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

APBALVOTI NOVADA LABĀKIE SKOLĒNI UN PEDAGOGI
Mārcis Keišs, Aiva Melne, Roberts Jēkabs
Ambarovs, Kārlis Zakss un skolotāji Inta
Sleža un Jānis Budevičs.
Balvu Sporta skolā pateicību un
naudas balvu par godalgotām vietām
Latvijas mēroga sacensībās saņēma
Uvis Pošeika, Kristers Pipcāns, Raits
Markus, Evelīna Stepanova, Antra
Saviča, Dāvis Stepanovs, Toms Silinieks,
Dita Kuzņecova, Nikola Tokareva,
Lauris Logins, Raivo Keišs, Sandija
Keiša, Daniels Būde, Alekss Blonskis,
Jūlija
Antonova,
2007./2009.gadā
dzimušo zēnu futbola komanda un viņu
treneri Imants Kairišs, Sarmīte Keisele,
Ludmila Beļikova, Iveta Kacēna, Varis
Sārtaputnis, Artūrs Berezovs, Romualds
Kokorevičs, Ingus Zaharāns, Jurģis
Vilciņš, Jānis Zakarīts. Pateicību un
piemiņas balvu saņēma Lauris Eizāns
un Haralds Kokorevičs.
Izglītojamo
un
pedagogu
apbalvošanas pasākumā Balvu Valsts
ģimnāzijā skolniecei Evelīnai Krakopei
tika pasniegts Valsts Izglītības Satura
Centra diploms un medaļa par
iegūto 3.vietu valsts krievu valodas
(svešvalodas) olimpiādē, kā arī naudas
balva. Valsts Izglītības Satura Centra
pateicību, Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes pateicību un piemiņas balvu
saņēma viņas skolotāja Valentīna
Kravale.
Naudas balvas par iegūto 1.vietu
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadu apvienības valsts noteiktajās
mācību priekšmetu olimpiādēs un
pateicības par dalību valsts olimpiādēs
saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni
Annija Apine, Alise Aņisimova, Dāvis
Bisenieks, Elija Dmitrijeva, Brigita Zelča,
Šeila Aleksejeva, Māra Skudra. Naudas
balvu par 1.vietu novadu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē saņēma
Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni Artūrs
Supe un Marija Arnicāne, kura piedalījās
arī valsts zinātniski pētniecisko darbu
konferencē. Pateicības un piemiņas

balvas par dalību valsts olimpiādēs
saņēma
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
skolniece Baiba Vīksniņa un Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas skolnieks Guntis Lielbārdis.
Pateicības un piemiņas balvas saņēma
arī viņu skolotāji: Marina Ločmele,
Laura Saulīte, Irēna Šaicāne, Rudīte
Priedeslaipa, Vineta Muzaļevska, Mudīte
Stepanova, Anita Kamendere, Benita
Urtāne un Ņina Ļeļe. Naudas balvas
saņēma arī Balvu Valsts ģimnāzijas
skolēni Līva Kairiša, Marija Lukste,
Ernests Mežals, Anete Bērziņa, Adelīna
Diāna Mālija un Stacijas pamatskolas
skolniece Elīna Evelīna Maculeviča,
bet pateicības viņu skolotāji Anna
Barbaniška, Inga Vanaga, Irina Kovšova
un Valentīna Kaša. Ar pateicību un
piemiņas balvu tika apbalvoti Balvu
Valsts ģimnāzijas skolnieks Daniels
Košļevs un viņa skolotājs Zigfrīds
Lielbārdis, Balvu pamatskolas skolēni
Linda Krūmiņa un Armands Noviks,
Tilžas vidusskolas skolnieks Martijs
Krakops. Pateicības saņēma arī skolotāji

Kristīne Jermacāne, Biruta Salmane un
Maldra Strupka. Naudas balvas saņēma
arī Balvu Valsts ģimnāzijas basketbola
(treneris Jānis Zakarīts) un volejbola
(treneris Valters Duļevskis) komandas,
Balvu pamatskolas tautas bumbas
komanda (trenere Iveta Kacēna) un
Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis
“Varbūt” (skolotāja Linda Vītola).
Visus godalgoto vietu ieguvējus
un
pedagogus
ar
muzikāliem
priekšnesumiem sveica Balvu Mūzikas
skolas audzēkņi un dziedātāja Santa
Sāre.
Izglītības,
kultūras
un
sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva teica
paldies:
“Paldies
skolēniem
par
centību un atbildību, vecākiem par
atbalstu un sapratni, skolotājiem par
uzdrīkstēšanos un apņēmību, visiem
kopā par lielo darbu, ko esam paveikuši,
neskatoties ne uz ko!”
Terēza Čudarkina,
Balvu novada pašvaldības
IKS pārvaldes izglītības speciāliste

Foto no Balvu Sporta skolas arhīva.

Noslēdzies mācību gads, pavisam
citāds kā ierasts, jo ārkārtas situācijas
dēļ tika atcelti daudzi nozīmīgi
pasākumi, konkursi un sacensības, bet
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde (IKS
pārvalde), turpinot iesākto tradīciju, 3.,
4. un 5.jūnijā, šoreiz šaurākā lokā, rīkoja
sešus apbalvošanas pasākumus, uz
kuriem aicināja labākos un talantīgākos
audzēkņus un viņu pedagogus.
Balvu novada pašvaldība lepojas un
novērtē bērnu un jauniešu zināšanas,
talantus un augstos sasniegumus,
kā
arī
pedagogu
ieinteresētību,
profesionalitāti
un
ieguldījumu.
Apbalvošanas pasākumos tika godināti
audzēkņi un viņu pedagogi par
sasniegumiem gan valsts mēroga, gan
Latgales reģiona mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un sacensībās,
gan Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novadu apvienības olimpiāžu
1. vietu ieguvēji. Visos apbalvošanas
pasākumos
piedalījās
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs un
izteica atzinību gan audzēkņiem, gan
pedagogiem par ieguldīto darbu un
augstajiem panākumiem.
Balvu Mūzikas skolā pateicību un
naudas balvu par augstiem rezultātiem
valsts konkursos saņēma Sofija Paula
Timošenko, Evita Lielpētere, Keita
Zaharāne, Kerija Žanete Zeltiņa,
Megija Kriviša, Jānis Bikaviņš, Valērija
Silineviča, Maksims Silinevičs, Balvu
Mūzikas skolas vokālais ansamblis
(vadītāja Linda Vītola) un šo audzēkņu
pedagogi Zoja Zaharova, Rita Kočerova,
Jeļena Agafonova, Evija Seņkova, Irēna
Šņitkina, Linda Vītola, Viktors Bormanis
un Egons Salmanis.
Pateicību un piemiņas balvu par
sasniegumiem Latgales reģiona mēroga
konkursos saņēma Sabīne Iskenderova,
Marija Maslovska, Anete Dzene, Sindija
Saide, Letīcija Grīsle, Armands Tutiņš,
Mārcis Salmanis, Anastasija Garkuša,

Balvu Sporta skolas audzēkņi un viņu treneri pēc svinīgās apbalvošanas kopā ar
(aizmugurējā rindā no kreisās) Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāju Intu Kaļvu, interešu izglītības speciālisti Ilonu Salmani, Balvu Sporta
skolas direktori Ludmilu Beļikovu un Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju
Aigaru Pušpuru.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 16.jūnijs

