „Mārītes” un viņu vecāki. Bet

pēcpusdienā 11 Bērzpils vidusskolas

iecietīgi un

bērnus sagaidīja gan skolotājas, gan

jautrā noskaņa, jaunās rotaļlietas un

Krišjāņu filiāles pirmsskolas grupas

apkārtējo drošību šajā mācību gadā!

atbildīgi par savu un

BALVU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA IZVEIDO SPĒLI PAR ZIEMEĻLATGALES NOVADIEM
Viens

no

bibliotēkas

un kopējiem, kuru devums ir atzīts

krāt,

valsts, reģiona vai vietējās kopienas

sistematizēt un saglabāt informāciju

līmenī, par Nacionālajā nemateriālā

par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem

kultūras mantojuma vērtību sarakstā

un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā

iekļauto prasmju nesējiem, vācējiem,

veidā. Tāpēc 2007.gadā Balvu Centrālā

izpildītājiem.

pamatuzdevumiem

ir

Ja

bibliotēka sāka veidot "Balvu rajona
kultūrvēstures

datu

bāzi".

Šobrīd

kādu

dzimtās

urda

vietas

jautājums

vēsturi,

par

cilvēkiem,

datu bāzes apjoms ir vairāk kā 1200

kas tur dzīvojuši un darbojušies, par

vienības. Tajā ietverta informācija par

nozīmīgām ēkām, dabas objektiem un

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas

kultūras norisēm, atbildes vari meklēt

novadu

objektiem,

Kultūrvēstures

kurām

ir

ikvienam ir iespēja piedalīties Datu

paliekoši un valsts, reģiona vai vietējās

bāzes veidošanā un papildināšanā.

kopienas

Esam

kultūrvēstures

kolektīviem,

personām,

līmenī

atzīti

sasniegumi

datu

priecīgi

par

bāzē.

Tāpat

cilvēkiem,

kas

jautājumi aptver Balvu, Baltinavas,

spēli

Rugāju un Viļakas novadus.

“Cik

daudz

zini

par

savu

Katrai

reģionu?”, kuru, savas studiju prakses

vietai tiek piedāvāti 5 jautājumi ar 4

laikā,

Tehniskās

atbilžu variantiem. Katru reizi spēlējot

atmiņu stāstos vai palīdz dažādu faktu

koledžas absolvents Niklāvs Laicāns.

jautājumi var mainīties, jo jautājumu

precizēšanā.

Spēli vari atrast bibliotēkas mājas

“banka” ir diezgan plaša.

un devums Balvu reģiona attīstībā,

atnes uz bibliotēku fotogrāfijas, dalās

izaugsmē, popularizēšanā un vērtību
stiprināšanā jebkurā tautsaimniecības

Šobrīd ikvienam ir iespēja savas

nozarē, par nozīmīgiem nemateriālā
kultūras mantojuma prasmju nesējiem

pārbaudīt. To var izdarīt izspēlējot

zināšanas

par

dzimto

pusi

arī

izstrādāja

Rīgas

lapas

sadaļā

Kultūrvēstures

bāze

www.balvurcb.lv/kb/.

Ienāc, uzspēlē un pārbaudi savas

datu
Spēles

zināšanas par savu reģionu!

NESTRĀDĀJOŠI JAUNIEŠI VAR PIETEIKTIES MĀCĪBĀM JAUNIEŠU GARANTIJĀ
Jaunieši vecumā no 17 līdz 29
gadiem, kuri ir bez darba un ieguvuši
pamata

vai

iesaistīti

(Balvu muižā), Administrācijā, darba

profesionālās pilnveides programmu

dienās no plkst.9:00- 16:00. Tālrunis
uzziņām: 64521940; 26585964.

arī

vienlaikus

būt

mācībām, jaunietim jābūt vecumā no

apguvē

mācībām,

17 līdz 29 gadiem ar iegūtu pamata

izglītībai” projektā.

iesniedzot

vai vidējo izglītību, taču var būt

Mācību ilgums ir vidēji divi mēneši

pieteikumu Balvu Profesionālajā un

iegūta arī vidējā profesionālā izglītība

un tās notiks 2020. gada rudenī.

vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV):

vai

Mācību

līdz

izglītību,

kā

Lai pieteiktos Jauniešu garantijas

var

pieteikties

vidējo

stundas.

bezmaksas

30.septembrim

• Mazā

izglītība.

