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

4.MAIJS – LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS GADADIENA UN
BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRA ATVĒRŠANAS SVĒTKI
4.maijā visā Latvijā, arī Balvos,
atzīmējām
Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas
31.gadadienu. Par godu valsts
svētkiem piecos māju pagalmos bija
iespēja baudīt muzikālo noformējumu
grupu “Baritoni”, “Putukvass”, “Ginc un
Es” un Arņa Grapa, Grega un draugu
izpildījumā, arī pagastu centros
kultūras pasākumu organizatori bija
parūpējušies par svētku noskaņas
radīšanu, kā arī Balvu novada kultūras
iestādes piedalījās Alūksnes novada
izsludinātajā akcijā “Gaišie logi” ,
iededzot baltu gaismu kultūras nama
logos un simboliski aicinot ikvienu
domāt baltas domas, darīt baltus
darbus, teikt baltus vārdus Latvijai un
līdzcilvēkiem.
Šī diena īpaša bija Balvu Kultūras
un atpūtas centram, jo tas oﬁciāli
vēra savas durvis apmeklētājiem
ar nelielu, šim brīdim atbilstošu,
atklāšanu, piedaloties pašvaldības
un domes vadībai un deputātiem,
SIA “VEK” pārstāvjiem, kuri projektēja
un veica autoruzraudzību objektam,
būvuzņēmēja pārstāvim no SIA
“Woltec”, 13.Saeimas deputātam,
bijušam Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam un Balvu
Kultūras un atpūtas centra renovācijas
aizsācējam Andrim Kazinovskim un
Balvu Kultūras un atpūtas centra
kolektīvam.
Balvu
Kultūras
un
atpūtas
centrs savas durvis apmeklētājiem
vēra ar divām izstādēm Dienvidu
un Ziemeļu stikla zālēs
- Dinas
Kopānes, Elitas Agitas Janikas un
Evitas Zālītes autorleļļu izstādi “Satiecies ar lellēm no Aizkraukles,
Mālupes un Gulbenes!” un Ausmas
Železnjakas austo šaļļu izstādi “Mans
akmeņainais ceļš pie Dieva”. Ikvienam

interesantam ir iespēja apmeklēt
izstādes un pie reizes ielūkoties
izremontētajās
telpās.
Izstādes
skatāmas līdz 22. maijam. Darbdienās
iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni
64521976, 26367693, sestdienās no
pulksten 10.00 – 15.00 un svētdienās
no pulksten 13.00 – 17.00. Ieeja pa
stikla zāles durvīm no stāvlaukuma
puses, ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskos nosacījumus.
Kā pirmajiem iespēja ielūkoties
jaunajās telpās bija Balvu novada
pašvaldības konkursa “Gada balva
uzņēmējdarbībā 2020” laureātiem, kā
arī 1991.gada barikāžu dalībniekiem,
kuriem ir iegūta statusa apliecība
un kuriem tika izteikta pateicība par
iniciatīvu un drosmi, sargājot valsts
dzimstošo brīvību.
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.
Atliek vien novēlēt Balvu Kultūras
un atpūtas centra komandai radošas
idejas ar ko piepildīt renovēto ēku,
veidojot programmas ar visām
gaumēm un rocībai atbilstošu saturu,
lai profesionāli un efektīvi norit
darbs, lai daudz radošu veiksmju un
panākumu arī turpmāk, un lai pēc
pandēmijas beigām, mēs beidzot
varētu atkal visi satikties kādā no
Balvu Kultūras un atpūtas centra
organizētajiem pasākumiem!
Pirms pieciem gadiem tika uzsākts
projekts Nr. EKII-2/5 „Siltumnīcefekta

Balvu Kultūras un atpūtas centra darbinieki šo dienu gaidīja ilgi, lai arī pasākumi
jau izplānoti visam gadam, tomēr pašreizējā situācija neļauj organizēt plašus
kultūras pasākumus, tikmēr viņi ir atraduši veidu, kā kaut nedaudz, bet atvērt durvis
apmeklētājiem.

Svinīgo Balvu Kultūras un atpūtas centra atklāšanas lentu pārgrieza Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs, Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore un (no
kreisās) Jānis Bikiņš, būvuzņēmēja pārstāvis no SIA “Woltec”, Krišjānis Zaķis, SIA “VEK”
valdes priekšsēdētājs, un Andris Kazinovskis, 13.Saeimas deputāts, bijušais Balvu
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
gāzu emisiju samazināšana Balvu
Kultūras un atpūtas centrā”. 2019.
gada rudenī tika pabeigti 1.kārtas
būvdarbi, kuros tika siltināts ēkas
jumts, sienas un ēkas pamati, tika
veikta 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, tāpēc jau
iepriekšējās domes sasaukuma laikā
tika uzsākta Balvu Kultūras un atpūtas
centra remontdarbu jeb otrās kārtas
būvprojekta izstrāde. 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.
Projekta tehniskās dokumentācijas
izstrāde,
abu
kārtu
būvdarbi,
autoruzraudzības un būvuzraudzības
izmaksas kopā sastādīja – 4,2 miljoni
eiro.
Tehnoloģiju
izbūve,
piegāde,
uzstādīšana, mēbeļu un aprīkojuma
iegāde – 0,4 miljoni eiro.

Balvu Kultūras un atpūtas centrs savas durvis apmeklētājiem vēra ar divām izstādēm
Dienvidu un Ziemeļu stikla zālēs.
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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
7.aprīlī notika Balvu novada domes
ārkārtas sēde. Tā notika attālināti,
un tajā piedalījās 12 deputāti – Aigars
Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova,
Egons Salmanis, Aivars Kindzuls,
Svetlana Pavlovska, Vilnis Dzenis, Aija
Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts,
Sandra Kindzule, Sandis Puks. Tika
izskatīti četri darba kārtības jautājumi
Par Investīciju plāna aktualizāciju
Ārkārtas domes sēdē apstiprināja
Balvu novada attīstības programmas
2018. – 2024.gadam aktualizēto
Investīciju plānu.
Par
nekustamā
īpašuma
iznomāšanu un apbūvi

Deputāti lēma pēc nodošanas
ekspluatācijā iznomāt nedzīvojamo ēku
348,6 m2 platībā un zemes vienības daļu
1.91 ha platībā nekustamajā īpašumā
“Dižlazdas”, Balvu pagastā, un piešķirt
apbūves tiesības zemes vienības daļai
1.83 ha platībā Balvu pagastā, un
nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli, nosakot īpašos
nomas nosacījumus.
Par
nomas
tiesības
izsoles
organizēšanu,
sākumcenas
un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ārkārtas domes sēdē lēma rīkot
nekustamā īpašuma “Dižlazdas”, Balvu
pagastā, zemes vienības daļas 1.91 ha

platībā un nedzīvojamās ēkas, nomas
tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu
soli, nosakot nomas objekta nomas
maksas
nosacīto
sākumcenu
–
295,51 EUR mēnesī bez pievienotās
vērtības nodokļa, un apstiprināja
nomas tiesību izsoles noteikumu
projektu.
Par apbūves nomas tiesības
izsoles organizēšanu, sākumcenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Deputāti lēma rīkot nekustamā
īpašuma “Dižlazdas”, Balvu pagastā,
zemes vienības daļas 1.83 ha platībā
apbūves nomas tiesību mutisko izsoli

ar augšupejošu soli, nosakot nomas
objekta nomas maksas nosacīto
sākumcenu – 171,13 EUR mēnesī
bez pievienotās vērtības nodokļa, un
apstiprināja nomas tiesību izsoles
noteikumu projektu.
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.

Deputāti atcēla Balvu novada
Domes
2019.gada
28.novembra
lēmumu „Par speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”
(protokols Nr.17, 11.§). Dzīvoklis tālāk
tiks piedāvāts īrei pašvaldības dzīvokļu
rindas kārtībā esošajai personai.
Par sociālā dzīvokļa statusa
atcelšanu dzīvoklim
Domes sēdē atcēla Balvu novada
Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu
„Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
dzīvoklim Nr.23 Vidzemes ielā 22,
Balvos, Balvu novadā” (protokols Nr.1,
57.§), jo tur dzīvojošajai personai ir
mainījies sociālais statuss.
Par
satiksmes
organizācijas
maiņu
Deputāti
atļāva
uzstādīt
1
norādījuma ceļazīmi Nr. 529 “Stāvvietu
zona”, 1
norādījuma zīmi Nr. 530
“Stāvvietu zonas beigas”, 1 papildzīmi
Nr. 828 “Darbības laiks” un 1 papildzīmi
Nr. 849 “Pārējā papildinformācija”
Bērzpils ielā 1a, Balvos, un atļāva
noņemt 1 aizlieguma ceļazīmi Nr. 302
“Braukt aizliegts” un papildzīmi Nr. 849
“Pārējā papildinformācija” Bērzpils ielā
1a, Balvos.
Par izmaiņu veikšanu ceļu un ielu
reģistrā
Domes sēdē lēma veikt izmaiņas
Balvu novada pašvaldības ceļu un
ielu reģistrā, samazinot C grupas
ceļa “Golvari – Pelerijas - Līdumnieki”,
kopgarumu no 4.087 km uz 2.487 km,
kā arī nomainīt ceļa nosaukumu uz
“Pelerijas - Līdumnieki”.
Par
grozījumiem
saistošajos
noteikumos
Deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu Nr.5/2021 „Grozījumi Balvu
novada Domes 2021.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Par
Balvu novada pašvaldības 2021.gada
budžetu”” projektu.
Pamatojoties uz Balvu novada
pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz
2021.gada 1.aprīli gan ieņēmumos, gan
izdevumos, pašvaldības Domes sēžu
pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības
2021.gada budžeta grozījumos apkopoti
sekojoši
grozījumu
priekšlikumi:
precizētas
pašvaldības
ieņēmumu
prognozes nenodokļu ieņēmumiem,
no valsts budžeta un no valsts budžeta
iestādēm saņemtiem transfertiem,
precizēti izdevumi pamatbudžetā pa
valdības funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasiﬁkācijas kodiem,
precizēta pamatbudžeta ﬁnansēšanas
daļa.

Balvu
novada
pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums
par 385 763 euro.
Pamatbudžeta
ieņēmumu
palielinājuma lielākā pozīcija ir valsts
budžeta transfertu palielinājums par
383 014 euro, t.sk.: saņemta valsts
mērķdotācija pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku
novēršanas
pasākumu
īstenošanai
209
729
euro,
saņemta
valsts
mērķdotācija pirmsskolas izglītības
iestāžu darbinieku piemaksām par
darbu klātienē COVID-19 pandēmijas
laikā 29 844 euro, valsts mērķdotācija
vispārējās un profesionālās izglītības
iestāžu
pedagogiem
un
atbalsta
personālam
par
individuālajām
konsultācijām COVID-19 pandēmijas
laikā 98 284 euro, saņemta valsts
mērķdotācija profesionālās izglītības
iestāžu
pedagogiem
un
atbalsta
personālam par papildus slodzi un
palielināto darba apjomu obligātā
mācību satura apguvei COVID-19
pandēmijas laikā 3099 euro, saņemta
valsts
mērķdotācija
profesionālās
ievirzes izglītības pedagogiem un
atbalsta personālam par papildu slodzi
un palielināto darba apjomu obligātā
mācību
satura
apguvei
Covid-19
pandēmijas laikā 10088 euro, Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
apstiprināto
trīs
projektu
ﬁnansējums
4500
euro, saņemts valsts ﬁnansējums
pansionātam “Balvi” 10 691 euro, t.sk.
par individuālo aizsarglīdzekļu un
dezinfekciju līdzekļu iegādi 2182 euro,
darbinieku piemaksām 8509 euro, divu
Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda
projektu ﬁnansējums 14 660 euro,
t.sk. “Zivju resursu pavairošana Balvu
novada ezeros 2021.gadā” 6800 euro,
“Kvadracikla iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu īstenošanai”
7860
euro,
valsts
mērķdotācija
pašvaldības policijas darbinieku darba
samaksai par virsstundām un nakts
stundām iedzīvotāju pārvietošanās
aizlieguma
ievērošanas
kontroles
laikā 1819 euro, valsts dotācija no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
atskurbtuves uzturēšanai palielinājums
par 300 euro.
Nenodokļu ieņēmumi ir palielināti
par 2749 euro, kas ir biedrības “Kalmārs”
projekta “Give to get” priekšﬁnansējuma
atgriešana pēc projekta noslēguma.
Balvu
novada
pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu palielinājums
ir par 387 644 euro.
Balvu
novada
pašvaldības

