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4. (227.) numurs

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

SVEICAM ARVI VILKASTI AR OLIMPISKO ZELTU!

Aptauja par Sociālā dienesta sniegto sociālo palīdzību,
sociālajiem pakalpojumiem un
iestādes darba kapacitāti

15.februārī Latvijas bobsleja pilots
Oskars Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti

Balvu

un Jāni Strengu, svinīgā ceremonijā
Siguldā

saņēma

olimpisko

2014.gada

spēļu

zelta

Balvu

minūtes

medaļas

aptaujas

aizpildīšanai.

Ar izstrādātās aptaujas palīdzību
novada

dienests

pašvaldības

sociālo

ar patiesu prieku un lepnumu sveica
Sporta

skolas

absolventu ARVI VILKASTI, pasniedzot
īpašu piemiņas dāvanu – koka kasti
ar Balvu vilka simboliku un pildītu ar
dažādiem Balvu novada labumiem,
vēlot, lai Balvu vilks dod spēku,
enerģiju un veiksmi turpmākajiem
startiem!
Lepojamies un sveicam Arvi Vilkasti
ar Soču olimpisko zeltu!

noskaidrot

palīdzību,

sociālajiem

pakalpojumiem un iestādes darba

Foto no personīgā arhīva.

Balvu

vēlas

iedzīvotāju novērtējumu par sniegto

domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
baltinavieti,

pašvaldības

Sociālais dienests aicina veltīt dažas

Soču

četriniekiem.
Arī

novada

Soču olimpiskais čempions Arvis Vilkaste ar Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru pēc apbalvošanas ceremonijas Siguldā.

kapacitāti. Aptauja ir anonīma, un
tajā sniegtās atbildes tiks izmantotas
tikai apkopotā veidā, un iegūtie
secinājumi tiks izmantoti sociālo
pakalpojamu kvalitātes uzlabošanai.
Aptauja

pieejama

www.balvi.

lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/
socialais-dienests/sociala-dienestaaktualitates

ZEMKOPĪBAS MINISTRA VIZĪTE BALVOS
Šī gada 13. februārī zemkopības

eksportā arī ir pozitīvi rezultāti, bet ir

būs ierobežojumi materiāltehniskās

saņemtu kompensāciju par dzīvnieku

ministrs Kaspars Gerhards reģionālās

arī negatīvās lietas -saimniecību skaits

bāzes nodrošināšanai, kas ļaus lielāku

radītajiem postījumiem.

vizītes laikā Balvos tikās ar Balvu

ir samazinājies no 800 tūkst. līdz 57

atbalstu saņemt mazajām un vidējām

novada

priekšsēdētāju

tūkst., iedzīvotāji pamet laukus, jo īpaši,

saimniecībām.

Aigaru Pušpuru un deputāti Aiju

kā zināms, tas skar Latgales reģionu,

Runājot

Mežali, kā arī novada iedzīvotājiem

pierobežu. Lielā mērā, protams, tas

lauksaimniecībai

un lauksaimniekiem, lai informētu

izskaidrojams ar to, ka nosacījumi

un diskutētu par Eiropas Savienības

Latvijas zemniekiem, īpaši pēdējos

dzīvnieku

postījumiem,

(ES)

3-4

informēja,

ka

daudzgadu

budžetu,

klimata

gados,

nav

bijuši

pietiekami

pārmaiņām un Eiropas zaļo kursu,

taisnīgi attiecībā pret pārējiem mūsu

kā arī par lauksaimniecības nozares

konkurentiem ES. Mūsu mērķis ir

aktualitātēm Latgalē un tieši Balvu

panākt, lai tiek nodrošināti vienādi

novadā.

atbalsta līdzekļi, kādi ir citām ES

Ministrs

klātesošos

informēja

valstīm.

Pie

tā

mēs

strādājam,

par nozares politiku nākamajā ES

tāda ir arī valdības pozīcija,” teica

plānošanas periodā no 2021. līdz 2027.

K.Gerhards, uzsverot, ka diskusijas

gadam. Ministrs uzsvēra, ka svarīgi

par lauksaimniecības politiku 2021.-

radīt tādus apstākļus, lai saglabātu

2027.gadam

gan lielās, gan mazās saimniecības,

vērā viedokļu dažādību, Apvienotās

jo tās veido lauku vidi, ainavu, sociālo

Karalistes izstāšanos no ES un citus

nodrošinājumu. Budžetā tiek plānots

faktorus.

iezīmēt

atbalstu

tieši

mazajām

būs

Iedzīvotāji

smagas,

izmantoja

tikties ar ministru un aktīvi uzdeva
sev

interesējošos

jautājumus

gan

jau šobrīd visā Eiropā ir prioritāte.

par bioloģisko saimniekošanu, gan

Mērķis nākamajā plānošanas periodā

platību maksājumiem, gan dzīvnieku

ir lauku saimniecībām dot atbalstu,

nodarītajiem postījumiem un medību

lai saglabātu un attīstītu ražošanu,

nozari,

veidojot ilgtspējīgu ģimenes biznesu.

problēmām.

“Aptuveni
ES

budžeta

29%
ir

lauksaimniecības

no

kopējā

atvēlēti

kopējai

politikai.

Mēs

gan

arī

kūdras

nozares

Zemkopības ministrs atklāja, ka
tiek

plānots

pieaugums

atbalsta

par

maksājuma

EUR

40

par

saimniecībām,

ha

dzīvojam kopējā telpā, esam pilntiesīgi

bioloģiskajām

ES dalībnieki, no Eiropas naudas

tiek diskutēts par platību maksājumu

Latvijas lauki ir saņēmuši gandrīz

pārdali,

7 miljardus. Ir bijušas labas lietas -

lauksaimniekiem

ražošanas apjoms pieaudzis 10kārtīgi,

Lielajām

atbalstu
–

tāpat

jaunajiem
30

saimniecībām,

iedzīvotājiem

par

nodarītajiem
sarunas

institūcijām

ministrs
ar

dabas

turpinās,

lai panāktu vienošanos šajā jomā.
Jo, tā piemēram, Igaunijā, ir atļautas

atbalsts, kā arī tika pausti viedokļi par
kūdras nozari, par kūdras resursu
pārvaldību, turpmāko nozares likteni.
Dienas otrajā pusē K. Gerhards
apmeklēja

saimniecības

Balvu

un

Rugāju novados, Eiropas Komisijas

licencētas zosu medības, kas nodara

(EK) kampaņas “Mans reģions, mana

vislielākos

Eiropa, mana nākotne” pasākuma

postījumus

sējumiem.

Šobrīd Dabas aizsardzības pārvaldē

“Laiks

ir

kaimiņmājā?” ietvaros.

iespēja

rakstīt

iesniegumu,

lai

laukiem!

Ko

Eiropa

dara

iespēju

bioloģiskajām

kuras

arī biškopības nozarei nepieciešamais

ar

ņemot

un vidējām saimniecībām, kā arī
saimniecībām,

aizsardzības

Tāpat tikšanās laikā tika uzsvērts

EUR/ha.
iespējams,

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

domes

Ministrs K.Gerhards uzklausīja iedzīvotāju jautājumus un aicināja zemniekus paust
savu viedokli arī caur asociācijām un citām organizācijām, lai līdz gada beigām kopīgi
izstrādātu visu interesēm atbilstošu daudzgadu budžeta plānu.
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NOTEIKTI TRANSPORTLĪDZEKĻU
SATIKSMES IEROBEŽOJUMI

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ, no 24.februāra ir noteikti transportlīdzekļu
satiksmes

ierobežojumi

uz

Balvu

novada

pašvaldības

autoceļiem

transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.
Balvu novada pašvaldības autoceļi, kuriem noteikti transportlīdzekļu
satiksmes ierobežojumi:
Balvu pagastā:
Naudaskalns – Ozolsala;
Reči – Balvi;
Naudaskalns – Silamala;
Silamala – Dūrupe;
Naudaskalns – Lemešava;
Lācupe – Dzeņulauza;
Lemeševa – Stepjugabali.

