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

FUTBOLA SPĒLĒ INVALĪDU BIEDRĪBAI SAZIEDOTI VAIRĀK
NEKĀ 300 EIRO

Arī par Balvu novadu - izstādē
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Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

novadi kopējā

“Zvaigžņu spēles” komandas pēc draudzīgā futbola mača.
Šī gada 18.janvārī, noslēdzot Balvu
novada telpu futbola čempionāta
3.kārtas 1.dienu, Balvu Sporta centrs
rīkoja “Zvaigžņu spēli”, kuras laikā
visiem interesentiem bija iespēja
ziedot līdzekļus Balvu Teritoriālajai
invalīdu biedrībai.
Pasākumu
apmeklēja
tik
daudz skatītāju, ka tribīnes bija
pārpildītas. Fanu atbalsts palīdzēja
abām
komandām
–
“Baltajiem
bumbotājiem”
un
“Sarkanajiem
snaiperiem”, jo spēles noslēdzās ar

draudzīgo neizšķirtu 9-9. Par komandu
labākajiem spēlētājiem tika atzīti Aivars Avotiņš (Baltie bumbotāji) un
Aigars Pušpurs (Sarkanie snaiperi). Bet
par visas spēles vērtīgāko spēlētāju
atzina atraktīvo Gati Stepanovu (Baltie
bumbotāji).
Kamēr futbolisti laukumā rādīja,
ko spēj, skatītāji invalīdu biedrībai
saziedoja kopumā 300 eiro, kā arī 2
dāvanu kartes 100 eiro apmērā no SIA
“Sapards” (Solvita un Aivars Avotiņi) un
SIA “Diogens Audio” (Ilgonis Punculs),

jaunu novusa galdu (Pēteris Kalniņš),
jaunas galda spēles no MP Mareks Polis
designe (Mareks Polis).
Balvu Sporta centrs izsaka pateicību

stendā informēs

apmeklētājus

par

tūrisma

un

atpūtas iespējām un lielākajiem
pasākumiem šajā reģionā.
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būs

iespēja

uzzināt par NVA pakalpojumiem
un aktualitātēm, jauniešu iespējām

par atbalstu arī SIA “Čivix” īpašniekam

iesaistīties apmācībā, par EURES
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Zemessardzē un NBS un vēl citu
noderīgu informāciju.

Pirms 15 gadiem tika dibināts Balvu
Kultūras un atpūtas centra senioru
koris „Pīlādzis”, kam par godu šī gada
18.janvārī Balvu muižā izskanēja kora
jubilejas koncerts, kurā piedalījās arī
Rēzeknes pilsētas kultūras un tūrisma
centra senioru koris “Septiņkalne”,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
Eiropas deju kopa “Atvasara” un
senioru deju kopa “Luste”.
“Mēs varam izvēlēties dažādus
dzīves gājumus – pa ceļu vai
pakāpieniem. Redzot jūsu degsmi un
dziedāt prieku, ir pilnīgi skaidrs, ka
esat izvēlējušies ceļu pa pakāpieniem.
Skatoties piecgadēs, šobrīd jūs
jau esat nonākuši uz 3.pakāpiena.
Novēlu, lai uz katra pakāpiena
joprojām ir daudz skaistu koncertu,
kopā sanākšanas, lai ir daudz draugu
blakus, kā tas ir šodien, un lai ir daudz
klausītāju,” sveicot kolektīvu svētkos,
teica Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.
Tāpat A.Pušpurs pasniedza Balvu
novada domes Pateicības rakstus
tiem kora dalībniekiem, kuri tajā dzied

visus 15 gadus - Silvijai Vēverei, Lidijai
Kivkucānei, Terēzijai Kajānei, Aijai
Šaicānei, Natālijai Zondakai, Zinaidai
Andrejevai, Veltai Brokānei, Dainai
Siņicinai, Oļģertam Leišavniekam,
Ludvigam Baranovskim. Savukārt
koncertmeistars Viktors Bormanis
Pateicības rakstu saņēma par skanīgo
dziedājumu un 15 gadu uzticību Balvu
Kultūras un atpūtas centra senioru
korim “Pīlādzis”, bet kolektīva vadītājai
Lienei
Akmeņkalnei
Pateicības
raksts tika pasniegts par radošu un
profesionālu darbu, 15 gadus vadot
Balvu Kultūras un atpūtas centra
senioru kori “Pīlādzis”.
Sumināti tika arī visi pārējie kora
dalībnieki un tie, kuri reiz ir dziedājuši
korī “Pīlādzis”. Protams, kā dzimšanas
dienās nākas, neizpalika arī kopējā
dziesma “Daudz baltu dieniņu”, kā arī
ziedi un dāvanas.
Senioru koris „Pīlādzis” izveidojās,
sadaloties jauktajam korim “Austrums”
divās daļās. Kopš 2005.gada darbojās
divi kori: senioru koris "Pīlādzis" un
jauktais koris “Ezerkrasts”. Šobrīd

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

SENIORU KORIS „PĪLĀDZIS” NOSVIN 15 GADU JUBILEJU

Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru koris „Pīlādzis”.
pastāv tikai “Pīlādzis”, apvienojot
gandrīz 40 dziedātājus.
Koris „Pīlādzis” piedalījies visos
Latgales novada senioru dziesmu un
deju festivālos, kā arī, gūstot labus
rezultātus, dziedājis XXIV, XXV, XXVI
Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju
svētkos Rīgā. Neiztrūkstošs dalībnieks
daudzos Balvu pilsētas kultūras
darbinieku organizētajos koncertos
un pasākumos.
Kora mākslinieciskā vadītāja un

diriģente Liene Akmeņkalne 2014.
gada 30.decembrī tika apbalvota ar
Latvijas nacionālā Kultūras centra
Atzinības rakstu par ieguldījumu
Dziesmu un deju svētku tradīcijas
saglabāšanā
un
popularizēšanā,
bet 2015.gada 22.augustā, Balvu
novada svētku laikā, saņēma Balvu
novada domes Atzinības rakstu
par profesionālu radošo darbu un
nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada
kultūrvides veidošanā.
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PIEŅEMTS BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA BUDŽETS
Piektdien,
24.janvārī,
Balvu
novada domes sēdē tika apstiprināts
pašvaldības budžets 2020.gadam.
Pašvaldības šī gada attīstības virzieni
ir
attīstīt
pašvaldības
teritoriju
un pakalpojumu klāstu, atbalstīt
uzņēmējdarbības attīstību novadā ar
ES projektu realizāciju, saglabāt un
attīstīt izglītības, kultūras un sporta
infrastruktūru
un
pakalpojumus,
saglabāt
sociālos
pabalstus
maznodrošinātajai sabiedrības daļai.
Būtiskākās
izmaiņas,
kas
ietekmē Balvu novada pašvaldības
2020.gada budžetu:
• vērtēto ieņēmumu palielinājums
par 509 082 euro, izlīdzināto
ieņēmumu pieaugums par 5,5%;
• 2019.gada 1.septembrī pedagogiem ir noteikta alga par likmi 750
euro; pašvaldību finansēto pedagogu atalgojuma paaugstināšanai
nepieciešami 40 003 euro;
• pašvaldība
nodrošina
brīvpusdienas
5-6gadīgajiem
bērniem, 1.-6.klašu skolēniem;
• pašvaldība nodrošina 7.-12.klašu
skolēniem pusdienu apmaksu viena euro apmērā, ēdināšanu skolu
internātā dzīvojošajiem skolēniem;
• pašvaldība
paredz
līdzekļus
Balvu Kultūras un atpūtas centra pārbūves pabeigšanai un
aprīkojuma iegādei 427 370 euro.
Balvu novada pašvaldībā uzsākta
un 2020.gadā turpinās darbinieku
noslodzes pārskatīšana un efektivitātes
uzlabošana. Balstoties uz esošiem
finanšu līdzekļiem un projektu finanšu
piesaistīšanu, Balvu novada pašvaldība
turpinās novada attīstību visās jomās.
Pašvaldības kopbudžets
Balvu
novada
pašvaldības
kopbudžeta ieņēmumi 2020.gadā
plānoti 22 106 685 euro, kas ir par 43%
vairāk nekā 2019.gadā. Balvu novada
pašvaldības kopbudžeta izdevumi
2020.gadam ir plānoti 23 751 762
euro, kas ir par 7,8% vairāk nekā 2019.
gadā.
Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi
– iedzīvotāju ienākuma, nekustamā
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis;
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst
pašvaldību nodevas, naudas sodi,
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas, kā arī citi nenodokļu
ieņēmumi;
transfertu
ieņēmumi
(maksājumi) no valsts un pašvaldību
budžetiem un budžeta iestāžu maksas
pakalpojumu ieņēmumi.
Pašvaldības
pamatbudžeta
vislielākā finansējuma pozīcija ir
valsts budžeta transferti, 2020. gada
budžetā tie ir 13 728 817 euro jeb 62,1
% no ieņēmumiem, no tiem saņemtie
valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim ir 2 887 172 euro jeb 13 %,
no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti ES politiku instrumentu un
pērējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētājiem projektiem 6 475
601 euro jeb 29,3%, saņemtā dotācija
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda 4 366 044 euro jeb 19,7%.
Valsts budžeta transfertu noteiktam

