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

Oktobra
mēnesis
dāvāja
iespēju
Ziemeļlatgales
esošajiem
un topošajiem uzņēmējiem gūt
inovatīvas zināšanas divos semināros
21. un 23. oktobrī, ko Latvijas Krievijas
pārrobežu sadarbības projekta LVRU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas
uzņēmējdarbības
veicināšanai”
ietvaros organizēja Balvu novada
pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs.
Savā pieredzē un zināšanās dalījās
divi lieliski lektori. Tomass Roze, kurš
pārstāv Mediapark Latvija – pieredzējis
e-komercijas un digitālā mārketinga
speciālists - praktiķis, kurš palīdz
atrast efektīvu risinājumu maziem
un vidējiem uzņēmumiem, kā
ar
savu zīmolu sasniegt mērķauditoriju
un palielināt pārdošanas rezultātus
neliela budžeta ietvaros. Tomass
ikdienā saskaras ar zīmolu, mājaslapu,
digitālu un fizisku produktu dizainu.
Ilmārs Jargans, kurš ir pieredzējis
korporatīvo komunikāciju praktiķis
un pasniedzējs ar aptuveni 20
gadu pieredzi. Vadījis korporatīvo
komunikāciju AS “Olainfarm”, AS
“Aldaris”, desmit gadus bijis AS “ABLV
Bank” sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājs. Vada oriģināli izstrādātus
treniņus uzņēmumu darbiniekiem
pārdošanas
prasmē,
klientu
apkalpošanā klātienē un pa tālruni.
T.Rozes semināra -“Par produkta/
pakalpojuma dizaina nozīmi” mērķis
bija veidot izpratni par produkta/
pakalpojuma noformējuma nozīmi
un atšķirību dažādos pārdošanas
kanālos, izmantojot tādu apakštēmu
aplūkošanu kā veiksmīga dizaina
pilāri; dizaina sprints - no idejas

Foto no personīgā arhīva.

ESOŠIE UN TOPOŠIE ZIEMEĻLATGALES UZŅĒMĒJI IZGLĪTOJAS BALVOS

Lektora Ilmāra Jargana (attēlā) mērķis bija sniegt zināšanas, kā profesionāli prezentēt un pārdot savu radīto produktu, ieskatu par
pārdošanas procesa etapiem, tehniku un izmantojamiem rīkiem.
līdz tās realizēšanai; dizaina rīki un
to pielietojums; dizaina speciālisti
un to loma, dizaina apraksta (brief)
sagatavošana; zīmols, tā sastāvdaļas
un nozīme; laba un slikta dizaina
piemēri un citas interesantas tēmas.
Turklāt I. Jargans seminārā “Kā
atrast savu nišu biznesā!” tēmas
demonstrēšanai un dziļākai izpratnei
izmantoja tādas apakštēmas - kā
atrast savu unikalitāti; kā veiksmīgi
pozicionēt sevi tirgū, ņemot vērā
patērētāju vajadzības un konkurentu
esamību (Roberta Dilta piramīda);
kā izprast, ko tieši vēlas pircēji, kas
traucē, no kā baidās; kā radīt saistošas
reklāmas; kā izvērtēt mārketinga
lietderību u.c.
Katru semināru apmeklēja 26
interesenti, prieks, ka klausītāju vidū

bija ne tikai jau esošie uzņēmēji, bet
arī topošie. Semināru kuplā skaitā
apmeklēja
Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
audzēkņi. Prieks, ka, aptaujājot
dalībniekus, secinām, ka ir bijis
vērtīgi, interesanti, ka tiek novērtētas
praktiskās nodarbības, dzīva saruna
ar pasniedzējiem. Prieks, ka mūsu
uzņēmēji ir atvērti jaunajam un sper
drošu soli pretī inovācijām tirgū,
izmantojot šajos un citos semināros
iegūtās zināšanas.
Šī publikācija ir sagatavota ar
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam

finansiālu atbalstu. Par tās saturu
pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība
un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas
pārrobežu attīstības aktivitātes ar
mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot to potenciālu un atrašanās
priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa ir www.
latruscbc.eu

PIE BĒRZPILS VIDUSSKOLAS PIEKTO GADU PLĪVOS PRESTIŽAIS STARPTAUTISKAIS
ZAĻAIS KAROGS
kopīgu foto, kurā atveidoja skaitli pieci,
kas norāda, cik Zaļo karogu skola ir
ieguvusi, darbojoties šajā programmā.
Apbalvošanas ceremonijā skolēnus
uzrunāja arī Latvijas valsts prezidents
Egils Levits.
Skolēni ir gandarīti par paveikto
un iedvesmas, radošu ideju pilni,
uzsākot jaunu mācību gadu Ekoskolu
programmā. Šogad par gada tēmu
skolēni izvēlējās „Klimata izmaiņas”.
Mainot savu attieksmi un ieradumus,
mēs varam palīdzēt saglabāt planētu
nākamajām paaudzēm.
Ekoskolu programma ir viens no
visaptverošākajiem un populārākajiem
vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš
Latvijā darbojas jau 18 gadus. Ekoskolu
programmā Latvijā šobrīd darbojas
aptuveni 200 izglītības iestādes (no
pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet
visā pasaulē programmā ir iesaistītas

59 000 izglītības iestādes 68 valstīs.
Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs
ieguvums ne tikai izglītības iestādes
kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo
līdztekus citiem mērķiem programmā

aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības
līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

I.Maderniece,
Ekopadomes skolotāja

Foto no Bērzpils vidusskolas arhīva.

Septembris Ekoskolām ir iepriekšējā
mācību gada rezultātu izvērtēšanas
un plānošanas mēnesis. Bērzpils
vidusskolas
Ekopadomes
skolēni
ar nepacietību gaidīja izvērtēšanas
rezultātus. Neviltots bija skolēnu prieks
par viņu kopīgā darba novērtējumu,
jo arī šogad pie skolas plīvos Zaļais
karogs- jau 5. gadu.
Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja
visplašāk
pārstāvētā
Ekoskolu
programmas nacionālā žūrija 18
dalībnieku sastāvā, kurā darbojas
jomas eksperti no 15 dažādām valsts
institūcijām un sabiedriskajām vides
aizsardzības un izglītības organizācijām.
Ekoskolu apbalvošanas ceremonijai
varēja sekot līdzi attālināti Vides
izglītības fonda Facebook lapā 22.
septembrī laikā no plkst. 11:0013:00. Gatavojoties šim pasākumam,
Ekopadomes
skolēni
sagatavoja

Bērzpils vidusskolas Ekopadomes skolēni ir gandarīti par paveikto un iedvesmas un
jauni ideju pilni, kā iesākto turpināt.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 29.oktobris

MIRKLI PIRMS BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRA ATKLĀŠANAS
Pēdējo gadu laikā, kamēr vien notiek
Balvu kultūras un atpūtas centra (KAC)
renovācijas darbi, sabiedrībā izskanējis
ne mazums dažādu jautājumu, šaubu,
nopēluma, neizpratnes. Tiesa, netrūkst
arī atzinīgu vārdu. Tādēļ, iespējams,
tieši tagad, darbu noslēguma stadijā
ir nepieciešams atskatīties uz ceļu, ko
visi kopā esam nogājuši, un atbildēt uz
vairākiem būtiskiem jautājumiem.
Kādēļ noticis tā, ka Balvu KAC
renovē tikai tagad un galvenokārt
par pašvaldības budžeta līdzekļiem?
Tad, kad citos novados kultūras
namus renovēja par Eiropas līdzekļiem,
mēs to nevarējām atļauties, jo pastāvēja
stingrs nosacījums – zeme zem ēkām,
kuras plāno renovēt, pieder pašvaldībai,
vai arī LEADER projektos, ar zemes
īpašnieku jābūt noslēgtam zemes
nomas līgumam uz 7 gadiem. Taču
zemes īpašnieks ilgus gadus konsekventi
turējās pie saviem nosacījumiem, ka
slēgs nomas līgumu ar pašvaldību
ne ilgāk kā uz vienu gadu, tādēļ
pašvaldība fondu finansējumu nevarēja
saņemt. Vēlāk, kad izdevās zemes
nomas līgumu noslēgt uz pašvaldībai
izdevīgiem
nosacījumiem,
kultūras
namu renovācijai projekta ietvaros
finansējumu vairs nepiešķīra. Tad
pavērās iespēja startēt uz finansējumu
programmā
Siltumnīcefekta
gāzu
emisijas samazināšana un piesaistīt
nepilnu miljonu eiro. Bija divas izvēles
– saņemt šo naudu un sākt virzīties uz
priekšu vai arī atteikties un nedarīt neko.
Kultūras nama siltināšanas projektā jeb
pirmās kārtas būvdarbos bija paredzēta
ēkas jumta, sienu un ēkas pamatu
siltināšana, logu un durvju nomaiņa,
ventilācijas ierīkošana, siltummezgla,
zemes siltumsūkņu un solāro moduļu
uzstādīšana. Jau uzsākot siltināšanas
darbus bija skaidrs, ka kultūras namam,
kas nodots ekspluatācijā 1954.gadā, ir
nepieciešams remonts un iesāktie darbi
jāturpina.
Iepriekšējās domes sasaukuma
laikā tika uzsākta Balvu kultūras un
atpūtas centra remontdarbu jeb otrās
kārtas būvprojekta izstrāde. Otrās
kārtas būvdarbiem pirmais iepirkums
būtiski
pārsniedza
prognozējamās
izmaksas un tika pārtraukts. Atkārtota
iepirkuma rezultātā cena samazinājās
par nepilniem septiņi simti tūkstošiem
euro. Otrās kārtas būvdarbos tika veikti
remontdarbi visās zālēs, kabinetos un
labierīcībās, paplašināta galvenā zāle,
demontējot pandusu un daļu balkona,
izbūvēti pamati piebūvēm, ierīkota
drenāžas sistēma un kultūras nama
ēka paplašināta ar divām stiklotām
piebūvēm. Pārējās izmaksas veido
projektēšanas,
autoruzraudzības
un būvuzraudzības izmaksas, zāles
krēslu iegāde, skatuves tehnoloģiju
izbūve, skatuves aizkaru izgatavošana,
apskaņošana, videoiekārtu piegāde un
uzstādīšana, apgaismes iekārtu piegāde
un izstādīšana, aprīkojuma un mēbeļu
iegāde.
Kāpēc darbi tik ļoti iekavējās?
Trešās kategorijas būvju, kāds ir
Balvu KAC, tehniskajiem projektiem,
bija jāveic būvprojekta ekspertīze.
Vairāki mēneši pagāja pretendenta
atrašanai, jo šādus darbus Latvijā veic