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

PATĪKAMAIS MIJAS AR NEGATĪVO

Bērzkalnes pagastā:

Pēdējās nedēļās, kā jau ierasts, pašvaldībā risinājušies gan pozitīvi, gan ne tik

Aizpurve – Moziņķi;
Bērzkalne – Ploskena;
Bērzkalne – Taureskalns;
Silakrogs – Lazdukalns;
Vējava – Brieževa;
Silakrogs – Auzāji;
Elkšņeva – Mūrova;
Bērzkalne – Užgova;
Elkšņeva – Brieževa.

patīkami notikumi.
Liels gandarījums par to, ka Būvniecības valsts kontroles birojs ir pieņēmis
ekspluatācijā Balvu Kultūras un atpūtas centru. Ir renovēta vēsturiskā mūra ēka,
un tai klāt nākušas divas stiklotas piebūves, kuras mūsu dejotāji un dziedātāji varēs
izmantot mēģinājumiem, kā arī šīs zāles varēs izmantot dažādiem pasākumiem.
Lai pilnvērtīgi sāktu organizēt kultūras pasākumus un atvērtu Kultūras un
atpūtas centru apmeklētājiem, vēl tomēr ir nepieciešams iegādāties krēslus, kā
arī aprīkot skatuvi ar skaņu un gaismu. Visi šie darbi ir procesā un noteikti būs ar

Bērzpils pagastā:

pozitīvu iznākumu.

Mūramuiža – Sola;
Stacijas iela - Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;
Golvari – Zosuļi;
Golvari – Kononi;
Viškuļi- Baka;
Beļauski- Viškuļi;
Līdumnieki- Liepnīte;
Golvari-Keiba;
Zosuļi-Auziņi;
Saksmale-Atkritumu izgāztuve;
Viškuļi -Vecais Ičas tilts;
Pāliņi -Domopole;
Silamuiža-Dārza iela;
Markova-Bērzieši-AugstariDomopole;
Augstari-Polders.

Apmeklējot pēdējā laika kultūras pasākumus, redzu un priecājos, ka mūsu
pašdarbības kolektīvi ir kvalitatīvi, radoši un ar pilnu atdevi strādājuši, lai priecētu
savus skatītājus un klausītājus. Neapšaubāmi, ir pienācis laiks turpināt šo darbu
jaunajās kultūras un atpūtas centra telpās. Un tas notiks jau pavisam drīz!
Pozitīvos notikumus aizēno šo pēdējo divu nedēļu laikā skaļi izskanējušais
Tilžas pagasta vārds, diemžēl negatīvā nokrāsā - par iedzīvotāju savstarpējām
nesaskaņām un pagasta pārvaldnieces piemērotību amatam.
Aizvadītajā nedēļā deputāti un pagasta iedzīvotāji tikās kārtējā domes komiteju
sēdē, lai dzirdētu pagasta iedzīvotāju abu pušu viedokļus par paveiktajiem un
nepaveiktajiem darbiem pagastā, par konkrētiem iebildumiem pret pagasta
pārvaldnieci, viņas darbu.
Jāteic, ka galvenā problēma, kas atklājās, ir komunikācija – iespējams,
neprofesionāla un ne pietiekami bieža un saprotama. Pēc pieredzes zinu, ka ne
vienmēr visu iespējams izdarīt perfekti vai tā, kā sākotnēji plānots, ko ietekmē
gan resursu pieejamība, gan citi apstākļi. Tomēr vēlos uzsvērt, ka katram pagasta

Briežuciema pagastā:

un iestādes vadītājam ir jāprot un jāmācās runāt, informēt un izskaidrot saviem

Dambergi- Ploskene- Augstasils;
Dambergi- Kļavusala;
Dukuļeva – Ostrolīdumi.

iedzīvotājiem un apmeklētājiem tiem interesējošie jautājumi, jārisina problēmas.
Situācija Tilžas pagastā nav vienkārša, nav noslēpums, ka saspringta gaisotne
un iedzīvotāju “dalīšanās” pastāvējusi jau ilgāku laiku, kas šobrīd, šķiet, sasniegusi

Kubulu pagastā:

kulmināciju, tomēr vai situāciju un iedzīvotāju savstarpējās attiecības uzlabos

Sita – Briedīši;
Sita – Kozlova;
Stirnusala – Sita;
Stacija – Celmene;
Steķentava – Pērkoni;
Gobusala – Guznava;
Vladimirova – Sita;
Salmaņu kapi – Romūksti;
Bankas ceļš;
Celmenes kaltes ceļš;
Druvenieki – Zači;
Slūžu ceļš;
Svētleja –Kvieši.

pagasta pārvaldnieka maiņa?! Vai ar to zudīs personiskās antipātijas vienam pret
otru un uzlabosies dzīve pagastā? Šie jautājumi paliek atklāti.
Man, kā novada vadītājam, svarīgi, lai visi pagasti attīstītos vienmērīgi. Mūsu
novads nav liels, un ir jāatrod kompromiss, kā sadzīvot visiem, neaizskarot
neviena godu un cieņu.

Krišjāņu pagastā:
Krišjāņi-Krampiņas-RunceneKrišjāņi;
Runcene-Mežupe;
Mežupe-Purviņas.
Lazdulejas pagastā:
Ķīļi- Orlovas vārti;
Egļuciems- Petrovka;
Nobrauktuve uz Liepām;
Nobrauktuve uz Zirgadobi.
Tilžas pagastā:
Miza- Pakalnieši;
Pakalnieši- Baldonis;
Plēsums- Keiba;
Pakalnieši –Sīviņš;
Ločmelis- Kāpessila kapi;
Graudumnieks- Denisovs;
Zelčs I.-. Komplekss;
Miza -Stalīdzāns P.;
Krasts iela –Spirģu ceļš;
Kapi –Gabrāns;
Stangas- Zelčs E.;
Indriks- Celmiņš;
Tilžas kapi- Meteņi;
Plēsums - Toki - Keiba – Tilža;
Pakalnieši- Barbāns;
Pauļinš – Barbāns;
Ūdrenes ceļš;
Brakovska - Ločmelis.
Vectilžas pagastā:
Sudarbe - Orlovas vārti;
Sudarbe – Grūznis;
Pulksteņi – Sāvani;
Vectilža – Medņusala;
Tilts - Tilžas pagasts;
Krutova - Lutenānu kapi.
Vīksnas pagastā:
Vīksna – Zaļmežnieki;
Sprogas – Oknupe-Pokuļeva;
Smiltene – Oknupe;
Derdziņi – Derdziņu kapi;
Ukraina – Kačupe;
Kačupe – Aizezere;
Sprogas – Sprogu ezers;
Kačupe –Kačupes kapi;
Vīksna – Valentinova;
Mežarija – Aizezere.
Jautājumu
un
neskaidrību
gadījumā sazināties ar Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskās nodaļas
vadītāju
Aleksandru
Sņegovu
(T:28673272) vai arī vērsties attiecīgajā
pagasta pārvaldē.

IEDZĪVOTĀJIEM IR JĀREĢISTRĒ
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
Pirms
gada
Balvu
novada
pašvaldība
izdeva
saistošos
noteikumus
“Par
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
un lietošanas kārtību Balvu novadā”,
lai novērstu vides piesārņošanu un
nodrošinātu regulāru notekūdeņu
izvešanu un novadīšanu centralizētajā
kanalizācijas sistēmā. Šie noteikumi ir
2.

saistoši gan fiziskām, gan juridiskām
personām.
Atgādinām svarīgāko par šiem
noteikumiem!
Tātad decentralizētās kanalizācijas
sistēma ir iekārtu kopa (individuālās
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas,
kuru jauda nepārsniedz 5 m3/
diennaktī,
krājrezervuāri,
septiķi,
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nosēdatakas, biotanki, u.c.), kas tiek

dienestā

izmantota

darbības veicējam, kā arī reģistrētam

Ja pakalpojuma sniegšanas laikā

īpašniekiem veikt sistēmas pārbūvi

individuālo

notekūdeņu

apsaimniekošanā.