mērķim samazinājums pret 2020.gada
plānu ir 19%, tajā skaitā mērķdotācijas
pamata un vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai pieaugums
par 6,5%, interešu izglītības pedagogu
darba samaksai pieaugums par 1,8%,
5-6gadīgo bērnu apmācībai pedagogu
darba samaksai samazinājums par
9,4%. Valsts budžeta dotācija 1.-4.
klašu ēdināšanai plānota 45 223
euro, dotācija 2020.gada janvāra
mēnesim 6120 euro tika ieskaitīta
2019.gada decembrī. Valsts dotācija
izglītības iestādēm mācību līdzekļu
un mācību grāmatu iegādei 2020.
gadam ir paredzēta 26693 euro. Valsts
dotācija feldšeru – veselības punktu
uzturēšanai tiek plānota 50088 euro.
Sākot ar 2020.gadu, valsts dotācija
autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai ir
pamatbudžeta sastāvdaļa un tā ir 418
546 euro.
Nodokļu ieņēmumi 2020.gadā
tiek plānoti 5 504 826 euro jeb 25%
no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas
ir par 14% mazāki nekā 2019.gadā.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2020.
gadam ir plānots 4 971 251 euro
apmērā, īpašuma nodoklis 494 875
euro apmērā, t.sk. parādu samaksa 38
000 euro. Nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi plānoti par 3332 euro
lielāki nekā 2019.gadā. Dabas resursu
nodokļa ieņēmumi no 2020.gada ir
iekļauti pašvaldības pamatbudžetā
20000 euro apmērā. Azartspēļu
nodoklis, atbilstoši normatīvo aktu
izmaiņām, ieskaitāms pašvaldības
budžetā 5% apmērā ( 2019.gadā – 25%)
un plānots 18 700 euro.
Budžeta
iestāžu
ieņēmumi
(ieņēmumi
no
budžeta
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem,
par
īpašuma nomu un īri u.c. maksas
pakalpojumi) plānoti 2 293 217 euro,
un kopējos ieņēmumos to īpatsvars ir
10,4 %.
Pašvaldību budžeta transferti 2020.
gada budžeta ieņēmumos veido 1,9 %
jeb 411 857 euro, kas ir par 64 083 euro
vairāk nekā 2019.gadā. Palielinājums
ir izglītības savstarpējiem norēķiniem
par 87 000 euro.
Nenodokļu ieņēmumi 2020.gadam
ir plānoti 129 988 euro, kas ir 0,6%
no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk.
ieņēmumi no pašvaldības īpašumu
pārdošanas 72 780 euro, atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem un notikušajām
izsolēm.
Kopējie plānotie pamatbudžeta
finanšu resursi ir 25 322 645 euro, kas
sastāv no pamatbudžeta plānotajiem
ieņēmumiem 22 106 685 euro,
plānotajiem aizņēmumiem no Valsts
kases 987 820 euro, atlikuma uz gada
sākumu 2 228 140 euro.
Ziedojumu
un
dāvinājumu
ieņēmumi gada sākumā netiek plānoti.
Budžeta izdevumi
Balvu
novada
pašvaldības
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības
funkciju nodrošināšanai - izdevumiem
no budžeta finansētajiem institūciju,
t.sk. pašvaldības izglītības, kultūras,
sporta iestāžu, sociālā dienesta,
uzturēšanai,
novada
pasākumu
finansēšanai, novada infrastruktūras

uzturēšanai. Pašvaldības kopbudžeta
izdevumi 2020.gadā plānoti 23 751
762 euro, no tiem pamatbudžeta
izdevumi 23 748 315 euro, ziedojumi
un dāvinājumi – 3447 euro, pašvaldības
aizņēmumu atmaksa 1 008 895 euro.
Izdevumu finansēšanai tiks izmantots
budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā, kas sastāda 2 231 587 euro,
no tā pamatbudžeta atlikums 2 228
140 euro, ziedojumi un dāvinājumi –
3447 euro, kā arī aizņēmumu līdzekļi
987 820 euro apmērā ES projektu
realizācijai. Pašvaldības budžetā ir
paredzēti izdevumi infrastruktūras
uzturēšanai, iestāžu finansēšanai,
ES projektu līdzfinansējumam, valsts
dotāciju
izlietojums
pašvaldības
funkciju izpildei.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās
darbības
nodrošināšanai plānotie izdevumi
2020.gadam ir 7 529 889 euro jeb
31,71% no kopējiem izdevumiem, kas
ir par 6 153 113 euro lielāki pret 2019.
gada plānoto. Tā ir vislielākā 2020.
gada budžeta pozīcija. Balvu novada
pašvaldības
Būvvaldes
funkciju
nodrošināšanai paredzēti 64 006
euro, kas ir par 18 836 euro lielāki
pret 2019.gada plānoto, ir paredzēta
datortehnikas iegāde, pēc tiesas
sprieduma darbu izpilde par 17 616
euro. Pašvaldības nodokļu samaksai
valstī ir paredzēti 72 660 euro. 2020.
gadā biznesa ideju konkursam, kuram
topošie uzņēmēji var pieteikties uz
pašvaldības atbalstu līdz 2000 euro,
paredzēts finansējums 6000 euro
apmērā. Pašvaldība turpina saņemt un
realizēt finansējumu no valsts budžeta
algotiem sabiedriskiem darbiem. 2020.
gadā tam ir paredzēts finansējums
91972 euro. 2020.gadā valsts dotācija
autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai
ir pamatbudžeta sastāvdaļa, tam ir
paredzēts finansējums 607 133 euro,
kas sadalīti pa teritorijām. Pašvaldība
šogad paredz realizēt grants ceļu posma
pārbūves projektu, turpinot ceļu “Balvi
– Verpuļeva – Elkšņeva - Mūrova” izbūvi
par 65 069 euro. Pašvaldība ir uzsākusi
trīs
uzņēmējdarbību
veicinošus
projektus ar teritorijas un ēku izbūvi
par 2020.gadā plānoto summu 6 525
624 euro. Pašvaldība turpina arī LV-RU
pārrobežu projektu realizāciju.
Vispārējie valdības dienesti
Vispārējo
valdības
dienestu
uzturēšanai ir paredzēti 1 737 306
euro, kas sastāda 7,32 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Vispārējos
valdības
dienestos
ir
paredzēti
pašvaldības administrācijas izdevumi,
deputātu darba samaksa, skolēnu
pārvadājumu autobusu uzturēšana,
kā arī degvielas izdevumi. Izpildvaras
funkciju administrēšanai, ko veic
Balvu novada pašvaldība, noteikts
budžets 913 140 euro, t.sk. 3000
euro datortehnikas iegādei, bijušo
priekšsēdētāju, vietnieku pabalstu
izmaksai 35 741 euro, pagastu
pārvaldēm administratīvo funkciju
veikšanai 496 860 euro. Deputātu
darba samaksai plānoti 136 537 euro.
Aizņēmumu apkalpošanas maksājumi
tiek plānoti 21 945 euro apmērā,
2.

atbilstoši noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem ar Valsts kasi, uz gada
sākumu procentu likme aizņēmumiem
ir 0, apkalpošanas maksa 0,25%.
Biedru maksas plānotas 29 134
euro, un izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem noteikti asignējumi 30 000
euro. Balvu novada pašvaldībā darbojas
Vienotais valsts un pašvaldības klientu
apkalpošanas centrs, kuram plānotais
budžets 2020.gadam ir 42 520
euro. Vispārējos valdības dienestos
2020.gadā ir iekļauts Remigrācijas
sekmēšanas pasākumu atbalsts 2850
euro apmērā, Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centra uzturēšana 60 889
euro apmērā.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības
nozares izdevumi noteikti 221 419
euro apmērā jeb 0,93% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Balvu
novada
pašvaldības
policijas
uzturēšanai plānoti 113 348 euro.
Pašvaldības
policijas
darbības
veikšanai ir divi transportlīdzekļi, visiem
darbiniekiem ir paredzēta veselības
apdrošināšana. Dzimtsarakstu nodaļas
uzturēšanai ir plānoti 64 406 euro.
Atskurbtuves darbības nodrošināšanai
ir paredzēti 43 655 euro.
Vides aizsardzība
Pašvaldības
budžetā
2020.
gadam novada vides aizsardzības
pasākumiem paredzēti 63 094 euro
jeb 0,27% no kopējiem pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Pašvaldības
budžetā
2020.
gadam novada teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai paredzēti 2 457
671 euro jeb 10,35% no kopējiem
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 552 577
euro mazāk nekā 2019.gadā. Ielu
apgaismojumam ir paredzēti 103
000 euro. Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai
paredzēti
2
354 671 euro, no tiem pašvaldības
aģentūras “San-Tex” izdevumi 1 391
085 euro. Pašvaldības dotācija 275
038 euro apmērā paredzēta pilsētas
labiekārtošanai un apzaļumošanai,
lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai.
2020.gadā ir paredzēts finansējums
arboristu
pakalpojumiem
koku
izgriešanai visās novada kapsētās
20000
euro,
līdzfinansējums
iedzīvotājiem centralizētā ūdensvada
un kanalizācijas pieslēgumiem - 12000
euro, pašvaldības līdzfinansējums
iekšpagalmu
sakārtošanai,
asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu
izbūvei,
daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes paaugstināšanai
- 10 000 euro, Steķentavas rotaļu
laukuma labiekārtošanai 10 000 euro,
ūdensvada izbūvei Kubulu ciemā
15 941 euro, papildus pašvaldības
līdzfinansējums
iekšpagalmu
sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu
laukumu izbūvei 13 322 euro. Tilžas
pagastam ir paredzēts finansējums 20
000 euro apmērā ūdensvada izbūvei,
Briežuciema pagasta daudzdzīvokļu
mājas kāpņu telpu remontam 2350
euro.
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Veselība
Veselības
iestāžu
uzturēšanai
paredzēti 66 677 euro, kas ir 0,28
% no pašvaldības budžeta. Novadā
darbojas seši feldšeru – veselības
punkti, kas daļēji tiek finansēti no
valsts budžeta gan feldšeru algām,
gan punkta uzturēšanai. 2020.gadā
turpinās projekts “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Balvu novadā”, kam paredzēti 6728
euro.
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras un
reliģijas izdevumiem pašvaldības 2020.
gada budžetā paredzēts finansējums
1 697 706 euro jeb 7,15% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem,
kas
ir par 2 643 725 euro mazāk pret
2019.gada plānu. Sporta pasākumu
nodrošināšanai novadā ir paredzēti
201 015 euro, t.sk. sporta pasākumi
novadā 18 296 euro. Balvu Sporta
centram ir paredzēts finansējums
90 809 euro, no tiem pasākumu
nodrošināšanai - 27 368 euro.
Bibliotēku uzturēšanai ir paredzēti 263
645 euro. Muzeju uzturēšanai paredzēti
129 384 euro, Balvu Novada muzejā
plānota
ventilācijas
sakārtošana.
Kultūras namu izdevumu finansēšanai
ir paredzēti 489 349 euro, no tiem 208
611 euro paredzēti Balvu Kultūras
un atpūtas centram. Balvu Kultūras
un atpūtas centrā paredzēti kultūras
pasākumi visa gada garumā par
kopējo summu 60 548 euro, pārējiem
sabiedrisko attiecību pasākumiem
ir paredzēti 48 741 euro. Plānots
iegādāties tērpus Balvu Kultūras
un atpūtas centra deju kolektīviem
par summu 10 000 euro. Reliģisko
organizāciju atbalstam ir paredzēts
21000 euro. 2020.gadā plānots pabeigt
Balvu Kultūras un atpūtas centra
pārbūvi un iegādāties aprīkojumu par
427 370 euro. Pašvaldība 2020.gadā
realizēs vairākus LEADER projektus
par summu 67 308 euro. Krišjāņu
Tautas namam ieplānota labierīcību
izbūve par 12 220 euro. Balvu pilsētas
stadionā ir paredzēta tribīņu iegāde
par 22 400 euro un daudzfunkcionālā
traktora iegāde par 6969 euro.
Izglītība
Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumu daļā izglītības iestāžu
uzturēšanai un ar izglītību saistīto
pasākumu finansēšanai plānoti 6
707 761 euro jeb 28,25%, kas ir par
1 454 584 euro mazāk pret 2019.
gada plānoto. Pašvaldības dotācija
ir
paredzēta
1.-6.klašu
skolēnu
brīvpusdienām,
5-6gadīgo
bērnu
brīvpusdienām, internāta skolēnu
ēdināšanai, 7.-12.klašu skolēniem
ēdināšanas kompensācija viena euro
apmērā, kopējais gada finansējums
šim mērķim ir 228 008 euro. 1. - 4.
klašu skolēnu brīvpusdienām no valsts
budžeta līdzekļiem – 51 343 euro,
kas daļēji sedz ēdināšanas izmaksas.
Izglītības iestāžu 2019.gada budžets:
pirmsskolas izglītības iestādēm 1 230
101 euro, pamatskolām – 1 100 648
euro, vidusskolām – 2 343 846 euro, kā
arī Balvu Mākslas skolai 151 296 euro,
Balvu Mūzikas skolai 454 699 euro,
Balvu Bērnu un jauniešu centram – 88