tikai daži uzņēmumi. Ekspertīze ieilga
uz nepilnu gadu. Domāju, ka Zolitūdes
traģēdija nesenā pagātnē ietekmēja
to, ka ekspertīzes prasīja tik daudz
laika. Tā kā Balvu kultūras nams ir arī
vietējās nozīmes kultūras piemineklis,
tad visi būvdarbi bija jāsaskaņo ar Valsts
kultūras pieminekļu inspekciju. Arī šis
process būtiski aizkavēja būvdarbu
uzsākšanu un norisi.
Gāja smagi. Vairākkārt šķita, ka
esam lamatās – visi ierobežojumi, ēkas
ietilpība, nepraktiskums un šaurība
sagādāja daudz galvassāpju. Tagad
ir skaidrs, ka uzbūvēt jaunu ēku ir
krietni vienkāršāk. Zināmu risku radīja
arī valdības uzliktais ierobežojums
pašvaldībām
saņemt
kredītus.
Izsprukām kā caur adatas aci, jo spējām
pierādīt, ka šā objekta siltināšanas
projekta ietvaros ir nepabeigti pirmās
kārtas darbi un tie tiešā veidā ir saistīti
ar otrās kārtas pārbūvi. Neveicot visus
darbus, nav iespējams nodot ēku
ekspluatācijā. Daudzreiz šķita, ka nekas
nevirzās uz priekšu, ka izejas nav un
Balvu pilsētas sirdī būs nefunkcionējoša,
uz nezināmu laiku iesaldēta ēka.
Vai veicot ēkas renovācijas
darbus bija kādi nosacījumi vai
ierobežojumi?
Bija gan! Šim vietējās nozīmes
kultūras piemineklim nepārveidota bija
jāsaglabā ēkas fasādes priekšējā daļa.
Tāpat nebija iespēju paplašināt skatuves
sānu malas, jo līdz ar skatuves malu
beidzas kultūras nama galvenās ēkas
siena (pārējā daļa ir piebūvēta). Tāpat
bija jāsaglabā ārējo logu autentiskums
un griestu sijas.
Cik izmaksāja KAC renovācija un
aprīkojuma iegāde kopumā un kur
pašvaldība ņēma līdzekļus?
Projekta tehniskās dokumentācijas
izstrāde,
abu
kārtu
būvdarbi,
autoruzraudzības un būvuzraudzības
izmaksas kopā sastāda – 4,2 miljoni eiro.
Tehnoloģiju
izbūve,
piegāde,
uztādīšana, mēbeļu un aprīkojuma
iegāde – 0,4 miljoni eiro. Tai skaitā:
• skatuves tehnoloģiju izbūve - 107
027 eiro;
• skatuves aizkaru izgatavošana - 12
077 eiro;
• apskaņošana
un
videoiekārtu
piegāde un izstādīšana - 65 536
eiro;
• apgaismes iekārtu piegāde un
izstādīšana - 66 498 eiro;
• zāles krēslu iegāde - 102 090 eiro;
• aprīkojuma un mēbeļu iegāde -17
860 eiro.
Finansējuma avoti:
• No EKII (emisijas kvotu izsolīšanas
instruments) – 0,9 miljoni eiro;
• Pašvaldības ilgtermiņa aizņēmums
– 3,3 miljoni eiro;
• No pašvaldības šā gada budžeta
līdzekļiem – 0,4 miljoni eiro.
Kādi būs ieguvumi no renovācijas?
Kā to izjutīs iedzīvotāji, darbinieki,
mākslinieki?
Manuprāt, ieguvumi būs nozīmīgi.
Renovētā kultūras namā būs patīkami
uzturēties ikvienam. Ja atceraties, ziemā
tur vienmēr bija auksti, pāris vietās uz
skatuves ilgāku laiku pat nebija iespējams
atrasties, jo tur bija īpaši auksti, tā, it
kā stāvētu ārā salā. Arī koplietošanas
telpas un zāles bija nožēlojamā stāvoklī.