(VID)

kā

saimnieciskās

noliet kategoriski aizliegts.

ekspluatācijas prasībām, kā arī prasīt

VID kā nodokļu maksātājam. Persona

ir bijuši neparedzēti starpgadījumi,

vai jaunas sistēmas izbūvi vai iekārtu

Izvešanas biežums

nedrīkst

asenizators par to izdara piezīmi

uzstādīšanu,

Minimālo notekūdeņu izvešanas

administrēto nodokļu parāds, kas

reģistrācijas žurnālā.

kanalizācijas sistēmas ikgadējā vai

biežumu no krājtvertnēm nosaka pēc

būt

VID

vai

pašvaldības

kopsummā pārsniedz EUR 150.

Līdz

kārtējā

gada

1.februārim

formulas: I = B/A, kur I –krājtvertnes

Asenizatoram ir jābūt noslēgtam

izvešanas biežums gadā (reizes), B –

līgumam ar PA “SAN – TEX” – Balvu

pašvaldības

personu kopējais ūdens patēriņš gadā

pilsētā, vai pagasta pārvaldi – pagastu

rakstveida deklarāciju par iepriekšējā

(m3), pieņemot, ka vienas personas

ciemos,

saimnieciskajā

ūdens patēriņš ir 1 m3/mēnesī vai arī,

sniegšanas vietas, par decentralizēto

notekūdeņu un nosēdumu apjomu

izmantojot datus, (tiek nolasīts no

kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves

konkrētajā

ūdens skaitītāja) par faktisko ūdens

atkritumu

izņemot

noteikumos pievienoto veidlapu, kuru

patēriņu; A –tvertnes tilpums m3.

gadījumus,

decentralizēto

iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai

Minimālais
nosēdumu

notekūdeņu,
izvešanas

biežums

no septiķa ir viena reize gadā, ar

atkarībā

ja

pakalpojumu sniedz PA “SAN – TEX”
Protams,
sniegšanai

nosēdumu

vai

dūņu

izvešanas

ar

jābūt

darbu,

pakalpojuma

gadā

teritorijā

izvesto

saskaņā

paredzētu

nepieciešams

iesniedzot

specializētu

ar

reģistrēties,

rakstveida

iesniegumu

Balvu novada pašvaldībā.
Kanalizācijas sistēmu reģistrācija,

transporta līdzekli.
Pēc

uzturētājiem

Lai asenizators varētu veikt šo

asenizatoram

vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.

reģistra

elektroniski.

vai pagasta pārvalde.
nodrošinātam

notekūdeņu,

pakalpojumu

pieņemšanu,

nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir
Minimālais

no

asenizators iesniedz Balvu novada

kanalizācijas

kontrole un uzraudzība

notekūdeņu

biežums no rūpnieciski izgatavotām

savākšanas

noformē

Īpašniekiem ir pienākums reģistrēt

attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos

pakalpojumu kvīti divos eksemplāros,

decentralizēto kanalizācijas sistēmu,

notekūdeņus novada vidē un kuru

kur 1 izsniedz klientam, bet otru glabā

aizpildot decentralizētās kanalizācijas

kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/

savā lietvedībā. Kvītis tiek numurētas

sistēmas reģistrācijas apliecinājumu

diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar

viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši

(saistošo noteikumu pielikumā).

iekārtas

ražotāja

īpašnieku,

piekļūt

decentralizētās kanalizācijas sistēmai,
lai veiktu tās tehniskā nodrošinājuma
un

apsaimniekošanas

prasību

izpildes kontroli, pieprasīt atskaites
par izvesto notekūdeņu apjomu no
asenizatoriem.
Par

šo

noteikumu

noteikto

notekūdeņu un nosēdumu izvešanas
minimālā biežuma neievērošanu –
izsaka brīdinājumu vai naudas sodu
– fiziskās personas līdz 350,00 eiro,
juridiskās personas – līdz 500,00 eiro.
Par asenizatoram noteikto prasību
neievērošanu

izsaka

brīdinājumu

vai uzliek naudas sodu – fiziskajām

tiek sagatavots elektroniski.

decentralizētās kanalizācijas sistēmā

personām

uzkrāto

atkārtotu šo prasību neievērošanu

Asenizatoram ir jābūt reģistrētam
Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu

notekūdeņus
tikai

asenizators

pakalpojumu

kvītī

nolej

norādītajā
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IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS LĪDZFINANSĒJUMAM MĀJU PIESLĒGŠANAI
CENTRALIZĒTAJAM ŪDENSVADAM UN/VAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Kā pēdējos gados, tā arī šogad Balvu
novada pašvaldība ir izsludinājusi
pieteikšanos
līdzfinansējuma
saņemšanai centralizētā ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai.
Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki
tiek aicināti iesniegt pieteikumus
pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai līdz 2020. gada 24. aprīlim
Pašvaldības
līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir
tiesīgas saņemt fiziskas personas,
kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu
novada administratīvajā teritorijā
un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu
novada teritorijā esošam īpašumam.
Pašvaldības
līdzfinansējums
tiek piešķirts pieslēguma izbūvei
nepieciešamo materiālu apmaksai,
bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai.
Pašvaldības
līdzfinansējumu

var saņemt nekustamā īpašuma
īpašnieks,
kura
nekustamais
īpašums, pieteikuma par pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanu
iesniegšanas dienā, atbilst šādiem
nosacījumiem:
• pretendents
vēlas
izbūvēt
pieslēgumu
vienlaicīgi
ūdensvadam un kanalizācijai;
• pretendents
vēlas
izbūvēt
pieslēgumu tikai kanalizācijai;
• pretendentam jau ir noslēgts
līgums
par
kanalizācijas
izmantošanu vai ir izbūvētas
lokālās attīrīšanas iekārtas, bet
vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai
ūdensvadam.

pārbūve vai nojaukšana (izņemot
septiķus, ja tos ir iespējams
pārbūvēt kanalizācijas sistēmas
nepieciešamajā sastāvdaļā);
• jaunas ūdensapgādes sistēmas
izbūve, ja nekustamajā īpašumā
jau ir pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai;
• jaunas
kanalizācijas
sistēmas
izbūve, ja nekustamajā īpašumā
jau ir pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs
izsniedzis
tehniskos
noteikumus jaunas kanalizācijas
sistēmas izbūvei.
Lai
pieteiktos
līdzfinansējuma
saņemšanai,
pretendentam
līdz
2020.gada 24.aprīlim Balvu novada
pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos,
Balvu nov., LV-4501, 2.stāvā, 29.kab.)
vai pagasta pārvaldēs jāiesniedz:
• pieteikums;
• saistošo noteikumu 10.punktā

Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
• lietus notekūdeņu kanalizācijas
būvniecība vai pārbūve;
• esošās
ūdensapgādes
un
komunālo
notekūdeņu
kanalizācijas sistēmas vai tās daļas

norādīto

kategoriju

apliecinoši

dokumenti, ja tie nav pieejami
pašvaldībā.
Papildus informāciju var saņemt
pa tālruni + 371 29113054 vai +371
28673272.
Balvu
gada

novada

8.martā

dome

pieņēma

2018.

saistošos

noteikumus Nr.10/2018 ““Par Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru

nekustamo

pieslēgšanai

īpašumu

centralizētajam

ūdensvadam

un

sadzīves

kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka,
ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo
māju

pieslēgšanu

ūdensapgādes

centralizētajai

un/vai

kanalizācijas

sistēmai, lai veicinātu privātā sektora
māju

pieslēgšanu

centralizētajiem

tīkliem. Saistošie noteikumi stājās
spēkā 2018.gada 13.aprīlī, tie pieejami
Balvu novada mājaslapā www.balvi.lv.