pamatbudžeta
izdevumu
sadaļā
atspoguļota
saņemto
ieņēmumu
novirzīšana
pagastu
un
iestāžu
uzturēšanai
atbilstoši
iepriekš
pieņemtajiem Domes sēžu lēmumiem,
kā arī funkciju izpildei nepieciešamo
ﬁnansējuma pārdalei.
Vispārējie
valdības
dienesti
palielinājums par 6059 euro: Balvu,
Bērzkalnes,
Briežuciema,
Krišjāņu,
Kubulu un Vectilžas pagasta pārvaldei
77 euro (katrai) pūļa testēšanā Covid-19
infekcijas noteikšanai Balvu novadā
iesaistīto
darbinieku
piemaksām,
Bērzpils pagasta pārvaldei 10065 euro,
t.sk. 77 euro pūļa testēšanā Covid-19
infekcijas noteikšanai Balvu novadā
iesaistīto
darbinieku
piemaksām
un pagasta pārvaldes ēkas fasādes
remontam 9988 euro, Vīksnas pagasta
pārvaldei samazināt ﬁnansējumu par
453 euro, t.sk., samazināt par 500
euro skolēnu pārvadājumu degvielas
izdevumus un palielināt par 47 euro
pārvaldes budžetu
pūļa testēšanā
Covid-19
infekcijas
noteikšanai
Balvu novadā iesaistīto darbinieku
piemaksām.
Samazināti
plānoti
līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem par 4092
euro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem,
Sabiedriskā kārtība un drošība palielinājums par 7948 euro: Pašvaldības
policijai 2854 euro, t.sk. 1035 euro
elektrošoka ierīces iegādei, 1819 euro no
valsts ﬁnansējuma policijas darbinieku
darba samaksai par virsstundām un
nakts stundām iedzīvotāju pārvietošanās
aizlieguma ievērošanas kontroles laikā;
Dzimtsarakstu nodaļai 5094 euro, t.sk.
pirmā stāva labierīcību remontam
2639 euro, zāles sienas remontam 1863
euro, apsardzes sistēmas signalizācijas
remontam 592 euro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
- palielinājums
par 99 820 euro: Balvu pagasta
komunālai saimniecībai 3300 euro, t.sk.
Pilskalna kapu akas izbūvei 800 euro,
Naudaskalna kapu torņa atjaunošanai
2500
euro;
Bērzkalnes
pagasta
komunālai saimniecībai 4463 euro, t.sk.
zāles pļāvēja iegādei 2700 euro, sūkņu
stacijas/ūdens ņemšanas vietas jumta
remontam 1763 euro; Briežuciema
pagasta komunālai saimniecībai 12938
euro atdzelžošanas iekārtu remontam;
Krišjāņu pagasta komunālai saimniecībai
26960 euro notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu
atjaunošanai;
Lazdulejas
pagasta komunālai saimniecībai 9200
euro dīķa tīrīšanai; Tilžas pagasta

DOMES SĒDE
22.aprīlī notika kārtējā Balvu novada
domes sēde. Tā notika attālināti, un tajā
piedalījās 12 deputāti – Aigars Pušpurs,
Egons Salmanis, Sandra Kindzule, Anita
Petrova, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska,
Aivars Kindzuls, Jānis Zakarīts, Aija
Mežale, Sandis Puks, Vilnis Dzenis, Ināra
Ņikuļina. Kopā tika izskatīti 32 darba
kārtības jautājumi.
Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu
Domes sēdē tika apstiprināts
zemes ierīcības projekts nekustamajam
īpašumam Vidzemes ielā 9, Balvos,
sadalīšanai divās zemes vienībās, un
zemes ierīcības projekts nekustamā
īpašuma
“Stirna”,
Vīksnas
pag.,
sadalīšanai divās zemes vienībās.
Par zemes vienību apvienošanu
platības
un
konﬁgurācijas
precizēšanu
Deputāti lēma apvienot Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā, 0,0669 ha un
0,08 ha platībā, izveidojot jaunu zemes
vienību 0,1469 ha platībā, kā arī lēma
atzīt par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošu starpgabalu jaunizveidoto
zemes vienību un precizēt konﬁgurāciju
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai.
Par nekustamo īpašumu sadali
Domes sēdē lēma sadalīt vienu
nekustamo
īpašumu
Bērzkalnes
pagastā, vienu nekustamo īpašumu
Bērzpils pagastā, vienu nekustamo
īpašumu
Kubulu
pagastā,
vienu
nekustamo īpašumu Vectilžas pagastā
un vienu nekustamo īpašumu Balvos.
Par zemes nomu
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar ﬁzisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Stacijas ielā 16A, Balvos,
iznomāšanu ēkas (garāžas) uzturēšanai,
kur ēkas uzturēšanai nepieciešamā
platība ir 158,60 m2, zemes nomas
līgumu slēdzot uz 10 gadiem un nosakot
zemes nomas maksu EUR 28,00 bez
PVN gadā. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Par
nekustamā
īpašuma
nodošanu atsavināšanai
Domes
sēdē
lēma
nodot
atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.29 Baznīcas ielā 14, Balvos,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa. Sīkāk
ar izsoli var iepazīties šī izdevuma 4.lpp.
Par
speciālistam
izīrējamās
dzīvojamās telpas statusa atcelšanu
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komunālai saimniecībai 6250 euro,
t.sk. atdzelžošanas iekārtu apkopei
3500 euro, doktorāta ūdens noteku
uzstādīšanai 2050 euro, motorzāģa
iegādei 700 euro; Vectilžas pagasta
komunālai saimniecībai 8900 euro dīķa
tīrīšanai; Vīksnas komunālai saimniecībai
9980
euro
ielu
apgaismojuma
projektēšanai un būvdarbiem; divu
Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda
projektu ﬁnansējums 17 829 euro, t.sk.
pašvaldības līdzﬁnansējums 3169 euro.
Veselība palielinājums par 500 euro
- Vīksnas feldšeru veselības punktam
inventarizācijas veikšanai (punkts ir
pārcelts uz bijušā bērnudārza telpām)
no skolēnu pārvadājumu ﬁnansējuma.
Atpūta, kultūra un reliģija palielinājums par 30018 euro: Balvu
pilsētas stadionam 1510 euro sacensību
tablo
iegādei;
Balvu
Centrālajai
bibliotēkai 3510 euro pakomāta iegādei
grāmatu
attālinātai
saņemšanai/
atgriešanai; Balvu Novada muzejam
1620 euro, t.sk. būvapsekošanai 500 euro,
elektroinstalācijas pārbaudei 400 euro,
datortehnikas darbības uzlabošanai
720 euro; Balvu pagasta Tautas namam
4643 euro gājēju celiņa izbūvei; Balvu
Kultūras un atpūtas centram 300 euro
līdzekļa iegādei putnu atbaidīšanai;
Kubulu Kultūras namam 11132 euro
divi simti krēslu iegādei; Tilžas pagasta
Kultūras namam 3703 euro teātra
istabas remontam; Valsts Kultūrkapitāla
fonda ﬁnansējums 3600 euro projektu
“Tautastērpu stāsti” Balvu reģiona
Kultūrvēstures datu bāzē” un “Ineses
Brants apgleznotu porcelāna šķīvju un
plāksnīšu komplekta “Ak, Latvija, kur
tavi dēli...” iepirkums krājumam un
ekspozīcijas papildināšanai”.
Izglītībapalielinājums
par
227 944 euro: Balvu pirmsskolas
izglītības
iestādei
“Pīlādzītis”
19864 euro, t.sk. 5000 euro ārā nojumes
iegādei, 2500 euro skolotāja asistenta
darba apmaksai bērnam ar īpašām
vajadzībām, no valsts ﬁnansējuma
12364 euro pirmsskolas izglītības iestāžu
darbinieku piemaksām par darbu
klātienē COVID-19 pandēmijas laikā;
Balvu pirmsskolas izglītības iestādei
“Sienāzītis” 10057 euro, t.sk. 3200 euro
brīvdabas skatuves ierīkošanai uz
vecā peldbaseina pamatiem, no valsts
ﬁnansējuma 6857 euro pirmsskolas
izglītības iestāžu darbinieku piemaksām
par darbu klātienē COVID-19 pandēmijas
laikā; Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestādei 2045 euro, t.sk. 560 euro divu
robotikas komplektu iegādei, no valsts
ﬁnansējuma 1485 euro pirmsskolas
izglītības iestāžu darbinieku piemaksām
par
darbu
klātienē
COVID-19
pandēmijas laikā; Kubulu pirmsskolas
izglītības iestādei “Ieviņa” 5744 euro, t.sk.
1155 euro krāsaina printera, muzikālā
centra, datorpiederumu iegādei, kā arī
iekārtas apkures katla elektrostrāvas
nodrošināšanai iegādei, no valsts
ﬁnansējuma 4589 euro pirmsskolas
izglītības iestāžu darbinieku piemaksām
par darbu klātienē COVID-19 pandēmijas
laikā; Balvu sākumskolai 38327 euro, t.sk.
13129 euro dokumentācijas izstrādei
patvaļīgās būvniecības radīto seku
novēršanai Balvu sākumskolas ēkā, 464
euro pūļa testēšanā Covid-19 infekcijas
noteikšanai Balvu novadā iesaistīto
darbinieku piemaksām, no valsts
ﬁnansējuma 24734 euro darba samaksai
pedagogiem un atbalsta personālam

par
individuālajām
konsultācijām
COVID-19 pandēmijas laikā; Stacijas
pamatskolai 14463 euro, t.sk. 1120 euro
atpūtas telpas pielāgošanai speciālās
programmas skolēniem - sienas ailes
iestiklošanai, no valsts ﬁnansējuma
13343
euro
darba
samaksai
pedagogiem un atbalsta personālam par
individuālajām konsultācijām COVID-19
pandēmijas laikā; Balvu Valsts ģimnāzijai
25379 euro, t.sk. 3536 euro frēzēšanas
iekārtas iegādei mācību priekšmeta
“Dizains un tehnoloģijas” apguvei, 363
euro pūļa testēšanā Covid-19 infekcijas
noteikšanai Balvu novadā iesaistīto
darbinieku piemaksām, no valsts
ﬁnansējuma 21480 euro darba samaksai
pedagogiem un atbalsta personālam par
individuālajām konsultācijām COVID-19
pandēmijas laikā; Balvu Profesionālajai
un vispārizglītojošai vidusskolai 35835
euro, t.sk. 16000 euro datortehnikas
iegādei mācību procesa nodrošināšanai,
464 euro pūļa testēšanā Covid-19
infekcijas noteikšanai Balvu novadā
iesaistīto darbinieku piemaksām, no
valsts ﬁnansējuma 19371 euro darba
samaksai pedagogiem un atbalsta
personālam
par
individuālajām
konsultācijām COVID-19 pandēmijas
laikā un profesionālās izglītības iestāžu
pedagogiem un atbalsta personālam
par papildus slodzi un palielināto
darba apjomu obligātā mācību satura
apguvei COVID-19 pandēmijas laikā;
Bērzpils vidusskolai 25886 euro, t.sk.
16940 euro apkures sistēmas remontam,
siltummaiņu uzstādīšanai, no valsts
ﬁnansējuma 8946 euro pirmsskolas
izglītības iestāžu darbinieku piemaksām
par
darbu
klātienē
COVID-19
pandēmijas laikā un darba samaksai
vispārējās izglītības pedagogiem un
atbalsta personālam par individuālajām
konsultācijām COVID-19 pandēmijas
laikā; Tilžas vidusskolai 20739 euro, t.sk.
2604 euro remontmateriālu iegādei
klašu remontiem, 77 euro pūļa testēšanā
Covid-19 infekcijas noteikšanai Balvu
novadā iesaistīto darbinieku piemaksām,
no valsts ﬁnansējuma 18058 euro darba
samaksai pedagogiem un atbalsta
personālam
par
individuālajām
konsultācijām COVID-19 pandēmijas
laikā un pirmsskolas izglītības iestāžu
darbinieku piemaksām par darbu
klātienē COVID-19 pandēmijas laikā;
Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības
grupai Vectilžā 560 euro divu robotikas
komplektu iegādei; Tilžas vidusskolas
pirmsskolas grupām Tilžā 1395 euro
materiālu iegādei grīdas seguma
nomaiņai guļamtelpā; Balvu Mūzikas
skolai 17986 euro, t.sk. 10031 euro divu
klašu remontiem (skaņas izolācijas
nodrošināšanai – akreditācijas komisijas
ieteikums), no valsts ﬁnansējuma 7955
euro profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu
pedagogiem
un
atbalsta
personālam par papildus slodzi un
palielināto darba apjomu obligātā
mācību satura apguvei COVID-19
pandēmijas laikā; Balvu Mākslas
skolai 5130 euro, t.sk. 2997 euro
ēkas ieejas vējtvera ierīkošanai, no
valsts
ﬁnansējuma
2133
euro
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pedagogiem un atbalsta personālam
par papildus slodzi un palielināto
darba apjomu obligātā mācību satura
apguvei COVID-19 pandēmijas laikā;
biedrībai “Kalmārs” 3504 euro divu
projektu priekšﬁnansējumam; Valsts