DOMES SĒDE

642 euro, Balvu Sporta skolai – 305 171
euro. 2020.gada budžetā ir paredzēti
līdzekļi PII “Sienāzītis” zāles un koridora
remontam 20 000 euro apmērā, divu
nojumju izbūvei par 10 000 euro, PII
“Pīlādzītis” plānota nojumes izbūve
par 5000 euro, Bērzkalnes pirmsskolas
izglītības iestādē plānots zāles remonts
par 3000 euro. Balvu Valsts ģimnāzijai
paredzēti ēkas fasādes darbi 4548
euro apmērā, tērpi kora dalībniekiem
1850 euro apmērā. Balvu Mūzikas
skolai ir paredzēti klašu remontdarbi
par 10607 euro, tērpu iegāde korim
par 3650 euro. Balvu Mākslas skolai
paredzēta datorprogrammu iegāde
par 1930 euro un telpu remonti par
9920 euro.
Finansējums 43 448
euro apmērā paredzēts izglītības,
kultūras un sporta pasākumiem.
252 476 euro paredzēti norēķiniem
par citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi
skolēnu transporta kompensācijām
ir paredzēti 7743 euro apmērā. Kopā
izglītības jomā paredzēta 11 projektu
realizācija par kopējo summu 340 620
euro.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi - 3
266 792 euro jeb 13,76% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
No
asignējumiem sociālai aizsardzībai
395 000 euro paredzēti pabalstiem
un
palīdzībai
pašvaldības
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem.
Pansionāta
”Balvi”
darbības
nodrošināšanai paredzēti 1 296 606
euro, no tiem pašvaldības dotācija ir 553
046 euro. Finansējuma palielinājums
ir novirzīts medicīnas personāla
algas paaugstināšanai, ēdināšanai.
Sociālajiem pakalpojumiem 51354
euro, sociālo māju uzturēšanai 23938
euro, Sociālā dienesta darbībai 438 669
euro, Bāriņtiesai 125 336 euro. Sociālā
dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem
ir paredzēta veselības apdrošināšana.
2020.gada budžetā ir paredzēts
finansējums biedrībām – 4970 euro.
2020.gadā turpinās projekti – Asistenta
pakalpojumi personām ar invaliditāti
(145 559 euro), Deinstitucionālizācijas
pasākumu
īstenošana
Latgales
reģionā (71978 euro), profesionālā
sociālā darba attīstība pašvaldībās
(3782
euro),
uzsākts
projekts
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība deinstitucionālizācijas plānu
īstenošanai Balvu novadā” – 549 329
euro.
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi
paredzēti muzejam - 3447 euro.
Saistības
Uz 2020.gada 1.janvāri pašvaldībai
ir 70 aizņēmumu līgumi un viens
galvojums, 11 no tiem 2020.gadā
beigsies atmaksa. Balvu novada
pašvaldības saistību apjoms ir 9 664
308 euro. 2020.gadā pašvaldības
aizņēmumu apjoms ir 1 030 840 euro,
t.sk. 1 008 895 euro pamatsummu
atmaksa, procentu un apkalpošanas
maksājumi ir 21 945 euro.
Balvu novada pašvaldības budžets
stājas spēkā pēc tā parakstīšanas likumā
noteiktajā kārtībā.

Šī gada 24.janvārī notika Balvu
novada domes sēde, kurā piedalījās
13 deputāti – Aigars Pušpurs, Anita
Petrova, Egons Salmanis, Vilnis
Dzenis, Tālis Korlašs, Inta Kaļva, Aija
Mežale, Sandis Puks, Eva Smirnova,
Pēteris Kalniņš, Jānis Zakarīts, Ivans
Baranovs, Aivars Kindzuls. Tika
izskatīti kopumā 52 darba kārtības
jautājumi.
Apstiprina budžetu
Domes sēdē deputāti lēma
pieņemt
saistošo
noteikumu
Nr.1/2020 projektu „Par Balvu novada
pašvaldības 2020.gada budžetu”.
Pirms plānotās domes sēdes
deputāti apvienotajā komitejā trīs
dienu garumā uzklausīja iestāžu
vadītājus par iestāžu plānotajiem
izdevumiem, sīki vērtēja un diskutēja
par katru no budžeta izdevumu
pozīcijām. Protams, deputātu viedokļi
atsevišķos jautājumos atšķiras, tomēr
deputātu balsojums (12 deputāti
“par”, 1 – “atturas”) liecināja, ka
budžets sastādīts veiksmīgi, ņemot
vērā galvenās novada prioritātes
un iekļaujot lielāko daļu deputātu
priekšlikumu.
Nosaka mēnešalgas
Sakarā ar pašvaldībā veikto funkciju
auditu, veiktajām darbinieku slodžu
samazināšanām, kā arī, lai veicinātu
darba efektivitāti un darbinieku
konkurētspēju, pašvaldības iestāžu
darbiniekiem, kā arī iestāžu vadītājiem
tika lemts palielināt algas.
Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju mēnešalgas: Balvu pagasta
pārvaldes vadītājam – EUR 1 003,00;
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājam
– EUR 1 109,00; Bērzkalnes pagasta
pārvaldes vadītājam – EUR 963,00;
Briežuciema
pagasta
pārvaldes
vadītājam – EUR 1 003,00; Kubulu
pagasta pārvaldes vadītājam – EUR
1 109,00; Krišjāņu pagasta pārvaldes
vadītājam – EUR 973,00; Lazdulejas
pagasta pārvaldes vadītājam – EUR
963,00; Tilžas pagasta pārvaldes
vadītājam – EUR 1 109,00;Vectilžas
pagasta pārvaldes vadītājam – EUR
963,00;Vīksnas pagasta pārvaldes
vadītājam – EUR 1 003,00; Izglītības,
kultūras
un
sporta
pārvaldes
vadītājam – 1 360,00 EUR; Sociālā
dienesta vadītājam – 1 360,00 EUR;
Būvvaldes vadītājam – 1 157,00 EUR;
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam – 1
108,00 EUR; Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētājam – 1 195,00 EUR;
Balvu Kultūras un atpūtas centra
direktoram – 1 070,00 EUR; Balvu
Centrālās bibliotēkas direktoram
– 1 070,00 EUR; Balvu novada
Muzeja direktoram – EUR 1 070,00;
Balvu novada Pašvaldības policijas
priekšniekam – EUR 1 070,00; Balvu
novada
pašvaldības
„Pansionāts
„Balvi”” direktoram – EUR 1 215,00;
Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN – TEX” direktoram – EUR 1
600,00.
Grozījumi
lēmumā
par
ēdināšanu
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu
novada
Domes
2018.
gada 13.septembra lēmumā „Par
3.