JOPROJĀM IR IESPĒJA PIETEIKTIES LĪDZFINSNĒJUMA SAŅEMŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU LABIEKĀRTOŠANAI
Balvu
novada
pašvaldībā
ir
apstiprināti saistošie noteikumi, kas
paredz līdzfinansējuma piešķiršanu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai un piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai. Šie noteikumi paredz,
ka
līdzfinansējuma
saņemšanai
pretendenta pilnvarotā persona var
iesniegt pieteikumu un reģistrācijas
anketu pašvaldībai līdz katra gada

30.aprīlim.
Māju
energoefektivitātes
pasākumu atbalstāmās izmaksas ir
izmaksas, kas saistītas ar projekta
sagatavošanu ERAF daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitātes pasākumu
veikšanai ne vairāk kā 3000,00 euro.
Savukārt
mājām
piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanas
atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo
ceļu, gājēju celiņu, automašīnu

stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu
renovācijai vai būvniecībai 50% no
faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk
kā 5000 euro.
Minētajos
saistošajos
noteikumos atrodama informācija
gan par prasībām, kādām jāatbilst
pretendentiem, gan arī informācija
par iesniedzamajiem dokumentiem.
Pašvaldība aicina izmantot šo
iespēju un sakārtot daudzdzīvokļu
3.

mājas vai to teritorijas!
Pērn šādu izdevību izmantoja 3
daudzdzīvokļu mājas – daudzdzīvokļu
māja Ezera ielā 16, Balvos, kur tika
veikta gājēju celiņa atjaunošana apkārt
mājai, Ezera ielā 40, Balvos, kur tika
atjaunots iebraucamais ceļš, un Kalna
ielā 11, Kubulos, Kubulu pagastā, kur
tika ierīkota automašīnu stāvvieta .
Papildus informāciju var saņemt
pa t. +37128673272.
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NOSKAIDROTI GADA BALVAS KULTŪRĀ „MŪSU LEPNUMS” SAŅĒMĒJI
Lai
pateiktos
par
īpašiem
sasniegumiem kultūras nozarē, par
nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada
kultūras nozares darbībā, kultūrvides
saglabāšanā,
pilnveidošanā,
par
sabiedrības līdzdalības veicināšanu,
izpratnes par kultūras procesu,
pozitīvo ietekmi uz kopējiem valsts
un pašvaldības attīstības procesiem
veidošanu 2019.gadā, 14.februārī
Kubulu kultūras namā svinīgi tika
godināti Balvu novada Gada balvas
kultūrā „Mūsu lepnums” saņēmēji
katrā no nominācijām.
Līdz 20.janvārim ikvienam bija
iespēja pieteikt pretendentus Gada
balvai kultūrā „Mūsu lepnums” kādā
no nominācijām - „Gada cilvēks
kultūrā”,
„Gada
amatiermākslas

kolektīvs”, „Gada izstāde”, „Gada
projekts”, „Debija kultūrā” un „Par
izciliem
sasniegumiem
Latvijas
un starptautiskos konkursos”, bet
nominācijas „Gada pasākums kultūrā”
izvērtēšana norisinājās visu 2019.
gadu, jo šos pasākumus pieteica
paši organizatori, un īpaši izveidota
konkursa komisija apmeklēja tos un
vērtēja saskaņā ar nolikuma kritērijiem,
piemēram, pasākuma idejiskā vērtība,
organizatoriskā kvalitāte, publicitāte,
dalībnieku piesaiste, profesionalitāte,
vadītāji u.tml. Savukārt uzvarētājus
noteica komisija un iedzīvotāji, jo
50% no rezultāta sastādīja iedzīvotāju
balsojums un 50 % komisijas
vērtējums.
Foto autors Valters Kaņepe.

Balvu nominācijā „Gada cilvēks kultūrā” saņēma Maija Laicāne (Foto: kopā ar
meitām), par kuru vietējie iedzīvotāji saka: “Cilvēks - kultūra”, jo viņa rūpējas par
pagasta pašdarbības kolektīviem, kuru ir ne mazums, godina pašdarbniekus apaļās
jubilejās, viņas vadībā top saturīgi un kvalitatīvi pasākumi un gadskārtu svētki,
izzinoši koncerti. Pasākumu vadīšanā iesaista jauniešus, nebaidās organizēt arī lielus
koncertus, piemēram, R.Paula un A.Bērziņa koncerts. Kubulu kultūras nams tagad ir
arī mājvieta lielākajiem novada pasākumiem, un Maija, kā īsta nama saimniece, tos
laipni ir uzņēmusi, piemēram, Gada balva izglītībā, Gada balva uzņēmējdarbībā, un
citus.
Konkursa nolikums paredz, ka žūrijas
komisija ir tiesīga piešķirt kādu papildus nomināciju, un tā šoreiz bija „Gada
publikācija”, ko piešķīra Valentīnai

Sakarā ar to, ka diviem pieteiktajiem projektiem bija vienāds vērtējums, balvu
nominācijā „Gada projekts” saņēma gan Kubulu jauktā vokālā ansambļa jubilejas koncertuzvedums „Mistērija par sapni un mīlestību”, gan laikmetīgais Tilžas
kopienas teātra iestudējums “Breinuma līpa”.

Kašai par viņas grāmatu „Par Tevi,
Latvija”, kas ir vērtīgs un apjomīgs
atmiņu krājums, kurā autore ieguldījusi
ļoti lielu darbu, lai apkoptu šīs atmiņas
šīm

un

nākamajām

paaudzēm.

Grāmatai ir 6 nodaļas, un šī ir jau otrā
Valentīnas grāmata.

Balvu nominācijā „Gada izstāde”
saņēma izstāde, kura tapusi trīs gadu
garumā – vasarās fotogrāfei viesojoties
Balvu novadā un tuvākajā apkārtnē.
Un tā ir neviena cita, kā Intas Rukas
izstāde „Zem tām pašām debesīm”,
kura bija skatāma Balvu Novada muzejā.
Fotogrāfiju varoņi bija vietējie cilvēki –
pieaugušie, bērni, sirmgalvji, politiķi un
visdažādāko profesiju pārstāvji – katrs
ar savu likteni un stāstu. Kā autore
saka: “Mūsu vislielākā vērtība ir Latvijas cilvēki. Visi. Visdažādākie.” I.Rukas
fotogrāfijās cilvēki attēloti uz tiem
apkārt esošās vides un ainavas fona.
Izstādē tika eksponēti vairāk kā 70 fotoportreti, un katrs izstādes apmeklētājs,
vismaz kādā no fotogrāfijām, atpazina
savus līdzgaitniekus.
Balvu
pasniedza
Balvu
novada
pašvaldības sadraudzības pašvaldības
(Baltkrievija) Dokšicu rajona deputātu
padomes priekšsēdētāja Valentīna Jur
jevna Randareviča.

Balvu Tautas teātris, režisore Vaira Resne, saņēma balvu nominācijā
„Gada amatiermākslas kolektīvs”.
2019.gadā ar A. Ostrovska izrādi
"Sirds nav akmens", kura bija sen
lolots darbs gan režisorei Vairai Resnei, gan aktieriem, Balvu Tautas teātris
piedalījās
Latvijas
amatierteātru
iestudējumu skates "Gada izrāde
2018" finālā Dailes teātrī un XIV Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē.
Nacionālā kultūras centra Diplomus
saņēma kostīmu māksliniece Anita
Šmite, bet Latvijas Nacionālā kultūras
centra Atzinību par veiksmīgu lomas
atveidojumu saņēma Astra Tjunīte.
Ielikts ne mazums pūļu šīs izrādes
sagatavošanā, gādājot dekorācijas,
šujot tērpus, iejūtoties personāžu
likteņos, un tā liek aizdomāties par
cilvēka morāles patiesajām vērtībām
un izvērtēt, vai tas, kā šobrīd
dzīvojam, ir pieņemami un sniedz patiesu gandarījumu dvēselei.
Balvos šo izrādi būs vēl iespējams
redzēt 28.un 29.martā Balvu muižā.