Kultūrkapitāla fonda projekta “Digitālo
klavieru iegāde Balvu Mūzikas skolai”
ﬁnansējums 1030 euro, t.sk. no valsts
ﬁnansējuma 900 euro.
Sociālā aizsardzība - palielinājums
par 15355 euro, t.sk. Bāriņtiesai
2603 euro grīdas seguma nomaiņai
priekšsēdētājas kabinetā; pansionātam
“Balvi” 10691 euro no valsts ﬁnansējuma
par individuālo aizsarglīdzekļu un
dezinfekciju līdzekļu iegādi 2182 euro,
darbinieku piemaksām 8509 euro;
eksprestestu iegādei 2060 euro, kas ir
nodoti pansionātam “Balvi”
Samazināts plānotais atlikums uz
gada beigām par 1881 euro.
Par aizņēmumu
Domes
sēdē
lēma
ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu 2021.gadā līdz
EUR 400 000 uz 15 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu likmi
aizņēmumam
prioritārā
investīciju
projekta “Notekūdeņu infrastruktūras
sakārtošana Balvu ezeram pieguļošajā
aglomerācijā” īstenošanai.
Par sadarbības līguma slēgšanu
Deputāti
atbalstīja
lēmumu
slēgt trīspusēju Sadarbības līgumu
ar Krievijas Federācijas Pleskavas
apgabala Dedoviču rajona pašvaldību/
administrāciju un biedrību “Radošās
idejas” par sadarbību uzņēmējdarbības,
kultūras, izglītības, tūrisma un vides,
veselīga dzīvesveida un sporta jomā,
un apstiprināja Sadarbības līguma
projektu.
Par nomas līguma pagarināšanu
Domes
sēdē
lēma
pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu
ar ﬁzisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošās nedzīvojamās
telpas Nr.3 Dārza ielā 27, Bērzpilī,
14,9 m2 platībā nomu uz 5 gadiem,
nosakot nomas maksu 0,56 EUR/m2
mēnesī bez PVN. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā
LR
likumos
noteiktos
nodokļus
un maksājumus par saņemtajiem
pakalpojumiem, nekustamā īpašuma
nodokli par zemi proporcionāli telpu
platībai 100,1 m2.
Par izsolēm
Deputāti lēma iznomāt mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Nr.11 dzīvoklī Nr.1 Jaunatnes
ielā 7, Krišjāņos, nedzīvojamās telpas
Partizānu ielā 66, Balvos, un nedzīvojamo
telpu Nr. 27 ar kopējo platību 47,7 m2
platībā, Vidzemes ielā 2B, Balvos. Sīkāk
ar katru izsoli var iepazīties šī izdevuma
4.lpp.
Domes sēdē lēma nodot nomai
Balvu novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību Krišjāņu pagastā un
zemes vienību Balvu pagastā. Sīkāk ar
katru izsoli var iepazīties šī izdevuma
4.lpp.
Par grozījumu domes lēmumā
Deputāti lēma izdarīt Balvu novada
Domes 2015.gada 14.maija lēmumā
“Par Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā” (protokols Nr.6, 57.§)
grozījumu.
Par atvaļinājumu piešķiršanu
Domes
sēdē
lēma
piešķirt
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu –
divas kalendāra nedēļas no 2021.gada
26.aprīļa līdz 2021.gada 12.maijam
(ieskaitot) par nostrādāto laika periodu

3.

no 2020.gada 16.jūnija līdz 2021.
gada 15.jūnijam, un piešķirt Balvu
novada pašvaldības izpilddirektorei
Guntai Raibekazei ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu – vienu kalendāra nedēļu
no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada
16.maijam (ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 2020.gada 19.decembra
līdz 2021.gada 18.decembrim.
Par nomas tiesību izsoļu rezultātu
apstiprināšanu
Deputāti 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 zemes nomas līgums
uz 6 gadiem, nosakot zemes nomas
maksu EUR 55,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Bērzkalnes pagastā, 2,1 ha
platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju juridisku
personu, ar kuru tiks slēgts zemes
nomas līgums uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 190,00 bez
PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
daļas Bērzpils pagastā, 1,4 ha platībā,
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju ﬁzisku personu,
ar kuru tiks slēgts zemes nomas līgums
uz 6 gadiem, nosakot zemes nomas
maksu EUR 90,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Vīksnas pagastā, 2,3 ha
platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju juridisku
personu, ar kuru tiks slēgts zemes
nomas līgums uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 120,00 bez
PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
daļas Vīksnas pagastā, 1,8 ha platībā,
nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju juridisku personu, ar
kuru tiks slēgts zemes nomas līgums uz
6 gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 120,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Vīksnas pagastā, nosakot
par uzvarētāju juridisku personu, ar
kuru tiks slēgts zemes nomas līgums uz
6 gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 115,00 bez PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
daļas Briežuciema pagastā, 0,35 ha
platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju ﬁzisku personu,
ar kuru tiks slēgts zemes nomas līgums
uz 6 gadiem, nosakot zemes nomas
maksu EUR 45,00 bez PVN gadā.
Visi nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
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.

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 6.maijs

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3856 004 0103
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, 3,6
ha kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Nosacītā
nomas
maksa
zemes vienībai 217,00 (divi simti
septiņpadsmit 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 2021.gada
10.maija līdz 2021.gada 17.maija plkst.
16.00
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 2021.gada
10.maija līdz 2021.gada 17.maija plkst.
16.00.
Izsole
notiks
2021.gada
18.maijā plkst.10.00 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 vienību ar
kadastra apzīmējumu 3846 005
0814 Balvu pagastā, Balvu novadā,
0,1540 ha kopplatībā (zemes gabals
bez apbūves tiesībām ar lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 28,00 (divdesmit 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 2021.gada
10.maija līdz 2021.gada 17.maija plkst.
16.00
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 2021.gada
10.maija līdz 2021.gada 17.maija plkst.
16.00
Izsole
notiks
2021.gada
18.maijā plkst.10.10 Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
(Sēžu zālē, 3.stāvā).

iepriekš saskaņojot ar Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskās nodaļas
nekustamā
īpašuma
speciālisti
Terēziju
Začevu
(t.65420932;
mob.t.26370519).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba
dienu no 2021.gada 10.maija līdz
2021.gada 14.maija plkst. 16.00
Izsole
notiks
2021.gada
18.maijā 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 nedzīvojamo telpu
Nr. 27 ar kopējo platību 47,7 m2
platībā, Vidzemes ielā 2B, Balvos,
Balvu novadā.
Nosacītā
nomas
maksas
sākumcena 1,31 EUR/m2 (viens euro
31 cents par kvadrātmetru) mēnesī
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 10
(desmit) gadi. Iznomāšanas mērķis
komercdarbība.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2021.gada 10.maija līdz
2021.gada 14.maija plkst. 16.00
Izsolāmo telpu apskati var veikt
iepriekš saskaņojot ar Balvu novada
pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centra Uzņēmējdarbības
atbalsta speciālisti Guntu Božoku
(mob.t. 26461435).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz nedzīvojamām telpām
Partizānu ielā 66, Balvos, Balvu
novadā:
1.1. telpa Nr. 9 ar kopējo platību
24,8 m2 platībā (telpu grupas kadastra
apzīmējums 3801 003 0350 001 009);
1.2. telpa Nr. 10 ar kopējo platību
23,9 m2 platībā (telpu grupas kadastra
apzīmējums 3801 003 0350 001 010).
Nosacītā
nomas
maksas
sākumcena 0,33 EUR/m2 (nulle euro
33 centi par kvadrātmetru) mēnesī
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 10
(desmit) gadi. Iznomāšanas mērķis
komercdarbība.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2021.gada 10.maija līdz
2021.gada 14.maija plkst. 16.00
Izsolāmo telpu apskati var veikt

pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba
dienu no 2021.gada 10.maija līdz
2021.gada 14.maija plkst. 16.00
Izsole
notiks
2021.gada
18.maijā plkst.10.20 Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
(Sēžu zālē, 3.stāvā).
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz nedzīvojamo telpu
Nr.11 dzīvoklī Nr.1 Jaunatnes ielā 7,
Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, Balvu
novadā, ar kopējo platību 8,1 m2
(telpu grupas kadastra apzīmējums
3856 004 0172 001 001).
Nosacītā
nomas
maksas
sākumcena 0,50 EUR/m2 (nulle euro
50 centi par kvadrātmetru) mēnesī
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 10
(desmit) gadi. Iznomāšanas mērķis
komercdarbība.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2021.gada 10.maija līdz
2021.gada 14.maija plkst. 16.00
Izsolāmo
telpu
apskati
var
veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu
novada pašvaldības Krišjāņu pagasta
pārvaldes vadītāju Ivetu Socku-Puisāni
(mob.t.29447351).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba
dienu no 2021.gada 10.maija līdz
2021.gada 14.maija plkst. 16.00
Izsole
notiks
2021.gada
18.maijā plkst.10.40 Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
(Sēžu zālē, 3.stāvā).

NOSKAIDROTI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS KONKURSA “ESI UZŅĒMĒJS BALVU
NOVADĀ 2021” UZVARĒTĀJI

20. aprīlī ZOOM tiešsaistē notika
2. kārtas konkursa pieteikumu
“Esi
uzņēmējs
Balvu
novadā”
vērtēšana, kuru veica komisija šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētāja
Balvu novada Domes deputāte
Sandra Kindzule, Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Gunta
Raibekaze, Balvu novada pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste Gunta Božoka, SIA „
Dantruck11” valdes loceklis Aigars
Logins.
Vērtēšanas komisija noklausījās
11 grantu pretendentu sagatavotās
prezentācijas,
kuras
sniedza
priekšstatu par konkursam iesniegto
pieteikumu kvalitātes rādītājiem, kā
arī par pašu biznesa idejas autora
prasmēm un zināšanām konkrētajā
jomā.
Par konkursa uzvarētājiem –
granta saņēmējiem šogad kļuva pieci
konkursa dalībnieki:
SIA “ Kureti Sport” (valdes

SIA “RSTECH” (valdes loceklis
Raitis
Smirnovs)
ar
konkursa
pieteikumu “Asināmās iekārtas un
materiālu iegāde lauksaimniecības
tehnikas rezerves daļu ražošanai”,
piešķirtā
granta
summa
1115,00 EUR (Viens tūkstotis viens
simts piecpadsmit euro), (t.sk. PVN).
Kopā
konkursa
uzvarētāji
saņems
visu
šogad
budžetā
paredzēto ﬁnansējumu 8000.00 EUR
(neatmaksājama atbalsta summagrants),
nepārsniedzot
vienam
konkursa pretendentam Nolikumā
paredzēto atbalstāmo summu ne
lielāku kā 2000.00 EUR. Ar konkursa
uzvarētājiem tik slēgti Granta
saņemšanas līgumi.
Šogad
konkursa
pretendenti
vērtēšanai bija iesnieguši biznesa
idejas
skaistumkopšanas, aktīvas
atpūtas, izklaides un sporta aktivitāšu
veicināšanai,
bērnu
nometņu
rīkošanai, lauksaimniecības tehnikas
rezerves daļu
ražošanai, dažādu
IT pakalpojumu nodrošināšanai,

loceklis Edgars Kaļva) ar konkursa
pieteikumu “Inventāra iegāde aktīva
dzīvesveida
“Bumbo
noliktava”
darbības nodrošināšanai”, piešķirtā
granta summa 2000,00 EUR (divi
tūkstoši euro), (t.sk. PVN);
Mareks Polis, ar konkursa
pieteikumu “3D printera iegāde
uzlīmju
izgatavošanai
no
kokmateriāla gatavotām ģimenes/
bērnu spēlēm”, piešķirtā granta
summa 2000,00 EUR (divi tūkstoši
euro), (t.sk. PVN);
Zaiga Kozlovska ar konkursa
pieteikumu “Datora, printera un
materiālu iegāde bērnu nometņu
rīkošanas nodrošināšanai”, piešķirtā
granta summa 1500.00 EUR (Viens
tūkstotis pieci simti euro ) (t.sk PVN);
SIA “DO 4 FUN” (valdes loceklis
Elvis Rozītis) ar konkursa pieteikumu
“Inventāra un materiālu iegāde
aktīvās sporta spēles Lāzertaga
izveidei”, piešķirtā granta summa
1385,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti
astoņdesmi pieci euro), (t.sk. PVN);