DOMES SĒDE

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Šī gada 28.maijā notika attālinātā
Balvu novada domes sēde, tajā
piedalījās 14 deputāti – Aigars Pušpurs,
Anita Petrova, Eva Smirnova, Aija
Mežale, Egons Salmanis, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Aivars Kindzuls, Jānis
Zakarīts, Vilnis Dzenis, Tālis Korlašs,
Inta Kaļva, Sandis Puks (tehnisku
iemeslu dēļ visu sēdi nepiedalījās).
Tika izskatīti kopumā 60 darba kārtības
jautājumi.
Par Balvu novada Bāriņtiesas
locekļa ievēlēšanu
Attālinātajā domes sēdē deputāti
apstiprināja Jeļenu Zelču par Balvu
novada Bāriņtiesas locekli Briežuciema,
Lazdulejas un Bērzkalnes pagastu
administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem.
Par
grozījumiem
izglītības
iestāžu nolikumos
Domes sēdē deputāti apstiprināja
grozījumus Balvu Mūzikas skolas,
Tilžas vidusskolas nolikumos un
apstiprināja Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas nolikumu
jaunā redakcijā.
Par grozījumiem nolikumā
Deputāti
lēma
izdarīt
Balvu
novada pašvaldības Amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumā
šādu grozījumu: papildināt Nolikuma
8.nodaļu
“Domes
komisijas”
ar
8.4.punktu šādā redakcijā: “8.4.
Darbs Domes komisiju sēdēs netiek
apmaksāts pašvaldības administrācijas
darbiniekiem.”
Par nolikuma apstiprināšanu
Domes sēdē deputāti apstiprināja
Balvu novada pašvaldības organizēta
konkursa „Esi uzņēmējs Balvu novadā”
nolikumu.
Par noteikumu pieņemšanu
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldības noteikumus Nr.__/2020
“Informācijas
sistēmu
lietošanas
noteikumi”.
Par noteikumu atcelšanu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumprojektu atcelt Balvu novada
domes 2016. gada noteikumus Nr.
7/2016 “Par Balvu novada pašvaldības
ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas
kārtību”.
Par ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanas klasēm vasaras un
ziemas sezonai
Domes sēdē pieņēma “Ielu un ceļu
ikdienas uzturēšanas klases vasaras
sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)
un ziemas sezonai (no 1.novembra līdz
30.martam) Balvu novadā”.
Par grozījumiem domes lēmumā
Domes sēdē deputāti lēma izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2020.gada 27.februāra lēmumā „Par
Balvu novada pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma “Lāsītes” vienas
zemes vienības Krišjāņu pagastā, Balvu
novadā sadali, zemes lietošanas mērķu
noteikšanu un nekustamā īpašuma
nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.3, 19.§), izsakot lēmuma 6.punktu
jaunā redakcijā.
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.gada
14.maija lēmumā “Par Balvu novada
pašvaldības iestāžu vadītāju

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

NO SAVIĻŅOJUMA LĪDZ PAT RŪGTUMAM
Tieši tādu emociju gammu esmu izdzīvojusi šonedēļ. Iespējams, varētu par to
arī nerunāt, tomēr vēlos dalīties savās pārdomās ar jums, novada iedzīvotāji.
Ar siltu prieku sirdī
Sākšu ar patīkamāko, un tā bija iespēja piedalīties Bērzpils vidusskolas un Balvu
Mūzikas skolas izlaidumos. Jau tas vien, ka beidzot bērnus var ieraudzīt ne tikai uz ielas,
bet arī skaistā, brīnišķīgi organizētā skolas pasākumā, radīja lielu saviļņojumu. Bērzpilieši
mani pārsteidza ar to, ka pārdomāts bija pilnīgi viss, no distancēšanās līdz sīkākajai
niansei pasākuma norisē un telpas noformējumā. Skolas vadība, pedagogi, vecāki un
bērni bija priecīgi saviļņoti, un tas izpaudās arī sagatavotajos muzikālajos priekšnesumos.
No viena pacilātības viļņa nokļuvu nākamajā, kad baudīju Mūzikas skolas absolventu
koncertu. Tas bija bezgala skaisti un aizraujoši! Un tad es domāju, cik gudra, sirsnīga
un apdāvināta ir mūsu jaunatne! Viņi nav piesūkušies dzīves negāciju, uz pasauli un
notikumiem raugās atvērti, tic labajam, sapņo par lielām un skaistām lietām. Lai viņiem
izdodas īstenot iecerēto un sasniegt augstākās virsotnes!
Kavējoties atmiņās par 1941.gada 14.jūnija deportācijām, atceroties, ko nācās
izdzīvot tūkstošiem mūsu tautiešu tajā skarbajā vasarā, un pieminot tos, kuri neatgriezās,
svētdien ziedus piemiņas vietās Balvos un Kubulos nolika cilvēki, kuriem šīs atmiņas
nozīmē daudz vairāk, nekā tikai vēsturisku faktu. Emociju gammu bagātāku darīja arī
Balvu muzejā demonstrētais Balvu teātra studijas audio/video sižets ar tā laika izsūtīto
atmiņām, kura režisore ir Inese Daukste, bet videomontāžu veidojusi Diāna Poševa. Arī
šajā pasākumā, neskatoties uz pārdzīvoto, slimībām un gadu nastu, cilvēku emocijas bija
īstas un cieņpilnas vienam pret otru.
Izdodas, ja zina, ko dara
Tas viss par cilvēkiem un notikumiem, kas silda sirdi. Taču savu reizi nākas izjust
arī sarūgtinājumu un, lūk, viens šāds gadījums. Ikdienas darbā regulāri sekoju līdzi
informācijai medijos, un mani sarūgtināja vienā no pēdējiem Vaduguns numuriem
lasītais. Proti, kāda Balvu iedzīvotāja pārdomas par jaunveidotās uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes nākotni. Par konsultatīvās padomes priekšsēdētāju ir ievēlēts
labu izglītību ieguvis jaunietis. Manuprāt, nav pareizi cilvēkam, kurš gatavs uzņemties
un darīt, apgriezt spārnus ar skeptiskām replikām, ar rūgtumu par pagātni un bažām
par nākotni. Kopš Krama dibināšanas ir pagājis krietns laika sprīdis, esam piedzīvojuši
gan ekonomikas kāpumu, gan kritumu. Daudzviet Latvijas reģionos uzņēmējiem neklājas
viegli, un visi ir pakļauti tiem pašiem Latvijas normatīvajiem aktiem.
Ko pašvaldība var darīt? Pašvaldības finansēts speciālists uzņēmēju atbalstam jau
strādā. Un viņa pienākumos ir nodrošināt gan konsultācijas, gan sniegt dažāda veida
atbalstu – sākot no uzņēmuma reģistrēšanas līdz sadarbības partneru meklēšanai
un projektiem. Ir arī atbalsta programma jaunajiem uzņēmējiem. Kādam 2000 eiro,
iespējams, ir sīki tēriņi, bet kādam – liela nauda, kas ļauj dot startu idejas īstenošanai.
Šis pašvaldības atbalsts nav investīcija biznesā, tas ir pamudinājums uzdrīkstēties atrast
savu mazo nišu. Iepriekšējo gadu konkursi rāda, ka tikai dažiem

pretendentiem ir

pārliecība par savu ideju un īsta degsme uzsākt kaut ko jaunu. Un viņi ir tie, kuri spēj
saprātīgi sadalīt šo nelielo naudu un iegādāties tieši to, kas vajadzīgs. Viņiem izdodas,
jo viņi zina, ko vēlas sasniegt un kā to izdarīt. Taču tālākais – neatlaidīgs ikdienas darbs,
zināšanas par ekonomiskajiem procesiem, spēja rēķināt, prognozēt, nereti, arī uzņemties
risku un, jā, arī kopā ar domubiedriem dibināt kādu organizāciju – tas viss ir pašu rokās.
Kritizēt nav grūti
Dažreiz nākas dzirdēt pārmetumus par nelietderīgi iztērēto nodokļu maksātāju
naudu. Skumjākais ir tas, ka runātāji un komentētāji visbiežāk ir tie, kuri nodokļus
nemaksā vai arī strādā valsts vai pašvaldības iestādē un, saņemot savu atalgojumu, tērē
to pašu nodokļu maksātāju naudu. Vēl briesmīgākas ir politiskās aizkulises. Diezgan
nožēlojami izskatās cilvēki, kuri izmisīgi meklē, kam izdabāt un izdevīgāk pieslieties. Un
tas, protams, prasa savu – uzliek pienākumu kritizēt pārējo veikumu un pazemot, kad
vien iespējams. Ieskatoties dziļāk un analizējot, nepārprotami top skaidrs, ka prevalē
personīgās intereses.
Vasara būs tik un tā
Beidzoties ārkārtējai situācijai, bet saglabājoties ierobežojumiem, šī vasara noteikti
būs krietni citādāka, nekā iepriekšējās. Joprojām ir jācenšas maksimāli izvairītiem no
inficēšanās riska, un tas nozīmē, ka plaši kultūras pasākumi nenotiks. Līgo svētkos Balvu
pilsētas parkā nebūs tradicionālā ugunskura un zaļumballes, taču Jāņu noskaņu būs
iespēja noķert Balvu kultūras un atpūtas centra laukumā, kur rosīsies radošā Kultūras un
atpūtas centra komanda un dziedošā Igauņu ģimene.
Par Balvu novada svētku norisi vēl domāsim, sekojot līdzi epidemioloģiskajai situācijai
valstī. Visticamāk, atsevišķi plānotie pasākumi notiks, pulcējoties dažādās vietās. To
visu vēl precizēsim un par svētku norisi informēsim.