Tagad ēka ir pamatīgi siltināta, telpās
valda
patīkams
klimats,
apkures
izmaksas – nelielas. Renovētās telpas
būs gaišas, ar komfortabliem, viegli
transformējamiem krēsliem. Arī mazie
apmeklētāji varēs ērti sēdēt savās
sēdvietās, jo ir iegādāti speciāli paliktņi
bērnu vajadzībām. Nepieciešamības
gadījumā zāles ietilpību varēs uzlabot
telpā izvietojot simts papildu sēdvietas.
Labu
gaisa
kvalitāti
nodrošinās
ventilācijas sistēmas. Skaņas un gaismas
izbūve kultūras iestādē ir svarīga, tādēļ
apsveicami, ka iepirkumā uzvarēja
vietējie speciālisti, kuri noteikti turēs
rūpi par to, lai viss darbojas nevainojami.
Mākslinieku vajadzībām izveidotas un
aprīkotas divas grimētavas telpas. Deju
kolektīvu mēģinājumiem paredzētajā
violētajā zālē ir spoguļsiena, lai dejotāji
jau mēģinājumu laikā var vērot savu
kustību precizitāti. Tāpat deju kolektīvu
vadītāji un citi interesenti varēs vērot
mēģinājumu no augšas jeb otrā stāva,
no kurienes var labi saskatīt deju
rakstus. Kultūras namā būs iespējams
skatīties arī filmas.
Kādēļ bija nepieciešamas stiklotās
piebūves?
Visā kultūras nama pastāvēšanas
vēsturē
kolektīvu
dalībnieki
un
mākslinieki, ienākot kultūras namā
un noģērbjoties garderobē, uz skatuvi
varēja nokļūt, izejot caur lielo zāli. Otrs
variants – doties ārā bez virsdrēbēm,
apiet apkārt kultūras nama ēkai un
ienākt pa sētas durvīm. Lai pasākuma
laikā no skatuves nokļūtu līdz garderobei
vai uz labierīcībām, vajadzēja doties
vai nu cauri skatītāju zālei vai atkal
(jebkādos laikapstākļos) iet ārā, lai
nonāktu līdz centrālajai ieejai. Tas radīja
milzīgas neērtības kā māksliniekiem, tā
skatītājiem, un īpaši – maziem bērniem.
Izbūvēt atsevišķu gaiteni dalībnieku
kustībai pa iekštelpām no garderobes
uz skatuves zonu nebija iespējams, jo
centrālā zāle ir šaura. Jaunās stiklotās
piebūves ļaus kolektīvu dalībniekiem,
netraucējot skatītājus, brīvi pārvietoties
no garderobes uz skatuvi un atpakaļ.
Tas gan nav vienīgais iemesls.
Balvu kultūras un atpūtas centrā
darbojas 19 kolektīvu grupas, kopā 470
dalībnieki. Ikdienā, telpu šaurības dēļ,
nebija iespējams nodrošināt normālu
mēģinājumu grafiku. Stiklotās piebūves
kalpos kā papildu telpas kolektīvu
mēģinājumiem – cits citam netraucējot,
vienlaicīgi varēs darboties vairāki
kolektīvi.
Ņemot vērā to, ka centrālā zāle tiek
izmantota dažāda veida pasākumiem,
ikreiz, kad zāle bija jāatbrīvo no skatītāju
krēsliem, darbiniekiem tas radīja
papildus grūtības. Piebūves kalpos arī
šim mērķim – ja vajadzēs atbrīvot zāli,
krēslus (tie ir uz ritentiņiem) pārvietos
uz stiklotajām piebūvēm.
Vai renovētajā kultūras namā ir
paredzēta telpa kafejnīcai?
Izņemot stiklotās piebūves, jaunas
telpas klāt nav nākušas. Svarīgāk par
kafejnīcu šķita saglabāt mazo teātra
kamerzāli.
Risinājums
kafejnīcai,
nepieciešamības gadījumā, tiks rasts
otrajā stāvā.
Iedzīvotāji pauž bažas, ka biļetes
uz pasākumiem būs krietni dārgākas.
Ja vēlamies baudīt augsta līmeņa
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mākslinieku koncertus, jāņem vērā,
ka tie nevar būt lēti vai bez maksas.
Esmu pārliecinājusies, ka kvalitāti mūsu
iedzīvotāji prot novērtēt un uz šādiem
pasākumiem biļetes izpērk. Saprotu arī
to, ka ne visiem ienākumi ļauj iegādāties
dārgākas biļetes. Te nu atkal kultūras
darbiniekiem būs jāstrādā tik gudri,
lai vienā koncertā atpelnītais, pavērtu
iespējas citiem, ne tik dārgiem, taču ne
mazāk labiem koncertiem. Svarīgi, lai
kultūru varētu baudīt visi iedzīvotāji.
Protams, būs arī pasākumi, kas tiks
apmaksāti no pašvaldības budžeta,
piemēram valsts svētku sarīkojums,
kuru plānojam 18.novembrī, ja vien tā
norisi neietekmēs epidemioloģiskās
situācijas pasliktināšanās.
Samērā bieži tiek jautāts, vai
tuvākajā nākotnē būs vēl kādi
izdevumi, kas saistīti ar kultūras un
atpūtas centru.
Jā, kultūras namam ir nepieciešams
koncertflīģelis,
tāpat
ir
jāsakārto
stāvlaukums pie kultūras nama, esošās
noliktavu telpas aiz centrālās ēkas ir
nožēlojamā stāvoklī. Sākot apdzīvot
kultūras namu, būs nepieciešams veikt
arī kādas iegādes un pielāgot telpas,
piemēram, mazo teātra zāli.
Visbiežāk
izskan
iedzīvotāju
pārmetumi par kultūras nama
pārbūves dārgajām izmaksām.
Piekrītu, ieguldītā nauda patiešām
ir liela un, iespējams, renovācijas
plānošana un norise nebija ideāla.
Vērtējot izmaksas jāpatur prātā, ka gadu
no gada pieaug būvniecības kopējās
izmaksas - kaut vai tikai darbaspēka
atalgojuma pieauguma rezultātā. Lai
gan salīdzināt ar kāda cita objekta
Balvos izmaksām nebūs gluži korekti,
tomēr, piemēram, Daudzfunkcionālo
sporta
un
veselības
kompleksu
Dārza ielā 2 jeb peldbaseinu nodeva
ekspluatācijā pirms divpadsmit gadiem
(2008.gada 17.decembrī) un, pārrēķinot
eiro, tā izmaksas sastādīja nepilnus trīs
miljonus eiro (2 755 542). Jā, to būvēja
no jauna, taču renovēt vecu ēku ir ne
tikai sarežģītāk, bet arī dārgāk. Turklāt
atceros, arī tad, kad cēla peldbaseinu,
daudziem šķita, ka ir stipri par dārgu,
bet tikai tagad novērtējam, cik svarīgi,
ka šī ēka ir uzbūvēta.
Labiekārtots, mūsdienīgs kultūras
un atpūtas centrs ir nepieciešams ne
tikai ikvienam pašdarbniekam, kultūras
darbiniekam un aktīvam pasākumu
apmeklētajam. Kultūras nams Balvu
centrā ir radošuma un talantu šūpulis,
tas visam Balvu novadam ir nozīmīgs
ilgtermiņā, lai mūsu novada jaunieši
mīlētu dziesmu, deju, teātri, lai
saglabātu un turpinātu kopt novada
tradīcijas. Šos ieguvumus nav iespējams
izmērīt naudā.
Atliek vien novēlēt KAC komandai
radošas idejas ar ko piepildīt renovēto
ēku, veidojot programmas ar visām
gaumēm un rocībai atbilstošu saturu. No
sirds novēlu renovētajam Balvu kultūras
un atpūtas centram atrast savu nišu!
Visai Balvu novada kultūras darbinieku
un pašdarbnieku kolektīvu saimei vietu,
kur pulcēties, smelties idejas, ar savu
sniegumu priecēt skatītājus!
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova
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DOMES SĒDE
Šī gada 22.oktobrī notika Balvu
novada domes sēde. Tajā piedalījās
10 deputāti – Anita Petrova, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Aija Mežale,
Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,
Sandra Kindzule, Ināra Ņikuļina,
Pēteris Kalniņš, Jānis Zakarīts. Tika
izskatīti kopumā 63 darba kārtības
jautājumi.
Par Atzinības raksta piešķiršanu
Domes sēdē deputāti lēma piešķirt
Balvu novada domes Atzinīnas rakstu:
SIA “BKL” valdes loceklim, uzņēmējam
Jānim
Kuļšam
par
nozīmīgu
ieguldījumu
uzņēmējdarbības
attīstībā Balvu novadā, Balvu Sporta
skolas
futbola
trenerim
Ingum
Zaharānam par audzēkņu izciliem
panākumiem
futbolā
un
Balvu
novada atpazīstamības veicināšanu,
pedagoģei Irēnai Leišavniecei par
ilggadēju, profesionālu un radošu
darbu pirmsskolas izglītības iestādē
“Sienāzītis”, SIA “Senda Dz” darbiniecei
Guntrai Ozoliņai par profesionālu,
atbildīgu
un
godprātīgu
darbu
uzņēmumā SIA „SENDA Dz” un rūpēm
par mazo balveniešu pareizu uzturu,
SIA “Tik-Tak 1” īpašniekam Pēterim
Annuškānam par ilgstošu darbu
un
ieguldījumu
uzņēmējdarbības
attīstībā Balvu novadā, SIA “Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība”
uzņemšanas nodaļas vecākajai māsai,
fizikālās terapijas māsai un alergologa
kabineta māsai Inārai Kaņepei par
godprātīgu, nesavtīgu un profesionālu
darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu
ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju
veselības aprūpes nodrošināšanā.
Par nomām
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumus ar divām fiziskām
personām
par
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo zemes vienības
daļu iznomāšanu Balvos.
Deputāti lēma pagarināt divus
zemes nomas līgumus ar juridiskām
personām Vectilžas pagastā un
pagarināt
sešus
zemes
nomas
līgumus ar fiziskām personām Balvos,
Lazdulejas un Vectilžas pagastos.
Domes sēdē nolēma atļaut fiziskai
personai noslēgt zemes apakšnomas
līgumu ar juridisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Bērzkalnes pagastā 14,5 ha
platībā iznomāšanu lauksaimniecības
vajadzībām,
noslēdzot
zemes
apakšnomas līgumu uz tādiem pašiem
nosacījumiem, kādi noteikti noslēgtajā
Zemes nomas līgumā ar minēto fizisko
personu.
Deputāti lēma nodot nomā Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās
nedzīvojamās
telpas
26,3
m2
kopplatībā, ar adresi “Bērnudārzs”,
Vīksnā, uz 10 gadiem, un nodot nomā
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu Nr. 27, platībā
47,7 m2, ar adresi Vidzemes iela 2B,
Balvi, uz 10 gadiem.
Domes sēdē lēma nodot nomai
sešas Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu,
Bērzpils,
Lazdulejas,
Bērzkalnes
un Vectilžas pagastos un izsolīt
nomas tiesības uz šīm Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajām
zemes
vienībām. Sīkāk ar katru izsoli var

iepazīties šī izdevuma 7.lpp.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā 0,08 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts nomas līgumu uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
33,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Kubulu pagastā 0,0582
ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgumu uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 33,00 bez
PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
daļas Balvos 0,05 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts nomas līgumu uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
33,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Tilžas pagastā 0,5
ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgumu uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 78,00 bez
PVN gadā.
Deputāti
apstiprināja
Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Briežuciema pagastā
4,3 ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgumu uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 293,00 bez
PVN gadā.
Domes sēdē apstirpināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Lazdulejas pagastā 4,664
ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgumu uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 314,00 bez
PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Tilžas pagastā 2,7 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts nomas līgumu uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
229,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Tilžas pagastā 3,4 ha platībā
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju fizisku personu,
ar kuru tiks slēgts nomas līgumu uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 224,00 bez PVN gadā.
Deputāti apstirpināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Tilžas pagastā 1,0157 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts nomas līgumu uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
80,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstirpināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Tilžas pagastā 1,5

ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgumu uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 100,00 bez
PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
daļas Tilžas pagastā 0,85 ha platībā
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju fizisku personu,
ar kuru tiks slēgts nomas līgumu uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 75,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstirpināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Vīksnas pagastā 1,2
ha platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgumu uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 100,00 bez
PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Vīksnas pagastā 0,5173 ha platībā,
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju juridisku
personu, ar kuru tiks slēgts nomas
līgumu uz 6 gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 67,00 bez PVN
gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā 0,08 ha platībā
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju fizisku personu,
ar kuru tiks slēgts nomas līgumu uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 33,00 bez PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā 0,08 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts nomas līgumu uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
33,00 bez PVN gadā.
Visi nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.
Par nekustamo īpašumu
Domes
sēdē
lēma
sadalīt
nekustamo īpašumu Kubulu pagastā,
nekustamo īpašumu Balvu pagastā un
nekustamo īpašumu Vectilžas pagastā.
Deputāti atbalstīja lēmumprojektu
noteikt zemes lietošanas mērķi
zemes vienībai Balvu pagastā 1,02
ha platībā, - 0101 - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Domes
sēdē
lēma
nodot
atsavināšanai nekustamos īpašumus
– Jaunā iela 5, Vīksnā, Vīksnas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības 0,1566 ha platībā,
nekustamo
īpašumu
“Verpuļeva
120”, Balvu pagastā, kas sastāv no
vienas zemes vienības 0,08 ha platībā,
nekustamo
īpašumu
„Ozollejas”,
Vīksnas pagastā, 4,2391 ha platībā, un
zemes vienību 10,40 ha platībā.
Deputāti lēma atzīt par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemi
zemes vienību Vectilžas pagastā
6,0 ha platībā, un šo zemes vienību
apvienot ar zemes vienību 0,2 ha
platībā un ar zemes vienību 0,2 ha
platībā, nosakot zemes lietošanas