Amatiermākslas kolektīvs, kas pēdējo divu gadu laikā ar savu darbību ir spējis sevi
pierādīt, ir kļuvis atpazīstams Balvu novada iedzīvotājiem, kā arī popularizējis Balvu novada vārdu vietējā un nacionālā līmenī, un ar savu darbošanos ir palielinājis
interesi un informētību par Balvu novada kultūras un kultūras mantojuma bagātību
- Laimas lauku kapela – saņēma balvu nominācijā „Debija kultūrā”. Kapelu vada
Ingūna Žogota, un tā izveidota 2017.gada beigās, bet sevi spilgti pieteica 2018.gada
sākumā, piedaloties Tautas mūzikas ansambļu un kapelu skatē 2018.gada 17.februārī
Viļānos, iegūstot II pakāpes diplomu, kas deva iespēju muzikantiem piedalīties 2018.
gada Dziesmu un deju svētkos - Kapelu maratonā Vērmanes dārzā. 2019.gadā
vasarā kapela izdeva savu video klipu „Aizejot no tēva mājām”.
4.
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Bet par „Gada kultūras pasākumu pagastā” gan nebija tik viennozīmīgs žūrijas
un iedzīvotāju viedoklis, kā rezultātā, apkopojot žūrijas vērtējumu un skatītāju balsojumu, par labākajiem tika atzīti gan Kubulu pagasta svētki “Mūs šodien visus
skola sauc”, kas norisinājās no 21.-22. jūnijam Stacijas pamatskolā un tās apkārtnē,
gan pasākumu kopums no 17.līdz 22.jūnijam - Tilžas Kultūras namam 80.
Par 2019.gada „Gada pasākumu
pilsētā” tika atzīti koru un pūtēju
orķestru svētki „Mirklis Balvos”,
kas, vērtējot
un balsojot, ieguva
pārliecinošu žūrijas un iedzīvotāju atbalstu. Balvu saņēma pasākuma idejas
autors un mākslinieciskais vadītājs Uldis Kokars.

Pasākuma
laikā
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs pasniedza Balvu novada Domes Pateicības rakstu Balvu
Novada muzeja vecākajai speciālistei
– vēsturniecei Rutai Akmentiņai
par ieguldījumu Balvu novada un
Ziemeļlatgales brīvības cīņu vēstures
izpētē un ekspozīciju „Atmiņas par
Sibīriju” un „Ziemeļlatgale Latvijas
neatkarībai” sagatavošanā, un Balvu
Novada muzeja ekspozīciju un izstāžu
kuratorei Dacei Teilānei par ieguldījumu
ekspozīciju „Atmiņas par Sibīriju” un
„Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai” dizaina izstrādē un realizācijā.

Pieteiktos pasākumus un nominantus izvērtēja pretendentu izvērtēšanas komisija,
kuras sastāvā ietilpa (no kreisās) – komisijas priekšsēdētāja, Balvu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Gunta Raibekaze, Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras un
sporta jautājumos Iveta Tiltiņa, Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Iluta Mežule un dzejnieks, producents, mūzikas festivāla “Osvalds”
dibinātājs un organizētājs, Balvu Tautas teātra aktieris, pasākumu vadītājs un organizators Māris Lāpāns.

Kubulu pagasta pārvaldes Pateicības
rakstu saņēma Inga Čubare par radošu
darbošanos Kubulu pagasta jauktajā
vokālajā ansamblī, par skatuves tērpu
darināšanu kolektīvam un sveicot
dzīves jubilejā.

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs savā
uzrunā atgādināja, ka ikviena lieta, ko
mēs darām vai baudām, vai tā ir teātra
izrāde, koncerts vai festivāls, tās ir lie
tas, kas pilnveido gan emocionāli, gan
pilnveido mūsu garīgo pasauli!

Ar tērpu kolekciju „Balvu muižas prominences” priecēja Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolas audzēknes, skolotāja Anita Matule-Bordāne.

Deju studijas “Terpsihora” dejotāji
parādīja mūsdienu dejas mākslu.
Vadītāja Līga Moroza-Ušacka.

Dejo Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nebēda”,
vadītājs Agris Veismanis.
5.

Ar dziesmām „Rudens ogle” un “Vētra
nāk” uzstājās Rita Smuška.
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BALVU PROFESIONĀLĀS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI DODAS
IEPAZĪT DĀNIJU

centru Experimentarium, kur ikviens

pieredzē, kā mācību procesā tiek

apmeklētājs

pielietotas tehnoloģijas, kā arī iepazīt

var mācīties par cilvēka ķermeni,

dāņu kultūru, dodoties ekskursijās,

pārbaudīt savas fiziskās spējas, iziet

apmeklējot dažādas kultūrvēsturiskas

gaismas un sajūtu labirintu, kā arī

vietas un muzejus.

darīt citas aizraujošas lietas.

aprobācija
izmēģinājumprojektos
un izmēģinājumprojektu rezultātu
novērtēšana”
ietvaros
īstenotais
individuālā
budžeta
modeļa
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem aprobācijas
izmēģinājumprojekts.
Šobrīd
nodarbības
apmeklē
septiņas personas kopā ar asistentiem,
apgūstot tādas dzīves prasmes kā
veidot izpratni par saturīgām brīvā
laika pavadīšanas iespējām, jo brīvais
laiks ir tas, kurā atspoguļojas katra
indivīda dzīvesveids, skatījums uz
apkārt notiekošo. Grupu nodarbībās
to akcentē izglītošanās nolūkiem,
komunicējot un sadarbojoties ar
citiem cilvēkiem, apgūstot jaunas
kustību un galda spēles, zīmējot,
līmējot, griežot, veidojot rotājumus,
svētku atribūtiku, apmeklējot kultūras

iestādes.
Kā spilgtākais notikums jāmin
Balvu Novada muzeja apmeklējums
īsi pēc Ziemassvētkiem, bet šogad
– Balvu Sakrālās kultūras centra un
Balvu Mākslas skolas apmeklējums,
tur esošo izstāžu dēļ. Par Marutas
Raudes radošajiem darbiem „Vienmēr
maksimāli” izsmeļošu informāciju
sniedza Mākslas skolas direktore Elita
Teilāne, bet Aija Putniņa iepazīšanās
stāstā savija savu darbošanās laiku
Sakrālās kultūras centrā ar izstādes
„Tavā patvērumā” (autores Ingrīda
un Madara Skučas) brīnišķīgo gleznu
apskati.
Grupas dalībnieki izjūt patiesu
prieku par iespēju mainīt ierasto
vidi, redzēt un klausīties ko jaunu
un saistošu. Nodarbību gaisotne
ir pozitīva, klienti ir satuvinājušies,

Foto no BPVV arhīva.
ietvaros. Projekta mērķis bija dalīties

Otrdien BPVV skolēni un skolotāji
tika iepazīstināti ar skolas apkārtnē
esošajiem
kultūrvēsturiskajiem
objektiem. Viesojās Skovsgard pilī,
kura pēc pils pēdējās īpašnieces gribas
nonākusi mantojumā dabas fondam,
un tagad šeit ierīkots kultūrvēsturisks
muzejs
un
izglītojošs
centrs.
Īpašumā esošā zeme tiek ekoloģiski
apsaimniekota, un tiek audzēti dažādi
dzīvnieki. Projekta dalībnieki bija
aizbraukuši arī uz salas galējo dienvidu
daļu, kura robežojas ar Baltijas jūru un
kur izvietots dabas parks Vilde Heste
(savvaļas zirgi), kā arī apskatīja nelielo
ostas pilsētu Bagenkop.
Trešdien projekta dalībnieki devās
ceļā uz Dānijas otro lielāko pilsētu
Arhusu, kur atrodas Moesgaard muzejs.
Tā kā diena bija ļoti saulaina, pa ceļam
varēja izbaudīt Dānijas ainavas –
plašos līdzenumus, tiltus, kas savieno
salas, ostas, tipiskās mājas, vēja
ģeneratorus. Moesgaard muzejs jau
pēc ārējā izskata vien ir ļoti interesanta
un neparasta ēka. Tajā interaktīvā
veidā parādīts cilvēka evolūcijas stāsts
cauri dažādiem laikiem, vērojami
arheoloģiski izrakumi un pat mūmija.
Šajā vizītes laikā muzejā bija arī
pieejama īpašā izstāde par Pompejiem

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas projekta dalībnieki pie skolas
(Magleby fri- & efterskole) Dānijā.
2020.
rītā

25

gada

3.