2.

pienākumu pildīšanu to prombūtnes
laikā” (protokols Nr.6, 57.§).
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
zemes
ierīcības
projektu
nekustamajam
īpašumam
Vīksnas
pagastā
un
zemes ierīcības projektus pieciem
nekustamajiem īpašumiem Bērzkalnes
pagastā.
Par adreses piešķiršanu un
adreses likvidēšanu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumprojektu
piešķirt
adresi
privātpersonai
piederošai
zemes
vienībai un uz tās esošajām ēkām
“Verpuļeva 291”, Verpuļeva, Balvu pag.,
Balvu nov., LV-4501, kā arī lēma likvidēt
adresi “Zilezeru mājas”, Pērkoni,
Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501.
Par nosaukuma piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajam
nekustamajam īpašumam, kas sastāv
no vienas zemes vienības 0,08 ha
platībā, nosaukumu “Verpuļeva 262”,
un šo īpašumu nodot atsavināšanai.
Par
zemes
nomas
līguma
pagarināšanu
Domes sēdē lēma pagarināt
zemes nomas līgumus ar divām
privātpersonām Tilžas pagastā un
ar piecām privātpersonām Vectilžas
pagastā.
Par zemes nomu
Deputāti
lēma
slēgt
zemes
nomas līgumu uz sešiem gadiem
ar privātpersonu par Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības daļas Tilžas pagastā 0,04
ha platībā iznomāšanu personiskās
palīgsaimniecības vajadzībām, nosakot
zemes nomas maksu gadā 0,5 % no
zemesgabala kadastrālās vērtības,
un nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu uz desmit gadiem
ar privātpersonu par Balvu novada
pašvaldībai piederošās zemes vienības
daļas Daugavpils ielā 72, Balvos, kur
ēkas uzturēšanai nepieciešamā platība
70,845 m2, nosakot zemes nomas
maksu EUR 28,00 bez PVN gadā, un
nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Deputāti atbalstīja lēmumprojektu
atļaut privātpersonai noslēgt zemes
apakšnomas līgumu uz tādiem pašiem
nosacījumiem ar citu privātpersonu
par
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Bērzkalnes
pagastā 1,06 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.22
Partizānu ielā 36, Balvos, kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 25,25 m2 un
kopīpašuma 2525/59846 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un
zemes atbilstoši domājamajām daļām
0,0073 ha platībā.
Domes sēdē apstiprināja nekustamā
īpašuma Brīvības iela 40A, Tilža, Tilžas
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pagasts, kas sastāv no zemes vienības
0,1131 ha platībā, izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju privātpersonu,
kura iegādājās minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 1405,00.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, 0,08 ha platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju privātpersonu, ar
kuru tiks slēgts zemes nomas līgums
uz 6 gadiem, nosakot zemes nomas
maksu EUR 258,00 bez PVN gadā, kā
arī apstiprināja rezerves zemes fonda
zemes vienības Balvu pagastā, 0,08
ha
platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
privātpersonu, ar kuru tiks slēgts
zemes nomas līgums uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
33,00 bez PVN gadā, papildus nomas
maksai nomnieki iznomātājam maksās
LR likumos noteiktos nodokļus.
Domes sēdē lēma nodot nomā
nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.3
Liepu ielā 1B, Balvos, 101,70 m2
platībā, ko iznomāt mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli, nosakot nosacīto
nomas maksu EUR 0,33/m2 mēnesī bez
PVN, saskaņā ar sertificēta vērtētāja
nomas maksas noteikšanas lietu,
papildus tam nomnieks iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus
un komunālos maksājumus (elektrību),
(t.sk. nekustamā īpašuma nodokli par
zemi proporcionāli telpu platībai).
Deputāti
apstiprināja
lēmumprojektu pārdot privātpersonai
nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 17,

Par debitora parāda dzēšanu
Domes sēdē lēma dzēst trīs
debitora parādus - SIA “Kārums V”,
reģ. Nr. 47102001496, parādu par
pārtikas
produktiem
“Pansionāts
“Balvi””
vajadzībām
EUR
986,68
apmērā (SIA “Kārums V” likvidēta 2015.
gada 11.novembrī), SIA “Reklāmas
Grupa”, reģ. Nr. 40103982304, parādu
par priekšapmaksas maksājumiem
par krājumiem “Pansionāts “Balvi””
vajadzībām EUR 361,79 apmērā
(SIA “Reklāmas Grupa” likvidēta
2019.gada 13.februārī), SIA “STILZ”,
reģ. Nr. 41503045431, parādu par
priekšapmaksas
maksājumiem
par krājumiem “Pansionāts “Balvi””
vajadzībām EUR 298,69 apmērā (SIA
“STILZ” likvidēta 2017.gada 3.martā).
Par priekšfinansējumu projektu
realizācijai
Deputāti
lēma
nodrošināt
projekta
priekšfinansējumu
2020.
gadā EUR 2129,16 apmērā Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam
projekta “Amatniecība bez robežām”
(“Craftsmanship
without
Borders”)
realizācijai un paredzēt no Balvu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta
atlikuma uz gada beigām EUR 2129,16
priekšfinansējuma segšanai.
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumprojektu
nodrošināt
priekšfinansējumu
EUR
9633,77
apmērā projekta Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
realizācijai un paredzēt no Balvu novada

Balvos, kas sastāv no zemes vienības
ar kopējo platību 0,1175 ha, nosakot
nekustamā īpašuma pārdošanas cenu
EUR 1430,00, kuru varēs nomaksāt
1 gada laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
Domes
sēdē
lēma
pārdot
privātpersonai nekustamo īpašumu
“Robežnieki”,
Vectilžas
pagastā,
kas sastāv no zemes vienības ar
kopējo platību 13,67 ha, nosakot
nekustamā īpašuma pārdošanas cenu
EUR 17 760,00, kuru varēs nomaksāt
5 gadu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
Deputāti lēma nodot nomai piecas
rezerves zemes fonda zemes vienības
Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils un Vectilžas
pagastos, un izsolīt nomas tiesības
uz šīm rezerves zemes fonda zemes
vienībām. Sīkāk ar katru izsoli var
iepazīties šī izdevuma 6.-7.lpp.
Domes sēdē lēma nodot nomai
septiņas Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu,
Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema,
Vectilžas un Vīksnas pagastos, un
izsolīt nomas tiesības uz šīm Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajām
zemes vienībām. Sīkāk ar katru izsoli
var iepazīties šī izdevuma 6.-7.lpp.
Par kustamo mantu
Deputāti lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Balvu novada pašvaldības kustamās
mantas – arklu T-25, kartupeļu stādītāju
KC270, kultivatoru T-25, pļaujmašīnu
T-25, kartupeļu racēju T-25, vagotāju
arklu OKN-8. Sīkāk ar katru izsoli var
iepazīties šī izdevuma 6.lpp.

pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta
atlikuma uz gada beigām EUR 9633,77
priekšfinansējuma segšanai.
Par
papildatvaļinājumu
un
ikgadējo atvaļinājumu piešķiršanu
Deputāti lēma Piešķirt Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram
sešas papildatvaļinājuma darba dienas
no 2020.gada 8.jūnija līdz 2020.gada
13.jūnijam (ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 2018.gada 16.jūnija
līdz 2019.gada 15.jūnijam un ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu – divas
kalendāra nedēļas no 2020.gada
15.jūnija līdz 2020.gada 30.jūnijam
(ieskaitot) par nostrādāto laika periodu
no 2019.gada 16.jūnija līdz 2020.gada
15.jūnijam, kā arī lēma piešķirt Balvu
novada pašvaldības izpilddirektorei
Imantai Serdānei ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu
vienu
kalendāra
nedēļu no 2020.gada 29.jūnija līdz
2020.gada 5.jūlijam(ieskaitot)
un
10 papildatvaļinājuma dienas no
2020.gada 6.jūlija līdz 2020.gada
17.jūlijam(ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 2019.gada 3.maija līdz
2020.gada 2.maijam.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes
lēmumiem
var
iepazīties
www.balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi.
Balvu
novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā - www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Domes sēžu audio ieraksti.