3.

mērķi jaunizveidotajai zemes vienībai
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, un atzīt
jaunizveidoto zemes vienību par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību 6,4 ha platībā un nodot minēto
nekustamo īpašumu atsavināšanai.
Domes sēdē lēma atzīt par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemi
zemes vienību Vectilžas pagastā 7,2
ha platībā, nekustamajam īpašumam
piešķirt nosaukumu “Klajumi” un
nodot minēto nekustamo īpašumu
atsavināšanai.
Deputāti lēma atzīt par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemi
zemes vienību Vectilžas pagastā 2,7
ha platībā, nekustamajam īpašumam
piešķirt nosaukumu “Mežstūri” un
nodot minēto nekustamo īpašumu
atsavināšanai.
Domes sēdē lēma likvidēt adresi
“Apšumala 1”, Vīksnas pag., Balvu
nov., LV-4580, zemes vienībai Vīksnas
pagastā, un piešķirt šo pašu adresi
citai zemes vienībai un uz tās esošājām
ēkām Vīksnas pagastā.
Deputāti lēma atsavināt no fiziskas
personas nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2 Kalna ielā 13, Kubulos, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa 47.1 m2
platībā un noteikt nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 1405,00.
Domes sēdē lēma atsavināt no
fiziskas personas nekustamo īpašumu
- dzīvokli Nr. 62 Pilsoņu ielā 23,
Balvos, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 4210,00 un
nomaksas termiņu – 5 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
četrus nekustamos īpašumus Balvos
un vienu nekustamo īpašumu Kubulu
pagastā. Sīkāk ar katru izsoli var
iepazīties šī izdevuma 6.-7.lpp.
Par transportlīdzekļu masas
ierobežojuma noteikšanu
Deputāti
lēma
noteikt
transportlīdzekļu
satiksmes
ierobežojumu, nosakot ierobežojuma
veidu – „Masas ierobežojums” –
aizliegts braukt transportlīdzekļiem
(transportlīdzekļu sastāviem), kuru
kopējā faktiskā masa pārsniedz 3,5
tonnas, uzstādot atbilstošas ceļa
zīmes apstākļos, kad radušies vai
varētu rasties ceļu bojājumi klimatisko
apstākļu dēļ, autoceļu posmos, un uzdot
Balvu novada domes izpilddirektoram,
vadoties no laika apstākļiem, kad
radušies vai varētu rasties ceļu
bojājumi klimatisko apstākļu dēļ, izdot
rīkojumu par minēto ceļu satiksmes
ierobežojumiem un to atcelšanu,
kā arī informāciju par satiksmes
ierobežojumiem un to atcelšanu 24
stundu laikā publicēt pašvaldības
interneta vietnē www.balvi.lv.
Par
satiksmes
organizācijas
maiņu
Domes sēdē atļāva uzstādīt 1
aizlieguma ceļazīmi Nr. 327 “Stāvēt
aizliegts”, 1 papildzīmi Nr. 807
“Darbības zona”, 1 papildzīmi Nr.
828 “Darbības laiks” un uzkrāsot
horizontālo apzīmējumu Nr. 925
Teātra ielā 2, Balvos.
Par aizņēmumu
Deputāti lēma ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu
2020.gadā
EUR
47
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377 uz 5 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi projekta
“Bērzkalnes pagasta ceļa “Balvi –
Verpuļeva – Elkšņeva - Mūrova” posma
pārbūve, 2.kārta” īstenošanai Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos” ietvaros.
Par
izglītības
iestāžu
izdevumu tāmes apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem
Domes sēdē apstirpināja Balvu
novada
pašvaldības
izglītības
iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
2020.gadā.
Par grozījumiem domes lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu
novada
domes
2020.
gada 24.septembra lēmumā “Par
finansējuma
sadali
pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 2020.gada 1.septembra
līdz
2020.gada
31.decembrim”

(protokols
Nr.14,61.§),
izsakot
Lēmuma 3.pielikumu jaunā redakcijā,
kā arī izdarīt grozījumus Balvu novada
domes 2020.gada 27.augusta lēmumā
“Par finansējuma piešķiršanu Balvu
Kultūras un atpūtas centra skatuves
tehnoloģiju izbūvei un aprīkojuma
iegādei” (protokols Nr.13, 64.§), 1.,
aizstājot skaitli “242 355” ar skaitli “251
138”, un 2.aizstājot skaitli “152 336” ar
skaitli “143 553”.
Par
pilnvarojumu
pieņemt
lēmumu
Domes sēdē lēma pilnvarot
Balvu novada pašvaldības Valsts
un
pašvaldības
vienotā
klientu
apkalpošanas
centra
vadītāju,
izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas
jautājumus, kas saistīti ar iedzīvotāju
dzīvesvietas deklarēšanu, deklarējamo
ziņu apjoma uzskaiti, informācijas
sniegšanu par personas dzīvesvietu,
izziņu izsniegšanu, un pieņemt ar
tiem saistītus lēmumus Balvu novada
pašvaldības klientu apkalpošanas
speciālistes
prombūtnes
laikā,
pilnvarot Balvu novada pašvaldības

Vispārējās un juridiskās nodaļas
vadītāju
izskatīt
dzīvesvietas
deklarēšanas jautājumus, kas saistīti
ar ziņu par deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu un pieņemt ar tiem saistītus
lēmumus, un pilnvarot Balvu novada
pašvaldības
juriskonsultu
izskatīt
dzīvesvietas deklarēšanas jautājumus,
kas saistīti ar ziņu par deklarēto
dzīvesvietu anulēšanu un pieņemt ar
tiem saistītus lēmumus Balvu novada
pašvaldības Vispārējās un juridiskās
nodaļas vadītājas prombūtnes laikā.
Par finansējuma piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
Kultūras un atpūtas centra aprīkojuma
iegādei EUR 17 860,00 un skatuves
izbūves būvuzraudzībai EUR 1 620,00,
samazinot līdzekļu atlikumu uz gada
beigām.
Domes sēdē lēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2020.gada
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem
EUR
9865,00 Bērzpils pagasta pārvaldes
telpu pārbūvei ģimenes ārsta prakses
iekārtošanai un telpu pielāgošanai.

Par
priekšfinansējuma
un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldības kā partnera LatvijasLietuvas
pārrobežu
sadarbības
programmas
2014.-2020.gadam
projektā “Amatu prasmes tūrisma
telpā” (“Tour de Crafts”) kopējās
izmaksas EUR 166 126 un lēma
nodrošināt projekta līdzfinansējumu
piecpadsmit procentu apmērā, t.i.
EUR 24 918,90, un nodrošināt projekta
priekšfinansējumu 2020.gadam EUR
2200 apmērā, 2021.gadam EUR 148
966.
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.

NOSKAIDROTI NOMINANTI “BALVU NOVADA GADA BALVAI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
2020”

15. oktobrī noslēdzās konkursa
“Balvu
novada
gada
balva
uzņēmējdarbībā 2020” pirmā kārta un
tajā tika saņemtas 110 anketas (gan
elektroniskā, gan papīra formātā).
Kopumā pieteikti 45 uzņēmumi 9
nominācijās – individuālie komersanti,
SIA
(sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību), zemnieku saimniecības,
biedrības, mājražotāji un amatnieki.
28. oktobrī Ziemeļlatgales Biznesa un
tūrisma centrā konkursa vērtēšanas
komisija
otrajā
kārtā
izvērtēja
saņemtos pieteikumus un tajos
norādītos pamatojumus, lai izvirzītu
apbalvošanai konkrētus uzņēmumus
vai saimnieciskās darbības veicējus.
Saskaņā ar nolikumu, komisijai ir
tiesības izvirzīt arī savu pretendentu
papildus jau esošajiem pieteikumiem.
Paldies
iedzīvotājiem,
organizācijām,
uzņēmumu
pārstāvjiem,
komersantiem,
biedrībām un iestādēm par aktīvo
piedalīšanos konkursā un pieteikuma
anketu iesniegšanu!
Lūk, pieteiktie pretendenti!
1.
Gada
lauksaimnieks
–
2
pretendenti:
•
Z/S “LĪČI”, īpašnieks Jānis
Auziņš, Kubulu pagasts;
•
SIA “Kiči RC”, valdes loceklis
Raimonds Celmiņš, Balvu pagasts.
2.
Novada tēla popularizētājs
– 7 pretendenti:
•
SIA “Wake up”, valdes loceklis
Jānis Jauntēvs, Balvu pagasts;
•
IK “ASNA-G”, īpašnieks Nauris
Pomers, Balvi;
•
Tako
Akmens,
valdes
priekšsēdētājs Tālis Korlašs, SIA
“TAKO SD”, valdes priekšsēdētājs Tālis
Korlašs, valdes loceklis Aldis Korlašs,
Balvi;
•
Biedrība “Retro moto klubs
“RŪSA VĒJĀ””, Kaspars Romanovs,
Tilžas pagasts;
•
Peldošais namiņš “Vakars uz