Balvu

februāra

agrā

Profesionālās

un

Dānijas galvaspilsēta Kopenhāgena
sagaidīja

ar

pavasarīgi

siltu

un

vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV)

saulainu laiku, kas bija lieliski, jo

skolēni kopā ar 4 pedagogiem devās

varēja kājām apstaigāt un apskatīt

ceļā uz Rīgas lidostu, lai turpinātu

Kopenhāgenas centra apskates vietas.

ceļu uz Dāniju Nordplus Junior projekta

Mācīties un izmantot tehnoloģijas var

“ICT and Culture – learn about 21st

ne tikai skolā. Projekta dalībniekiem

century

bija

skills

and

other

cultures”

iespēja

apmeklēt

zinātnes

interaktīvā

veidā

un Vezuva vulkāna izvirdumu.

ar interesi veic visus nodarbībās
paredzētos
uzdevumus.
Sociālā
darbiniece Indra Breidaka palīdz
sazināties ar klientu ģimenes locekļiem
vai asistentiem, seko darba norisei,
uzmundrina ar savu klātbūtni, savukārt
Ina Bankova pēc pašas izstrādātā
nodarbību plāna vada nodarbības,
konsultē, iedrošina un rūpējās, lai
nodarbībās
būtu
nepieciešamie
darba materiāli. Nodarbību pauzēs
tiek baudīta zāļu tēja, vai kāds šim
nolūkam paredzēts našķis, un nedēļa
aizrit jaunas nodarbības gaidās.

Ceturtdien
un

pedagogi

BPVV

skolēni

piedalījās

mācību

stundās, kuru laikā mācījās Microbit
programmēšanu, un pēc pusdienām
devās ekskursijā uz Svendborg pilsētu,
bet vakarā sekoja projekta aktivitāšu
izvērtējums, apliecību izsniegšana un
dāņu tradicionālā ēdiena baudīšana.
Neilgi pēc pusnakts jau bija jādodas
ceļā uz Kopenhāgenas lidostu, lai
dotos atpakaļceļā uz mājām.
Paši projekta dalībnieki apgalvo, ka
šī nedēļa bija lieliska iespēja pielietot
savas angļu valodas zināšanas. Visi
ir guvuši daudz jaunus iespaidus
un zināšanas par Dāniju, tās dabu,
valūtu un kultūru. Vairākiem projekta
dalībniekiem šis bija arī pirmais šāda
veida brauciens, pirmā reize, kad
lidoja ar lidmašīnu un nedēļu pavadīja
citā valstī, tāpēc brauciens paliks
atmiņā vēl ilgi.
Inese Circene,
BPVV angļu valodas skolotāja

BŪT LĪDZĀS
Nezināmais,
neizprotamais,
nepazīstamais
nereti
var
šķist
mulsinošs. Diemžēl aizspriedumi pret
cilvēkiem, kuri slimo ar kādu garīgu
slimību, joprojām ir saglabājušies.
Vienīgi sapratnes izrādīšana, atbalstoša
attieksme un pretimnākšana var
palīdzēt šiem cilvēkiem justies kā daļai
no sabiedrības un novērst vientulības
un izolētības sajūtu.
Grupu nodarbības dzīves prasmju
apguvei
„Līdzās”
Balvu
novada
pašvaldības Sociālajā dienestā
ir
iknedēļas aktivitāte kopš pērnā gada
8.novembra. Tas ir ESF projekta
Nr.9.2.2.2./16/I/001
“Sociālo
pakalpojumu
atbalsta
sistēmas
pilnveide”
dalības
„Sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu
finansēšanas mehānismu aprakstu
un ieviešanas metodiku izstrāde,

Ina Bankova,
“Dienas centra” vadītāja

DIGITALIZĒTAS 900 FOTOGRĀFIJAS NO BALVU NOVADA MUZEJA KRĀJUMA
Februāra

sistēmu centru un "dota zaļā gaisma"

speciālistiem.

Savienības atbalstu īstenotā projekta

digitalizācijas

uzaicinātie profesionāļi ļoti atzinīgi

kopā

“Kultūras

satura

janvārī nepārtraukta rosība notika

novērtēja

digitalizācija (1. kārta)” ietvaros Balvu

muzeja 4.krātuvē - Fotokrājumā, jo

glabātājas

partneriem

Novada muzejā notika muzeja krājuma

izvēlētās fotogrāfijas tika izņemtas no

darbu kvalitāti un kārtību, kas valda 7

priekšmetu

Kopumā

speciālajām uzglabāšanas kārbām un

muzeja krājuma telpās.

melnbaltas

aploksnēm, vēlreiz tika pārbaudīta to

fotogrāfijas no Balvu Novada muzeja

saglabātības pakāpe un izvērtēts, vai

Latvijas kultūras mantojuma plašu

krājuma Fotogrāfiju kolekcijas.

tiešām skenēšanas ierīces radītais

pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē,

gaismas

kas kalpo par pamatu nacionālās

tika

sākumā

ar

Eiropas

mantojuma

digitalizācija.

digitalizētas

900

Sagatavošanas darbi tika uzsākti

veikšanai.

starojums

2020.gada

neradīs

Projekta

tām

Projekta

ietvaros

Galvenās
veikto

mērķis

krājuma

sagatavošanas

ir

nodrošināt

zināšanu

kur

katrs

Digitalizāciju veica komanda, kas

priekšmets tika detalizēti aprakstīts,

sastāvēja no diviem profesionāliem

un radošo industriju attīstībai, un
nodrošināt

izklāstīta tā vēsture. Vēlāk saraksts

video - foto fiksācijas speciālistiem

kultūras

tika saskaņots ar Kultūras informācijas

un diviem Balvu Novada muzeja

saglabāšanu digitālā formā. Projektu
6.

ilgtspējīgu
mantojuma

Latvijas

Nacionālo

arhīvu, Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekciju un Kultūras
informācijas sistēmu centru.
Janīna Vīksna,
Balvu Novada muzeja
lietvede

stiprināšanai,

zinātnes,

saraksts,

–

sadarbības

Sabiedrisko attiecību speciāliste –

identitātes

sarindoti secībā - atbilstoši sarakstam.

priekšmetu

projekta

kultūras,

kaitējumu. Pēc tam priekšmeti tika

priekšmeti,

digitalizējamo

ar

sabiedrības

jau 2019.gada sākumā, kad tika izvēlēti
gatavots

īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka

nacionālā
ilgtermiņa
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“KALMĀRS” TURPINA PROJEKTU
Biedrība

“Kalmārs”

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS
2020.GADĀ

sadarbībā

ar Balvu Bērnu un jauniešu centru

Balvu novada pašvaldība pirms

ir miris un iespējamie mantinieki nav

jaunā maksāšanas perioda atgādina

nokārtojuši mantošanas tiesības, lai

„Give to get”, un šobrīd tajā notiek

par

saņemtu NĪN maksājuma paziņojumu.

pārmaiņas, jo dalību projektā uzsāk

aprēķina un apmaksas kārtību un

(BBJC)

realizē

Nr.