No 10. jūnija Balvu novada pašvaldības iestādes daļēji atsāks apkalpot klientus klātienē
No 10.jūnija, pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas
valstī, Balvu novada pašvaldības iestādes daļēji atsāks
klientu apkalpošanu klātienē, paredzot, ka iepriekš
piesakoties, apmeklētājs varēs tikties ar speciālistiem,
bet joprojām aicinot iedzīvotājus izmantot iespēju
pakalpojumus saņemt attālināti.
Saskaņā ar Veselības ministrijas ieteikumiem
Covid-19 infekcijas profilaksei, Balvu novada
pašvaldība ir izvērtējusi riskus katrā darba vietā,
īpašu uzmanību pievēršot situācijām, kurās klienti
vai darbinieki atrodas tuvā kontaktā, mazāk par 2
metriem, vai uzturas ilgāku laiku nelielās telpās ar
nepietiekamu ventilāciju.
Tas nozīmē, ka pašvaldības iestādes joprojām
paliek slēgtas apmeklētājiem, izņemot Balvu
Centrālo
bibliotēku,
Balvu
novada
tūrisma
informācijas centru, Balvu Novada muzeju un Balvu
peldbaseinu, kā arī P/A “San-Tex” Norēķinu centru
Partizānu ielā 14.
Pārējās iestādēs klientu apkalpošana notiks
pēc iepriekšēja pieraksta, apmeklētājam sazvanot
iestādi un vienojoties par apmeklējuma laiku.
Lūgums
katram
stingri
ievērot
savu
apmeklējuma laiku, lai nodrošinātu drošu klientu
plūsmu, telpu dezinfekciju un vēdināšanu pēc
katra apmeklējuma.
Jāuzsver, ka klātienē Balvu novada pašvaldības
iestāžu pakalpojumu nevarēs saņemt personas,
kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai
kurām ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
Pieteikties pakalpojumu saņemšanai klātienē
var zvanot:
• Balvu novada pašvaldības administrācija:
○○ Par zemes lietām - 20245387
○○ Par atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām –
26370519
○○ Par pieteikšanos izsolēm - 28301780

○○
○○

Par dzīvokļa jautājumiem – 26370519
Par pagaidu sabiedriskajiem darbiem –
20282401
○○ Par līdzfinansējuma piešķiršanu centralizētā
ūdensvada
un
kanalizācijas
sistēmas
pieslēgšanai - 28673272
○○ Par nekustamā īpašuma nodokli - 26173806
○○ Par pierobežas satiksmes atļauju (vīzu)
braucieniem uz Krievijas Federāciju saņemšanu
- 26104539
○○ Par citiem jautājumiem – 26104539
• Balvu novada tūrisma informācijas centrs –
apkalpo klientus klātienē, informācijai 29272948,
turisms@balvi.lv
• Balvu novada Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs – 26644641, 26461435,
biznesacentrs@balvi.lv
• Balvu novada Valsts un pašvaldību vienotais
klientu apkalpošanas centrs - 66954809,
65904460, balvi@pakalpojumucentri.lv
• Balvu pagasta pārvalde - 26417861, 26322353
(Astrīdas
Jakovļevas
privātais
tel.num.),
balvi@balvi.lv
• Bērzkalnes pagasta pārvalde – 28319661,
26340331, berzkalne@balvi.lv
• Bērzpils pagasta pārvalde – 20223100, 26601738,
berzpils@balvi.lv
• Briežuciema pagasta pārvalde – 26633595,
29448152, briezuciems@balvi.lv
• Krišjāņu pagasta pārvalde – 29447351, 26568952,
krisjani@balvi.lv
• Kubulu pagasta pārvalde – 26188047, 29138702,
kubuli@balvi.lv
• Lazdulejas pagasta pārvalde – 29105480,
26618469, lazduleja@balvi.lv
• Tilžas pagasta pārvalde – 26181117, 26190244,
tilza@balvi.lv
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• Vectilžas pagasta pārvalde – 26167818, 26618011,
vectilza@balvi.lv
• Vīksnas pagasta pārvalde – 26188345, 64520264,
viksna@balvi.lv
• Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde - 29437260, 64521081,
izglparvalde@balvi.lv
• Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests –
socdienests@balvi.lv, zvanot:
○○ Par sociālo palīdzību – 25608650, 26195354
○○ Par sociālajiem pakalpojumiem – 26629395,
26194104
○○ Par asistenta pakalpojumiem – 26635824
○○ Par sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem –
28652089
• Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa – 29397765,
28641415, dzimtsaraksti@balvi.lv
• Balvu novada Bāriņtiesa – 26618771, 26618771,
barintiesa@balvi.lv
• Balvu novada pašvaldības būvvalde – 26161103,
buvvalde@balvi.lv
• Balvu novada pašvaldības policija – 29445114,
64520940, pasv.policija@balvi.lv
• Balvu Kultūras un atpūtas centrs – 26367693,
kac@balvi.lv
• Balvu Novada muzejs – 64521430, 28352770,
muzejs@balvi.lv
• Balvu Centrālā bibliotēka – apkalpo klientus
klātienē darba dienās no 10:00 – 18:00
• P/A “San-Tex” Norēķinu centrs Partizānu ielā 14
– apkalpo klientus klātienē
• P/A “San-Tex” - avārijas dienests 64507010,
mob.28686506, ja radušies jautājumi par gāzes un
ūdens izlietojumu, līgumu slēgšanu zvanīt pa tālr.
64507199 vai mob. 29228746
• Balvu peldbaseins – apmeklētājus pieņem pēc
iepriekšēja pieraksta - 26656086

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 16.jūnijs

APMĀCĪBAS NOZARES SPECIĀLISTIEM BALVU SAKRĀLĀS KULTŪRAS CENTRAM
GAISMU
UN
VIDEO
UN
AMATIERMĀKSLAS
KOLEKTĪVU IEGĀDĀTS
APARATŪRAS KOMPLEKTS UN TELPAS
VADĪTĀJIEM
nodarbības - meistarklases
dejā,
Mūsdienu sabiedrības attīstības
APTUMŠOŠANAS ŽALŪZIJAS
tendences,
izmaiņas
dzīvesstilā,
kas ir saistītas ar digitalizāciju, liek
aktualizēt kvalitatīvu kultūrizglītošanos
un
iedvesmojošu
komunikāciju.
Darbošanās kultūras nozarē veicina
personības
individuālo
attīstību,
rosinot sociālo stabilitāti un sadarbību,
trenē radošo domāšanu un iztēli,
kā
arī
stiprina
lokālpatriotismu,
radot spēcīgas, pozitīvi domājošas
iedzīvotāju kopienas.
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde ir guvusi
atbalstu Latgales kultūras programmas
projektu
konkursā,
saņemot
līdzfinansējumu
apmācību
“MĒS
PROTAM UN VARAM, BET VARBŪT VAR
CITĀDĀK” organizēšanai Ziemeļlatgales
kultūras
nozares
speciālistiem,
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.
Projekta ietvaros notiks apmācību

vokālajā mūzikā, folklorā un teātra
mākslā.
Ziemeļlatgales kultūras nozares
speciālistiem tiks piedāvāti 2 semināri
- Skatuves ABC un Dizaina domāšana.
Meistarklases un semināri tiks vērsti
uz sadarbību, kopīgu darbošanos, kur
būs iespēja meklēt līdzīgo un atšķirīgo
kultūrā un pašiem iesaistīties izpētes
procesos.

Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas
katoļu draudze ir realizējusi projektu
,,Gaismu, video aparatūras komplekta
un telpas aptumšošanas žalūziju
iegāde un uzstādīšana” Balvu Sakrālās
kultūras centram.
Projekta
Nr.
19-07-AL19-A019.2206-000003
par
summu EUR 5001,83, no kuras EUR
4501,64 ir publisks finansējums.
Sakrālās kultūras centra lielā zāle ir
aprīkota ar projektoru, gaismošanas un
telpas aptumšošanas iekārtām, kas dod
iespēju arī gaišā diennakts laikā īstenot

Iveta Tiltiņa,
Balvu novada pašvaldības
IKS pārvaldes
Vadītājas vietniece kultūras un sporta
jautājumos
Šis projekts tiek realizēts ar Latgales
reģiona attīstības aģentūras,
Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S
Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu

Aija Putniņa,
Balvu Sakrālās kultūras centra
vadītāja

ZIVJU
FONDA
ATBALSTS
ZIVJU
RESURSU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU
NODROŠINĀŠANAI
Balvu novada pašvaldība ar Zivju
fonda atbalstu ir īstenojusi projektu
“Zivju resursu aizsardzība Balvu
novada ezeros”, Nr. 20-00-SOZF03000016.
Projekta mērķis: Pilnvērtīgu zivju
resursu
aizsardzības
pasākumu
īstenošanu Balvu novadā.
Balvu
novada
pašvaldība
veic
novada
administratīvajā
teritorijā esošo publisko ezeru un
piekrastes
zonas
labiekārtošanu,
apsaimniekošanu,
zivsaimnieciskā
potenciāla
saglabāšanu
un
palielināšanu,
sabiedrības
pieejamības nodrošināšanu, kā arī
zivju resursu aizsardzības pasākumus.
Lai uzlabotu zivju resursu aizsardzības
pasākumus, nodrošinot ūdenstilpju
pastiprinātu kontroli un uzraudzību
ikdienā, pastiprinātu kontroli zivju
nārsta lieguma laikā, makšķernieku
karšu esamības regulāru pārbaudi
ūdenstilpēs
makšķerējošām
personām, nelikumīgu tīklu izņemšanu
un zivju atbrīvošanu no tiem, kā arī
veiksmīgu maluzvejnieku aizturēšanu
Balvu
novada
ūdenstilpnēs,
ir
nopirkts bezpilota lidaparāts (drons)
un tam nepieciešamā papildus
aprīkojuma iegāde. Pilnvērtīgai zivju
resursu
aizsardzības
pasākumu
īstenošanai
Balvu
novadā
tiek

BALVU NOVADA MUZEJĀ – NOZĪMĪGS
IEGUVUMS
lai turpinātu savu dzīvi kā ceļojoša
izstāde, kā vēstures izziņas avots
un laikmeta liecība nākamajām
paaudzēm.
Paldies VKKF par atbalstu!
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja vadītāja

Foto autors Dace Teilāne.

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstu Balvu Novada muzeja
krājums papildināts ar nacionāli
nozīmīgu fotogrāfiju kolekciju - “Zem
tām pašām debesīm”, kas tapusi
fotogrāfei Intai Rukai 3 gadu garumā
– vasarās apmeklējot Ziemeļlatgali.
Fotogrāfiju varoņi ir vietējie cilvēki –
pieaugušie, bērni, sirmgalvji, politiķi un
visdažādāko profesiju pārstāvji – katrs
ar savu likteni un stāstu. Fotoportreti
un īsie sarunas fragmenti, kas tos
papildina, arī pēc daudziem gadiem
nākamajām paaudzēm liecinās par
Latvijas cilvēku dzīvi un likteņiem, par
mūsu vēsturi no Otrā pasaules kara
gadiem līdz pat pēdējo desmitgadu
emigrācijas vilnim.
Pagājušajā gadā izstāde bija
skatāma gan Rīgā – Mūkusalas
galerijā, gan Balvu Novada muzejā,
- un guva plašu rezonansi sabiedrībā
un masu medijos. Izvērtējot 2019.
gada kultūras notikumus novadā,
Intas Rukas kolekcija “Zem tām pašam
debesīm” tika atzīta par “Gada izstādi”.
Kolekcija atkal atgriezusies Balvos,

jebkāda veida un formāta sabiedriskās
aktivitātes un kultūras pasākumus,
kur kvalitatīvai to īstenošanai ir
nepieciešamas projekcijas. Tādējādi
tiks veicināta kvalitatīva kultūras
pakalpojumu pieejamība laukos, kā
arī tiks nodrošināta iekārtu pieejamība
jebkurā Sakrālās kultūras centrā
organizētajā pasākumā.

Izstādes
atklāšanā
08.11.2019.
Inta Ruka kopā ar vienu no fotostāstu
varoņiem - Valdi Kamaldiņu.

izmantota pašvaldības īpašumā esošā
fotokamera. Lai kvalitatīvāk tiktu veikti
aizsardzības pasākumi, nepieciešamas
papildus ierīces un to aprīkojums
ierīcēm.
Pateicoties Zivju fonda atbalstam,
projekta ietvaros tika nopirktas
sekojošās aprīkojuma vienības:
• drona aksesuāru komplekts (4
maiņas propelleru asmeņi, 2
papildus baterijas, lādētājs vairāku
bateriju vienlaicīgai uzlādei);
• kameras/drona
soma,
drošai
pārvietošanai (mitrumizturīga, ar
polsterējumu, speciāli nodalījumi,
kamerai un dronam);
• lielas ietilpības, liela ātruma
atmiņas kartes 2 gab.;
• sporta
kamera
ar
ūdensnecaurlaidīgu korpusu;
• lielas ietilpības atmiņas karte;
• kameru statīvs ar somu, kameru
novietošanai nestabīlos, sarežģītos
apstākļos, stabīla, skaidra video
ierakstīšanas nodrošināšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 1175,00, no tām Zivju fonda
finansējums EUR 988,77.
Irēna Začeva,
projekta vadītāja

IZDOTA AKTUALIZĒTA LUBĀNA EZERA TŪRISMA REĢIONA KARTE
Sadarbojoties Madonas, Balvu,
Rēzeknes,
Rugāju,
Lubānas,
Varakļānu
tūrisma
informācijas
centriem, ir izdots aktualizēts Lubāna
ezera tūrisma reģiona informatīvais
materiāls, kurā apkopota informācija
par tūrisma piedāvājumu Lubāna
ezera apkārtnē Lubāna mitrāja
teritorijā, tajā skaitā Balvu novada
Bērzpils pusē. Ceļvedī informācija
sagrupēta 5 interešu grupās: daba un

tematiskajā ciemā, iepazīstot Bērzpils
pagasta dabas un kultūrvēstures
bagātības, apmeklēt Jolantas un
Valda
Dundenieku
keramikas
darbnīcu. Gardas maltītes varēsiet
baudīt brīvdienu mājā “Noras”. Lauku
klusums un miers, nesteidzīga atpūta
dabā – brīvdienu mājās “Līcītis” un
“Noras”.
Tūrisma
ceļvedis
drukātā
formātā ir pieejams Balvu

aktīvā atpūta, kultūra, lauku labumi
un tradīcijas, ēdināšana, naktsmītnes.
Ceļvedis izdots latviešu, igauņu un
vācu valodās.
Balvu
novada
Bērzpils
un
Krišjāņu pagastos aicinām apmeklēt
alus darītāja Daiņa Rakstiņa IK
“Kolnasāta”, zs “Dižarāji”, kur var
iepazīt gaļas kūpināšanas tradīcijas,
doties ekskursijā gida pavadībā
senās
Ičas
apmetnes

4.

novada tūrisma informācijas centrā
(Brīvības iela 46, Balvi). PDF formātā to
var lejuplādēt Balvu novada tūrisma
mājaslapā www.turisms.balvi.lv .
Ineta Bordāne,
Tūrisma organizatore
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs
Balvu novada pašvaldība
29272948, turisms@balvi.lv
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BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZSLUDINA KONKURSU
“ESI UZŅĒMĒJS BALVU NOVADĀ!”