Potenciālie

laikā

bezdarbnieku

audzēkņi

saņems

darba

audzēkņi var būt reģistrējušies arī

stipendiju 5 eiro par apmācību dienu,

organizēšana un vadīšana. Mācību

Nodarbinātības valsts aģentūrā kā

nepārsniedzot 115 eiro mēnesī, ja nav

ilgums 160 stundas.

darba

neattaisnotu kavējumu.

• Angļu

uzņēmuma

augstākā

“Atbalsts

valoda

meklētāji

vai

bezdarbnieki

strādājošajiem

un vienlaikus saņemt bezdarbnieka

apkalpojošajā sfērā. Mācību ilgums

pabalstu. Jāņem vērā, ka jaunieši

Profesionālajā un vispārizglītojošajā

160 stundas.

nevar

Balvu

atrasties

vidusskolā, Balvos, Vidzemes ielā 26,

akadēmiskajā vai bērna kopšanas

Lietvedībā, darba dienās no plkst.9:00-

vajadzībām. Mācību ilgums 160

atvaļinājumā, būt pilna laika studenti,

16:00, kā arī Balvos, Brīvības ielā 47

prasmes

nodarbināti,

pieņem:

darba

• Digitālās

būt

Dokumentus

Projekta
aktivitāti
izglītības

Jauniešu

“Sākotnējās

garantija

profesionālās

programmu

īstenošana

Jauniešu garantijas ietvaros” finansē
ar

ES

Jaunatnes

nodarbinātības

iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts
budžeta.

JAUNA ĀRA KLASE – NOJUME BALVU PII “PĪLĀDZĪTIS” DIVĀM GRUPĀM
PII

sapnis. Jaunās āra klases projekts ir

“Pīlādzītis” ir iesācies ar jaunas āra

2020./2021.m.g.

Balvu

veiksmīgs risinājums ar mūsdienīgiem

klases - nojumes atvēršanu divām

–

grupām 9.grupas “Vāverēniem” un

materiāliem,

11.grupas”Pelēniem”.

daudzfunkcionālu estētiski skaistu vidi

projektu, jo āra klase tiks izmantota ne

ar pārdomātu, praktisku jumta, sienu

tikai bērnu mācību un audzināšanas

apdari, lai saules gaisma āra klasē

procesu

Projekta iecere un skice ir mūsu
vadītājas

Antras

Eizānes

sens

videi

draudzīgiem

būtu visas dienas garumā.

arī

Pavisam tika iztērēti 5000 EUR,

celtniecības

darbus veica SIA “Primer būve”.

viegli transformējamu,

Iestāde

5.

priecājas

par

nodrošināšanai,

jauno

bet

dažādu

iestādes

aktivitāšu

organizēšanai – vecāku sapulcēm,
koncertiem, teātra izrādēm.

Ina Aizupe,
vadītāja vietniece izglītības jomā

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.septembris

PIE BĒRŽU SV. ANNAS ROMAS KATOĻU
BAZNĪCAS IERĪKOTA AUTOSTĀVVIETA

TURPINĀS PROJEKTS „BALVU PILSĒTAS
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS III KĀRTA”
Ņemot vērā, ka projekta ietvaros
izbūvējot

ārējos

ūdensvada

un

kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku,

„BaltLine Globe”.

Būvuzraudzības

Projektu

pakalpojuma izmaksas sastāda EUR

SVĒTĀS

4961.00 t.sk. PVN.
Autoruzraudzību

Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera,
Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos,

projekta

radās projektam paredzēto līdzekļu

Konsultants”.

veiks

izstrādātājs

paredz

ROMAS

„ĢL

vadītāja:

Iveta

un

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās

KATOĻU

attīstības stratēģiju” ietvaros. Rīcība

projekta

Raciborska,

tālr.+37126518493,

kont.
e-pasts:

un

kultūras

mantojuma

objektus,

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai”.
Projektā paredzētos darbus veica

iveta.rac@inbox.lv.