Erasmus+

projektu

2019-2-LV02-ESC11-002634

Eiropas

brīvprātīgā

darba

veicējs

Alican Turkoglu no Turcijas. Jaunietis
ir diplomēts vācu valodas skolotājs,

un

sportiskas

Alican

organizēs

Foto no BBJC arhīva.

gatavošana

aktivitātes.
Savu

darbu

sadarbībā

ar

biedrību,

savas

aktivitātes veicot Balvos, Tilžā, un
otra darba daļa notiks Viļakas novadā
skolās un jauniešu centrā. Balvu Bērnu
un jauniešu centrā Alican varēs satikt
pirmdienās un piektdienās.
Aicinām
iepazīties

sekot
ar

informācijai

jaunieti,

un

apmeklējot

pasākumus, meistarklases un kultūras

paziņojumu

JAU 15 GADUS DAŽDAŽĀDAS DEJAS AR
DAŽĀDĀM GARŠĀM IZDEJO JAUNIEŠU
DEJU KOLEKTĪVS “RIKA”
Kultūras

un

atpūtas

vidējās

paaudzes

deju

centra jauniešu deju kolektīvs “Rika”

„Nebēda” un Balvu Kultūras un atpūtas

22.februārī ar skaistu koncertu “Rika

centra un Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-9.

ar garšu” nosvinēja savu 15 gadu
jubileju kopā ar Jelgavas kultūras
centra tautas deju ansambļa „Lielupe”
studiju,

Jelgavas

novada

Aizupes

pamatskolas tautas deju kolektīvu
„Stariņi”, Gulbenes novada Lizuma
kultūras nama jauniešu deju kolektīvu
„Veiksme”, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās

vidusskolas

deju

elektroniski.

maksājuma

paziņojums

nekustamā

apmēru

par

īpašuma

tiek

nosūtīts

līdzekļiem

www.epakalpojumi.lv
Turpat,

www.epakalpojumi.lv

paziņojums

atgādinājumu

līdz

šim

laikam

saņemšanai

par

nav saņemts, par to jāinformē

nekustamā

pašvaldība.

apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā

Tāpat

jāinformē,

maksājuma

ja

paziņojuma

īpašuma

nodokļa

vai īsziņas veidā (SMS).

saņemšanas veids vai faktiskā adrese,

Atgādinājuma vēstule uz norādīto

jo likuma “Par nekustamā īpašuma

e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas

nodokli” 6.panta 1 daļa nosaka: Ja

pirms

nodokļu

deklarējis

maksāšanas termiņa dienā, bet SMS

noteiktajā

veidā – maksāšanas termiņa dienā.

maksātājs

nav

likumā

maksāšanas

termiņa

saņemšanai

sasniedzams, tad paziņojumu par

pašvaldību par izmaiņām var arī:

īpašuma

nodokli,

kas

Šobrīd “Rikai” ir divi

pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē,
norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs
ar to var iepazīties.

e-pastā

-- nosūtot uz adresi: Bērzpils iela
1a, Balvi, LV-4501,
-- iesniedzot

un atpūtas centra senioru deju kopu

Veismanis.

Bērzpils ielā 1a, Balvos, 13.kabinets,

mu,

darba dienās no plkst.9.00 – 16.00.

www.latvija.lv

mājas

lapā

personu

Bērzpils

novada
ielā

1a,

2. Elektroniski iesniedzot iesnieguizmantojot

portāla

e-pakalpojumu

“Iesniegums iestādei”.

balvi.lv/pasvaldiba/

nekustamais-ipasums
to

pašvaldības

Balvu

28.kabinetā,

izdarīt pie nodokļu administratora –

novada

informēt

adresētu iesniegumu un:

viens neaizvietojams vadītājs Agris

Balvu

vai

1. Rakstot Balvu novada pašvaldībai

pašvaldībā,

Balvu novada pašvaldībā to var

un

Pieteikties maksājuma paziņojuma

administrācijai adresi, kurā viņš ir

sastāvi, kopā 42 dalībnieki, bet pašiem

Foto no Balvu Kultūras un atpūtas centra arhīva.

“Mans

portālā, var pieteikties bezmaksas

maizes rika.

7.

sadaļā

līdz 15. februārim. Ja maksājuma

izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra,

Lai raits dejas solis arī turpmāk!

portālā

nekustamā īpašuma nodoklis”.

kolektīvu „Kastanis”, Balvu Kultūras
„Luste”, Eiropas deju kopu „Atvasara”,

saņemšanai

autorizācijas

upei Balvu novadā, “Rika”- tā ir arī

jauniešu deju kolektīvam ir bijis tikai

–

īpašumā deklarētajām personām.

nekustamā

200 dalībnieki, un visus šos 15 gadus

veidu

ar savu internetbanku vai citiem

administratīviem aktiem saistībā ar

gadiem “Rikā” ir dejojuši vairāk kā

saņemšanas

vērtība, informācija par īpašnieku un

kārtībā un nav paziņojis nodokļu

“Rika”- tāds nosaukums ir kādai

maksājumu

To var ērti izdarīt, pieslēdzoties

dzīvesvietu

klašu deju kolektīvu „Mazā Rika”.

izmantot

īpašumu, t. i., īpašuma kadastrālā

6

kolektīvu

aicina

piesakot savu e-pastu nekustamā

tiek fiksēta informācija par nekustamo

mainījies

BBJC jaunatnes lietu speciāliste

nodokļa

īpašuma

nodokļa

Gunita Prokofjeva,

Balvu

īpašuma

arī

draudzīgāko

aprēķinam kārtējam gadam 1. janvārī

aprēķinātā

vakarus!

Pašvaldība

maksājumu paziņojumu saņemšanai.

Maksāšanas

No kreisās: BBJC jaunatnes lietu
speciāliste Gunita Prokofjeva, Alican
Turkoglu no Turcijas, BBJC jaunatnes
lietu speciāliste un lietvede Agnese
Puļča, BBJC projektu administratīvā
vadītāja un biedrības “Kalmārs” biedre
Santa Komane.

nodokļa

dabai

Nekustamā

Austrijā. Jaunieša hobijs ir

ēdienu

īpašuma

aicina reģistrēt savu e-pastu ērtākai

veicis brīvprātīgo darbu Grieķijā un
studējis

nekustamā

saraksts,

ir

pieejams
kuras

Lūcija Pušpure,

nav

Balvu novada pašvaldības nodokļu

norādījušas savu deklarēto dzīvesvietu,

administratore

vai arī nekustamā īpašuma īpašnieks

tālr. 26459226
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
29.februārī

plkst.10:00

Balvu

novada Telpu futbola čempionāta
LIELAIS

NOSLĒGUMS

Balvu

pamatskolas sporta zālē. Nāc un
atbalsti savējos!
8.martā
Baumane

plkst.17:00
un

Roberts

Iveta

Pētersons

koncertprogrammā
satiksimies”

“Kad

Balvu

muižā.

Ieejas

maksa iepriekšpārdošanā EUR 5,00,
pasākuma dienā EUR 8,00.
14.martā no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
25.martā

plkst.13:30

Komu

nistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas
Abrenes

pasākums

pie

apriņķa

pieminekļa

komunistiskā

genocīda upuru piemiņai.

dziedājumi

Balvu

pagasta Tautas namā.
7.martā plkst.21:00 Muzikantu
saiets “Tik Dēļ Jums...” Balvu pagasta
sporta

centrā.