4.

spēļmantu izgatavošanai ģimenēm
ar bērniem, kā arī mājdzīvniekiem
un tūrisma atpūtas vietu izveidei
Balvu novadā.
Gunta Božoka
Balvu novada pašvaldība
Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centra
uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste
26461435
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SVINĪGI ATKLĀTS DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS
Balvos 26.aprīlī svinīgi tika
atklāta Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta struktūrvienība
Daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu
centrs,
un
27.
aprīlī šī centra durvis vēra pirmie
apmeklētāji.
“Soli pa solim esam mērķtiecīgi
tuvojušies šai dienai, kad durvis
ciemiņiem
un
apmeklētājiem
ver Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta struktūrvienība
Daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu centrs. Vieta, kur
sociālos pakalpojumus varēs saņemt
bērni ar funkcionāliem traucējumiem
un pieaugušas personas ar garīga
rakstura traucējumiem,” tā, svinīgi
atklājot centru, teica Balvu novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta
vadītājas
pienākumu
izpildītāja
Ligita Zelča, turpinot: “Ceļš līdz
mērķim nebija ne īss, ne viegls.
Par deinstitucionalizācijas procesu
sākām runāt 2015.gadā. Un tās
pirmās reakcijas bija neskaitāmi
jautājumi par nezināmo un jauno
pieeju, kas paredz pakalpojumus
institūcijā pakāpeniski aizstāt ar
sabiedrībā balstītiem sociālajiem
pakalpojumiem vai ģimeniskai videi
pietuvinātiem
pakalpojumiem.
Bažas, kas no tā sanāks, kādi
būs
ieguvumi
sabiedrībai
un
kāda atbildība un pienākumi būs
jāuzņemas pašvaldībai. To visu
rūpīgi izsverot, Balvu novada
dome
pieņēma
šo
atbildīgo
lēmumu, par Balvu novada dalību
deinstitucionalizācijas
projekta
realizēšanā. Un šis lēmums bija
izšķirošs solis uz priekšu, lai ar
Eiropas Savienības līdzﬁnansējumu
radītu
mūsdienīgus
sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus
Balvu novadā.
Un tālāk jau secīgi tika veikti
visi
sagatavošanās,
projekta
plānošanas
un
īstenošanas
darbi,
mērķgrupas
personu
individuālo vajadzību izvērtēšana,
lai saprastu, kādus pakalpojumus
nepieciešams
veidot,
Latgales
reģiona deinstitucionalizācijas plāna
izstrāde, infrastruktūras plānošana,
projektēšana, projekta pieteikums,

iepirkumu procedūras, pārbūves
un atjaunošanas darbi ēkās, centra
aprīkošana, centra vadītāja un
speciālistu komandas atlase.
Esam gatavi strādāt, lai ģimenēm,
kurām ir bērns vai pieaugušais ar
īpašām vajadzībām, sniegtu atbalstu
un drošības sajūtu. Lai katrs centra
apmeklētājs, pieaugušais un bērns,
šeit piepildītu savu ikdienu ar
jauniem piedzīvojumiem, jauniem
draugiem, patīkamām nodarbēm,
un arī ar jaunu prasmju un iemaņu
apgūšanu.”
Balvu
novada
pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Anita Petrova, kura svinīgajā centra
atklāšanas pasākumā tika nodēvēta
par šīs iestādes krustmāti, teica:
“Es šo dienu gaidīju gadiem. Jau
kopš tā brīža, kad kopā ar Latgales
plānošanas
reģionu
vēl
tikai
plānojām pakalpojumu grozu un
izvietojumu Latgales reģionā. Es
šo dienu gaidīju no tā brīža, kad
strādāju Sociālajā dienestā un
sapņoju sapņus, un savās domās
cerēju, ka kādreiz mēs varēsim
atvērt ļoti daudz pakalpojumus
un no tā brīža, kad, esot kā Sociālā
dienesta vadītāja, saņēmu daudzu
ģimeņu rūgtumu un pārmetumus,
par
nespēju
atvērt
Balvos
pakalpojumus, kas spētu atvieglot
viņu ikdienu. Tādēļ šodien es jūtos
tik gandarīta, jo ļoti ceru un ticu, ka
daudzām ģimenēm Balvu novadā šie
pakalpojumi ikdienu padarīs mazliet
vieglāku un mazliet krāsaināku un
varbūt mazliet cerīgāku.
Es ļoti uzticos Ilutai (Ilutai
Bērzišai, Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra vadītājai), zinot
viņas profesionalitāti, viņas pieredzi
un viņas cilvēciskās īpašības, un
ticu, ka Iluta ar savu komandu varēs
paveikt daudz, un ka šie pakalpojumi
tiks novērtēti, ka viņos cilvēki jutīsies
labi un katru rītu vēlēsies uz šejieni
nākt.”
Daudzfunkcionālā
sociālo
pakalpojumu centra vadītāja Iluta
Bērziša pateicās visiem, kuri domās,
darbos, vārdos bija, ir un būs kopā,
un vēlēja: “Dalieties priekā, dalieties
mīlestībā un pateicībā, un tad jūs

redzēsiet, kā jūsu dzīve iekrāsosies
krāsainās un spilgtās krāsās! Lai
mums visiem izdodas!”
Daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu centrs ir izveidots
darbības programmas “Izaugsme
un
nodarbinātība”
9.3.1.
speciﬁskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojumu
infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu
īstenošanai” ietvaros.
Balvu
novada
pašvaldība
īstenoja projektu “Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
Deinstitucionalizācijas
plāna
īstenošanai Balvu novadā” (DI
projekts), Nr.9.3.1.1/18/I/010. DI
projekta ietvaros tika izremontētas
un pielāgotas telpas Balvos, Liepu
ielā 2 un Vidzemes ielā 2b, kurās
izveidots Daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs.
Centrs sniegs sabiedrībā balstītus
sociālos pakalpojumus bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

centra
un
Dienas
aprūpes
centra
pakalpojumus.
Savukārt
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem tiks sniegti
Dienas aprūpes centra, specializēto
darbnīcu
un
grupu
dzīvokļa
pakalpojumi.
Centrā ir nodrošināta vides
pieejamība personām ar kustību
traucējumiem. Telpu aprīkojums
izvēlēts tāds, lai klienti varētu justies
brīvi un ērti, paredzētas darba,
atpūtas un virtuves zonas. Centra
“brīnumu” telpa ir multisensorā
istaba, kura aprīkota ar relaksējošo
muzikālo ūdens gultu, gaismas,
skaņas un aroma efektiem, masāžas
krēslu.
Balvu
novada
pašvaldības
Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs ir gatavs
uzņemt klientus. Par pakalpojumu
saņemšanu lūdzam sazināties ar
Sociālo pakalpojumu nodaļu pa
tālruni: 64521189, 26194104.

Centra vadītāja Iluta Bērziša izrāda jaunās telpas un to aprīkojumu - īpaša vieta
vingrošanas zālē ir atvēlēta interaktīvo projekciju sistēmai “Nirvana”. Šī sistēma ietver
īpaši izstrādātus uzdevumus ar maināmu sarežģītības pakāpi, tā veido virtuālo vidi, kas
projicējama uz horizontālas virsmas. Vingrinājumi ir izstrādāti visām ķermeņa daļām,
programmai ir iespēja noteikt klienta progresu nodarbību laikā.

Svinīgi atklājot Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centru, klātesošos uzrunā
Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja Ligita Zelča.

Daudzfunkcionālā sociālā centra vadītāja Iluta Bērziša (no kreisās) ar daļu no savas
komandas centra atklāšanas dienā.
5.
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SKOLĒNU
PAŠDARBĪBAS
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA TIEKAS
VASARAS
NOMETŅU
PROJEKTU KOLEKTĪVU VADĪTĀJI
kas piedalījās sanāksmē, piekrita šim
29.aprīlī Balvu novada Izglītības,
KONKURSU
Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
aicina potenciālos nometņu projektu
konkursa iesniedzējus sekot līdzi
aktualitātēm saistībā ar ārkārtas
situācijas virzību valstī. Gadījumā,
ja nometņu norise nevarēs notikt,
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
ziņos oﬁciālajos informācijas kanālos.
Bērnu
un
jauniešu
vasaras
nometņu projektu konkursa mērķi ir
noteikt Balvu novadā deklarētajiem
bērniem un jauniešiem piemērotākos
un atbilstošākos vasaras nometņu
projektu pieteikumus, veicināt un
atbalstīt izglītības iestāžu, pašvaldības
institūciju, sabiedrisko organizāciju un

kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Inta Kaļva un XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku koordinatore
Ilona Salmane uz sanāksmi ZOOM
platformā aicināja bērnu un jauniešu
kultūrizglītības kolektīvu vadītājus.
Svētku organizatori – Valsts izglītības
satura centrs - ir piedāvājuši iespēju
pašvaldībām pašām izlemt, vai novads
piedalās svētku notikumos, vai nē.
Izanalizējot un pārrunājot šo sarežģīto
situāciju, kāda ir šobrīd valstī un arī
mūsu novadā, Izglītības pārvaldes
vadītāja vērsās pie novada deputātiem,
lai noskaidrotu viņu viedokli šajā
jautājumā.
Lēmējvara
gandrīz
vienbalsīgi norādīja, ka mūsu novada
dalība svētku pasākumos šovasar
nav atbalstāma, jo daudz svarīgāk
ir ievērot piesardzības pasākumus,
lai 2021.gada 1.septembrī atsāktu
mācības klātienē. Arī kolektīvu vadītāji,

citu juridisku personu iniciatīvu bērnu
un jauniešu vasaras nometņu projektu
izstrādē un realizācijā vasaras periodā.
Pretendēt
uz
līdzﬁnansējuma
saņemšanu bērnu un jauniešu
vasaras nometnēm var Balvu novada
pašvaldības
institūcijas,
izglītības
iestādes, sabiedriskās organizācijas,
juridiskās personas.
Nometņu
projektu konkursa
nolikums, pieteikuma un atskaites
veidlapa
pieejama
http://balvi.lv/
izglitiba/aktualitates-izglitiba.
Ilona Salmane,
projekta koordinatore
ilona.salmane@balvi.lv

lēmumam, jo šobrīd ir pilnīgi atšķirīga,
nepieredzēta un nebijusi situācija,
kad gandrīz gadu bērniem klātienē
nav notikuši pilnvērtīgi mēģinājumi.
Kolektīvu vadītāji un IKSP vadītāja
apsprieda situāciju interešu izglītībā,
ka darbs tomēr nav apstājies, katrs
dara visu iespējamo, lai uzturētu savus
kolektīvus, domā, kā nepazaudēt
bērnu interesi un motivāciju.
Cerēsim, ka situācija valstī un mūsu
novadā uzlabosies, un, neskatoties uz
to, ka COVID ir darījis lielu cirtienu
kultūras nozarei, mūsu bērniem
un jauniešiem nebūs zudusi vēlme
dziedāt, muzicēt, dejot…
Ilona Salmane,
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku koordinatore Balvu
novadā

IKVIENS
LATVIJAS
PIEAUGUŠAIS
IEDZĪVOTĀJS VIETNĒ MANAVAKCINA.LV
VAR IZVĒLĒTIES VAKCINĀCIJAS VIETU
UN LAIKU

Ņemot vērā Ministru kabineta
lēmuma
par
visas
sabiedrības
pakāpenisku vakcināciju no 3.maija
vietnē
manavakcina.lv
jebkurš
Latvijas iedzīvotājs vecumā virs 18
gadiem var izvēlēties sev tuvāko
un ērtāko vakcinācijas vietu visā
Latvijā un pieraksta laiku. Pierakstu
laiki tiks pakāpeniski papildināti.
Lai saņemtu savu vakcīnu, jāiet uz
vietni manavakcina.lv, jāautorizējas
ar internetbanku vai eParakstu un
jāizvēlas vakcinācijas vieta un laiks.
No 3.maija un turpmāk vakcinācijas
veicēji, tai skaitā lielajos vakcinācijas
centros, aizvien aktīvāk vērs vaļā
vakcinācijas
pierakstus
vietnē
manavakcina.lv, lai turpināti liela
mēroga vakcinācijas nodrošināšanu.
Lai jebkurš Latvijas iedzīvotājs
vakcinētos pret Covid-19,
1. Jāatver vietne manavakcina.lv;
2. Jāautorizējas ar internetbanku vai
eParakstu;
3. Jāizvēlas vakcinācijas vieta un laiks;
4. Atgādinām, ka vakcinācijas pieraksts

ir atvērts ne tikai tuvākajām dienām,
bet trīs nedēļām uz priekšu;
5. Jāsagaida sistēmas apstiprinājums
(sms/e-pasts);
6. Jāierodas vakcinēties uz izvēlēto
vietu un apstiprināto laiku.