ezera”, Liena Lielbārde, Balvi;
•
Biedrība “BALVU TEĀTRIS”,
Māris Lāpāns, Balvi;
•
SIA “Lamur flowers”, valdes
locekle Jeļena Golovneva, Balvi.
3.
Gada jaunais uzņēmējs – 7
pretendenti:
•
“Simfonija” Aļonas Penneres
kāzu dekorēšanas serviss, Bērzkalnes
pagasts;
•
IK Aiga Jansone, īpašniece
Aiga Jansone, Balvi;
•
“Caramella” saldumu lāde,
mājražotāja Dagnija Vaickovska, Balvi;
•
Skaistumkopšanas
salons
“Meraki”, īpašniece Zane Putniņa,
Balvi;
•
Santas
Roginskas
skaistumkopšanas privātprakse, Balvi;
•
SIA “Timber Kit”, valdes
loceklis Jānis Igaunis, Kubulu pagasts;
•
Studija “Azote”, īpašniece
Maruta Castrova, Balvi.
4.
Gada
pakalpojumu
sniedzējs – 14 pretendenti:
•
Balvu publiskā pirts, SIA
“Dantruck 11”, valdes loceklis Aigars
Logins, Balvi;
•
Santas
Roginskas
skaistumkopšanas privātprakse, Balvi;
•
SIA “Sapards”, valdes loceklis
Aivars Avotiņš, Balvi;
•
Kafejnīca “Garšīgs ēdiens
labiem cilvēkiem”, SIA “OGUMĀJAS”,
valdes locekle Iveta Balode, Balvu
pagasts;
•
Linda
Tokareva,
skaistumkopšanas pakalpojumi, Balvi;
•
IU
“VALDOGS”,
īpašniece
Dzidra Sērmūkša, Balvi;
•
SIA “BaronsR”, valdes loceklis
Arvīds
Raciborskis,
Balvi/Rugāju
novads;
•
SIA “DEG”, valdes loceklis
Andrs Vanags, Vīksnas pagasts;
•
“Simfonija” Aļonas Penneres
kāzu dekorēšanas serviss, Bērzkalnes
pagasts;

•
Ilze
Liepiņa,
masāžas
pakalpojumi, Balvi;
•
SIA “Marbera”, valdes locekle
Mārīte Berķe, Lazdulejas pagasts;
•
SIA “AMATI”, valdes loceklis
Andris Andrejevs, Bērzkalnes pagasts;
•
SIA
“BTRS”,
valdes
priekšsēdētājs Raimonds Trubņiks,
Balvi;
•
SIA
“Paradīzes
putni”,
valdes priekšsēdētāja Sanita Prūse,
Bērzkalnes pagasts/Rīga.
5.
Gada
tirgotājs
–
6
pretendenti:
•
IK “Ziedu Laumiņa”, īpašniece
Velga Krastiņa, Balvi;
•
Veikals “Pure”, SIA “Sara
L”, valdes locekle Līga Pure, Balvi/
Alūksnes novads;
•
Veikals “Mans Mazais”, SIA
“LENORA M”, valdes priekšsēdētāja
Solvita Poriete, Balvi;
•
SIA “KV 9”, valdes loceklis
Kristaps Vanags, Vīksnas pagasts;
•
SIA
“LIARPS”,
valdes
priekšsēdētājs Artūrs Penners, valdes
locekle Līga Pennere, Balvi;
•
Studija “Azote”, īpašniece
Maruta Castrova, Balvi.
6.
Gada
mājražotājs/
amatnieks – 9 pretendenti:
•
Arnitas labsajūtu darbnīca,
Arnita Melberga, Balvi;
•
IK Aiga Jansone, īpašniece
Aiga Jansone, Balvi;
•
“Caramella” saldumu lāde,
mājražotāja Dagnija Vaickovska, Balvi;
•
SIA “Lamur flowers”, valdes
locekle Jeļena Golovneva, Balvi;
•
Studija “Azote”, īpašniece
Maruta Castrova, Balvi;
•
Inga Keiša, Balvi;
•
Dace Šulta, Balvi;
•
Saimniecība
“Ozollapas”,
Māris Mačs, Kubulu pagasts;
•
Konstantīns Timofejevs, Balvu
pagasts.
7.
Gada ģimenes uzņēmums –

4.

5 pretendenti:
•
Kafejnīca “Garšīgs ēdiens
labiem cilvēkiem”, SIA “OGUMĀJAS”,
valdes locekle Iveta Balode, Balvu
pagasts;
•
SIA “Timber KIT”, valdes
loceklis Jānis Igaunis, Kubulu pagasts;
•
SIA “Krūmijs”, valdes locekļi
Jānis Bisters, Mārtiņš Bisters, Balvi;
•
SIA
“LIARPS”,
valdes
priekšsēdētājs Artūrs Penners, valdes
locekle Līga Pennere, Balvi;
•
Santa un Andis Kaši, Krišjāņu
pagasts.
8.
Gada darba devējs – 5
pretendenti:
•
SIA “VITAI”, valdes loceklis
Vitālijs Seļavins, Balvi;
•
SIA “VITAR 7”, valdes loceklis
Vitālijs Seļavins, Balvi;
•
SIA “KL 89”, valdes locekle
Kristīne Ločmele, Bērzkalnes pagasts;
•
SIA “Krūmijs”, valdes locekļi
Jānis Bisters, Mārtiņš Bisters, Balvi;
•
SIA
“BTRS”,
valdes
priekšsēdētājs Raimonds Trubņiks,
Balvi.
9.
Gada sadarbības partneris4 pretendenti:
•
IU
“VALDOGS”,
īpašniece
Dzidra Sērmūkša, Balvi;
•
SIA “VESKOR”, valdes loceklis
Vladimirs Koržakovs, Balvi;
•
SIA “DOLO”, valdes loceklis
Normunds Lapsa, Viļakas novads;
•
Studija “Azote”, īpašniece
Maruta Castrova, Balvi.
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BALVU PII ”PĪLĀDZĪTIS” JAUNI DRAUGI - NERĀTNAIS ĶIPARS UN ASAIS PIPARS

Foto no PII Pīlādzītis arhīva.

Iestādē tiek realizētas speciālā
pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem
ar
somatiskām
saslimšanām un speciālā pirmsskolas
izglītības programma izglītojamajiem
ar valodas traucējumiem, pavisam 50
izglītojamie.
Lai sekmīgāk realizētu izvirzīto
uzdevumu šogad tiek ieviesta jauna
tradīcija – āra nodarbība divās kārtās
ar izglītojamo aktīvu līdzdalību
aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā.
Iestādei šī ir jauna pieredze.
1.kārtā
“Jautrajās
prāta
un
valodas aktivitātēs” galvenie palīgi
un organizatori nerātnajam ĶIPARAM
un asajam PIPARAM bija izglītojamie,
kuri apgūst speciālo pirmsskolas
izglītības programmu izglītojamajiem

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” 3.grupiņas bērni kopā ar PIPARU UN
ĶIPARU.
2020./2021.m.g.
viens
no
izglītojamajiem un izglītojamajiem ar
iestādei izvirzītajiem uzdevumiem
mācīšanās traucējumiem, dažādojot
ir pilnveidot atbalsta sniegšanas
atbalsta pasākumu klāstu mācīšanās
paņēmienus darbā ar talantīgajiem
kvalitātes uzlabošanai.

ar valodas traucējumiem.
Izglītojamie
darbojās
sešās
darbnīcās – mēles mežģi, skaitāmpanti
ar kustībām, dziesmas ar ritma sišanu
utt.
2.kārtā
“Jautrās
kustību
un
veiklības aktivitātes” galvenie palīgi
un organizatori nerātnajam ĶIPARAM
un asajam PIPARAM būs izglītojamie,
kuri apgūst speciālo pirmsskolas
izglītības programmu izglītojamajiem
ar somatiskām saslimšanām. 2.kārta
plānota pavasarī.
Esam gandarīti par veiksmīgu,
atraktīvu, jautru dienu – 1. kārtu mūsu
mazo pīlādzēnu ikdienā.
Ina Aizupe,
vadītāja vietnieks izglītības jomā

SKOLOTĀJI RUDENS BRĪVDIENĀS DALĀS PIEREDZĒ, DISKUTĒ UN MĀCĀS
Kā zināms, šī mācību gada
aktualitāte pamata un vidējā izglītībā
ir pilnveidotā mācību satura un
pieejas īstenošanas uzsākšana 1.,
4., 7. un 10.klasēs, kas pakāpeniski
turpināsies nākamos divus mācību
gadus, līdz būs aptvertas visas klases.
Vairāku gadu gatavošanās šim
notikumam projekta “Kompetenču
pieeja mācību saturā” ietvaros ir
vainagojusies ar reālu darbību.
Gatavojoties jaunajam mācību
gadam, Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde rosināja mācību
jomu koordinatorus un metodisko
apvienību
vadītājus
organizēt
izglītojošus pasākumus pedagogiem,
un rezultātā augustā visi Balvu,
Baltinavas un Rugāju novadu
pedagogi piedalījās jomu un mācību
priekšmetu sanāksmēs, semināros

Vizuālās mākslas skolotāji apgūst video veidošanas pamatus.

un
profesionālās
kompetences
pilnveides programmās.
Aizvadīts pirmais jaunā mācību
gada darba cēliens, tāpēc būtiski ir
noskaidrot un saprast, kas notiek
skolās, kā mācīšana un mācīšanās
saskaņā ar jaunajiem izglītības
standartiem atspoguļojas mācību
darba
organizācijā,
skolotāju
sadarbībā un stundu plānošanā.
Domājot par rudens brīvdienām,
mācību jomu koordinatori un
metodisko apvienību vadītāji atkal
tika aicināti tikties ar skolotājiem, lai
diskutētu par to, kā veicas pilnveidotā
mācību satura un pieejas īstenošanā,
dalītos veiksmes stāstos un kopā
risinātu problēmjautājumus.
Skolotāju
aktivitātes
rudens
brīvdienās apkopoja izglītības darba
speciāliste T.Čudarkina.