Šajā

aicina

bāzes, klāt pieliekot dažādus ziedus,

10.martam

pie

lapiņas, sēklas, ēteriskās eļļās (pēc

organizatores!

izvēles jāņem līdzi) – gatavosim savu

pasākumā

piedalīties aicināti muzikanti, kuru
muzikālajās gaitās dažādos laikos
Balvu puse nav bijusi tikai kārtējā

ar

pavasara vēsmām, muzikanti atkal
aicina klausītājus un dejotājus no
tuvākām

un

tālākām

vietām

uz

piemiņas akmens represētajiem.

plkst.14:00

25.martā

plkst.15:00

Koncert

Spēles Latvijas kauss” Kubulu kultūras

“Mistērija par sapni un mīlestību”

draugam.

namā. “Prāta Spēles Latvijas kauss” ir

Kubulu

izklaidējošs erudīcijas spēļu turnīrs,

izpildījumā Kubulu kultūras namā.

kas norisinās dažādās Latvijas pilsētās

Ieeja bez maksas.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
1.martā

plkst.12:00

Masļeņica

visa gada garumā. “Prāta Spēles”

Rubeņos.

norisi nosaka spēles dalībnieki. Lai

Diskoballīte Bērzkalnes kultūras un
atpūtas telpās.
25.martā

plkst.12:00

Pagasta

represēto iedzīvotāju tikšanās.

8.martā

plkst.14:00

Koncerts

–labs garastāvoklis!

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
6.martā

plkst.20:00

koncerts

‘’Mēs

Piedalās

viesmāksliniece

Cado

-

tiksimies

Ločmele

un

darbiņu veidošana ar graudiem un
plkst.17:00

pašdarbības kolektīvi. Ieeja brīva. Pēc

Filma

II

Tautas

krāsainajām

Nodarbību

vadīs Sigita Loča. Tilžas kultūras
nams - tikšanās vieta dažādu vecumu

no Latgales,

un profesiju sievietēm noderīgiem,

(Lietuva).

praktiskiem padomiem un sarunām

Pasākumu kuplinās deju kopas. Ieeja

par kultūru, māju, izglītību, kulināriju,

bez maksas. Galdiņu rezervācija -

modi,

29172470.

grāmatām

kapelas

Kupišķiem

plkst.15:00

“Atpakaļ

nākotnē”

namā.
un

likumdošanu,
u.c.

ekskursijām,

Tikšanās

katra

Neona

mēneša pirmajā pirmdienā. Ja vēlies

Kubulu

piedalīties, tad zvani Elitai (29459527)

Gaismas,

ceļojumi

vai Daigai (27870251).

laikā...

21.martā

Neskaitāmi ceļojumi laikā! Biļetes

pastāstiņi

https://www.bilesuparadize.lv/lv/

plkst.19:00
ikgadējā

Tilžas

dramatisko

no

kolektīvu saspēlē “Dzīve kā teātris,

EUR 8,00-12,00. Kulta gaismas, neona

teātris kā dzīve” Tilžas kultūras namā.

šovs, kurš aizrāvis vairāku valstu

Biļetes cena EUR 2,00, pensionāriem

skatītājus, pirmo reizi ieradies arī

un skolēniem EUR 1,00.

Senā

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

smiltīm.

un

Piedalās

VĪKSNAS PAGASTĀ

atpakaļ pagātnē un nogādās nākotnē.

tautas namā. Ieeja EUR 2,00.

elementiem.

namā.

Latvijā. Laika mašīna jūs pārcels

‘’Klases salidojums 2’’ Briežuciema

estētikas

muzikantu saiets Kubulu kultūras

notikumi

pagasta

plkst.16:00

Ieskats graudu terapijā, dekoratīvu

MAKSAS!

kultūras

Nadežda

Tilžas

lapā: www.prataspeles.lv! Dalība BEZ

8.martā

martā’’.

plkst.16:00

vides

šovs

Pavasara

2.martā

dāmu klubiņa nodarbība ar Dabas

Vidzemes,

un jauktais vokālais ansamblis. Ieeja

ansambļa

dalībniekiem un jāreģistrējas mājas

individuālie muzikanti

Tautas nama vīru vokālais ansamblis

vokālā

piedalītos jāizveido komandu no 4-6

7.martā

BĒRZPILS PAGASTĀ

jauktā

TILŽAS PAGASTĀ

ir izzinoša komandu spēle, kuras

20.martā plkst.20:00 Pavasara

13.martā

pirmajām

nistiskā genocīda upuru piemiņai

vannas istabai vai orģinālu dāvanu

Ločmelis. Ieeja EUR 1,00.

līdz

Komu

uzvedums Jānis Lūsēns /Māra Zālīte

saistās vissiltākās atmiņas un kurā
tādēļ,

darba

plkst.14:00

“Prāta

koncerta deju vakars. Muzicē Jānis

Tieši

kultūras

25.martā

līdz

- svinīgs brīdis Balvu stacijā pie

29.februārī

jāmaksā EUR 3,00 no personas) savai

pieturvieta, bet gan vieta, ar kuru
vienmēr ir patīkami atgriezties.

pieteikties

KUBULU PAGASTĀ

maģisko ziepju gabalu (par ziepju bāzi

vsk. aktu zālē. Piedalās Veclaicenes

4., 11., 18. un 25.martā plkst.10:00
garīgie

Dalībniekus

sievietēm pavasara svētkos Bērzpils

BALVU PAGASTĀ
Gavēņa

Tautas namā. Uz dabisko ziepju

Ēģipte,

lāzercilvēki
jūs.

pirāti,

un

Pašas

citi

8. martā plkst.12:00 Ar skanīgu

citplanētieši,
stāsti

modernākās

gaida

koncertprogrammu “Jūtu ceļojums”

gaismu

viesosies

duets

“Paprika”

Vīksnas

satikšanos. Visas nakts garumā uz

8.martā plkst.15:00 Ar skanīgu

dejām aicinās grupas “Kontrasts”, “2

koncertprogrammu “Jūtu ceļojums”

datortehnoloģijas,

maģijas

Tautas namā. Ieejas maksa ziedojums

Gandrīz Pieauguši Vīri”, Māris Keišs

viesojas

priekšnesumi pārsteigs gan mazos,

EUR 3,00. Ieejas biļetes var rezervēt

un Māris Zaharovs. Iespējama galdiņu

tautas

gan lielos skatītājus.

pa tālruni 20284144.

rezervācija, zvanot 26465199 (Aina).

ziedojums – EUR 2,00, skolēniem EUR

Biļetes: No plkst.21:00 – 23:00 – EUR

1,00.

duets
namā.

“Paprika”
Ieejas

Krišjāņu

maksa

–

12.martā
novadu

neona

plkst.12:00

10. martā plkst. 14:00 Skolēniem

Starp

deju

skate

ēdienu

Latvijas

skolēnu

gatavošanas

vieglas

Skolu

improvizācijas meistarklase “Cepu,

17.martā plkst.17:00 Tējas vakars

teicēju un stāstnieku saiets “Citi

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

vāru, klāju, daru” Vīksnas Tautas

ar ziepju gatavošanu Balvu pagasta

zina labāk” Krišjāņu tautas namā.

Kubulu kultūras namā.

namā.

gatavojoties

14. martā pl. 19:00 Gadskārtējais

2,00. Pēc plkst.23:00 – EUR 3,00.

XII

Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās sasniegtu savu mērķi –
veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju – būtiska ir ne vien
skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste.
Pārmaiņas radām mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki.
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uzsāk
vecāku informācijas kampaņu
„Es saprotu, tātad zinu–protu-gribu-varu!”
2020.gada 17.martā plkst.17.30
Balvu Muižas zālē
Viesos
personiskās izaugsmes treneris Aleksis Daume
sarunā par tēmu
„Pārmaiņu domāšanas stratēģija. Ko nozīmē būt vecākam?”
Gaidām, būs ļoti aizraujoši!

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.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
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