Joprojām pieteikties vakcīnai un
pieteikties uz noteiktu laiku un vietu
var arī pa tālruni 8989.
Nacionāla veselības dienesta
vakcinācijas projekts
Agnese Strazda, agnese.strazda@
vm.gov.lv, 29149306
Ieva Stūre, ieva.sture@vm.gov.lv,
29450530

NOSLĒDZIES BIZNESA IZMĒĢINĀJUMA LABORATORIJU CIKLS
29.aprīlī, noslēdzās trīs mēnešu
ilgais sešu apmācību cikls biznesa
izmēģinājuma laboratorijās, kas tika
īstenotas sadarbībā ar ViA-Vidzemes
Augstskolu, Vidzemes Augstskolas
Zināšanu un tehnoloģiju centru,
Alojas novada pašvaldību, Mazsalacas
novadu un Balvu profesionālo un
vispārizglītojošo vidusskolu.
Attālinātās apmācības biznesa
laboratorijās
tika
uzsāktas
11.februārī, kur Balvu profesionālo
un vispārizglītojošo vidusskolu, kā
sadarbības
partneri,
pārstāvēja
profesionālās izglītības programmas
“Komerczinības”
2.,3.kursa
audzēkņi un profesionālo mācību

un
Valsts
ieņēmumu
dienesta
pārstāvjiem, „Digitālais mārketings”
(lektore-mārketinga speciāliste Līga
Gablika), „Randiņš ar uzņēmēju”,
„Finanses” (lektore Laila Kelmere),
„Komunikācijas
treniņš-pitčings”

priekšmetu
pedagoģe
B.Šāvele.
Dalībnieki
komunicēja
virtuālajā
auditorijā un izteica savas domas par
uzņēmējdarbības idejas, uzsākšanas,
īstenošanas posmu, apmainījās ar
viedokļiem un idejām.
Trīs mēnešu ilgajā apmācību ciklā
dalībnieki guva zināšanas, kā no
idejas realizēt gala produktu. Biznesa
laboratorijas
notika
profesionālu
pasniedzēju un uzņēmēju vadībā „Ievads uzņēmējdarbībā” (lektore
Vita Brakovska), „No idejas līdz
biznesam”,
nodarbībās biznesa
laboratoriju dalībnieki virtuāli tikās
ar Valmieras biznesa inkubatora, AS
Attīstības ﬁnanšu institūcijas “ALTUM”
6.

(lektors Alvis Sokolovs).
Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
komanda saka paldies par pieredzi,
iedvesmu un pozitīvām emocijām!
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MAIJĀ
IEDZĪVOTĀJI
SAŅEMS
PĀRRĒĶINĀTĀS MINIMĀLĀS PENSIJAS
UN VALSTS SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA
PABALSTUS

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2021.gada 25.marta
lēmumu (sēdes prot. Nr.4, 1.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2021.gada 25.martā

Nr.4/2021

Maijā minimālo valsts pensiju
(vecuma, invaliditātes un apgādnieka
zaudējuma gadījumā) un valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmēji
saņems pārrēķinu par laiku no š.g.
1. janvāra līdz 30. aprīlim atbilstoši
jaunajiem
minimālo
ienākumu
sliekšņiem.

GROZĪJUMS BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.MARTA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 9/2015 “PAR BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM BĀREŅIEM UN BEZ
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM UN FINANSIĀLO
ATBALSTU AUDŽUĢIMENĒM”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005.
noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31. 1 punktu,
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.2 pantu.

No šā gada 1. janvāra ir
paaugstināti minimālo valsts pensiju
un nodrošinājuma pabalsta apmēri,
tādējādi nosakot augstākus minimālos
ienākumu sliekšņus. Kopumā izmaņas
ietekmē aptuveni 115 000 cilvēku.
Tāpēc, lai sagatavotos jauno apmēru
izmaksai un veiktu pielāgojumus IT
sistēmās, no šā gada janvāra līdz
aprīlim bija noteikts pārejas periods –
minimālo pensiju un nodrošinājuma
pabalstu izmaksu Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūra
(VSAA)
nodrošināja atbilstoši apmēram un
regulējumam, kāds bija noteikts līdz
2020. gada 31. decembrim.
Minimālās
valsts
pensijas
vecuma invaliditātes un apgādnieka
zaudējuma gadījumā, sākot ar 2021.
gada maiju tiks izmaksātas jaunajā
minimālajā apmērā. Vienlaikus kopā
ar maija pensiju iedzīvotāji saņems
pensijas starpību par periodu no
janvāra līdz aprīlim.
Tāpat
pārrēķins
tiks
veikts
valsts
sociālā
nodrošinājuma
pabalsta saņēmējiem, un maijā tiks
izmaksāta pabalsta starpība par
gada pirmajiem mēnešiem. Svarīgi
atzīmēt, ka vienlaikus ar pabalsta
starpības izmaksu notiks pāreja uz
nodrošinājuma pabalsta izmaksu par
iepriekšējo mēnesi (šobrīd izmaksa ir
par kārtējo mēnesi). Tiks nodrošināts,

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
un finansiālo atbalstu audžuģimenēm” grozījumu, aizstājot 3.2.punktā vārdus un skaitli ”45 euro
apmērā” ” ar skaitli un vārdiem “50% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas.”
Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Petrova
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2021.gada 25.marta
lēmumam (prot. Nr.4, 1.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada Domes 2021.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Grozījums
Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” projektu
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

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

Norādāmā informācija
Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos
Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo
atbalstu audžuģimenēm” (turpmāk – Saistošie noteikumi)
nepieciešams veikt grozījumus pamatojoties uz Latvijas Republikas
Tiesībsarga norādījumiem, ņemot vērā to, ka pabalsta, audžuģimenēm
apģērba un mīksta inventāra iegādei bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, apmērs neatbilst bērna vajadzībām.
Šobrīd Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība, ievietojot bāreni vai
bez vecāku gādības palikušu bērnu audžuģimenē, piešķir
audžuģimenēm vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
iegādei 45 euro apmērā.
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldība
nosaka pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā
izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām. Minētā pabalsta vietā
pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam
nepieciešamās lietas.
Pabalsta apmērs nav atbilstošs bērna vajadzībām, līdz ar to
nepieciešams noteikt pabalsta apmēru 50% (250,00 euro) apmērā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Uz pašvaldības budžetu iespaidu atstās, jo palielināsies pabalsta
apmērs. Vērtējot pabalsta piešķiršanas apmēru piecu gadu periodā,
konstatēts, ka gadā audžuģimenēs tiek ievietoti vidēji četri bērni.
Šobrīd 45,00 euro * (vid.4 bērni)*1x= kopā gadā izdevumi -180,00
euro.
Plānotais pabalsta apmērs 2021.gadā 250,00 euro* (vid.4 bērni)*1x=
1000 euro.
Papildus nepieciešamais finansējums gadā kopā 820 euro.

ka maijā cilvēkam izmaksātais valsts
sociālā
nodrošinājuma
pabalsta
starpības apmērs nav mazāks par
2021. gada aprīlī piešķirtā pabalsta
apmēru.
Tādējādi neviens valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmējs
maijā nepaliks bez ienākumiem.
Sākot ar jūniju, tas tiks izmaksāts par
iepriekšējo mēnesi – valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmēji
ik mēnesi saņems pabalstu par
iepriekšējo mēnesi, un piemēram,
attiecīgi decembra pabalstu cilvēki
saņems nākamā gada janvārī.
Pāreja uz izmaksu par iepriekšējo
mēnesi nepieciešama, jo cilvēkiem
ar I un II invaliditātes grupu, kas ir
liela daļa no visiem valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem
(~60%), turpmāk pabalsta apmērs
būs atkarīgs no iepriekšējā mēnesī
ﬁksētajām dienām, kad persona ir
bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciālists,
64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

BALVU NOVADA BĀRIŅTIESA INFORMĒ
BALVU NOVADA IEDZĪVOTĀJUS!
Bāriņtiesā
pakalpojumu
nodrošinājums pēc 2021.gada 7.aprīļa
ārkārtas situācijas atcelšanas:
1. Pakalpojumi tiek nodrošināti pēc
iepriekšējā pieraksta sazinoties pa
tālr.nr.:
64522973, 65422978.
2. Dokumentus
Notariālo
darbību
veikšanai
iesūtīt
izmantojot
bāriņtiesas e-pastu: barintiesa@
balvi.lv vai iesniegt personīgi, iepriekš
sazinoties ar attiecīgās pagasta
pārvaldes bāriņtiesas locekli.
3. Iesniegumi bāriņtiesā tiek pieņemti:
• parakstīti ar drošu elektronisko

Nav

parakstu
un
iesūtīti
e-pastā:
barintiesa@balvi.lv;
• iesniegti
caur
portālu
Latvija.
lv
e-pakalpojumu
“Iesniegums
iestādei”;
• iesūtīti pa pastu uz bāriņtiesas adresi:
Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV4501;
• iesūtīti e-pastā: barintiesa@balvi.lv
bez droša elektroniskā paraksta vai
iesniegti
personīgi, iepriekš
sazinoties
ar
bāriņtiesu,
kas
satur personas
vārdu, uzvārdu,
personas kodu, adresi, tālruņa
numuru un problēmas izklāstu.

bāriņtiesas priekšsēdētāja

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav

26178108

G.Zābele
Balvu pilsētā

priekšsēdētājas vietniece

26618771

L.Čugurova

Domes priekšsēdētāja vietniece

bāriņtiesas locekle G.Vanaga

26628915

Balvu, Bērzpils, Krišjāņu pagasts

bāriņtiesas locekle L.Kokoreviča

28671551

Vīksnas, Kubulu pagasts

bāriņtiesas locekle G.Daščenko

28672443

Briežuciema, Lazdulejas,

bāriņtiesas locekle J.Zelča

26177972

bāriņtiesas locekle L.Kindzule

26189837

Bērzkalnes pagasts

A.Petrova

Tilžas, Vectilžas pagasts

7.
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PROJEKTS “INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS BIEDRĪBA “NĀC UN TUSĒ” REALIZĒJUSI
ATTĪSTĪBA, REVITALIZĒJOT ĪPAŠUMUS PROJEKTU
multimediālu vides objektu veidošana,
Biedrība “Nāc un Tusē”, Reģ.
BALVU NOVADĀ”, NR. 5.6.2.0/17/I/020
jaunu tehnoloģiju apguve un ieviešanu
Nr. 40008195180, īstenoja projektu
2020.gada 24.augustā SIA “LVS
Building” uzsāka degradētās teritorijas
revitalizācijas darbus Brīvības ielā 1K,
Balvos. Teritorijas lielākā daļā atradās
demontēto ēku drupas. Uzsākot
teritorijas sakārtošanu, tika veikta
esošo ēku demontāža.
Būvnieki veiksmīgi tika galā ar
būvgružu demontāžu. Pagājuša gada
nogalē jau tika izbūvēti ēku pamati un
drīz vien pirmajai ēkai tika izbūvētas
metālkonstrukcijas.
Balvu novada pašvaldības lielākajā
celtniecības objektā darbi norit
saskaņā ar laika graﬁku, neraugoties
uz auksto un sniegoto ziemu.
Šobrīd trīs ražošanas ēkām ir
izbūvētas metāla konstrukcijas, notiek
ēku apšūšana ar senvičpaneļiem,
kā arī tiek izbūvētas nepieciešamās
inženierkomunikācijas.
Plānots, ka jau maija nogalē tiks
veikta nomas tiesību izsole pirmajai
teritorijai ar piecām ēkām. Tikko
saņemsim novērtējumus, tiks izsolītas
pārējo teritoriju nomas un apbūves
tiesību izsoles.
Kopumā plānots veikt divām

teritorijām nomas tiesību izsoles
un trīs teritorijām - apbūves tiesību
izsoles. Projekta teritorija ir 7,61 ha
platībā.
Projekta “Industriālās teritorijas
attīstība, revitalizējot īpašumu Balvu
novadā” ietvaros ir iesaistīti sekojoši
būvniecības procesa dalībnieki:
• Būvdarbus veic – SIA „LVS Building”,
• Būvuzraudzību
–
SIA
„Sistēmeksperts”,
• Autoruzraudzību – SIA ”Būvdizains”.
Projekta īstenošanas rezultātā:
• atjaunota degradētā teritorija 7,61
ha platībā;
• radītas 86 darba vietas;
• komersantu ieguldījums neﬁnanšu
investīcijās EUR 5 244 388,00.
Būvdarbus plānots pabeigts 2021.
gada oktobrī.