ēdināšanas
maksas
noteikšanu
Balvu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs” (sēdes protokols
Nr.11, 57.§), izsakot 1.punktu jaunā
redakcijā.
Apstiprina nolikumu
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada pašvaldības Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes nolikumu un
atzīt par spēku zaudējušu ar 2012.
gada 12.janvāra lēmumu „Par Balvu
novada pašvaldības Uzņēmējdarbības
Konsultatīvās padomes nolikuma un
sastāva apstiprināšanu” apstiprināto
Balvu
novada
pašvaldības
Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes nolikumu (protokols Nr.1,
19.§).
Nosaka
transportlīdzekļu
nobraukuma normas
Depuāti
lēma
apstiprināt
maksimālās mēneša nobraukuma
normas Balvu novada pašvaldības
administrācijas
dienesta
5
transportlīdzekļiem
2020.gadā.
Mēneša
nobraukuma
normas
noteiktas no 2000 km līdz 5000 km.
Apstiprina izsoles rezultātus
Sēdē
lēma
apstiprināt
nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.7/8
Liepu ielā 1B, Balvos, nedzīvojamās
telpas – garāžas Nr.20 Ezera ielā
37B, Balvos, un nedzīvojamās telpas
– garāžas Nr.2 Liepu ielā 1B, Balvos,
nomas tiesību izsoles rezultātus un
slēgt nomas līgumus.
Tāpat deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Vectilžas pagastā 5,2 ha
platībā, Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Bērzpils
pagastā 0,9 ha platībā un Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Bērzpils pagastā 0,7 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus.
Tika lemts apstiprināt kustamās
mantas – cirsmas nekustamajā
īpašumā „Stacijas skola”, Kubulu
pagastā, kadastra Nr.38580060460,
zemes
vienībā
ar
kadastra
apzīmējumu 38580060460, 1.kvartāla
1., 3., 4. un 5. nogabalā, izcērtamā
platība 3,29 ha, izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju SIA „ASIGNE”,
un apstiprināt kustamās mantas
– cirsmas nekustamajā īpašumā
„Stacijas skola” Kubulu pagastā,
kadastra Nr.38580060460, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu
38580060461,
3.kvartāla
1.
un
2.nogabalā, izcērtamā platība 1,80
ha, izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju SIA „Ravita 27”.
Par projektiem
Projekta „Darbnīcu labiekārtošana
amatu iemaņu popularizēšanai un
modernizācijai” atbalsta gadījumā,
tiks
nodrošināts
līdzfinansējums
projekta realizācijai 10 % jeb EUR
999,46 apmērā biedrībai „BPVV
atbalsta biedrība „Skolas kastanis””.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9
994,60.
Deputāti lēma piedalīties ES
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Turpinājums 6.lpp.
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VĪKSNĀ TIEKAS TAUTU DEJU KOLEKTĪVA „PIESITIENS” DRAUGI

Ligita Kacēna,
Vīksnas tautas nama pasākumu
organizatore

Foto no personīgā arhīva.

18.janvārī ar sirsnīgu un jauku deju
koncertu „Kad draugi atkal tiekas...”
skatītājus iepriecināja Vīksnas tautu
deju kolektīvs (TDK) „Piesitiens” un viņu
draugi - „Rika”, „Nebēda”, „Ratenieki”
(Litene) un dejotāji no Sīļukalna.
Katru
deju
ar
humoriskiem
skečiņiem pieteica Vīksnas dejotāji,
tādējādi skatītāji varēja saņemt arī C
vitamīna devu.
Paldies kolektīvu vadītājiem Guntai Grāmatiņai, Agrim Veismanim,
Dinai Markovai un Anitai Upeniecei, un
viņu jaukajiem kolektīviem par svētku
koncertu un jautro kopā būšanu!
Otrajā
koncerta
daļā
TDK
„Piesitiens”,
atzīmējot
savu
8.
dzimšanas dienu, ar pieaicinātajiem
kolektīviem
turpināja
jautroties,
atveidojot 1.klases skolniekus un
skolotājus.

Vīksnas tautu deju kolektīvs „Piesitiens” ar draugiem.

EKO PASĀKUMS
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
(BBJC)

notika

organizēja

Eko

Eiropas

diena,

jautājumi, kā piemēram, cik ūdens

kuru

litru tiek patērēts, lai uztaisītu vienas

22.janvāris,

ieradās Latvijā, bet nu jau noslēdz

brīvprātīgā

bikses, kādi dabas procesi ietekmē

Balvu Bērnu un jauniešu centrā

savu darbošanos un dodas turpināt

globālo sasilšanu u.c.

izvērtās

studijas.

darba veicēja Helena Haldorsena no
Norvēģijas. Pasākuma ietvaros tika

Noslēgumā

bija

diskusija

apkārtējo

procesi neatgriezeniski ietekmē mūsu

izdomāt, ko viņi ir gatavi mainīt savā

klimatu un vidi, un rosināja katru

ikdienā un kā samazināt dažādu

aizdomāties par to, ko es kā indivīds

gāzu, izplūdes dūmu un citu ķīmisku

varu darīt, lai mazinātu piesārņojumu.

vielu

Ikdienā

neiedomājamies

par

to, ko nodara tas viens plastmasas

vidi,

jaunieši

Trešdienas

vakars,

par

pieturas

punktu

Erasmus+ projekta “Give to get” gaitā,

par

rādīta prezentācija par to, kādi dabas

mēs

BYE BYE PARTY BALVU BĒRNU UN
JAUNIEŠU CENTRĀ

mēģināja

Helena savā darbošanās laikā

kurā dalību uzsāka divas Eiropas

veidoja

brīvprātīgā darba veicējas - Liana

par

Nikolyan

jautājumiem,

(Armēnija)

dzimteni,

ekoloģijas

dažādas

radošas

darbnīcas un piedalījās sarunās, kuru
laikā mēģināja iepazīt Latviju un tās

Pasākuma

laikā viņa tikās ar visiem projektā

cilvēkus, izprast politisko situāciju

organizatore Helena atzina, ka viņas

iesaistītajiem jauniešiem un atbalsta

vietējā un nacionālajā mērogā, jo

personām, kuras piedalījās tā norisē.

tas saistīts ar viņas studijām. Helena

valstī ļoti populāri ir elektromobiļi,

maisiņš, kurā liekam savus iepirkumus,

savukārt mūsu valstī tā vēl ir jauna

un ērtāk, protams, ir pārvietoties ar

pieredze.

Projekta partneri ir Balvu un Viļakas
novadi,

zaļāk un būt saskaņā ar dabu.
Jaunieši izspēlēja interaktīvo spēli

kuri

papildina

jaunatnes

darba jomu ar Eiropas sniegtajām

mašīnu nevis ar kājām vai velosipēdu,
tomēr mums katram vajadzētu domāt

Šoreiz

savu

bija atvadu ballīte Helenei, kuras

dabā.

(Norvēģija).

Helena

jauniešiem

šī

nokļūšanu

Haldorsen

un

pasākumus

iespējām,

Agnese Puļča,

izmantojot

Erasmus+

programmu.

BBJC jaunatnes darbinieks

Eiropas brīvprātīgā darba veicēja
Helena Haldorsen ir studente, kura

„kahoot” par vidi un piesārņojumu,

apgūst politikas zinātnes universitātē

kurā bija dažādi un ļoti interesanti

Norvēģijā.

Taču

viņa

nolēma

izmantot iespēju un ieturēt pauzi
studijās, dodoties veikt brīvprātīgo
darbu uz Latviju. Helena iepazina
projektā iesaistīto novadu cilvēkus,
iepazina Latviju, apceļojot to kopā
ar citiem brīvprātīgajiem jauniešiem.
Īpaši mīļas pilsētas Helēnai kļuva
Rēzekne, Ogre un Liepāja, jo šajās

atzina, ka tā ir bijusi lieliska iespēja
iepazīt Latviju un uzzināt, cik šī zeme
ir bagāta ar savu daudzveidību,
unikālo

vēsturisko

pieredzi

un

sociālekonomisko attīstības gaitu.
Projekta “Give to get” turpmākajai
gaitai tiks piesaistīts cits jaunietis
no Eiropas, jo projekta noslēgums
notiks jūlija sākumā. Projektu turpina
armēņu izcelsmes brīvprātīgā Liana,
kura

aicina

pievienoties

angļu

valodas klubiņam Balvu Bērnu un
jauniešu centrā.
Gunita Prokofjeva,
BBJC jaunatnes lietu speciāliste

pilsētās darbojās jaunieši no citām
Eiropas valstīm.
Trešdienas

vakars

izvērtās

ļoti raibs, jo kopā darbojās abu
novadu

jaunieši,

Helenas

sagatavotajās

kuru

uzdevums

jauniešus ar
Divās

Foto no BBJC arhīva.

gatavoja

no

kuri
bija

iesaistījās
darbnīcās,
iepazīstināt

norvēģu tradīcijām.
darbnīcām

tradicionālos

jaunieši
ēdienus

–

norvēģu pankūkas un uz ugunskura
ceptus, pildītus kartupeļus. Trešās
darbnīcas dalībnieki veidoja brošas
norvēģu

krāsās.

Kopīgi

ieturot

vakara maltīti, jaunieši atzina, ka
Helenas darbošanās laiks Latvijā ir

Eko dienas dalībnieki Balvu Bērnu un jauniešu centrā.

bijis īss, jo licies, ka viņa tikai nesen
4.

Foto no BBJC arhīva.
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„K” KOMANDA BALVU NOVADĀ

BALVU MŪZIKAS SKOLAS
AKORDEONISTI RĀDA AUGSTU
SNIEGUMU

skolēniem bija interesanti no citāda
skatupunkta
ielūkoties
profesiju
pasaulē.
Paldies aktieriem - Ditai, Valdim un
Dzintaram, par atraktivitāti nodarbību
vadīšanā, skolu administrācijai par
atbalstu un sadarbību pasākuma
organizēšanā!