SIA “Veskor”.

finansēt

tikai

kanalizācijas

tīklu

finansējums – 9992,92 EUR, ELFlA

izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā

publiskais līdzfinansējums – 8993,63

ir

ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas

projekta izstrādes, autoruzraudzības

EUR,

dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem

ūdenssaimniecības

un

līdzfinansējums – 999,29 EUR.

līdzekļu piesaisti.
Pamatojoties
11.maija

uz

noslēgto

2020.gada
līgumu

Nr.

attīstības

III

daļēji

BĒRŽU

“Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas

Kontaktpersona

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

ietaupījums, tika nolemts turpināt

ANNAS

REL

DRAUDZE.

tehniskā
SIA

īstenoja:

saimnieciskās

būvuzraudzības

pakalpojumu

kārta” būvniecību objektam “Balvu

izmaksas.

ūdenssaimniecības attīstības III kārtas

līdzfinansējums sastāda

ūdensvada un sadzīves kanalizācijas

visiem attiecināmajiem izdevumiem.

inženiertīklu

būvniecība

Kohēzijas

Savukārt

Ķiršu

š.g. 1.septembrī

kanalizācijas

izbūves

izmaksām,

tehniskā

projekta

izstrādes,

ir uzsācis ārējo

ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi
Ķiršu ielā, Balvos. Projekts paredz
jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 450 m
garumā un jaunu kanalizācijas tīklu
izbūvi 430 m garumā.
Līguma

summa

par

izbūves

darbi

pakalpojumu

izmaksām.

Tāpat

lepojas

-

ar

kultūrvēsturiskajām

tradīcijām. Izveidotā autostāvvieta tiks

Romas katoļu baznīcas apmeklētājiem

izmantota baznīcas Dievkalpojumos

un popularizēt arhitektūras pieminekli

un lielākajos svētkos, jaundzimušo

vietējiem

kristībās un

iedzīvotājiem

un

citiem

laulību ceremonijās, jo

kopējo

līdz šim automašīnas tika novietotas

tūrisma pakalpojumu piedāvājumu

zālājā. Tiks veicināta Bēržu Svētās

papildinot

katoļu

baznīcas’’

realizēts

un Lauku atbalsta dienestu Eiropas
Lauksaimniecības
attīstībai

pamata, būvuzraudzību veic

pievilcīgu

mērķis

partnerība”, Balvu novada pašvaldību

Uz š.g. 1.jūlijā noslēgtā līguma

veidojot

spēcīga identitāte, vietējie iedzīvotāji

sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona

darbi – EUR 89229.44.

sakārtota,

teritorija

Izveidot autostāvvietu Bēržu Sv. Annas

Romas

direktors

rezultātā

Nr.20-07-

Projekts “Autostāvvietas laukuma

Balvu novada p/a „SAN-TEX”

Projekta

un teritorijas viesiem. Teritorijai ir

ierīkošana pie Bēržu Svētās Annas

Uldis Sprudzāns,

77625.56 un kanalizācijas tīklu izbūves

pašvaldības

Balvu novadā un Ziemeļlatgalē.

ūdensvada izbūves izmaksām.

EUR

novada

interesentiem,

arī visas izmaksas, kas saistītas ar

būvdarbu

sastāda

saimnieciskās

autoruzraudzības un būvuzraudzības

izpildi ir EUR 166855.00. Ūdensvada
tīklu

no

jāfinansē

atlikusī

Balvu

Kopējais

AL19-A019.2201-000003

69.23% no

ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants”

tāme:

Projekta

fonda

pašvaldībai

daļa

Projekta

fonda

Latvijas

programmas

Lauku

lauku
attīstības

Annas

Romas

katoļu

baznīcas

orģinālsubstances, autentiskuma un
kultūrvēsturisko
radīto
arī

vērtību

noskaņu

tiks

objekta

kopuma

saglabāšana.

uzlabota

Kā

kultūrvēsturiskā

pieejamība

apmeklētājiem

un veicināta sakrālā tūrisma attīstība
Ziemeļlatgalē.
Paldies par projekta atbalstu!