KAS JĀZINA PAR LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŽAS JOSLAS, PIEROBEŽAS
JOSLAS UN PIEROBEŽAS REŽĪMU
I Valsts robežas josla
Saskaņa ar Ministru kabineta
noteikumiem gar ārējo Latvijas
Republikas
sauszemes
robežu
(Latvijas
Republikas
Krievijas
Federācijas) ir noteikta valsts robežas
josla kuras platums ir 12 metri.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas
valsts robežas likuma 14.pantu
Personu uzturēšanās valsts robežas
joslā ir aizliegta, izņemot gadījumus,
kad tā saistīta ar:
1) robežuzraudzību;
2) valsts sauszemes robežas, tās
nostiprinājuma būvju un elementu
un valsts robežas joslas uzturēšanas
un atjaunošanas darbiem, kas ir
saskaņoti ar Valsts robežsardzi;
3)
valsts
robežu
šķērsojošo
komunikāciju (piemēram, cauruļvadu,
sakaru līniju, elektrolīniju), autoceļu
un dzelzceļu uzturēšanas darbiem,
kas ir saskaņoti ar Valsts robežsardzi;
4) ģeodēzijas un kartogrāfijas
darbiem, kas ir saskaņoti ar Valsts
robežsardzi;
5) katastrofu seku likvidācijas
darbiem, par ko ir informēta Valsts
robežsardze.

II Pierobežas josla
Atbilstoši
Ministru
kabineta
noteikumiem gar ārējo Latvijas
Republikas sauszemes robežu (Latvijas
Republikas - Krievijas Federācijas) ir
noteikta ne vairāk kā 2 kilometri plata
pierobežas josla. Personām no 15
gadu vecuma, uzturoties pierobežas
joslā gar Latvijas Republikas Krievijas Federācijas valsts robežu ir
nepieciešama Valsts robežsardzes
izsniegta speciālā caurlaide.
Caurlaide nav nepieciešama:
1)
ja persona ir deklarējusi
dzīvesvietu pierobežas joslā un
uzturas attiecīgā novada (pilsētas)
vai blakus esošā novada (pilsētas)
pierobežas joslā;
2)
ja persona pārvietojas pa
valsts autoceļu, kas šķērso pierobežas
joslu;
3)
ja valsts pārvaldes iestādes
vai
pašvaldības
amatpersona
(darbinieks) pilda dienesta (amata)
pienākumus pierobežas joslā un
var uzrādīt dienesta apliecību, ja tā
paredzēta attiecīgās iestādes darbību
reglamentējošos normatīvajos aktos;
4)
ja persona var uzrādīt Latvijas

Republikas izdotu vietējās pierobežas
satiksmes atļauju.
Tiek izsniegtas sekojošas speciālās
caurlaides:
1)
pastāvīgās
pastāvīgo
caurlaidi izsniedz personai, kurai
pierobežas joslā pieder nekustamais
īpašums;
2)
terminētās
terminēto
caurlaidi izsniedz personai, kura
vēlas uzturēties pierobežas joslā.
Terminēto caurlaidi izsniedz uz
laiku, kuru nepieciešams uzturēties
pierobežas joslā, bet ne ilgāk kā uz
vienu gadu. Komersants ir tiesīgs
iesniegt iesniegumu par terminētās
caurlaides izsniegšanu darbiniekiem
un personām, ar kurām noslēgts
uzņēmuma līgums, ja to uzturēšanās
pierobežas joslā ir saistīta ar darba
pienākumu veikšanu.
Speciālo caurlaidi var pieprasīt un
saņemt, izmantot e-pakalpojumu
vienotajā pakalpojumu portālā
www.latvija.lv vai arī ar iesniegumu
griezties jebkurā Valsts robežsardzes
struktūrvienībā.
III Pierobeža
Atbilstoši
Ministru
kabineta
5.

noteikumiem gar ārējo Latvijas
Republikas sauszemes robežu ir
noteikta ne šaurāk par 30 kilometriem,
sākot no valsts robežas.
Personai, uzturoties pierobežā,
ir pienākums glabāt pie sevis un pēc
Valsts robežsardzes amatpersonas
pieprasījuma uzrādīt dokumentu
(dokumentus), kas apliecina personas
identitāti un tiesības uzturēties Latvijas
Republikā.
Minētais
nosacījums
neattiecas uz personu, kas ir valsts
pārvaldes iestādes vai pašvaldības
amatpersona (darbinieks) un, pildot
dienesta
(amata)
pienākumus
pierobežā, var uzrādīt dienesta (darba)
apliecību, kas paredzēta attiecīgās
iestādes darbību reglamentējošos
normatīvajos aktos.
Neskaidrību
gadījumā
par
pierobežas joslas speciālo caurlaižu
pieteikšanas, saņemšanas kārtību
un citos jautājumos lūdzam zvanīt uz
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes
Punduru robežapsardzības nodaļas
diennakts tālruni: 64501929. e-pasts:
punduri.rsn@rs.gov.lv
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LĪDZ 12. NOVEMBRIM AICINA BALSOT PAR ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU
Sācies
iedzīvotāju
balsojums
Sabiedrības
integrācijas
fonda
rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga
pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu
tās Latvijas pašvaldības, kas šogad
sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm
ar bērniem un piemērotas vides
nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz
12. novembrim aicināts iepazīties ar
pašvaldībās paveikto un izteikt savu
viedokli www.vietagimenei.lv.
Konkurss “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2020” noris trīs kārtās
un paredz izvērtēt visu 119 Latvijas
pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas
vides veidošanā. Pašvaldību vērtējums
sastāv no iedzīvotāju balsojuma,
pašvaldību
līdzdalības
konkursa
informatīvajā kampaņā, kā arī no
vērtēšanas komisijas iegūtajiem datiem
par novadiem, tostarp par pašvaldību
sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm
ar bērniem.
Uzvarētāji
tiks
noteikti
piecu
plānošanas
reģionu
pašvaldību
grupās, piešķirot nominācijas “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība 2020”, galveno
balvu saņems nominants “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”.
Tāpat konkursa vērtēšanas komisija
varēs noteikt papildu nominācijas.

un
pašvaldību
iesaiste
konkursa
informatīvajā kampaņā. Konkursa otrajā
kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie
atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem
un ģimeniskas vides nodrošināšanai.
Trešajā, noslēdzošajā, kārtā vērtēšanas
komisija vizītēs iepazīsies ar 10
finālistēm – visaugstāko novērtējumu
saņēmušajām pašvaldībām (ar divām
katrā plānošanas reģionu pašvaldību
grupā).
Konkurss
“Ģimenei
draudzīga
pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu

Kopējais konkursa naudas balvu fonds
ir 100 000 EUR, kas tiek piešķirts jaunu
vai esošo atbalsta pasākumu ģimenēm
ar bērniem attīstīšanai pašvaldībās.
“Balsojums
un
iedzīvotāju
individuālās atsauksmes ir lielisks
veids, kā novērtēt pašvaldību darbu
un vienlaikus arī aktualizēt problēmas,
ko iedzīvotāji vēlētos atrisināt savās
dzīvesvietās.
Aicinām
iesaistīties
un palīdzēt pašvaldībām kļūt vēl
draudzīgākām un veidot ģimenēm ar
bērniem pievilcīgu vidi,“ rosina Zaiga
Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda
sekretariāta direktore.
“Ikvienai mammai un tētim rūp, lai
viņu bērni augtu ģimenei draudzīgā
vidē. Taču, lai vieta, kurā dzīvojam, kļūtu
arvien labāka, ir jādalās savos stāstos un
pieredzē. Un arī jāslavē – lai pašvaldības
visā Latvijā var iedvesmoties un aizgūt
idejas no citiem labajiem piemēriem,”
stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku
organizācijas
Mammamuntetiem.lv
vadītāja, konkursa vērtēšanas komisijas
locekle.
Šobrīd
noris
konkursa
pirmā
kārta, kurā vērtējumu veido četras
daļas – administratīvo datu vērtējums,
dzimstības un migrācijas saldo datu
vērtējums,
iedzīvotāju
balsojums

atbalsta pasākumiem, ko realizē
Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds
īsteno
arī
programmu
“Ģimenei
draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz
Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+
Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu
ģimenēm.
Zane Jēkabsone
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 22811020
E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv

TIEK UZSĀKTA DABAS LIEGUMA ”LUBĀNA MITRĀJS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
IZSTRĀDE
Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas
un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma

tālrunis 25641455, www.enviro.lv). Sīkāka
informācija par Plāna izstrādi, sabiedriskās

viena no labākajām ligzdošanas vietām
29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālā administrācija.

”Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) dabas
aizsardzības plāna (Plāna) izstrāde. Šī gada

videokonferences norisi un pieslēgšanos
pieejama vietnē www.enviro.lv (sadaļā

sugām. Kopumā teritorijā novērotas 224
putnu sugas, no kurām 185 šeit arī ligzdo.

Aicinām
ikvienu
interesentu
iesaistīties Plāna izstrādē un piedalīties

12. novembrī plkst. 17.00 notiks Plāna
uzsākšanas sabiedriskā videokonference,
kurā būs iespēja uzdot jautājumus Plāna

“Dabas liegums ”Lubāna mitrājs””).
Lubāna mitrājs ir 50 344 ha liels,
starptautiski nozīmīgs mitrājs, kas iekļauts

Turklāt mitrājā sastopamas vairākas
pasaulē apdraudētas putnu sugas –
ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis.

videokonferencē, lai saņemtu aktuālo
informāciju
un
savlaicīgi
paustu
konstruktīvu viedokli par turpmāko

izstrādātājiem
institūcijām.

valsts

RAMSAR vietu sarakstā. Dabas liegums
izveidots 2009. gadā, lai nodrošinātu

Lubāna mitrājs ar aizsargājamiem
upju palieņu, neskarto augsto purvu,

teritorijas
apsaimniekošanu
izmantošanu!

Jau no 9. līdz 13. novembrim ikviens
varēs iepazīties ar Plāna izstrādes kārtību
un mērķiem, Lubāna mitrāja vispārējo

Latvijas
lielākā
iekšzemes
mitrāju
kompleksa vienotu aizsardzību.
Mitrājs ir unikāls Eiropas un pasaules

purvainu un boreālo mežu, parkveida
pļavu u.c. veidu biotopiem atrodas
Rēzeknes, Balvu, Madonas, Rugāju, Viļānu,

Plāna
izstrāde
dabas
skaitīšanas
Savienības Kohēzijas

informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus
Plāna
izstrādātājiem,
rakstot
uz

nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi
daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju

Varakļānu, Lubānas, kā arī Gulbenes
novados. Šobrīd mitrājs apvieno 12 jau

“Priekšnosacījumu
izveide
labākai
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

lubans@enviro.lv.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes
uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts”

un biotopu saglabāšanai. Latvijas lielākais
ezers – Lubāns, un zivju dīķi ir viena no
svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu

esošu dabas liegumu teritorijas, papildus
iekļaujot Lubāna ezeru un bioloģiski
vērtīgas ezeram pieguļošās teritorijas. Un

un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr.
5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
SIA “Enviroprojekts”

(Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002,

atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī

teritorijas pārvaldi kopš 2011. gada īsteno

Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 5.janvāra plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 193.00 (viens
simts deviņdesmit trīs euro 0 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622,
bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā, Sēžu zālē, 2021.gada
6.janvārī plkst. 10.00.

2524 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit
četri euro).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv. Informācija par izsoli tiek
publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”,
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021. gada
5.janvāra plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 5.janvāra plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 252.40 (divi
simti piecdesmit divi euro 40 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci

un

IZSOLES

iesaistītajām

Balvu novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu Rūpniecības
ielā 11A, Balvos, Balvu novadā, kas
sastāv no zemes vienības 0.0648 ha
platībā, kadastra Nr.3801 003 0730
(kadastra apzīmējums 3801 003 0290).
Izsoles sākumcena – EUR 1930 (viens
tūkstotis deviņi simti trīsdesmit euro).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv. Informācija par izsoli tiek
publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”,
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2021. gada 5.janvāra plkst. 16.00,

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
“Jaunpriedītes”,
Kubulu
pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no zemes vienības 1.4572 ha platībā,
kadastra Nr.3858 006 0443 (kadastra
apzīmējums 3858 006 0443) un
mežaudzes. Izsoles sākumcena – EUR

6.

tiek
jeb
fonda

un
veikta
Eiropas
projekta

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, 2021.gada
6.janvārī plkst. 10.20.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr.14 Bērzpils ielā
46, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 2495 (kadastra apzīmējums
3801 003 0417 001 014), kas sastāv
no divistabu dzīvokļa
39.1 m2
platībā un kopīpašuma 3719/259618
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
mājas (kadastra apzīmējums 3801
003 0417 001) un zemes atbilstoši
domājamajām daļām 0.0044 ha platībā
(kadastra apzīmējums 3801 003 0417).
Izsoles sākumcena – EUR 3780 (trīs
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro).

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 29.oktobris
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv. Informācija par izsoli tiek
publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā
“Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021. gada
5.janvāra plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 5.janvāra plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 378.00 (trīs simti
septiņdesmit astoņi euro 0 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622,
bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā, Sēžu zālē, 2021.gada
6.janvārī plkst. 10.40.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr.48 Ezera ielā 24,
Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.
3801 900 2497 (kadastra apzīmējums
3801 002 0032 001 048), kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 36.2 m2 platībā un
kopīpašuma 362/26613 domājamajām
daļām
no
daudzdzīvokļu
mājas
(kadastra apzīmējums 3801 002 0032
001) un zemes atbilstoši domājamajām
daļām 0.0036 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3801 002 0032). Izsoles
sākumcena – EUR 3380 (trīs tūkstoši trīs
simti astoņdesmit euro).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv. Informācija par izsoli tiek
publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā
“Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021. gada
5.janvāra plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 5.janvāra plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 338.00 (trīs simti
trīsdesmit astoņi euro 0 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci
euro, 0 centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622,
bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā, Sēžu zālē, 2021.gada
6.janvārī plkst. 11.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz nedzīvojamām telpām
Dārza ielā 2, Balvos, Balvu novadā,
ar kopējo platību 33,4 m2 (telpu
grupas
kadastra
apzīmējums

3801 002 0080 004 001).
Nosacītā
nomas
maksa
nedzīvojamai ēkai ir EUR 54,11 mēnesī
( piecdesmit četri euro, 11 centi mēnesī)
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 10
(desmit) gadi. Iznomāšanas mērķis komercdarbības veikšanai.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.
Izsolāmās
ēkas
apskati
var
veikt iepriekš, saskaņojot ar Balvu
novada pašvaldības Balvu Sporta
skolas direktori Ludmilu Beļikovu
(mob.t.26525506).
Izsole
notiks
2020.gada
17.novembrī
plkst.10.50
Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (Sēžu zālē, 3.stāvā).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.

lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.
Izsole
notiks
2020.gada
17.novembrī
plkst.10.10
Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (Sēžu zālē, 3.stāvā).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3890 003 0079 Vectilžas
pagastā, Balvu novadā, 7,9
ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai EUR 558,00 (pieci simti
piecdesmit astoņi euro, 0 centi) gadā
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 6
(seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –
lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.
Izsole
notiks
2020.gada
17.novembrī
plkst.10.20
Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (Sēžu zālē, 3.stāvā).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3866 004 0233
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā,
5,0 ha kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienības daļai ir EUR 311,00 (trīs simti
vienpadsmit euro, 0 centi) gadā bez PVN.
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecības
vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.
Izsole
notiks
2020.gada
17.novembrī
plkst.10.00
Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (Sēžu zālē, 3.stāvā).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3850 004 0182
Bērzpils pagastā, Balvu novadā, 2,3 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai EUR 155,00 (viens simts
piecdesmit pieci euro, 0 centi) gadā
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 6
(seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –
lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020.gada 16.novembra plkst.
16.00.
Izsole
notiks
2020.gada
17.novembrī
plkst.10.30
Balvu
novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (Sēžu zālē, 3.stāvā).

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3848 007 0022
Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā,
1,9 ha kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienības daļai 135,00 (viens simts
trīsdesmit pieci euro, 0 centi) gadā
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 6
(seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –

7.

Ar

izsoles

noteikumiem

un

nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu

novada

pašvaldības

lapā www.balvi.lv

mājas

un Balvu novada

pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no 2020.gada 9.novembra
līdz

2020.gada

16.novembra

plkst.

16.00.
Balvu

novada

pirmreizējā

pašvaldība

mutiskā

augšupejošu

soli

tiesības

zemes

uz

izsolē

izsola

ar

nomas

vienību

ar

kadastra apzīmējumu 3846 005 0607
Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,08
ha

kopplatībā

(zemes

gabals

bez

apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve).
Nosacītā
vienībai

nomas

EUR

maksa

28,00

zemes

(divdesmit

astoņi euro, 0 centi) gadā bez PVN.
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Iznomāšanas mērķis – individuālā augļu
dārza vajadzībām.
Pretendenti
izsolē

var

pieteikumu

iesniegt

Balvu

dalībai
novada

pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 9.novembra
līdz

2020.gada

16.novembra

plkst.

16.00.
Izsole

notiks

17.novembrī

2020.gada

plkst.10.40

Balvu

novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (Sēžu zālē, 3.stāvā).
Ar izsoles noteikumiem un nomas
līguma projektu var iepazīties Balvu
novada

pašvaldības

mājas

lapā

www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no 2020.gada 9.novembra līdz
2020.gada 16.novembra plkst. 16.00.
Balvu

novada

pirmreizējā

pašvaldība

mutiskā

augšupejošu

soli

izsolē

izsola

ar

nomas

tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3850 004 0172
Bērzpils pagastā, Balvu novadā, 6,7 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
Nosacītā

nomas

vienības daļai ir

maksa

zemes

EUR 421,00 (četri

simti divdesmit viens euro, 0 centi)
gadā bez PVN. Iznomāšanas termiņš
– 6 (seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –
lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti
izsolē

var

pieteikumu

iesniegt

Balvu

dalībai
novada

pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 9.novembra
līdz

2020.gada

16.novembra

plkst.