Nr.
19-07-AL19-A019.2101-00001
“Iekārtas
iegāde
multimediālu
skatuves noformējumu un vides
objektu instalācijas veidošanai.” Tika
iegādāts LED ekrāns, un tādējādi
radīts jauns pakalpojums – modernu
skatuves noformējumu izveide, jaunu

VRG. Ekrāns ir energoefektīvs un
inovatīvs, ko turpmāk varēs izmantot
multimediālu
dekorāciju
izveidē,
piešķirot
tām
dažādas
formas.
Projektu
līdzﬁnansēja
Eiropas
savienība.

Irēna Začeva,
projekta vadītāja

Jaunais LED ekrāns papildina skatuves noformējumu.

PROJEKTS NR. 5.3.1.0/17/I/007
„BALVU PILSĒTAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS III KĀRTA” TURPINĀS
Ņemot vērā, ka projekta ietvaros
izbūvējot ārējos ūdensvada un
kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku,
Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera,
Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos,
radās projektam paredzēto līdzekļu
ietaupījums, tika nolemts turpināt
līdzekļu piesaisti.
Pamatojoties
uz
2020.gada
11.maija
noslēgto
līgumu
Nr.
ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības
III
kārta” būvniecību objektam “Balvu
ūdenssaimniecības attīstības III kārtas
ūdensvada un sadzīves kanalizācijas
inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā
Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” 2020.
gada 1.septembrī bija uzsācis ārējo
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi
Ķiršu ielā Balvos.
Kohēzijas fonda līdzﬁnansējums
paredz
daļēji
ﬁnansēt
tikai
saimnieciskās
kanalizācijas
tīklu
izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā
projekta izstrādes, autoruzraudzības
un
būvuzraudzības
pakalpojumu
izmaksas.
Kohēzijas
fonda
līdzﬁnansējums sastāda 69.23% no
visiem attiecināmajiem izdevumiem.
Savukārt pašvaldībai jāﬁnansē atlikusī
daļa no saimnieciskās kanalizācijas
izbūves izmaksām, tehniskā projekta
izstrādes,
autoruzraudzības
un
būvuzraudzības
pakalpojumu
izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas,
kas saistītas ar ūdensvada izbūves
izmaksām.
Sākot
ar
2020.gada
24.
novembrī
būvdarbos
bija
tehnoloģiskais
pārtraukums,
bet

Norit darbi Brīvības ielā 1K, Balvos.

BALVU
CENTRĀLAJAI
ATBALSTĪTS PROJEKTS
Liels prieks paziņot, ka Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
“Atbalsts
kultūras
programmām
reģionos” atklātajā projektu konkursā
“Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla
fonda
atbalstītā
Latgales kultūras programma 2021”
ir atbalstīts projekts “Interaktīva spēle
“Ziemeļlatgales detektīvi””. Šī projekta
mērķis ir Latgales reģiona kultūrvides,
amatniecības un uzņēmējdarbības
izzināšana
un
atpazīstamības
veicināšana, izmantojot praktiskās
ceļošanas
un
digitālās
izpētes
prasmes. Projekts tiks realizēts laika
posmā no 3.maija līdz 15.decembrim.
Spēle
būs
pieejama
mobilajā
aplikācijā “Actionbound”. Tajā varēs
iesaistīties
jebkurš
interesents,
kas vēlas aktīvi un saturīgi pavadīt
savu brīvo laiku Ziemeļlatgalē, kā
arī interaktīvā veidā iepazīt šejienes
dabas un kultūrvēstures objektus,
tūrisma piedāvājumu, grāmatas un
publikācijas presē, kas publicētas
saistībā ar minēto apvidu. Balvu,

BIBLIOTĒKAI

Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
apceļotājiem, katrā vietā (pilsētā
vai pagastā, kopumā – 21 vieta)
meklēt atbildes uz 5 – 7 jautājumiem.
Balvu un Viļakas pilsētās – uz 10
jautājumiem. Jautājumi ir sagatavoti
tā, lai tie ietvertu nepieciešamību
apmeklēt kultūrvēstures objektus
un
uzņēmējus. Daļa jautājumu
veidoti tā, ka atbildi iespējams atrast
pētot reģiona Kultūrvēstures datu
bāzi, Novadpētniecības datu bāzi vai
atrodot konkrētu materiālu kādā no
reģiona bibliotēkām.
Aktīvākie spēles dalībnieki saņems
balvas no apgāda “Zvaigzne ABC”.
Sarmīte Vorza,
projekta vadītāja
sarmite.vorza@inbox.lv

8.

ņemot vērā labvēlīgus meteoroloģiskos
apstākļus, SIA “ĢL Konsultants”
15.04.2021.atsāka darbus būvobjektā.
Paredzēts atjaunot asfalta segumu un
veikt ceļa nomales labiekārtošanas
darbus. Projekta būvdarbus plānots
pabeigt līdz š.g. maija mēneša beigām.
Šobrīd ir pabeigti visi apakšzemes
darbi, kopumā ir izbūvēti jauni
ūdensvada tīkli 450 m garumā, jauni
kanalizācijas tīkli 430 m garumā.
Tika radīta iespēja pieslēgties 25
individuālām dzīvojamām mājām.
Tehniskie noteikumi ir izsniegti 14
individuālām dzīvojamām mājām,
savukārt
pieslēgumi
veikti
13
individuālām dzīvojamām mājām.
U. Sprudzāns,
P/a “SAN-TEX ‘’direktors

Noris
ārējo
ūdensvada
un
kanalizācijas tīklu izbūve Ķiršu ielā,
Balvos.
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VIRTUĀLĀS TIKŠANĀS LAIKĀ PLĀNO STARPTAUTISKAS IESPĒJAS JAUNIEŠIEM
15.12.2021 – 15.02.2022.
Biedrība “Raibais kaķis” piedāvā
PROJEKTA AKTIVITĀTES
Vairāk informācijas info pack
starptautiskas aktivitātes jauniešiem:

Arī aprīlī, Balvu profesionālājā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā,
kā
ikmēnesi,
aizvadīta
kārtējā
virtuālā projekta tikšanās Erasmus+
programmas
2.pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības
projektā „My e-story” (projekta nr.
2020-1-ES01-KA229-078654_2).
2020.gada
septembrī
uzsāktā
projekta mērķis ir ar digitālu rīku
palīdzību, padarīt mācību procesu
inovatīvāku,
veicināt
pozitīvu
mācīšanās vidi uzlabojot informācijas
izpētes, rakstīšanas, organizēšanas,
prezentēšanas,
analizēšanas,
apkopošanas
paņēmienus,
veidojot digitālus video, stāstus,
īsus ziņojumus, attīstīt sadarbības
prasmes, radošumu un toleranci pret
dažādām kultūrām. Apgūt tādus rīkus
kā ACMI Generator, Bubblr, Capzles,
Comic Master. Projekta partnervalstis
ir Spānija, Turcija (2), Apvienotā

Karaliste, Latvija, Portugāle. Projekts
apstiprināts Spānijas Nacionālajā
aģenturā.
Līdz šim projekta aktivitāšu
ietvaros
veikti
organizatoriski
pasākumikā
projekta
sociālo
tīklu izveide, projekta mājas lapas
izveide, informācijas par izglītības
iestādi sagatavošana un vizuāla
atspoguļošana, kā arī projekta logo
izstrāde un apstiprināšana. Projekta
partnervalstu izglītības iestādes ar
nepacietību gaida epidemioloģiskās
situācijas uzlabošanos, lai klātienē
varētu īstenot projekta aktivitātes un
mobilitātes.

NOSLĒDZIES
MAZO
VOKĀLISTU
KONKURSS “MAZAIS DZIEDĀTĀJS 2021”
Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā,
Lai mana balstiņa skanēja tālu….
28.aprīlī notika Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes (IKSP) rīkotais
starpnovadu mazo vokālistu konkurss
“Mazais Dziedātājs 2021”, kura mērķis
ir veicināt starpnovadu pirmsskolas
izglītības iestāžu un PI grupiņu pie
skolām bērnu muzikālo spēju attīstību,
sekmēt latviešu tautas dziesmu
acapella dziedāšanas prasmes.
Lai gan Covid-19 pandēmija ieviesa
korekcijas konkursa organizēšanā,
dziedāšanas prieku tas nemainīja.
Konkursā piedalījās 16 atraktīvi, jauki
dalībnieki,
iedziedātās
dziesmas
iesūtot videoieraksta formā, kas tika
nodots žūrijas vērtējumam. Konkursa
organizēšana notika sadarbībā ar
Balvu Mūzikas skolu (BMS), tādēļ mazo
dziedātāju izpildījumu vērtēja BMS
skolotājas Linda Vītola, Irēna Šņitkina
un Baiba Ozoliņa.
Konkursa dalībnieki tika vērtēti 10
punktu skalā pēc šādiem kritērijiem:
• mākslinieciskais sniegums (satura
atklāsme,
frāzējums,
temps,
dinamika);

Emīls Kašs- BRAŠĀKAIS dziedātājs.

• tehniskais
sniegums
(intonācija, dikcija);
• vokālā kultūra;
• stila izjūta (interpretācija, izpildījuma
atbilstība
izvēlētās
dziesmas
stilistikai);
• kopiespaids
(priekšnesuma
pasniegšanas veids, noformējums).
Par
konkursa
uzvarētāju
kļuva Rugāju novada vidusskolas
pirmsskolas
grupas
piecgadniece
Katrīna Anckina, izpildot latviešu
tautas dziesmu “Mans āzīts kudlainais”
un iegūstot nomināciju “Visskanīgākais
mazais dziedātājs”. Arī visiem pārējiem
konkursa dalībniekiem žūrija piešķīra
nominācijas:
• Enija Kaļva- CENTĪGĀKĀ dziedātāja
• Marta
Stefānija
SaidePĀRLIECINOŠĀKĀ dziedātāja
• Roberta Strazda – IZTEIKSMĪGĀKĀ
dziedātāja
• Annija Saidāne- KOŠĀKĀ dziedātāja
• Luīze Paula Pugača- DROSMĪGĀKĀ
dziedātāja
• Patrīcija
VizulePRĀTĪGĀKĀ
dziedātāja
• Gustavs
LoginsKĀRTĪGĀKAIS
dziedātājs
• Roberts
LukstsSIRSNĪGĀKAIS dziedātājs

Jauniešu (18-30) mobilitāte 5.–
11.jūnijs Varna, Bulgārija, tēma sociālā
uzņēmējdarbība, personīgā izaugsme
un vajadzību analīze, pieteikšanās līdz
12.maijam.
Vairāk informācijas info pack
https://failiem.lv/u/xpf6upw9v
Programma ERASMUS+: Jaunatne
darbībā
Jauniešu
(18-30)
grupu
brīvprātīgais
darbs
2
mēneši,
Turcijā, Gaziantep, projektā plānots
uzņemt brīvprātīgos četros dažādos
laikos – 15.06 – 15.08.2021, 15.08.
– 15.10.2021, 15.10 – 15.12.2021,

https://failiem.lv/u/eey2ufgpb
Programma Eiropas solidaritātes
korpuss
Jauniešiem (16-19) iespēja
piedalīties
starptautiska
projekta
aptaujā par jauniešu lomu modeli
uzņēmējdarbībā un laimēt 5 EUR
dāvanu karti. Aptauja ir atrodama
https://ej.uz/belikeyou
Programma ERASMUS+

• Enija
BranteAPŅĒMĪGĀKĀ
dziedātāja
• Estere PipureENERĢISKĀKĀ
dziedātāja
• Paula Ikstena- MĪLĪGĀKĀ dziedātāja
• Emīls Kašs- BRAŠĀKAIS dziedātājs
• Rinalds
KerģisSKANĪGĀKAIS
dziedātājs
• Amēlija
LonskaSKANĪGĀKĀ
dziedātāja
• Martins Maslovskis- SKANĪGĀKAIS
dziedātājs
Par
dalību
konkursā
mazie

dziedātāji saņēma IKSP pateicības,
Balvu Mūzikas skolas saldumus un
iespēju bez iestājpārbaudījumiem
uzsākt mācības Balvu Mūzikas skolā.
Paldies mazajiem dziedātājiem par
skanīgām dziesmām, pedagogiem Ilutai Tihomirovai, Sanitai Anckinai,
Aijai Ikstenai un vecākiem par ieguldīto
darbu, gatavojoties konkursam, un
Balvu Mūzikas skolas direktoram
Egonam Salmanim par sadarbību!