Konkursa
mērķis
ir
veicināt
uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu
novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu
veidošanos, darba vietu rašanos, preču
un pakalpojumu noietu, prioritāri
atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli
atbildīgām idejām.
Granta pretendents ir fiziska
persona, kura plāno uzsākt un
veikt
uzņēmējdarbību
Balvu
novada
administratīvajā
teritorijā
vai komersants, kurš ir reģistrēts
LR Uzņēmumu reģistrā un veic
saimniecisko darbību Balvu novada
administratīvajā teritorijā ne ilgāk
kā trīs gadus pirms pieteikuma
iesniegšanas Konkursam.
Konkursa
īstenošanai
no
Balvu novada pašvaldības kārtējā
gada budžeta līdzekļiem piešķirts

DRĪZUMĀ UZSĀKSIES INDUSTRIĀLO
TERITORIJU BŪVNIECĪBA BĒRZKALNES
UN KRIŠJĀŅU PAGASTOS

Grants, nosakot vienam konkursa
pretendentam maksimāli pieejamo
neatmaksājamo atbalsta summu ne
vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši
euro).
Granta
pretendentam
ir
jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5%
apmērā no piešķirtās Granta summas.
Grantu piešķir:
1. uzņēmuma reģistrācijas
izmaksām,
2. izejmateriālu iegādes
izmaksām,
3. iekārtu un inventāra iegādei.
Biznesa ideju konkursa pieteikumu
iesniegšana no 2020.gada 4. jūnija līdz
3. jūlijam plkst.16.00
Konkursa nolikumu, vērtēšanas
kritērijus un pieteikuma anketu var
atrast Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra mājas lapā http://zlbc.
lv/.
Konkursa rīkotāja kontaktpersona
papildus
informācijai
–
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Gunta Božoka, Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā Vidzemes ielā 2b,
Balvos, e-pasts biznesacentrs@balvi.lv,
tel.nr. 26461435.

Turpinās programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. Specifiskā atbalsta
mērķa „Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas
noteikumi” otrās projektu iesniegumu
atlases kārtas ietvaros apstiprinātā
Balvu novada pašvaldības projekta
“Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai
un
konkurētspējas
uzlabošanai
Balvu
novadā”
Nr.
3.3.1.0/17/I/038 īstenošana, kas vērsts
uz atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbībai.
Īstenojot šo projektu, 2020. gada
02.martā
tika
parakstīts
līgums
starp Balvu novada pašvaldību un
SIA “LVS Building” par būvprojekta
aktualizēšanu (pārskatot risinājumus
un
iebūvējamos
materiālus
un
apjomus), būvdarbu veikšanu un
autoruzraudzību objektiem Bērzkalnes
pagasta īpašumā “Veldrītes”, kur tiks
izbūvēta infrastruktūra, kas paredzēta
koka pārstrādei, un Krišjāņu pagastā,
kur paredzēts būvēt komersantiem
iznomājamu infrastruktūru (kravu
pārkraušanas laukums, angārs), kas
orientēta uz dažādu pakalpojumu

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA PIEŠĶIR
NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI
ATBRĪVOJUMU
Balvu novada pašvaldība saskaņā
ar 2020. gada 2.aprīļa Ministru
kabineta
noteikumiem
Nr.180
“Noteikumi par publiskas personas
un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības
mantas
nomas maksas atbrīvojuma vai
samazinājuma piemērošanu sakarā
ar Covid-19 izplatību”” ir piešķīrusi
nomas maksas samazinājumu vai
atbrīvojumu šādiem komersantiem:
• SIA „DUETS ZA”;
• SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības
REHABILITĀCIJAS CENTRS”;
• Jeļena Golovneva.
Tā kā mācības notiek attālināti,
uzņēmumi, kas sniedz ēdināšanas
pakalpojumus
Balvu
novada
pašvaldības izglītības iestādēs, pilnā
apmērā atbrīvoti no telpu nomas
maksas un nomas maksas par
virtuves iekārtu izmantošanu: SIA
„SENDA DZ”, SIA „VALDOGS”.
Nomnieki, kuri vēlas pieteikties
nomas
maksas
atlaidei
vai
atbrīvojumam,
pašvaldībai
ir
jāiesniedz iesniegums atbilstoši MK
noteikumiem Nr. 180. Lai pieteiktos
valsts
atbalstam,
komersantam
vienlaikus
ir
jāatbilst
visiem
kritērijiem:
• komersanta
ieņēmumi
no
saimnieciskās darbības 2020.
gada martā, aprīlī vai maijā,
salīdzinot ar 2019. gada 12
mēnešu vidējiem ieņēmumiem
vai
to
mēnešu
vidējiem
ieņēmumiem, kuros komersants
faktiski darbojies laikposmā no
2019. gada 1. janvāra līdz 2020.

gada 1. martam, samazinājušies
par 30 %.
• komersantam
iesnieguma
iesniegšanas dienā nav Valsts
ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu parāda, kas ir lielāks
par EUR 1000, vai, ja parāds ir
lielāks, tam ir piešķirts samaksas
termiņa pagarinājums vai noslēgta
vienošanās par labprātīgu nodokļu
samaksu, vai noslēgts vienošanās
līgums;
• komersantam
uz
iesnieguma
iesniegšanas brīdi nav uzsākts
maksātnespējas process;
• komersantam
pēdējā
gada
laikā nav bijuši trīs vai vairāk
nomas maksas un citu saistīto
maksājumu kavējumi vai jebkādas
citas
būtiskas
neizpildītas
līgumsaistības pret iznomātāju.
Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs
vai vairāk nomas maksas un citu
saistīto maksājumu kavējumi,
iesnieguma iesniegšanas dienā
ir dzēstas visas uz 2020. gada 29.
februāri esošās parādsaistības
pret iznomātāju vai ir noslēgta
vienošanās ar iznomātāju par
saskaņotu
parādu
atmaksas
grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek
veikti saskaņā ar parādu atmaksas
grafiku.

sniegšanu tuvākajā apkārtnē esošajām
zemnieku saimniecībām un SIA.
Ir pagājuši trīs mēneši, un, pabeidzot
būvprojektu aktualizāciju, SIA “LVS
Building” drīzumā uzsāks būvdarbus.
Tos jāpaveic līdz 2021.gada 02.martam.
Šobrīd procesā ir būvuzraudzības
pakalpojuma iepirkums.
Projekta
mērķis
ir
uzlabot
konkurētspēju
un
dažādotu
uzņēmējdarbību
Balvu
novadā,
balstoties uz komersantu vajadzībām,
izveidot uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamo infrastruktūru, radīt
jaunas darbavietas un palielināt privāto
investīciju apjomu, veicot ieguldījumus
atbilstoši Balvu novada attīstības
programmas
2011.-2017.gadam
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai.
Plānotie
rezultāti
projektā
–
radīt vismaz 12 jaunas darba vietas,
nodrošināt, ka labumu gūs vismaz 6
komersanti, kā arī piesaistīt investīcijas
vismaz EUR 720 674,00 apmērā.
Projektam
apstiprinātās
attiecināmās izmaksas ir
EUR
847
315,86,
tanī
skaitā
ERAF
finansējums – 72,1 %.
Andris Vrubļevskis,
projektu koordinators

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS GRANTS
CEĻU PĀRBŪVE TURPINĀS
Pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā” katrai apašvaldībai ir noteikts
maksimāli
pieejamais
atbalsta
apmērs, kas tika aprēķināts, ņemot
vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu,
kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās
laukaugu platības. Balvu novada
pašvaldībai
no
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai pieejams
atbalsts 1,58 milj. euro apmērā.
2019.gada nogalē Balvu novada
pašvaldība Lauku atbalsta dienestam
pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā” ietvaros pabeidza 10 projektus
īstenošanu par 11 grants ceļu posmu
pārbūvi Balvu novada teritorijā.
Projekta grozījumu rezultātā radās
ietaupījums, un tika nolemts veikt vēl
viena ceļa posma pārbūvi.
Aizvadītajā nedēļā saņēmām no
Lauku atbalsta dienesta lēmumu

Papildus informācijai,
terezija.zaceva@balvi.lv vai
26370519.