16.00.
Izsole

notiks

17.novembrī

2020.gada

plkst.11.00

Balvu

novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos (Sēžu zālē, 3.stāvā).
Ar

izsoles

noteikumiem

un

nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu

novada

lapā www.balvi.lv

pašvaldības

mājas

un Balvu novada

pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no 2020.gada 9.novembra
līdz

2020.gada

16.00”.

16.novembra

plkst.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 29.oktobris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
5.novembrī plkst.16:00 Izstādes
“MANS TĒTIS” atklāšana Balvu
Novada muzejā.
11.novembrī
plkst.17:00
“Lāčplēša dienas Vakara junda” pie
pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem. Ziedu un
sveču nolikšana.
14.novembrī plkst.09:00 Lauku
labumu tirdziņš. Balvos, laukumā pie
Kultūras nama.
16.novembrī
plkst.18:00
Raimonds Pauls un Daumants
Kalniņš koncertprogrammā “Tikšanās
Dailē” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Ieejas maksa 15,00 EUR
(Biļetes - Balvu KAC “Biļešu paradīzes”
kasē vai www.bilesuparadize.lv no 2.
novembra).
17.novembrī plkst.18:00 Grupas
“BIG AL&THE JOKERS” koncerts Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ieejas
maksa 12,00 EUR (Biļetes - Balvu
KAC “Biļešu paradīzes” kasē vai www.
bilesuparadize.lv no 2. novembra).
18.novembrī
plkst.19:00
Koncertprogramma “Spēka dziesmas
Latvijai” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Koncerts veltīts Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai.
Ieeja ar bezmaksas ieejas kartēm
(Ieejas kartes var saņemt Balvu
Kultūras un atpūtas centra kasē no
10.novembra).
28.novembrī plkst.16:00 Cēsu
teātra
viesizrāde
“Nezināmā
zvaigzne” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. (Izrādes stāsts vēsta par to, kā
mazpilsētā dzelzceļa stacija reizēm
mēdz būt visromantiskākā vieta tur vilcienus sagaidot un pavadot,
saplūst visi pilsētas ļaudis, tā reizē ir
jūra, osta un nezināma tāle…).
29.novembrī plkst.15:00 Bērnu
tautu deju kolektīva “Balvu Vilciņš”
desmitgades koncerts Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
29.novembrī
plkst.18:00
Pilsētas
egles
svētki
laukumā

Balvu Novada muzejs aicina piedalīties bērnu un jauniešu foto konkursā

“MANS TĒTIS”
Vai arī tavs tētis var visu? Sasmīdināt, samīļot, aizrādīt….. būt blakus,
lai kas arī būtu noticis? Ar tēta piekrišanu, nofotografē viņu un piedalies
fotokonkursā.

pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
29.novembrī plkst.18:00 Balto
zeķīšu Baltais namiņš laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
Baltās zeķītes varēs saņemt 2019.
gadā dzimušie un Balvu novadā
deklarētie mazuļi.
5.decembrī plkst.17:00 Romu
folkloras ansambļa “Ame Roma”
koncerts Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Grupas koncertā skanēs
Raimonda Paula dziesmas un
tradicionālās čigānu romances, bet
jautrībai būs karstasinīgas dejas un
krāsaini kostīmi.
12.decembrī plkst.09:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
12.decembrī
plkst.17:00
Brieduma komēdija stand up stilā
“Sieviete kā konfekte” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
16.decembrī plkst.19:00 “Mirage
Jazz Orchestra” koncerts Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
26.decembrī plkst.16:00 Putēju
orķestra “Balvi” svētku koncerts Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
27.decembrī
plkst.16:00
Muzikāla izrāde visai ģimenei “Kā
Jānītis eglīti cirta” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
28.decembrī plkst.11:00 Eglītes
sarīkojums bērniem. Teatralizēta
izrāde “Ceļā uz Ziemassvētkiem”.
Paredzēta iepriekšēja pieteikšanās
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Tēma – Mans tētis! Kā vien tu un tavs tētis jūtās ērti (viens, kopā ar tevi,
savā darbā vai atpūšoties). Pievieno attēlam īsu aprakstu – ko tavam tētim
nozīmē būt par tēti!
Darbu iesūti – Balvu novada muzeja FB lapā vēstules veidā vai uz e-pastu
zaiga.kozlovska@balvi.lv.
Darbi tiks publicēti Balvu novada muzeja mājaslapā www.muzejs.balvi.lv,
Zviedrijas vēstniecības izveidotā lapā www.quarantinedadslatvia.lv, un
https://www.facebook.com/balvumuzejs/
Ar konkursa nolikuma var iepazīties Balvu Novada muzeja mājaslapā
Darbu iesūtīšanas termiņš – 04.11.2020. plkst. 17:00
Jautājumu gadījumā rakstīt zaiga.kozlovska@balvi.lv vai tālr. 25431213

IZSTĀDE BALVU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
“IEPAZĪŠANĀS RANDIŅŠ AR UZŅĒMĒJU”
Dienas kļūst arvien īsākas. Rudens aktīvo rosīšanos drīz nomainīs ne
mazāk aktīvas domas par baltiem Ziemassvētkiem un gadu miju – ko kuram
un kā kuru iepriecināt svētkos. Bibliotēka ir iecerējusi savest kopā vietējos
produktu vai pakalpojumu radītājus ar patērētājiem, lai ikviens rastu ierosmi,
ideju dāvanu sagaidīšanas laikā. Aicinām uzņēmējus izstādei piedāvāt savu
produktu paraugus, saziņas un informācijas materiālus, ideju ieceres vai
nākotnes pakalpojuma vēsti, ko nodot izstādes apmeklētājiem.
Aicinām savu pieteikumu dalībai izstādē sūtīt līdz 2020.gada 2.novembrim
uz ingrida@balvurcb.lv vai 28330904.
IZSTĀDE PLĀNOTA NO 11.NOVEMBRA LĪDZ 30.NOVEBRIM.

AICINA IESNIEGT DARBUS KONKURSAM IZSTĀDEI
“MANA ZIEMEĻLATGALE”
Lai saglabātu nākamajām paaudzēm šodienas mākslas vērtības un
papildinātu muzeja krājumu, Balvu Novada muzejs aicina māksliniekus, kuri
savā sirdī jūtas piederīgi Ziemeļlatgalei, iesniegt darbus konkursam – izstādei,
kura notiks šā gada decembrī.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
17.novemrī plkst.15:00 Svinēsim
Latvijas 102. dzimšanas dienu!
Bērzkalnē pie Latvijas simtgadei
izveidotās Latvijas kontūras. Katrs
var paņemt līdzi svecīti, kuru iedegt
par mūsu Dzimteni Latviju.

Tēma – “Mana Ziemeļlatgale”.
Iesniegšanas termiņš – no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada
1. decembrim.
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.

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

KĻŪSTI PAR SKOLOTĀJU, MĀCOT
UN MĀCOTIES!

Vai esi sabiedriski aktīvs, zinošs savā jomā un vēlies
gūt noderīgas prasmes, sasniegt jaunus mērķus
un dot savu ieguldījumu izglītībā? Pārvērt savu
enerģiju mācītspēkā! Līdz 14. decembrim piesakies
skolotāju izglītības projektam “Mācītspēks” un
kļūsti par skolotāju, reizē mācot un mācoties!
Projektā aicinām pieteikties dažādu jomu
profesionāļus - programmētājus, inženierus,
tulkus, grāmatvežus, pētniekus u.c. profesiju
pārstāvjus, kuri līdz 2021. gada jūnijam būs
ieguvuši bakalaura vai 2. līmeņa profesionālo
augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja
profesiju.

Konkursa nolikums atrodams Balvu muzeja mājas lapā
http://www.muzejs.balvi.lv/

Projekta dalībnieki strādās skolā, saņems skolotāja
darba algu un ikmēneša mācību stipendiju,
paralēli studēs 2. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmā „Skolotājs” Latvijas
Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas
Universitātē, iegūs skolotāja kvalifikāciju, kā arī
atbalstu savai profesionālajai un personīgajai
izaugsmei.
PIESAKIES PROJEKTAM, JA TEV IR:
• bakalaura vai 2. līmeņa profesionālā augstākā
izglītība;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• motivācija dalībai projektā.
PIEDALOTIES PROJEKTĀ, TU SAŅEMSI:
• skolotāja darba algu;

• ikmēneša mācību stipendiju;
• iespēju studēt un iegūt skolotāja kvalifikāciju;
• individuālu atbalstu savai izaugsmei.
PIESAKIES
Elektroniski līdz 14. decembrim:
https://macitspeks.lv
UZZINI VAIRĀK
Raksti info@macitspeks.lv, zvani +371 25634222
vai ieskaties https://macitspeks.lv
ORGANIZĒ
Projektu “Mācītspēks” Izglītības un zinātnes
ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte,
Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un
nodibinājums “Iespējamā misija”. Projekta norisi
atbalsta Eiropas Sociālais fonds.

PASĀKUMU NORISE BŪS ATKARĪGA NO VISPĀRĪGĀS EPIDEMIOLOĢISKĀS SITUĀCIJAS VALSTĪ UN SPĒKĀ ESOŠAJIEM IEROBEŽOJUMIEM
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