Roberta Strazda
dziedātāja.

Patrīcija Vizule- PRĀTĪGĀKĀ dziedātāja.
9.

–

IZTEIKSMĪGĀKĀ

Roberts
dziedātājs.

Luksts-

Enija Kaļva- CENTĪGĀKĀ dziedātāja

Luīze Paula
dziedātāja.

Pugača-

Gustavs Logins- KĀRTĪGĀKAIS dziedātājs

Martins
Maslovskisdziedātājs.

SIRSNĪGĀKAIS

DROSMĪGĀKĀ

SKANĪGĀKAIS
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PAR VĒLĒŠANU APGABALA MAIŅU 5.JŪNIJS - PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā,
nav atzīmes par viņa piedalīšanos
2021.GADA
5.JŪNIJA
PAŠVALDĪBU
Latvijā
norisināsies
kārtējās
vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības
VĒLĒŠANĀM
pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā no
balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija

2021.gada
5.
jūnijā
notiks
pašvaldību vēlēšanas, un tiesības tajās
piedalīties būs Latvijas un Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no
18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti
dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā vismaz 90
dienas pirms vēlēšanu dienas (šā
gada 7.martā) vai kuriem attiecīgajā
pašvaldībā
pieder
nekustamais
īpašums.
Atbilstoši
Vēlētāju
reģistra
likuma 14.pantam no š.g. 27. marta
līdz š.g. 27. maijam (ieskaitot)
vēlētājiem ir iespēja mainīt sākotnēji
piešķirto vēlēšanu apgabalu uz
jebkuru citu vēlēšanu apgabalu,
kura
administratīvajā
teritorijā
vēlētājam pieder likumā noteiktā
kārtībā
reģistrēts
nekustamais
īpašums (izņemot Rīgu). Tāpat vēlētājs
pēc vēlēšanu apgabala nomaiņas
Iestādes
nosaukums
Balvu novada
pašvaldība
Valsts un
pašvaldības
vienotais
klientu
apkalpošanas
centrs
Balvu pagasta
pārvalde

Bērzkalnes
pagasta
pārvalde
Briežuciema
pagasta
pārvalde
Lazdulejas
pagasta
pārvalde
Kubulu pagasta
pārvalde

Vīksnas
pagasta
pārvalde
Bērzpils
pagasta
pārvalde
Tilžas pagasta
pārvalde
Vectilžas
pagasta
pārvalde
Krišjāņu
pagasta
pārvalde

uz apgabalu, kurā tam pieder
nekustamais īpašums, var pārdomāt
un ir tiesīgs minētajā laika periodā tikt
pārreģistrēts uz vēlēšanu apgabalu,
kurā reģistrēts sākotnēji (uz apgabalu,
kurā tam bija reģistrēta dzīvesvieta
š.g. 7. martā).

Šīs tiesības vēlētāji var īstenot:
1)
veicot
apgabala
maiņu
elektroniski, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes interneta vietnē
www.pmlp.gov.lv,
kur
jāizvēlas
e-pakalpojums “Vēlēšanu apgabala
noskaidrošana un maiņa”, vai
2)
iesniedzot
attiecīgu
iesniegumu jebkurā pašvaldībā vai tās
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

E-pasta adrese

Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV-4501
Partizānu iela
14, Balvi, LV4501

Vīksna, Vīksnas
pag., Balvu nov.,
LV-4580
Dārza iela 27,
Bērzpils pag.,
Balvu nov., LV4576
Brīvības iela 3A,
Tilža, Tilžas
pag., Balvu nov.,
LV 4572
Melderu iela 2,
Vectilža,
Vectilžas pag.,
Balvu nov., LV4571
Jaunatnes iela 3,
Krišjāņi,
Krišjāņu pag.,
Balvu nov., LV4574

dome@balvi.lv

Atbildīgais
darbinieks
Ilona Blūma

26196412

balvi@pakalpojumucentri.lv

Madara Logina

26393865

Skaidrīte Pilāte

28602024

balvi@balvi.lv

Astrīda Jakovļeva

26322353

berzkalne@balvi.lv

Marija Mincāne

26340331

Vēlēšanu
iecirkņa
numurs

Tālrunis

Balvu Valsts ģimnāzijas
sporta zāle

319

Balvu sākumskola

320

Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā
vidusskola

321

Viļakas novada dome

323
Aina Logina

324

29448152

325
lazduleja@balvi.lv

Marija Keiša

326

26618469

327
kubuli@balvi.lv

Irēna Tralla

26188047

ilze.strupka@inbox.lv

Ilze Strupka

26155412

berzpils@balvi.lv

Ilga Lazdiņa

26601738

328
329
330
331

tilza@balvi.lv

Renāte Cakule

26190244

vectilza@balvi.lv

Arnita Jermacāne

64546327

332
333
334

krisjani@balvi.lv

Lilija Zelča

26568952

335
336
337
338
339
340

10.

Vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

318

322

briezuciems@balvi.lv

balsotāju reģistrēs elektroniskajā
vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par
vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā,
kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu
materiālu saņemšanu.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,
būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju
nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks:
- pirmdien, 31. maijā, no plkst.
16.00 līdz 20.00;
- ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00
līdz 16.00;
- piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00
līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņi:

Balvu
novadā
iesniegumus
vēlēšanu
apgabala
maiņai
var
iesniegt šādās pašvaldības iestādēs/
struktūrvienībās:

Adrese

„Pagastmāja”,
Naudaskalns,
Balvu pag.,
Balvu nov., LV4561
Ūdru iela
1,Bērzkalne,
Bērzkalnes pag.,
Balvu nov., LV 4590
„Gaismas”,
Grūšļeva,
Briežuciema
pag., Balvu nov.,
LV-4595
Administratīvā
ēka, Egļuciems,
Lazdulejas pag.,
Balvu nov.,
LV-4592
Balvu iela 15,
Kurna, Kubulu
pag., Balvu nov.,
LV-4566

iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām,
šajās vēlēšanās būs ievērojami
mazāks
vietvaru
un
ievēlamo
deputātu
skaits.
Administratīvi
teritoriālā reforma, paredz, ka Latvijā
būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119
vietā, savukārt domēs ievēlējamo
deputātu skaits samazināsies gandrīz
uz pusi.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem
pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja
balsot jebkurā savas pašvaldības
vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī
vēlēšanu
komisijas
darbinieks
noskenēs vēlētāja pasi vai personas
apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs
ir iekļauts attiecīgās pašvaldības
vēlētāju sarakstā un reģistrā jau

Vēlēšanu iecirkņa adrese
Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads,
LV-4501
Par�zānu iela 16, Balvi, Balvu novads,
LV-4501
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads,
LV-4501

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads,
LV-4583
Bal�navas novada
Kārsavas iela 16, Bal�nava, Bal�navas
dome
novads, LV-4594
Balvu pagasta kultūras “Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts,
un sporta centrs
Balvu novads, LV-4561
Bērzkalnes pagasta
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes
pārvalde
pagasts, Balvu novads, LV-4590
Bērzpils pagasta Saieta Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils
nams
pagasts, Balvu novads, LV-4576
Briežuciema pagasta
“Gaismas” , Grūšļeva, Briežuciema
Tautas nams
pagasts, Balvu novads, LV-4595
Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu
Krišjāņu Tautas nams
pagasts, Balvu novads, LV-4574
Kubulu pagasta
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts,
pārvalde
Balvu novads, LV-4566
Kupravas pagasta
Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas
pārvalde
pagasts, Viļakas novads, LV-4582
Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna
Lazdukalna Saietu nams
pagasts, Rugāju novads, LV-4577
Lazdulejas pagasta
“Administra�vā ēka”, Egļuciems,
pārvalde
Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592
Tautas iela 6, Semenova, Medņevas
Medņevas Tautas nams
pag., Viļakas novads, LV-4583
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju
Rugāju novada dome
pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads,
Susāju pagasta pārvalde
LV-4583
Šķilbēnu pagasta
Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts,
kultūras centrs
Viļakas novads, LV-4587
“Rekova”
Tilžas pagasta Kultūras Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts,
nams
Balvu novads, LV-4572
Vec�lžas pagasta
Melderu iela 2, Vec�lža, Vec�lžas
pārvalde
pagasts, Balvu novads, LV-4572
“Liepukalni”, Borisova, Vecumu
Borisovas Tautas nams
pagasts, Viļakas novads, LV-4585
Vīksnas pagasta
“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts,
pārvalde
Balvu novads, LV-4580
Žīguru kultūras nams

Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Viļakas
novads, LV-4584
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2021.GADA 5.JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM REĢISTRĒTIE DEPUTĀTU KANDIDĀTU
SARAKSTI BALVU NOVADĀ (IZLOZES SECĪBĀ)
Saraksti pārpublicēti no Centrālās
vēlēšanu
komisijas
mājas
lapas
www.cvk.lv,
kurā
priekšvēlēšanu
programmas publicētas pašvaldības
vēlēšanu
komisijai
iesniegtajā
redakcijā.
Sīkāku informāciju par katru no
deputātu kandidātiem skatīt Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas lapas www.
cvk.lv.
Latvijas Zaļā partija
1.
Jānis Trupovnieks
2.
Pēteris Kalniņš
3.
Sandra Kindzule
4.
Andris Slišāns
5.
Eduards Stalidzāns
6.
Andris Bačuks
7.
Ieva Leišavniece
8.
Nauris Pomers
9.
Gita Čubare
10. Arvīds Raciborskis
11. Aleksandrs Tihomirovs
12. Ilmārs Štāls
13. Guntars Ākuls
14. Antons Pužulis
15. Rēvalds Šakins
16. Zinaida Seikstule
17. Artūrs Luksts
18. Rolands Keišs
“Latvijas attīstībai”
1.
Tālis Korlašs
2.
Leonids Cvetkovs
3.
Sintija Velme
4.
Ilze Brokāne
5.
Anita Kairiša
6.
Indra Ķerģe-Karika
7.
Lauris Ikstens
8.
Aigars Noviks
9.
Ritvars Bukšs
10. Ilona Seņka
11. Lilita Vancāne
12. Jānis Pauliņš
13. Oļegs Sovetovs
14. Viktorija Baikova
15. Ieva Puķīte
16. Jeļena Knope
17. Alise Kauškale
18. Linda Lapse
LATGALES PARTIJA
1.
Sergejs Maksimovs
2.
Ināra Ņikuļina
3.
Imants Slišāns
4.
Iveta Arelkeviča
5.
Jānis Zakarīts
6.
Eva Smirnova
7.
Anita Kokoreviča
8.
Raimonds Celmiņš
9.
Jānis Vancāns
10. Ruta Cibule
11. Sarmīte Šaicāne
12. Oskars Klija
13. Līna Barovska
14. Arnis Voika
15. Marija Duļbinska
16. Māris Voicišs
17. Irina Kovšova
18. Andris Mežals
Politiskā partija “KPV LV”
1.
Jānis Garbovskis
2.
Anna Lūzeniece
3.
Andrejs Ikstens
4.
Larisa Berne
5.
Jānis Delveris
6.
Lonija Čudare

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
1.
Aigars Pušpurs
2.
Sandra Kapteine
3.
Sarmīte Tabore
4.
Egons Salmanis
5.
Vilnis Dzenis
6.
Ināra Sokirka
7.
Līga Kozlovska
8.
Jānis Jauntēvs
9.
Agris Veismanis
10. Antra Keiša
11. Agris Kalnējs
12. Larisa Krištopanova
13. Uldis Kindzulis
14. Kaspars Romanovs
15. Sandra Ločmele
16. Lija Bukovska
17. Juris Prancāns
18. Jana Komane

16.
17.
18.