2020.gada 17.janvārī Jāņa Ivanova
Rēzeknes
Mūzikas
vidusskolā
norisinājās Valsts konkursa Izglītības
programmas Akordeona spēle II kārta.
Konkursā piedalījās 23 akordeona
klases audzēkņi
no Rēzeknes,
Varakļānu, Viļānu, Zilupes, Ludzas,
Maltas, Kārsavas, Baltinavas mūzikas
skolām.
Balvu Mūzikas skolu pārstāvēja
kupls
dalībnieku
skaits
–
5
akordeonisti, kuri konkursa pirmajā
kārtā Balvos bija nodemonstrējuši
vislabāko sniegumu.
Balvu Mūzikas skolas audzēkņi
– Sabīne Iskenderova un Valerija
Silineviča (2.klase), Beāte Ančāne un
Karīna Jeromenoka (4.klase), kā arī
Maksims Silinevičs (6.klase) Rēzeknē
uzstājās godam.
Ar Atzinības rakstu par veiksmīgu

Lidija Ločmele, Inese Ozoliņa,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
pedagoģes-karjeras konsultantes

Aktivitāte tika īstenota programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa
"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās

sniegumu mājās atgriezās skolotājas
Intas

Sležas

audzēkne

Sabīne

Iskenderova, III vietu izcīnīja skolotājas
Irēnas Šņitkinas audzēknis Maksims
Silinevičsi, bet I vietu savā vecuma
grupā ieguva Maksima jaunākā māsa
Valerija (skolot. Irēna Šņitkina).
Akordeona klases skolotājas darbā
ar audzēkņiem ieguldījušas daudzas
nodarbību stundas, nežēlojot laiku
arī brīvdienās un nedēļu nogalēs.
Neatlaidīga

darba

rezultātā

divi

skolotājas Irēnas Šņitkinas audzēkņi
– brālis un māsa Silineviči, izvirzīti
uz Valsts konkursa III kārtu – finālu,
kurš norisināsies Rīgā februāra otrajā
dekādē.
Novēlēsim Balvu Mūzikas skolas
jaunajiem akordeonistiem panākumus
Valsts konkursa finālā!

Foto no Balvu Mūzikas skolas arhīva.

izglītības iestādēs” ietvaros.

Foto no personīgā arhīva.

14.janvārī
„K”
komanda
jeb
Improvizācijas teātra aktieru komanda
- Dita Nitiša, Valdis Siliņš un Dzintars
Rožukalns, ciemojās Balvu pamatskolā
un Bērzpils vidusskolā. Aktieri vadīja
nodarbības 2.-3.klašu skolēniem Balvu
pamatskolā un 1.- 6.klašu skolēniem
Bērzpils vidusskolā.
Nodarbībās skolēniem bija iespēja
gan uzzināt, kas ir improvizācija, gan
izspēlēt dažādu profesiju pārstāvju
lomas. Aktieri paši izspēlēja etīdes par
dažādām profesijām un iesaistīja arī
bērnus. Ar jautājumu palīdzību tika
noskaidrots, kurās profesijās gribētu
strādāt paši skolēni, pēc tam izspēlēti
šo profesiju sliktie un labie piemēri
un izanalizētas situācijas. Skolēni
bija ārsti, policisti, ugunsdzēsēji,
frizieri, skolotāji, arhitekti, zobārsti,
menedžeri.
Kopīgās sarunās tika noskaidrotas
vispārīgās un specifiskās prasmes,
kuras tiek apgūtas skolā, kas noder
jebkurā profesijā.
Pateicoties
„K”
komandai,

Balvu Mūzikas skolas akordeona klases audzēkņi ar savām skolotājām Valsts konkursa II kārtā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā.

„K” komanda kopā ar Balvu pamatskolas skolēniem.

IZSKANĒJUŠI PRĀVESTA ALBERTA BUDŽES PIEMIŅAI VELTĪTI NOVADPĒTNIECĪBAS LASĪJUMI
Budže sāka runāt par Rimoviču,
mēs patiesībā zinājām ļoti maz, bet
prāvests gāja, runāja ar rajona un
pilsētas vadību, kultūras nodaļas
vadību, ar to un to … un stāstīja par
Rimoviča devumu Balviem, jo viņa
ideja bija par kādas Balvu pilsētas
ielas pārdēvēšanu Rimoviča vārdā.
Un, pateicoties A.Budžes iniciatīvai,
aktivitātei un neatlaidībai, Balvos
tagad ir A.Rimoviča skvērs un viņam
veltīts piemineklis.
Un tas ir apliecinājums tam, ka

novadpētniecības konferences. Bija
dažādas tēmas, tajā skaitā arī par
garīdzniecības devumu Ziemeļlatgales
kultūras veidošanā un saglabāšanā,
un visās šajās konferencēs aktīvu
dalību ņēma arī prāvests.
Bet ir tā, kā ir. Kāda lieta kādu
brīdi iet, un tad tā beidzas. Tā
beidzās arī šīs novadpētniecības
konferences. Bet ne uz visiem laikiem.
Ļoti bijām sailgojošies,
lai atkal
sasauktu
Ziemeļlatgales
cilvēkus,
kuri nodarbojas ar vietējās vēstures
pētīšanu. Tad sapratām, ka prāvesta
Budžes 90. dzimšanas diena būtu īstā
reize.
Ja būs tā kā plānots, tad Budžes
100.dzimšanas
dienā
bibliotēkas
vadībā un ar visu klātesošo (un ne tikai)
atbalstu, un ar jūsu pētījumiem varētu
noorganizēt 5 šādas novadpētniecības
konferences ik pēc 2 gadiem, jo
prieks ir redzēt un satikt cilvēkus, kuri
veltī savu laiku vietējās kultūras un
vēstures pētīšanai.
Vēl runājot par prāvestu, kā par
tādu zemes rušinātāju un ideju
iniciatoru, spilgts piemērs ir arī Antona
Rimoviča skvērs un piemineklis Balvos.
Tajos
gados,
kad
prāvests

ikviena darbība - kaut vai tā prasa
gadu vai desmit gadus, beigu beigās,
rūpīgi rušinot, noved pie rezultāta.
Prāvests Alberts Budže bija arī ļoti
liels lasītājs un bibliotēkas draugs.
Zinām, ka pats arī daudz publicējās,
sekoja līdzi jaunākajai literatūrai.”
Konferences
turpinājumā
uzstājās, dalījās savās zināšanās
un novērojumos gan garīdznieki,
gan profesori, gan skolotāji, gan arī
vēsturnieki un citi sabiedriski aktīvi
ļaudis.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Mīlot un cienot mūžībā aizgājušā
prāvesta Alberta Budžes mūža
devumu Ziemeļlatgalei (un ne tikai),
28.janvārī Balvu Novada muzejā
norisinājās prāvesta Alberta Budžes
piemiņai veltīti novadpētniecības
lasījumi.
Konferences
atklāšanā
Balvu
Centrālās bibliotēkas direktore Ruta
Cibule teica: „Albets Budže 26.janvārī
būtu svinējis savu 90 gadu jubileju. Šo
dienu ar skaistu Svēto Misi prāvesta
piemiņai atzīmējām Tilžas Romas
katoļu baznīcā, kur bijām kopā ar
viņu gan savās lūgšanās, gan atmiņās
pie prāvesta kapa, kurš bija klāts
ar baltiem ziediem un svecītēm. Šis
brīdis gan sasildīja klātesošo sirdis,
gan noteikti arī prāvests sajuta mūsu
mīlestību.
Pašu prāvestu Budži varētu
salīdzināt ar zemnieku, kurš ļoti
rūpīgi rušina zemi, sēj tajā graudus
un sagaida kaut kādu ražu. Tādēļ
bibliotēka nolēma organizēt šādu
novadpētniecisko
konferenci.
Priekšvēsture ir ļoti vienkārša un arī
daudzējādā veidā saistīta ar prāvesta
Budžes aktivitātēm, jo bibliotēkā katru
gadu no 2001.-2008. gadam notika

Ar aizrautīgu stāstījumu par zīmīgiem akmeņiem Ziemeļlatgalē pasākuma
apmeklētājus iepazīstināja novadpētnieks Ivars Logins.
5.
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Turpinājums no 3.lpp.
Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam izsludinātā atklātā
projektu konkursā apakšpasākumā
19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, aktivitātē 19.2.2.„Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”,
iesniedzot
projekta
iesniegumu
„Kultūras
un
dabas
objektu
sakārtošana Balvu novadā”. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 10 426,14.
Projekta apstiprināšanas gadījumā
tiks
nodrošināts
līdzfinansējums
10% apmērā - EUR 1 042,61 un
priekšfinansējums EUR 7 506,82
apmērā.
Tika
lemts
lūgt
Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
Balvu novada pašvaldībai ņemt
aizņēmumu
Valsts
kasē
līdz
EUR 112 338,00 uz 5 gadiem ar
noteiktajiem aizņēmumu procentiem
un apkalpošanas maksu
projekta
„Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Balvu novadā” realizācijai.
Kā arī lēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības padomei atļauju Balvu
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē EUR 447 990,00 uz 10
gadiem ar noteiktajiem aizņēmumu
procentiem un apkalpošanas maksu
projekta „Uzņēmējdarbības attīstība
Austrumu pierobežā” realizācijai.
Aizņēmumu Valsts kasē - EUR 51
259,00 uz 5 gadiem ar noteiktajiem
aizņēmumu
procentiem
un
apkalpošanas maksu, tika nolemts
lūgt arī Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam projekta „Amatniecība
bez
robežām”
(„Craftsmanship
without Borders”) realizācijai, kā
arī Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam projekta „Veco parku
jaunie dzīvesstāsti: dabas teritoriju
veiksmīgas pārvaldīšanas risinājumi”
(„New life Stories for Old Parks:
Successful Management Solutions
for Historical Nature Territories”)
realizācijai - EUR 70 892,00 uz 5