5.

par projekta pieteikuma Nr.1907-A00702-000090 “Balvi – Verpuļeva
– Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve,
2.kārta” apstiprināšanu.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas EUR 57776,46, no tām
90% apmērā tiek piešķirts publiskais
finansējums EUR 51998,81 un Balvu
novada
pašvaldības
finansējums
10% apmērā EUR 5780,65. Projekta
ietvaros plānots veikt ceļa 0,785 km
posma pārbūvi. Būvdarbus plānots
pabeigt šī gada rudenī.
Balvu
novada
pašvaldība
atvainojas par sagādātajām neērtībām
būvdarbu veikšanas laikā un aicina
iedzīvotājus būt saprotošiem un aktīvi
līdzdarboties būvdarbu veikšanas
laikā. Vispārīgo informāciju var iegūt,
zvanot projekta vadītājai Irēnai
Začevai, mob. 26327162 vai rakstot
irena.zaceva@balvi.lv.
Irēna Začeva,
projektu vadītāja
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BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldības kustamo mantu – arklu
T-25, inventāra Nr. 321007-3. Izsoles
sākumcena – EUR 130.00 (viens simts
trīsdesmit 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
29.jūnija plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 29.jūnija plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 13.00 (trīspadsmit
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
30.jūnijā plkst. 10.20.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldības
kustamo
mantu
–
kartupeļu stādītāju KC270, 25992
inventāra
Nr.
43810.
Izsoles
sākumcena – EUR 250.00 ( divi simti
piecdesmit 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
29.jūnija plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 29.jūnija plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 25.00 (divdesmit
pieci 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
30.jūnijā plkst. 10.10.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldības
kustamo
mantu
–
kartupeļu racēju (divrindu), inventāra
Nr. 321006, izlaides gads 1987. Izsoles
sākumcena – EUR 520.00 ( pieci simti
divdesmit 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
29.jūnija plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 29.jūnija plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 52.00
(piecdesmit divi 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
30.jūnijā plkst. 10.50.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldības
kustamo
mantu
–
kultivatoru T-25, inventāra Nr. 3210074. Izsoles sākumcena – EUR 170.00 (
viens simts septiņdesmit 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
29.jūnija plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 29.jūnija plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 17.00
(septiņpadsmit 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
30.jūnijā plkst. 10.30.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldības
kustamo
mantu
–
pļaujmašīnu T-25,
inventāra Nr.
321007-5. Izsoles sākumcena – EUR
130.00 ( viens simts trīsdesmit 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
29.jūnija plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 29.jūnija plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 13.00 (trīspadsmit
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
30.jūnijā plkst. 10.40.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldības kustamo mantu – vagotāju
arklu OKN-8, inventāra Nr.320956.
Izsoles sākumcena – EUR 160.00
(viens simts sešdesmit 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
29.jūnija plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 29.jūnija plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 16.00 (sešpadsmit
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
30.jūnijā plkst. 10.00.
Balvu
novada
pašvaldība
izsola atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldībai piederošu nedzīvojamo
telpu – garāžu Nr.3 Liepu ielā 1B, Balvos,
Balvu novadā, 101,70 m2 platībā, telpu
grupas kadastra apzīmējums 3801
001 0301 001 003. Izsoles sākumcena
– EUR 0,33/m2 (nulle euro, 33 centi par
kvadrātmetru), 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 29.jūnija līdz
2020. gada 6.jūlija plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A. Šajā

6.

pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati t.26370519.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
7.jūlijā plkst. 12.00.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu novadā
ar kadastra apzīmējumu 3846 004
0044, 0,7003 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 56.00 (piecdesmit
seši euro, 0 centi). Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv.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. jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.11.40.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu novadā
ar kadastra apzīmējumu 3846 004
0193, 0,666 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 53.00 (piecdesmit
trīs 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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.11.30.
Balvu novada pašvaldība mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu Balvu
pagastā, Balvu novadā ar kadastra
apzīmējumu 3846 004 0194, 1,35 ha
platībā. Nomas tiesību sākumcena –
EUR 97.00 (deviņdesmit septiņi euro, 0
centi). Iznomāšanas termiņš – 6 (seši)
gadi.
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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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.10.10.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes vienību
Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā ar
kadastra apzīmējumu 3848 003 0085,
8,1494 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 530.00 (pieci simti
trīsdesmit 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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.11.50.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Bērzkalnes pagastā,
Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu
3848 004 0316, 0,6 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 50.00
(piecdesmit 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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci

euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.11.20.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Bērzkalnes pagastā,
Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu
3848 007 0018, 4,0 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 261.00 (divi
simti sešdesmit viens 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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.11.10.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Bērzpils pagastā, Balvu
novadā ar kadastra apzīmējumu 3850
006 0136, 1,2 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 85.00 (astoņdesmit
pieci 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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.11.00.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Bērzpils pagastā, Balvu
novadā ar kadastra apzīmējumu
3850 007 0216, 1,0 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 74.00

(septiņdesmit četri 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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.10.00.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Briežuciema pagastā,
Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu
3852 004 0159, 0,9 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 67.00
(sešdesmit septiņi 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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.10.50.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Vectilžas pagastā, Balvu
novadā ar kadastra apzīmējumu 3890
005 0164, 0,3 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 31.00 (trīsdesmit
viens 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

7.

29.jūnija
līdz
2020.gada
6.jūlija
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.10.40.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Vectilžas pagastā, Balvu
novadā ar kadastra apzīmējumu 3890
006 0042, 1,0 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 72.00 (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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.10.30.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola nomas tiesības uz zemes
vienību
Vīksnas
pagastā,
Balvu
novadā ar kadastra apzīmējumu
3894 007 0182, 4,0 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 263.00 (divi
simti sešdesmit trīs 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.jūnija līdz
2020.gada 6.jūlija plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi) 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
7.jūlijā plkst.10.20.
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
17.jūnijā plkst.17:00 Velotrips,
ko organizē Balvu Bērnu un jauniešu
centrs. Pulcēšanās braucienam
Balvu Bērnu un jauniešu centra
pagalmiņā, līdzi ņemot velo, ūdeni
un kādu našķi.
18.jūnijā plkst.9:00 Nodarbības
jaunajiem vecākiem Balvu slimnīcā
“Māmiņu
skola”,
nodarbības
tēma “Krūts ēdināšana”. Obligāta
pieteikšanās, zvanot 26554147.
Maksa par nodarbību 5,00 EUR
(māmiņai vai pārim).
23.jūnijā plkst.18:00 Kopīga Līgo
vakara noskaņa laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra dziedot,
dejojot, muzicējot un klausoties
kopā ar “Notiņām”, “Balvu Vilciņu”,
“Pīlādzi”, “Balvu teātri” un Igauņu
ģimenes kapelu no Gaigalavas.
29.jūnijā plkst.11:00 Lekcija
“Ko darīt esot smagā emocionālā
krīzē un pazemojošās attiecībās?”
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
Lekciju vadīs psihoterapeite Iveta
Gargurne. Tēmas – iespējāmās varas
un kontroles taktika, vardarbības
cikls, vai atrodos bīstamās attiecībās,
iespējamie, personiskie resursi
vardarbīgu attiecību pārvarēšanai.
Gaidītas tiek sievietes no Balvu,
Viļakas, Baltinavas un Rugāju
novadiem.
Tiks
nodrošināts
transports. Pieteikšanās – 28301540.
BĒRZKALNES PAGASTĀ
20.jūnijā plkst.19:00 Ielīgosim