2014.-2020.gadam

apakšpasākuma „Darbību īstenošana

SIA

REAKCIJAS BRĪNUMS
darbojas

reakciju par šo vakaru, jeb radīt

ticēt sev. Attīstīt sevī tās personības

biedrība “Kalmārs” Izglītības kvalitātes

dažādas jomās – mūzikā, sportā un

mākslas darbu, kurš spēj pastāstīt

šķautnes, kuras katrs sevī jūt, kā

valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda

turpina iepazīt sevi un pasauli. Savās

par radītāja sajūtām un attieksmi pret

sasitošākās, jo laimīgs ir tas cilvēks,

projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts

muzikālajās

aicināja

pasauli. Telpa mutuļoja no emocijām,

kurš var darīt, to, kas viņam patīk.

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas

klātesošos cīnīties ar savām bailēm,

strīdiem ar sevi un iespēju darboties

Bruno dalījās arī savā dzīves stāstā,

samazināšanai" ietvaros, ko pazīst arī

mēģināt saprast sevi, jo viss, ko Tu

ar krāsām, radīt kaut ko savu. Šī

ar nosaukumu “PuMPuRS”.

satiec dzīvē esi Tu pats, tavs spogulis

aktivitāte pārsniedza atvēlēto laiku, jo

kurš pierāda, ka katrs var sasniegt

Trešā aktivitāte ar nosaukumu

ir apkārtējie. Vakara noskaņojumu

jaunieši iegrima darbos un pazaudēja

“reAKCIJA” notika 4. septembrī pulcējot

veidojot ļoti filozofisku un sajūtu, ka ir

laika sajūtu.

projektā

iespēja doties ceļojumā pašam ar sevi.

Projekts “reAKCIJA”, ko

iesaistīto

īsteno

jauniešu

grupu

un citus interesentus. Šīs aktivitātes

Kaspars

Zlidnis,

Sevis

kurš

perfomancēs

atklāšanas

Aktivitātes nākamais posms atklāja
karikatūras mākslas žanra knifiņus, un

maratons
Līgas

karikatūrists Bruno Bahs iedrošināja

iespēju darboties radošās mākslas

Bules vadīto darbnīcu, kurā katram

jauniešus nebaidīties no sevis, no

lauciņā.

dalībniekam

iespēja

saviem talantiem un neklausīt tos,

darboties ar krāsām un uzburt savu

kuru noniecina jūsu intereses un

uzdevums

bija

sniegt

jauniešiem

Vakaru atklāja radoša personība

turpinājās

ar

mākslinieces
tika

dota

savus sapņus, jāiemācās tikai ticēt sev
un nepadoties. Māksla ir iespēja radīt,
pārsteigt un arī pašapliecināties.
Vakara

noslēgumā

visi

sajauta

pozitīvo lādiņu un iedvesmoti devās
savās brīvdienu gaitās!

IR UZSĀKTA LUBĀNA MITRĀJA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE
Dabas aizsardzības plāni atklāj

mednieki u.c., ideju izklāstot plāna

Lubāna mitrājs, DL Grebļukalns, AAA

saglabāšanai

teritoriju unikalitāti un dod iespēju

izstrādātājam. Nākamais posms ir

Augšdaugava un Gaujas un Ķemeru

domāt tālredzīgi, un lai sabalansētu

teritorijas dabas vērtību izpēte un datu

Nacionālajiem parkiem), bet tuvāko

aizsardzībai

dabas aizsardzības un saimnieciskās

analīze, bet tālāk tiek meklēta iespēja

mēnešu laikā tiks parakstīti līgumi par

intereses, kā arī risinātu dažādas

idejas savietot ar dabas unikalitāti.