Nodot atsavināšanai lēma arī
nekustamo
īpašumu
„Gulbīši”
Vectilžas pagastā, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 38900020078, 7,03 ha
platībā un mežaudzes 7,00 ha platībā.
Tāpat
tika
lemts
nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
„Alksnīši” Balvu pagastā, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 38460030223, 2,26 ha
platībā un mežaudzes 2,26 ha platībā.
Tika nolemts precizēt platību Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai „Krūmi” Balvu pagastā ar
kadastra apzīmējumu 38460060115,
no 0,8435 ha uz 0,5947 ha.
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma „Purenes” Kubulu pagastā,
par nekustamā īpašuma „Ceļmalnieki”
Bērzpils pagastā, par nekustamā
īpašuma „Celmiņi” Bērzpils pagastā,
par nekustamā īpašuma „Avotkalni”
Bērzkalnes pagastā sadali.
Tika nolemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2019.gada
19.decembra lēmumā „Par nekustamā
īpašuma „Kalnāres”, Kubulu pagastā,
Balvu novadā, sadali” (protokols
Nr.18, 10.§), izsakot lēmuma 1.punktu
jaunā redakcijā.
Deputāti lēma par zemes nomu
personām Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas,
Kubulu pagastos un Balvu pilsētā, kā
arī lēma par zemes nomas līgumu
pagarināšanu ar fiziskām personām
Tilžas pagastā un Balvu pilsētā.
Tāpat nomas līgums ar juridisku
personu
tika
pagarināts
par
nedzīvojamo telpu – garāžu nomu
Liepu ielā 1B, Balvos.
Par ceļa servitūtu
Tika lemts dibināt reālservitūtu
– ceļa servitūtu Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā
Balvu pagastā par labu nekustamajam
īpašumam „Alkšņi”, Balvu pagasts,
piešķirot tiesību uz braucamo ceļu
19 m garā posmā ne mazāk kā 4,5
m platumā, un slēgt ceļa servitūta
līgumu ar fizisku personu par
noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta
nodibināšanu.
Sporta centru pievieno Sporta
skolai
Izskatot iestāžu funkcijas un

gadiem ar noteiktajiem aizņēmumu
procentiem un apkalpošanas maksu.
Noraksta kustamo mantu
Sēdē lēma atļaut norakstīt Balvu
novada
pašvaldības
aģentūras
„SAN – TEX” kustamo mantu: vieglo
automašīnu VW Passat Variant, vieglo
automašīnu VW Passat, traktoru MTZ
– 80, universālo pašgājējmašīnu.
Par medību tiesībām
Tika lemts nodot medību tiesības
MI „Pūces” Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajās un rezerves zemes fonda
zemes vienībās Vīksnas pagastā
202,5785 ha kopplatībā, nodot
medību tiesības MI „Pūces” Balvu
novada
pašvaldībai
piekrītošajās
un rezerves zemes fonda zemes
vienībās Kubulu pagastā 42,8096 ha
kopplatībā, nodot medību tiesības
MI „Pūces” Balvu novada pašvaldībai
piekrītošajās un rezerves zemes fonda
zemes vienībās Balvu pagastā 47,4873
ha kopplatībā, nodot medību tiesības
MI „Pūces” Balvu novada pašvaldībai
piekrītošajās un rezerves zemes
fonda zemes vienībās Bērzkalnes
pagastā 71,3811 ha kopplatībā.
Medību tiesību nomas līgumu lēma
slēgt uz 12 gadiem, nosakot medību
tiesību nomas maksu gadā - EUR 0,30
ar PVN par 1 hektāru.
Par nekustamo īpašumu
Tika lemts nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.62
Pilsoņu ielā 23, Balvos, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 49,8 m2 platībā un
kopīpašuma 498/31075 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un
zemes
(atbilstoši
domājamajām
daļām 0,0032 ha platībā).
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
nekustamā īpašuma Ceļinieku iela
2A, Balvos, ar kadastra numuru
38010010320, ½ domājamo daļu, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 38010010320,
0, 2463 ha platībā.
Tika lemts nodot atsavināšanai
nekustamo
īpašumu
Zaļā
iela
25, Balvos, ar kadastra numuru
38010040368,
kas
sastāv
no
vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 38010040368, 0,1200 ha
platībā.

veicamos darbus, kā arī lai būtu iespēja
saņemt mērķdotāciju no valsts, tika
pieņemts lēmums pievienot Balvu
Sporta centru Balvu Sporta skolai.
Pievienošana tiks uzsākta ar 2020.
gada 1.februāri un pabeigta līdz 2020.
gada 1.aprīlim. Sēdē tika apstiprināts
arī Balvu Sporta skolas nolikums
jaunā redakcijā.
Grozījumi

saistošajos

noteikumos
Deputāti lēma pieņemt saistošo
noteikumu
Balvu

Nr.2/2020

novada

„Grozījumi

Domes

2015.gada

12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem

Balvu

novadā””

projektu, kas nosaka izmaiņas par
pusdienu

apmaksu

trūcīgām

un

maznodrošinātām ģimenēm.
Tāpat tika lemts pieņemt saistošo
noteikumu
Balvu

Nr.3/2020

novada

12.marta

„Grozījums

Domes

2015.gada

saistošajos

noteikumos

Nr.10/2015 „Par papildus palīdzību
Balvu

novadā””

projektu,

kas

paredz izmaiņas pusdienu izmaksā
daudzbērnu
bērniem

ģimeņu

ar

bērniem,

invaliditāti

un

riska

ģimeņu bērniem.
Savukārt

saistošo

noteikumu

Nr.4/2020 „Grozījumi Balvu novada
Domes

2015.gada

saistošajos
„Par

12.marta

noteikumos

Balvu

novada

Nr.9/2015
pašvaldības

sociālajām garantijām bāreņiem un
bez

vecāku

bērniem

un

gādības

finansiālo

audžuģimenēm””
ēdināšanas

palikušajiem
atbalstu

projekts

apmaksas

paredz
kārtību

izglītības iestādē bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem.
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.

IZMAIŅAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA PIEŠĶIRŠANAS UN SAŅEMŠANAS
KĀRTĪBĀ PERSONĀM AR FUNKCIONĒŠANAS TRAUCĒJUMIEM
No
01.01.2020.
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem Sociālās
integrācijas valsts aģentūrā tiek piešķirti un
sniegti saskaņā ar Ministru kabineta 03.12.2019.
noteikumiem Nr.578 “Noteikumi par sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
saņemšanu
no
valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas
institūcijā”. Galvenais šo noteikumu uzdevums ir
nodrošināt pēctecīgu un savlaicīgu pakalpojumu
personas darbspēju atjaunošanai pēc valsts
apmaksātās
medicīniskās
rehabilitācijas
pabeigšanas.
Nepieciešamību saņemt sociālo rehabilitāciju
personai ar funkcionēšanas traucējumiem vērtēs
ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu
medicīnisko rehabilitāciju - stacionārās ārstniecības
iestādes: Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”,
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca,
Vidzemes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca,

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Rīgas 2.
slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes
slimnīca
un ārstniecības iestādes, kas sniedz
medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā.
Medicīniskās rehabilitācijas iestāde izvērtēs
personas
funkcionēšanas
traucējumus
un
vajadzību pēc sociālās rehabilitācijas, ņemot vērā
slimības izraisītos funkcionēšanas traucējumus.
Persona ar funkcionēšanas traucējumiem sociālo
rehabilitāciju varēs saņemt pēc valsts apmaksātas
medicīniskās
rehabilitācijas
pabeigšanas
medicīniskās rehabilitācijas iestādē, ar nosacījumu,
ka medicīniskās rehabilitācijas iestāde izrakstā
būs rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju.
Persona ar funkcionēšanas traucējumiem varēs
pieteikties sociālajai rehabilitācijai ne vēlāk kā
divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas
pabeigšanas, iesniedzot dokumentus sociālajā
dienestā. Personai sociālajā dienestā dzīvesvietā
6.

jāiesniedz
iesniegums
par
pakalpojuma
piešķiršanu, personas aizpildīta funkcionēšanas
spēju pašnovērtējuma anketa un medicīniskās
rehabilitācijas iestādes izraksts par medicīniskās
rehabilitācijas
pabeigšanu,
kurā
ierakstīta
rekomendācija saņemt sociālo rehabilitāciju un tās
saņemšanas mērķis.
MK noteikumi Nr.578 nemaina sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas
kārtību - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās
personas kā iepriekš saņems 21 dienas sociālās
rehabilitācijas kursu. Savukārt politiski represētām
personām noteikumos noteiktas tiesības saņemt
atkārtotu pakalpojumu ik pēc diviem gadiem.
Ilze Kozlovska,
Sociālā dienesta sabiedrības veselības speciālists
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IZSOLA KUSTAMO MANTU
Balvu

novada

pašvaldība

pārdod

izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

vēlāk kā līdz 2020.gada 30.janvāra plkst.16.30,

kustamo mantu - traktora piekabi pārbūvētu

Balvos, Bērzpils ielā 1A.

pašizgāzēju Nr.03*0370, valsts reģistrācijas
Nr.P3000LK, reģistrācijas apliecība A457526,
izlaiduma gads 2000. Izsoles sākumcena –
EUR 345,00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu
novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.9.00
līdz 16.00. Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai

Visiem

pretendentiem

līdz

30.janvāra plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 34,50 un reģistrācijas maksa EUR
5,00,

Balvu

novada

pašvaldības,

banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos,

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka ir pieņemts lēmums par
nekustamā īpašuma „Pasts”, Mežupe, Krišjāņu pagasts, Balvu
novads, atsavināšanu.
Īpašums sastāv no zemes 1245 m2, ēkas 28,09 m2, palīgēkas
12,3 m2. Īpašuma sākumcena 500 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 6.februārī plkst.14.30.
Pieteikšanās un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā
līdz 31.01.2020.
Sīkāka

informācija
info@pasts.lv.

pa

tālruni
Izsoles

26424665,

3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada 31.janvārī

e-pasts:

plkst.10.00.

http://ipasumi.pasts.lv/estatesBuy/entry/242

noteikumi

29420864;
atrodami:

JAUNUMS BALVU POLIKLĪNIKĀ –
IZVEIDOTA OTORINOLARINGOLOGA
(LOR) DARBA VIETA

rakstura traucējumiem, kuras no
valsts ilgstošas aprūpes institūcijas
pāriet uz dzīvi sabiedrībā.
Projekta īstenošanas periods no
2019.gada jūlija līdz 2020.gada jūnijam.
Projekta kopējās un attiecināmās
izmaksas sastāda EUR 571230,00, tai
skaitā Eiropas Reģionālās attīstības
fonda
(ERAF)
finansējums
EUR
485545,50.
Projekta īstenošanas dalībnieki:
• Būvprojektu
izstrādāja
un
autoruzraudzību veiks SIA “VEK”;
• Ēkās pārbūves darbus veiks SIA
“LVS Building”;
• Būvuzraudzību veiks SIA “Kalna
Nami”.