Jāņus Bērzkalnē Bērzkalnes estrādē.
Piedalās Rubeņu ciema dramatiskais
kolektīvs un Beņislavas lauku kapela
“Lazdukalns”.
BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
21.jūnijā plkst.16:00 Tematisks
Saulgriežu koncerts Briežuciemā pie
tautas nama. Muzicē grupa “Rolise”.
KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
21.jūnijs Vasaras saulgriežu
ieskandināšana Krišjāņos.Plkst.10:00
Pie tautas nama - Zaļais tirdziņš.
Plkst.12:00 Pie tautas nama
aicina visus piedalīties “Dārgumu“
meklēšanas spēlē “Slēpņo Krišjāņos”
(Spēlē aicināti iesaisties individuālie
slēpņotāji, komandas un ģimenes).
Slēpņošana būs iespējama arī
turpmāk,
iepriekš
sazinoties
ar kultūras darba organizatori.
Plkst. 15:00 Pie tautas nama muzikāls
sveiciens “Kas tos Jāņus ielīgoja”.
LAZDULEJAS PAGASTĀ
21.jūnijā plkst.20:00
Jāņu
ielīgošanas koncerts ar
vokālo
ansambli “Vālodzīte” un skaistām
dziesmām Jura Ķirsona izpildījumā
Lazdulejas pagasta estrādē.
4.jūlijā pulkst.12:00 Bērnības
svētku pasākums Lazdulejas pagasta
sporta laukumā. Programmā jaunā
bērnu rotaļu laukuma atklāšana
kopā ar biedrību “Balvu teātris”.
Pārsteiguma dāvanas pirmskolas
bērniem.

TILŽAS PAGASTĀ
Tilžas pagasta iedzīvotāji tiek
aicināti
piedalīties
virtuālajā
fotoizstādē ar fotogrāfijām, kurās
atspoguļojas
Līgo
svinēšanas
tradīcijas konkrētā pagalmā, pļavā,
ezermalā t.c. Fotogrāfijas no 20.25.jūnijam
jāpublicē
Facebook
savā, kolektīva vai iestādes kontā,
pievienojot tēmturi #manasētalīgo,
vietas nosaukumu, fotogrāfa vārdu,
datumu.
21.jūnijā plkst.22:20 Saulgriežu
ugunskura
iedegšana
Tilžas
brīvdabas estrādē. Ievērojot noteikto
distancēšanos, ugunskura rituālā
jāņabērni varēs piedalīties klātienē, kā
arī varēs vērot to tiešraidē Facebook
lapā “Tilžā notiek labas lietas”.
22.jūnijā Amatierteātris “Spogulis”
Facebook lapā “Tilžā notiek labas
lietas” izsludina konkursu “Vai pazīsti
“Silmaču” ļaudis?”, bet jauniešu
dramatiskais pulciņš “Spogulēni”
piedāvās videofilmiņu “Svini Jāņus
ar skaidru prātu”. Konkursa pirmo
triju pareizo atbilžu autoriem balvās
“Silaču” medus, Bebenes tabaka un
šūname adatine no Ābrama nastas.
23.jūnijā no plkst.19:00-23:00
aicina piedalīties virtuālā Jāņu
vainagu parādē, vainagu fotogrāfijas
publicējot Facebook savā, kolektīva vai
iestādes kontā, pievienojot tēmturi
#vainaguparādeTilžā. Uz Pēteriem
tiks izlozēti trīs parādes dalībnieki,
kuri saņems balviņas (28.06.
plkst.19:00 Tilžas estrādē).

VECTILŽAS PAGASTĀ
20.jūnijā plkst.10:00 Radošā
darbnīca. Dabas materiālu dekori
– zāļu paklāji, Saules rakstu zīmes
gatavošana, vainagu pīšana. Pirms
Jāņiem vācamie ārstniecības augi.
“Pušķis Līgai” (no lauku ziediem),
“gatavojam stabulīti”
(stabules
izgatavošana no kārkliem).
Līdz jūnija beigām - Apglezno
un nobildē arī Tu savu pastkastīti!
Atjauno novecojušo vai darini jaunu!
Kultūras pasākumu organizatore
gaidīs foto pirms un pēc pārvērtībām!
Labākajiem būs pārsteiguma balvas!
VĪKSNAS PAGASTĀ
18.jūnijā
plkst.18:00
Amatiermākslas kolektīvs “Krams”
ielūdz uz “Pieturvietas” pasākumu
“Kramam izauguši svētki” Vīksnas
pagasta bērnu rotaļu laukumā.
Projekts tapis ar biedrības “Ritineitis”
ziedotāju atbalstu.
22.jūnijā plkst.19:00 Saulgriežu
ielīgošanas koncerts kopā ar
kapelu “Aizezeres muzikanti” un
folkloras kopu “Olūts” laukumā
pie Vīksnas pagasta pārvaldes.
Ievērosim distanci, līgosim kopā!
Īpaši nelabvēlīgu laika apstākļos,
pasākums notiks Tautas namā. Ieeja
brīva.
Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti
ievērot 2 metru distanci un vispārējos
epidemioloģiskos
norādījumus.
Pasākumos tiks fotografēts un filmēts.

Foto konkurss
bērniem “Mani
vasaras mirkļi kopā ar
grāmatu”
Fotogrāfijas

jāiesniedz

Balvu

Centrālajā bibliotēkā abonementā
bērniem vai jāsūta uz e-pastu
ligita@balvurcb.lv
un

diana@balvurcb.lv

līdz

17.augustam.
Iesniedzot fotogrāfijas, jānorāda
šāda informācija:
1. Iesūtītāja

vārds,

vecums,

uzvārds,
e-pasts,

kontakttālrunis;
2. Daži teikumi par to, ko Tev
nozīmē grāmata.
Iesniegtie darbi būs apskatāmi
Balvu Centrālajā bibliotēkā no
2020.gada 1.septembra.
Labākā

darba

PĀRSTEIGUMA

autoram
BALVA

no

bibliotēkas!
Sīkāka informācija – 64520218,
64522160

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.

Atbalsta zelta, sudraba,
bronzas liecību
ieguvējus!
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
vadība, audzēkņi un viņu vecāki
saka sirsnīgu paldies saviem
sadarbības partneriem “Velku
biedrībai”, jo īpaši Ivaram
Velkam un Liānai Velkai, un
organizācijai “Star of Hope
Finland” par sniegto atbalstu
un naudas ziedojumiem (no
EUR 40 – EUR 90 apmērā) mūsu
skolas jauniešiem mācību gadu
noslēdzot.
Tika atbalstīti jaunieši, kuri
ieguva
zelta,
sudraba
un
bronzas liecību, un jaunieši,
kuri sevi pierādīja, piedaloties
starpnovadu un valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs.
Naudas ziedojumi jauniešiem
ir lieliska motivācija tiekties
būt atbildīgiem, mērķtiecīgiem
un zinātkāriem. Jaunieši šo
ziedojumu izmantos pārdomāti
un lietderīgi, tas viņiem ir
liels atbalsts, uzsākot vasaras
brīvlaiku.
Pateicībā skolas direktore
Biruta Vizule

Ziemeļlatgales
mākslinieku konkurss –
izstāde!
Lai
saglabātu
nākamajām
paaudzēm šodienas mākslas
vērtības un papildinātu muzeja
krājumu,
Balvu
Novada
muzejs aicina māksliniekus,
kas savā sirdī jūtas piederīgi
Ziemeļlatgalei, iesniegt darbus
konkursam – izstādei, kura
notiks šā gada decembrī.
Tēma – “Mana Ziemeļlatgale”.
Iesniegšanas termiņš – 2020.
gada 1.decembris
Katrs autors var iesniegt līdz 3
darbiem. Tie var būt gan jauni,
gan iepriekšējos gados radīti
mākslas darbi.
Profesionāla un atbildīga žūrijas
komisija izlems, kuri darbi tiks
iepirkti
muzeja
krājumam.
Balvu fondu veido muzeja
apmeklētāju ziedojumi.
Ar konkursa nolikumu varēs
iepazīties Balvu Novada muzeja
mājas lapā http://muzejs.balvi.lv/
no 1.jūlija.

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.