vēl divu plānu izstrādi (DL Ķirbas purvs

problēmsituācijas īpaši aizsargājamās

Plānos ietvertās idejas un ierosinājumi

un Dubnas paliene).

dabas

dabas

dod plašākas iespējas to īstenošanai,

skaitīšanas ietvaros tiek izstrādāti

kam nereti nepieciešams projektu vai

pasūtīto

un

līdz 2023. gada nogalei, pieejama

dabas aizsardzības plāni 25 šādām

struktūrfondu atbalsts.

sanāksmju datumi pieejami https://

vietnē www.skaitamdabu.gov.lv, kā arī

teritorijās

(ĪADT),

Dabas

aizsardzības
ĪADT

plānu

pārvaldes

saraksts

Latvijā”

uzdevumiem.
biotopi

un

un

Paralēli
izstrādāti

ekosistēmu
veicamajiem
tiek

kartēti

pieci

sugu

aizsardzības plāni. Aktuālā informācija
par visām aktivitātēm, kas jāīsteno

teritorijām, tajā skaitā Gaujas un

Dabas skaitīšanā jau ir izstrādāti 14

www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/

Ķemeru Nacionālajam parkam, un

ĪADT plāni (DP Ragakāpa, Aiviekstes

dabas_aizsardzibas_plani/kalendars/.

Lubāna mitrājam. Un ikviens ir aicināts

paliene, Riežupe, Numernes valnis,

Savukārt ar izstrādātajiem plāniem

konstruktīvi iesaistīties ikviena plāna

Vecumu meži, Silene, DL Dūņezers,

var iepazīties

https://www.daba.gov.

Papildinformācija:

izstrādē, lai jau savlaicīgi risinātu

Vidzemes

lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_

Ilze Reinika

dažādus ar ĪADT saistītos jautājumus.

Sventājas upes ieleja, Diļļu pļavas,

Plānu gatavošanas sākumā zemes

Mežole,

akmeņainā
AAA

Nīcgales

jūrmala,
meži,

plani/2016_2020/.
ĪADT

DP

plānu

izstrāde

ir

viena

īpašnieki saņem uzaicinājuma vēstuli

Dvietes paliene, DL Ventas un Šķerveļa

no dabas skaitīšanas jeb Eiropas

iesaistīties dokumenta izstrādē, un

ieleja), turpinās 9 plānu izstrāde (DP

Savienības

tāpat līdzdarboties ir aicināti arī citi

Adamovas ezers, DL Platenes purvs,

projekta

interesenti,

Plieņciema

labākai

piemēram,

uzņēmēji,

kāpa,

Garkalnes

meži,
6.

Kohēzijas

Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītājas
asistente

izveide

Tālrunis: 27858275

daudzveidības

E-pasts: ilze.reinika@daba.gov.lv

“Priekšnosacījumu
bioloģiskās

fonda

www.daba.gov.lv un www.varam.gov.lv.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.septembris

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 3846 005
0717, 0,0705 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
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
21.septembra
līdz
2020.gada
28.septembra 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
29.septembrī plkst.10.20.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 3846 005
0303, 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 Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
21.septembra
līdz
2020.gada
28.septembra 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
29.septembrī plkst.10.10.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Balvos, Balvu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 3801 003
0239, 0,05 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
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
21.septembra
līdz
2020.gada
28.septembra 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
29.septembrī plkst.10.00.

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2020.gada 27.augusta
lēmumu (sēdes prot. Nr.13, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2020.gada 27.augustā

Nr.16/2020

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.MARTA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10/2015 “PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU
BALVU NOVADĀ”

Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Tilžas pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 3886
003 0562, 0,5 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 68,00 (sešdesmit
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
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
21.septembra
līdz
2020.gada
28.septembra 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
29.septembrī plkst.10.40.