Lai nodrošinātu otorinolaringologa
pakalpojumus arī Balvos, ERAF
projekta “Stacionārās un ambulatorās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”,
uzlabojot
kvalitatīvu
veselības
aprūpes
pakalpojumu pieejamību” īstenošanas
ietvaros ir iegādāts un uzstādīts
jauns otorinolaringoloģijas bāzes
aprīkojums un ergonomisks pacienta
krēsls, kas ļauj pacientam justies
ērtāk pieņemšanas laikā.
Tāpat arī iegādātas mūsdienīgas
medicīniskās iekārtas – audiometrs
r27A Resonance un timpanometrs
R26M Resonance.
Uz
pirmo
pieņemšanu
pagājušonedēļ
jau
pabijuši
13
pacienti, kas pauda atzinību un
pozitīvi novērtēja jaunā speciālista
pieejamību.
Otorinolaringologs (LOR) ir ārsts,
kas ārstē ausu, deguna un rīkles (kakla)
slimības. Balvos plānots, ka pacientus
pieņems divas reizes mēnesī.
Ko sniedz jaunās iekārtas?
Audiometrija - ir precīza dzirdes
sliekšņa pārbaude ar elektroakustisku
aparatūru. Tā ir rekomendējama
visa vecuma personām vismaz reizi
divos gados, savukārt personām,
kuras saskaras ar troksni ikdienā,
nepieciešams veikt pārbaudes reizi
gadā. Īpaši šī metode ir ieteicama
skolēniem un jauniešiem, jo šeit
ir daudzi riski - skaļa mūzikas

Irēna Začeva,
projekta vadītāja

VEIKS NOVADA TERITORIJAS
APSEKOŠANU DABĀ
gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās
notiek tikai ar Nacionālo bruņoto
spēku automašīnām, kuras var atpazīt
pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm,
kas sākas ar burtiem LA.
Kartogrāfiskās
informācijas
atjaunināšanas
ietvaros
lauka
apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu
darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus
uzdevumus:
1. Pārbauda kartes lapas satura
pilnību un precizitāti atbilstoši
karšu sagatavošanas noteikumiem
un situācijai apvidū.
2. Iegūst
objektu
raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami
ortofotokartē, vai parādījušies dabā
pēc aerofotografēšanas tos vizuāli
apskatot vai uzmērot. Objektu un
to raksturlielumu mērīšana var tikt
veikta ar mērlenti, tālmēru vai ci
tiem ģeodēziskiem instrumentiem.
3. Precizē
situāciju
apvidū
par
neskaidrajām vietām un objektiem.
4. Nepieciešamības gadījumā veic
apvidus objektu fotografēšanu (var
tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis
- drons).
Lauka apsekošanas darbi var skart
jebkuru vietu novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama
interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un
http://map.lgia.gov.lv.

klausīšanās, diskotēkas. Savukārt
vecākiem cilvēkiem notiek dzirdes
funkcijas samazināšanās, un, veicot
izmeklējumu un ievērojot ārsta
ieteikumus, jūs saglabāsiet labu dzirdi
ilgāk. Audiometrijas laikā pacients
atrodas speciālā kabīnē, uz kuru raida
dažādas frekvences skaņas, nosakot
skaņu, kuru pacients nedzird, un
izvērtējot to atbilstību normai.
Timpanometrija - ir bungu
dobuma spiediena un dzirdes kauliņu
kustīguma noteikšana, ko izdara ar
timpanometru, kā rezultātā iegūst
grafisku attēlu pēc kura spriež par auss
stāvokli, tā tiek pielietota arī refleksu
noteikšanai iekšējās auss muskuļiem.
Pats timpanometrs ir neliels aparāts,
kas aprīkots ar ekrānu, kurā parādās
līknes, kas norāda, kā auss plēvīte
atbild uz spiedienu, un nosaka
iekšējās auss muskuļu refleksus. Pati
metode ir absolūti nesāpīga un droša,
kā rezultātā viegli pielietojama kā
pieaugušajiem, tā bērniem.
Līdz
šim
otolaringologa
medicīniskie pakalpojumi bija pieejami
Gulbenē, tagad, īstenojot projektu, šī
iespēja ir arī Balvos.
Projekta aktivitātes izmaksas:
LOR kabineta iekārtas un aprīkojums
izmaksājis 27882,03 EUR, t.sk. ERAF
finansējums 23699,73 EUR, Valsts
finansējums 2509,38 EUR un Slimnīcu
apvienības līdzfinansējums 1672,92
EUR.

Foto no Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības arhīva.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā
esoša valsts pārvaldes iestāde, kas
saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas
likumu un Ministru kabineta 2013.
gada 9. jūlija noteikumos Nr.384
„Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras
nolikums”
noteiktajām
funkcijām un uzdevumiem iegūst,
sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās
informācijas
pamatdatus,
tai
skaitā ģeotelpisko informāciju, kas
ietverta topogrāfiskajos plānos un
topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas
1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.
Aģentūras
darbinieki
minētā
uzdevuma ietvaros laika periodā no
2020. gada janvāra līdz decembrim
veiks topogrāfisko karšu mērogā
1:10 000 sagatavošanu Balvu novada
teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas
apsekošanu dabā.
Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar
Ģeotelpiskās
informācijas
likuma
9. panta pirmo daļu, nekustamā
īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs
vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko
un kartogrāfisko darbu veikšanu savā
īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā
teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba
apliecības, kuras nepieciešamības

Reģ.Nr.

90009115622, bankas kontā: AS “Citadele

UZSĀKTA PROJEKTA ĪSTENOŠANA
Balvu novada pašvaldība uzsākusi
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai Balvu novadā”, Nr.
9.3.1.1/18/I/010 īstenošanu.
Projekta mērķis ir sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu
infrastruktūras izveide un attīstība
Balvu novada pašvaldībā.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks
izveidoti:
• Grupu dzīvokļa māja (Liepu ielā 2,
Balvos) 16 personām;
• Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (Vidzemes ielā
2B, Balvos), kurā atradīsies dienas
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
centrs, un tas sniegs pakalpojumu
66 projekta mērķgrupas personām
- kopā 82 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem noteikta
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē,
un pilngadīgām personām ar garīga

2020.gada

IZSOLĒ PĀRDOD NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU KRIŠJĀŅOS

Plānots, ka Balvos LORs pacientus pieņems divas reizes mēnesī.
7.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 30.janvāris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
1.februārī Veselības maratons
“Vingro vesels” Balvu Bērnu un
jauniešu
centrā.
Plkst.13:30
Nūjošanas
aktivitāte
ikvienam.
Tikšanās pie Balvu parka estrādes.
Nodarbību vadīs Latvijas nūjošanas
trenere Gaļina Gorbatenkova Starptautiskās Nūjošanas Federācijas
(INWA) valdes locekle, Latvijas Tautas
sporta asociācijas valdes locekle.
Tehnikas apmācība notiks parkā
ar
vienkāršiem
vingrinājumiem,
kas ļaus sajust, saprast, uzlabot
nūjošanas tehniku! Nūjas iedosim!
Plkst.15:00 “Vingrojam divatā – mazs
un liels”, vada fizioterapeite Marita
Joniņa, “Spēka vingrinājumi ķermeņa
muskulatūrai”, vada trenere Linda
Tokareva-Kušnere, “Relaksācija caur
jogu”, vada trenere Velta Supe. Vēl
pasākumā Bērnu radošās darbnīcas,
ķermeņa
analizators
“Tanita”,
konsultācijas un pārsteigumi no
“Oriflame”.
1.februārī
plkst.15:00
Ziemeļaustrumu 2.līga telpu futbolā
Balvu pamatskolas sporta zālē.
Pēdējā mājas spēle Balvu Sporta
centrs-Jēkabpils Lūši/FK Līvāni. Nāc
un atbalsti savējos!
7.februārī plkst. 18:00 “Jauniešu
gada balva 2019” svinīgā apbalvošanas
ceremonija Balvu muižā.
8.februārī no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu

kultūras un tūrisma centra bērnu un
jauniešu deju kolektīva “RANDIŅŠ”
koncerts pansionātā “Balvi”.
1.februārī plkst.17:00 Tautisko
deju kolektīvu sadancošanās “Lecam
pa vecam, lecam pa jaunam... 17”
Kubulu kultūras namā. Piedalās:
“Žuburi”-Lubāna,
“Vīmyns”Feimaņi,
“Vainags”,
“Dzērvenīte”Rīga,
“Randiņš”-Cēsis,
“Balvu
vilciņš”, “Kastanis”-Balvi, “Kubuliņš”,
“Cielaviņa”-Kubuli. Ieeja EUR 2,00.
14.februārī plkst.19:00 Balvu
novada Gada balvas kultūrā “Mūsu
lepnums”
svinīgā
apbalvošanas
ceremonija Kubulu kultūras namā.
21.februārī plkst.18:00 Filma
“Valkātājs”, pēc filmas tikšanās
ar filmas režisoru Ivaru Zviedri
Kubulu kultūras namā. Ieeja – EUR
3,00. Nosalušie nelegālie imigranti
vjetnamieši un pierobežas iedzimtais
Pepiņš satiekas uz ES austrumu robežas.
Vai tā ir nejaušībai vai rūpīgs plāns?
29.februārī plkst.14:00 “Prāta
Spēles
Latvijas
kauss”
Kubulu
kultūras namā. “Prāta Spēles Latvijas
kauss” ir izklaidējošs erudīcijas
spēļu turnīrs, kas norisinās dažādās
Latvijas pilsētās visa gada garumā.
“Prāta Spēles” ir izzinoša komandu
spēle, kuras norisi nosaka spēles
dalībnieki. Jūs paši varēsiet izvēlēties
savas stiprākās tēmas. Tas nozīmē, ka
spēle var būt no viegli izklaidējošas
līdz sarežģītai, un pat vislielākajam

Kultūras un atpūtas centra.
8.februārī plkst. 17:00 Grupas
“Tērvete” un apvienības “Mīlas
snaiperi” koncerts Balvu muižā.
Biļetes iepriekšpārdošanā EUR 5,00,
pasākuma dienā EUR 8,00.
9.februārī plkst.12:30 Multfilma
“Karalienes Korgijs” Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Ieeja - ziedojums.
11.februārī plkst.13:00 Izstādes
“Austrumu robežu sargājot” atklāšana
Balvu Novada muzejā. Izstāde veltīta
Valsts Robežsardzes 100 gadadienai.
14.februārī plkst.18:00 Filma
“Pilsēta pie upes” Balvu Sakrālās
kultūras centrā. Ieeja – ziedojums.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
3.februārī
plkst.17:00
Sveču
darbnīcas Bērzkalnes kultūras un
atpūtas telpās.
23.februārī
plkst.12:00
Meteņdienas izklaides Bērzkalnes
sporta un atpūtas laukumā.

BĒRZPILS PAGASTĀ
15.februārī plkst.18:00 Dekteru
amatierteātra izrāde - joku luga
“Preilenīte” Bērzpils vidusskolas aktu
zālē. Ieeja ziedojums - EUR 1,50.
25.februārī
plkst.13:30
Meteņu svinības kopā ar folkloras
kopu “Saivenis” Bērzpils ainaviski
tematiskajā parkā.

KUBULU PAGASTĀ
1.februārī

plkst.14:00

Cēsu

erudītam nāksies aizdomāties. Lai
piedalītos jāizveido komanda no 4-6
dalībniekiem un jāreģistrējas mājas
lapā: www.prataspeles.lv! Dalība BEZ
MAKSAS!

LAZDULEJAS PAGASTĀ
8.februārī
plkst.18:00
Zoles
turnīrs Lazdulejas pagasta pārvaldes
zālē.
Sīkāka
informācija
un
pieteikšanās pa tālruni 26107182.

TILŽAS PAGASTĀ
9.februārī plkst.11:00 “Satikšanās
senajā gadu mijā”. Maskots gājiens
no Tilžas kultūras nama uz brīvdabas
estrādi, kur kopā ar folkloras kopām,
etnogrāfiskajiem ansambļiem un deju
kolektīviem sveiksim jaunā saules
gada atnākšanu. Nāc un piedalies!
23.februārī plkst.11:00 Tilžas
kultūras namā senioru tikšanās “Vai
atceries...” Seniorus priecēs Rugāju
deju kopa “Švirksts” un Tilžas kultūras
nama deju kolektīvs “Palazdīte”.
23.februārī plkst.12:00 Filma
“Piļsāta pi upis” Tilžas kultūras namā.
Biļetes cena: senioriem EUR 0,50,
pārējiem EUR 2,50.

VECTILŽAS PAGASTS
2.februārī plkst.10:00 Dekoratīvo
sveču liešanas radošā darbnīca
un dekupāža Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Līdzi jāņem krāsainas
salvetes, sveces vai parafīns, karotīte,
formiņas.

IZBAUDI ZIEMU ZIEMEĻLATGALĒ!
Par tradīciju ir kļuvis piecu
Ziemeļlatgales
novadu
tūrisma
speciālistu un tūrisma pakalpojumu
sniedzēju veidotais pasākums “Izbaudi
ziemu Ziemeļlatgalē!”, kas šogad notiks
piekto gadu pēc kārtas. Ziema mūs
nelutina ar bagātīgu sniega segu un
ziemas prieku baudīšanai atbilstošiem
laikapstākļiem, taču tas nav šķērslis
katram no mums atrast savu ziemas
sajūtu, un kāpēc gan to nedarīt
Ziemeļlatgalē 15. un 16. februārī.
Tie, kuri mērojuši garāku ceļu,
sestdien jau no paša rīta un visas
dienas garumā varēs piedalīties Viļakas
novada zemnieku saimniecības “Kotiņi”
ēdienu gatavošanas meistarklasēs.
Tās norisināsies atjaunotajās Rekovas
dzirnavās. Savukārt svētdien, 16.
februārī, interesenti varēs apskatīt
Z/s “Kotiņi” darbībā un izgaršot to

divu
dienu
gājienu
pierobežas
iepazīšanai posmā Katleši-Rekova. Te
gan kopējais noieto kilometru skaits
mērojams vairāk kā 50 kilometros.
Svētdien Baltinavas novadā tiek rīkots
teiku un nostāstu apvīts ceļojums
Puncuļovas pilskalna un Tiesas sila
apkārtnē ar ziemas pikniku noslēgumā.
Sestdien, 15. februārī, Baltinavas
amatnieku darbnīcā Raimonds Leicāns
kopā
ar
apmeklētājiem
gatavos
dekoratīvos koka zīmuļus. Savukārt
Kārsavas novada Salnavā tēju zinātāja
Anna Danča ielūdz uz tējas pēcpusdienu
ar vietējiem muzikantiem un dančiem.
Šīs aktivitātes var ievilkties līdz
vakaram, kad Salnavas kultūras namā
notiks Smalkā balle pie Valentīnas.
Esot Kārsavas pusē svētdien, 16.
februārī, jāiegriežas ikmēneša Lielajā
tirgū, lai andelētu uz nebēdu un

produkciju degustācijās.
Balvu biedrība “Ritineitis” aicina
apmeklētājus 15. un 16. februārī uz
svečošanos - aktivitāte visai ģimenei
ar radošu darbošanos, pārsteigumiem
un pašu veidotu dāvanu, kas sildīs vēl
ilgi. Mazākie brīvdienu ceļotāji būs īpaši
priecīgi par briežu dārza “Mežsētas”
apmeklējumu vai izjādi zirga mugurā,
ciemojoties Balvu novada zirgu sētā
“Kapulejas”, kur varēs gan samīļot,
gan sabildēties ar majestātiskajiem
dzīvniekiem.
Tiem, kuri nevar nosēdēt mierā,
Ziemeļlatgale ir sarūpējusi īpaši aktīvu
nedēļas nogali. Dabas aizsardzības
pārvalde sestdien aicina uz astoņu
kilometru garu pārgājienu Viļakas
novada dabas liegumā “Stompaku
purvs”. Savukārt ceļojumu aģentūra
“Jēkaba ceļojumi” piedāvā pamatīgu

Sakarā ar remontdarbiem Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra ēkā,
Vidzemes ielā 2B, Balvos, šeit esošo uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem,
kā arī semināru u.c. pasākumu apmeklētājiem ieeja ēkā turpmāk no pagalma
puses.
Uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes darba kabinets atrodas starpstāvā
(pie zāles).

Vecāki, ja Jūsu bērns veikala plauktā pamana žurnālu ar saviem iemīļotākajiem
multfilmu varoņiem, bet Jums nekārojas to pirkt, tad droši nāciet uz Balvu
Centrālās bibliotēkas Radošo lasītavu, kur ir plašs žurnālu klāsts bērniem un
pusaudžiem. Būs iespējams izvēlēties lasīšanai uz mājām tieši to žurnālu, kuru
kāro jūsu bērns.

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, T. 26461435,
biznesacentrs@balvi.lv.

Lasi priekšā! Lasi kopā! Pavadiet saturīgi brīvo laiku ar bērnu!

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Papildus
informācija:
Ineta
Bordāne, Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra tūrisma organizators, T.:
29272948 , 64522597, turisms@balvi.lv.

INFORMĀCIJAI!

ŽURNĀLU PLAUKTS TAVAM BĒRNAM!

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

iegādātu dažādus lauku labumus. Tur
pat netālajā Malnavas muižas teritorijā
saimniece Aina Barsukova maiznīcā
“Dzīles” rīko branču jeb vēlās brokastis
ar ēdieniem labākajās Latgales kulinārā
mantojuma tradīcijās.
Pēc kārtīgas izbraukāšanās pa
Ziemeļlatgali ir nepieciešama prāta
un ķermeņa atpūta. Svētdienas pirts
rituāls “Izbaudi skujeņu spēku pirtī!”
Arnitas labsajūtu darbnīcā būs skaists
noslēgums šai akcijai un lielisks restarts
jaunai darba nedēļai.
Plašāka informācija, programma
un norises vietu karte meklējama
https://ej.uz/ziemellatgale2020.
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