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 4., 6. punktu un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 “Par papildus
palīdzību Balvu novadā” šādus grozījumus:
1. aizstāt 3.1.2. apakšpunktā vārdus “skaidrā naudā” ar vārdiem un skaitli “līdz 2,50 euro
dienā”;
2. svītrot 4.1.1. apakšpunktu;
3. svītrot 4.2.punktā vārdus “Nakts patversmes klientiem un”;
4. papildināt 6.1.punktā aiz vārdiem “apmaksāt pases” ar vārdiem “vai personas apliecības
(EID karte)”.
Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Petrova

LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 27.augusta
lēmumam (sēdes prot. Nr.13,1.§)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada Domes 2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.16/2020 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 “Par papildus
palīdzību Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Kubulu pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra apzīmējumu
3858 006 0384, 0,0582 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
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
21.septembra
līdz
2020.gada
28.septembra 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
29.septembrī plkst.10.30.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija

Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos
Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) nepieciešams veikt grozījumus, lai precizētu ēdināšanas
pabalsta un dokumentu atjaunošanas pabalsta piešķiršanas kārtību.
Saistošo noteikumu projekts paredz daudzbērnu ģimeņu bērniem un
bērniem ar invaliditāti noteikt konkrētu apmaksātas ēdināšanas pabalsta
lielumu, gadījumos, ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas
pakalpojums. Veicot analīzi par ēdināšanas izmaksām secināts, ka
izglītības iestādēs, kur netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums,
izmaksas ir no 1,50 euro līdz 3,50 euro dienā, vidēji 2,50 euro dienā.
Nepieciešams noteikt konkrētu summu, līdz 2,50 euro dienā, kāda
izmaksājama pabalsta pieprasītājam par faktiskajām apmeklējuma
dienām. Prognozējamais saņēmēju skaits 5 gadā.
Saistošo noteikumu 6.1.punkts nosaka, ka Sociālais dienests trūcīgām
personām, vai trūcīgas personas statusa iegūšanas laikā, var apmaksāt
pases noformēšanu 1(vienu) reizi 5(piecos) gados. Nepieciešams
papildināt 6.1.punktu nosakot, ka pabalstu dokumentu atjaunošanai var
piešķirt arī personas apliecības noformēšanai.
Saistošo noteikumu 4.1.1.punktā noteikts, ka nakts patversmes klientiem
tiek piešķirts ēdināšanas pabalsts. Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādī ir noteikta maksa par nakts
patversmes izmantošanu, - no 11 vienpadsmitās dienas noteikts
līdzmaksājums 14% apmērā no pakalpojuma maksas – EUR 1,00.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338
“Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 169.4.punktu, kas nosaka,
ka nakts patversmes klientiem ir jānodrošina vakariņas, aprēķinot nakts
patversmes pakalpojuma maksu tika ņemtas vērā arī ēdināšanas
izmaksas. Līdz ar to nav nepieciešamības piešķirt ēdināšanas pabalstu
nakts patversmes klientiem.
Pašvaldības budžetu nepalielinās.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada
pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek
mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētāja vietniece

7.

A.Petrova

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 10.septembris

APMĀCĪBU SEMINĀRS “UZŅĒMUMS UN DIGITĀLĀS
KARTES, PĀRDOŠANA TIEŠSAISTES PLATFORMĀS”

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
12.septembrī

piedāvāt

no

plkst.9:00

Lauku labumu tirdziņš laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
13.septembrī

plkst.16:00

Latvijas čempionāta futbolā 2.līgas
spēle Balvu SS pret Albatroz SC/FS
Jelgava Balvu pilsētas stadionā.
15.septembrī plkst.16:00 Atvērto
durvju diena Balvu Bērnu un jauniešu
centrā

(BBJC)

“Izzinām

degustācijai-pārdošanai

15. septembrī no plkst.10:00 – 16:00 viesu namā “Noras” Krišjāņu pagastā

pašceptu maizīti, pašgatavotu sieru,

projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

saldos uzlējumus, pašbrūvēto alu,

ietvaros notiks apmācību seminārs “Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana

saldos un sāļos pīrāgus, dažādu

tiešsaistes platformās”.

veidu

rokdarbus.

salātus,

Būs

meistardarbnīca

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
19.

septembrī

plkst.

ugunis iedegt” Krišjāņu tautas namā.
Līdzi jāņem labs noskaņojums un

centra

neliels “groziņš”. Pieteikšanās pie

atklāšana Balvu Novada muzejā.
12:00

15.septembrim.
pieteikšanās

Centrālajā

transports.

bibliotēkā, lai plašāk uzzinātu par

26372319.

Balvu

ērtākajiem

veidiem,

kā

Inetas

bankas pakalpojumus.
26.septembrī

plkst.16:00

Līdz 12.septembrim Balvu Novada
muzejā

skatāma

ekspresizstāde

“Ziemeļlatgales cimdi un citi raksti”.
Balvu Novada muzejā skatāmas
ekspozīcijas - “Ziemeļlatgale Latvijas
neatkarībai”,
nemateriālais
“Ģenerāļa

Valda

Matīsa

piemiņas

Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāmi
Marutas Castrovas un viņas draugu
Sakrālās

kultūras

tautas

Krakopas

–

namā

skatāma

gleznu

izstāde

Tiem zēniem un jauniešiem, kuri vēlētos izmēģināt spēkus un izaicināt sevi

Lai sekmētu un popularizētu volejbola attīstību Alūksnes, Balvu un Gulbenes

futbolā

laukumā.

Spēļu

Viļaka,

Baltinava-FK

FK

Alūksne

–

grafiks:

piemiņas
sporta
BērzpilsAlūksne,

Baltinava,

pieejams www.balvi.lv.

Ja vēlies izstādi aplūkot, sazinies pa

Pieteikšanās līdz 2020.gada 25.septembrim uz e-pastu atzelesvl@inbox.lv.

telefonu 26521928 (līdz plkst.13:00).

VECTILŽAS PAGASTĀ

PAŠAPZIŅAS CELŠANAS STUDIJA “LOTE” UZŅEM
JAUNUS DALĪBNIEKUS
MEITENES UN ZĒNUS NO 3-18 GADU VECUMAM

19.septembrī Vectilžas pagasta

dārzs,

tiek

aicināti

pieteikties

Programmā iekļautas nodarbības: personības pilnveidošanās, dzīves
prasmju apmācība, veselīgs dzīvesveids, runas kultūra, uzvedības kultūra,

pusdārgakmeņi,

defilē, stājas korekcija, psiholoģija, etiķete, stils un mode, tēls un imidžs,
skaistumkopšana, Radošās darbnīcas, fototesti, tērpu šūšana, horeogrāfija,

5,00 (apskates objektos). Papildus

piedalīšanās pasākumos, modes skates un konkursos.

informācija pie kultūras pasākumu

Pieteikšanās pa tālruni 26428477, e-pasts – studijalote@inbox.lv. Vadītāja

organizatores.

Līga Moroza – Ušacka.

VĪKSNAS PAGASTĀ

Viļaka

Bērzpils – Baltinava.

Latvijas

Riteņu parks). Dalības maksa EUR

– Baltinava, FK Alūksne – Viļaka,
26.septembrī

labākās komandas vīriešiem Alūksnes, Balvu un Gulbenes novados. Nolikums

rotu un dekoratīvo spilvenu izstāde.

Gulbenes novads, Litene (Pudeļu

plkst.10:30
Bērzpils

novados, aicina pieteikties Atzeles volejbola līgai 2020/21, lai noskaidrotu

Tilžas kultūras namā skatāma pērļu

ekskursijai. Ekskursijas maršruts –

kauss

PIESAKI SAVU KOMANDU ATZELES VOLEJBOLA LĪGAI
2020/21

TILŽAS PAGASTĀ

seniori

J.Vaskinoviča

2003. – 2005.gadā dzimušos jauniešus. Treneris Arnis – 29432008.

pašām debesīm” (daļa no kolekcijas).

izstāde “Ļauj sirdij plaukt”.

13.septembrī

Gaida 2011. – 2013. gadā dzimušos zēnus, 2008.-2009.gadā dzimušos zēnus un

Intas Rukas foto izstāde “Zem tām

skatāma Ingrīdas un Madaras Skuču

Skolotāja

basketbolā, ir iespēja pietiekties treniņiem Balvos pie trenera Arņa Voikas.

Kubulu kultūras namā skatāma

centrā

BĒRZPILS PAGASTĀ

24.septembrī

Vīksnas

pagasta

DEJU STUDIJA “TERPSIHORA” UZSĀKOT JAUNO SEZONU

seniori tiek aicināti ekskursijā uz
plkst.

10:00

Aglonas

novadu.

Muzikālā kulinārā mantojuma diena

un

Bērzpils pagasta ainaviski tematiskajā

septembrim

parkā, ieskandinot Miķeļdienu. Aicina

20284144.

sīkāka

informācija
zvanot

UZŅEM JAUNUS DALĪBNIEKUS DAŽĀDĀS VECUMA

Pieteikšanās
līdz

pa

GRUPĀS

20.

(ar un bez priekšzināšanām dejas mākslā)

tālruni

1-3 gadi, 4-5 gadi, 6-7 gadi, 1.-4.klase, 5.-7.klase, 8.-12.klase
Pieteikšanās pa tālruni 26428477, e-pasts – studijaterpsihora@inbox.lv.

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

rakstot

BASKETBALVI KOMANDA AICINA

kultūras namā.

kopīgie mirkļi mākslā “apturēt mirkli …”
Balvu

nodrošināts
informācija

dzejoļu krājuma prezentācija Kubulu

mantojums”,

istaba”.

tiks

iepriekšējas

25.septembrī Māra Lāpāna jaunā

“Ziemeļlatgales
kultūras

semināram,

Peldbaseina telpās regulāri tiek veikti uzkopšanas un dezinfekcijas darbi,
tāpēc aicinām stingri ievērot apmeklējuma laiku.
Neapmeklēt peldbaseinu, ja jūtaties slikti, vai jums ir kādi no saslimšanas
simptomiem: paaugstināta temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana, ja
noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.
Visiem neizmantotajiem abonementiem, dāvanu kartēm derīguma termiņš
tiks pagarināts.

KUBULU PAGASTĀ

spēle BALVI-ALIANCE Balvu pilsētas

pieteikšanās

Peldbaseina pakalpojumi pieejami pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa
tālruņa numuru 26656086.

“Iedvesmas stāsts”.

Latvijas čempionāta futbolā 2.līgas
stadionā.

Pēc

Sīkāka

Krišjāņu

izmantot

un

BALVU SPORTA SKOLAS PELDBASEINS
ATSĀCIS DARBU

Ineses vai pagasta pārvaldē līdz

Swedbank

pārstāvjiem

ar

semināru

14:00

Pasākums senioriem “Pa krāsainu

“DOT/punkts”

par

pieejama http://zlbc.lv/?p=9385.

Daugavpils Marka Rotko mākslas

plkst.

Vairāk

balvurajpartneriba@gmail.com vai aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu, kura

laikmetīgās keramikas izstādes no

tikšanās

arī nostiprinātu jau esošus Latgales tūrisma produktus.

kopa “Saivenis”.

kļavlapu ceļu nāku pīlādžu sarkanās

18.septembrī

Semināra laikā tiks apgūtas un apzinātas jaunas digitālās prasmes. Tiks
pievērsta uzmanība SVID analīzei, lai ar tās palīdzību radītu, attīstītu jaunus, kā

lauku kapela un Bērzpils folkloras

16.septembrī plkst.16:00 Latvijas

Izglītojoša

sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus.

noformējumu parūpēsies Benislavas

Iepazīšanās ar pulciņiem, ko piedāvā

kolekcijas

Seminārā aicināti piedalīties Latgales reģiona uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas

medu,

ēdiena gatavošanā. Par muzikālo

iespējas”.

BBJC, kā arī dažādas aktivitātes.

dārzeņu

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Vadītāja Līga Moroza – Ušacka.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

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