PRIEKŠVĒLĒŠANU
PROGRAMMAS

Jevgenija Voroņina
Ņina Abramova
Taisija Smirnova

LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA

Jaunā VIENOTĪBA
1.
Maruta Castrova
2.
Raimonds Zelčs
3.
Inese Paidere
4.
Andris Zelčs
5.
Ritvars Dičevs
6.
Arnita Gaiduka
7.
Lauris Baranovskis
8.
Andrejs Stepāns
9.
Inta Ozola
10. Kristofers Tjunītis
11. Ivars Saide
12. Agris Petrovs
13. Aiga Keisele
14. Selva Lielbārde
15. Jūlija Iļjina
16. Juris Kairišs
17. Skaidrīte Veina
18. Ēriks Ločmelis

Jaunā konservatīvā partija
1.
Aldis Bukšs
2.
Jānis Auziņš
3.
Rudīte Krūmiņa
4.
Aigars Bukšs
5.
Anita Strapcāne
6.
Alvis Circens
7.
Zane Ozoliņa
8.
Andis Kašs
9.
Normunds Orlovs
10. Raimonds Zalužinskis
11. Jolanta Sauleviča-Logina
12. Māris Verjanovs
13. Žanete Mārtuža
14. Sarmīte Keisele
15. Jānis Melderis
16. Sintija Balode
17. Guntis Pauliņš
18. Sandis Puks

MŪSU KOPĪGAIS MĒRĶIS – VAIROT
IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBU UN PIEDERĪBU
NOVADAM
Mēs panāksim uz savstarpēju
cieņu un dialogu balstītu pašvaldības
darbu, izskaužot birokrātiju lēmumu
pieņemšanā un realizācijā, atklātību
un standartu ievērošanu pašvaldības
budžeta veidošanā. Jaunā novada
izaugsmi veidosim vienmērīgi un gudri
attīstot visa novada teritoriju.

Statistika
Kandidātu skaits: 150
Sarakstu skaits: 9

Dzimums
Vīrieši: 78

52,00%

Sievietes: 72

48,00%

Vecums

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!””Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
1.
Aija Mežale
2.
Inese Prava
3.
Sarmīte Pērkone
4.
Marija Skaba
5.
Līga Pennere
6.
Ingus Zaharāns
7.
Daiga Lukjanova
8.
Aivars Tūcis
9.
Solveta Logina
10. Kaspars Duļevskis
11. Jānis Igaunis
12. Iluta Buglova
13. Jānis Kuļšs
14. Eva Leone
15. Maruta Brokāne
16. Aija Ikstena
17. Anita Grāmatiņa
18. Jāzeps Jermacāns

21-30 gadi: 9

6,0%

31-40 gadi: 39

26,0%

41-50 gadi: 43

28,7%

51-60 gadi: 42

28,0%

61-70 gadi: 16

10,7%

71-80 gadi: 1

0,7%

* Piezīme: kandidātu vecums tiek
rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2021.
gada 5. jūniju.
Vidējais vecums: 46,7 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Jaunākais kandidāts: 22 gadi
Pilsonība
Latvijas:150

100,00%

Tautība
Latvietis/latviete: 130

86,7%

Krievs/krieviete: 18

12,0%

Igaunis/igauniete: 1

0,7%

Nav norādīta: 1

0,7%

Kandidēšanās pazīme

“Saskaņa”
sociāldemokrātiskā
partija
1.
Gints Grīslis
2.
Ivans Baranovs
3.
Artjoms Kokorevičs
4.
Svetlana Pavlovska
5.
Oļegs Kesks
6.
Jānis Dimitrijevs
7.
Jānis Morozovs
8.
Tatjana Aleksejeva
9.
Vladimirs Serebreņickis
10. Jurijs Kolosovs
11. Vladislavs Kalackis
12. Svetlana Aleksejeva
13. Kristīne Terentjeva
14. Alla Duļko
15. Žanna Ivanova

Dzīvo: 140

93,3%

Dzīvo, ir īpašums: 1

0,7%

Strādā: 3

2,0%

Ir īpašums: 6

4,0%

Dzīvesvieta
Rīga: 4

11.

2,7%

Rēzekne: 1

0,7%

Balvu novads: 144

96,0%

Madonas novads: 1

0,7%

UZŅĒMĒJDARBĪBA, INFRASTRUKTŪRA
• Izvērtēsim komunālo pakalpojumu–
apkures, ūdens un atkritumu-tarifu
pamatotību
un atbilstību sniegtā
pakalpojuma kvalitātei kā laukos, tā
arī pilsētā
• Izstrādāsim ilgtspējīgu novada ceļu
un
ielu renovācijas programmu,
katru gadu paredzēsim vismaz 4
asfaltētām ielām atjaunot virskārtu,
5 grants ceļiem atjaunot grants klātni
• Atbalstot “Zaļo iepirkumu” politiku,
sekmēsim
veselīgu
ēdināšanu
pašvaldības
iestāžu
kopgaldos,
izmantojot vietējo uzņēmēju saražoto
produkciju
• Sakārtosim pašvaldības nekustamos
īpašumus. Attieksmē pret tiem,
būsim paraugs iedzīvotājiem un
uzņēmējiem.
Neizmantotajiem
nekustamajiem
īpašumiem
piesaistīsim investorus
• Realizēsim
līdzﬁnansējuma
programmas visā novadā dzīvokļu
ēku
iekšpagalmu
sakārtošanai,
asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu
izbūvei, atvēlot šim mērķim vismaz
100 000 EUR gadā
• Mūsdienīgi un kvalitatīvi sakārtosim
ūdenstilpes Balvu novada teritorijā,
izveidosim peldvietas, lai nodrošinātu
pilnvērtīgu atpūtu
• Sadarbībā ar uzņēmējiem izstrādāsim
tūrisma
maršrutus
novada
atpazīstamības
un
ekonomikas
veicināšanai
• Piemērosim nekustamā īpašuma
nodokļa samazinājumu iedzīvotājiem
un uzņēmumiem, kas radīs jaunas
darba vietas, labiekārtos sabiedriski
izmantojamās teritorijas, veiks citas
iniciatīvas
• Atbalstīsim Mazo grantu programmas
(līdz 5000 EUR vienam projektam)
inovatīvu ideju īstenošanai un jaunu
mazā biznesa uzņēmumu veidošanai,
budžetā paredzot 60000 EUR gadā
• Iesaistīsimies problēmu risināšanā,
kas saistītas ar interneta un apraides
jautājumiem pierobežā
SOCIĀLIE, VESELĪBAS JAUTĀJUMI
• Būsim atbildīgi par senioru dzīves
kvalitāti.
Īstenosim
sociālās
programmas
pensionāriem,
atbalstīsim
viņu
sabiedriskās
aktivitātes
• Novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
par
katru
jaundzimušo
bērnu
piešķirsim vienreizēju pabalstu 300
EUR apmērā
• Iegādāsimies mūsdienīgus speciālos

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 6.maijs
aprīkojumus, lai atvieglotu darbu
aprūpētājiem
un
nodrošinātu
labsajūtu iemītniekiem sociālajās
mājās un pansionātos
• Pārskatīsim
palīdzības
pabalstu
sistēmu, iekļaujot tās iedzīvotāju
grupas, kas līdz šim ir aizmirstas,
piemēram, Barikāžu dalībnieki
• Kā SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” kapitāla daļu turētājs,
stiprināsim
pacienta
un
ārsta
savstarpējo uzticēšanos
IZGLĪTĪBA, BĒRNI, JAUNIEŠI
• Bērnu
un
jauniešu
mācību
procesā nodrošināsim mūsdienīgu
informācijas
un
komunikāciju
tehnoloģijas izmantošanu:
- iegādāsimies interaktīvus robotus
pirmsskolas iestādēs;
- nodrošināsim klases un grupiņas ar
interaktīvajam tāfelēm;
- ik
gadu
katram
novada
pirmklasniekam,
uzsākot
skolas
gaitas, dāvināsim planšetdatoru;
• Saglabāsim
visas
pirmsskolas
izglītības iestādes, paaugstināsim
atalgojumu šo iestāžu darbiniekiem
• Nodrošināsim skolnieku nokļūšanu
mājās uz attālām vietām novadā
pēc skolas vai vakara nodarbībām ar
pašvaldības apmaksātu transportu
• Nodrošināsim
daudzveidīgu
nometņu darbību skolēnu brīvlaikos,
ﬁnansiāli motivēsim rīkotājus
• Atbalstīsim patriotisko audzināšanu,
jaunsargu un Vanadzēnu kustību
• Aktivizēsim darbu ar jauniešiem 20+
KULTŪRA, SPORTS
• Strādāsim, lai uzlabotu kultūras
pasākumu kvalitāti un daudzveidību,
4-6 reizes gadā piedāvājot valsts
līmeņa
skatuves
mākslinieku
uzstāšanos
un
akcentējot
nemateriālā kultūras mantojuma
nozīmību
• Ieklausoties visu kultūras baudītāju
vecumu grupu viedokļos, rīkosim
mūsdienīgus un saturiski piepildītus
pasākumus Kultūras/Tautas namos
un brīvdabā
• Veicināsim
latgaliešu
valodas
lietošanu skolās, iestādēs, kultūras
pasākumos, tūrisma infrastruktūrā
• Stiprināsim sporta nozari, atbalstot
gan profesionālos sportistus, gan
tautas sporta entuziastus
• Atbalstīsim
Viļakas
stadiona
renovāciju
• Efektīvi
izmantosim
sporta
infrastruktūru
SADARBĪBA
• Stiprināsim dialogu ar dažādu
iedzīvotāju grupām - uzņēmējiem,
māju vecākiem, jauniešu padomēm
un skolēnu pašpārvaldēm
• Atbalstīsim iedzīvotāju padomju
veidošanu pagastos, sadarbosimies
ar NVO
• Stiprināsim dialogu un informācijas
apmaiņu ar valsts iestādēm
• Izstrādāsim skaidrus un saprotamus
algu noteikšanas kritērijus, celsim
vidējo atalgojumu ar mērķi piesaistīt
jaunos
speciālistus.
Paredzēsim
iespēju piešķirt dienesta dzīvokļus
jaunajiem speciālistiem.

“LATVIJAS ATTĪSTĪBAI”
Latvija nav tikai Rīga!
Administratīvi teritoriālā reforma
iezīmē
jauna
attīstības
izrāviena
iespējas novados. Mūsu komandu
veido pieredzējuši profesionāļi, kuri,
gudri strādājot Balvu novadā, izmantos
reformas radītās iespējas, lai veidotu
pamatu jaunu investīciju piesaistei
un darbavietu radīšanai, panākot
konkurētspējīga atalgojuma iespējas.
Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju
dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus
tā.
Turpināsim Eiropas un pierobežas
attīstības
programmas,
celsim
iedzīvotāju labklājību, saglabāsim vidi
savai un nākamajām paaudzēm!
SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE
• Atbalstīsim audžuģimenes, uzlabosim
sociālo atbalstu personām, kurām
vajadzīga palīdzība, īpaši senioriem,
rūpējoties par komunālo maksājumu
atvieglojumiem;
• Saglabāsim
Balvu
pansionātu,
Rugāju un Viļakas aprūpes centrus,
rūpējoties par ģimenisku vidi un
kvalitatīvu senioru un cilvēku ar
invaliditāti
aprūpi.
Palielināsim
aprūpētāju atalgojumu;
• Saglabāsim
esošās
ārstniecības
iestādes, t.sk. Balvu slimnīcu un
Viļakas veselības aprūpes centru.
Uzlabosim ģimenes ārstu prakšu
un
feldšerpunktu
pieejamību,
aprīkojumu un diagnostikas iespējas;
• Palielināsim ﬁnansējumu novada
iedzīvotāju
proﬁlaktiskajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem.

KULTŪRA UN SPORTS
• Nodrošināsim daudzveidīgus un
kvalitatīvus pasākumus iedzīvotāju
atpūtai un izklaidei, tai skaitā ar
pieaicinātiem
māksliniekiem,
īpašu uzsvaru pievēršot bērnu
repertuāram;
• Atbalstīsim kultūras pasākumus un
stiprināsim kultūras iestādes, t.sk.
modernizējot muzejus. Atbalstīsim
sakrāla mantojuma saglabāšanu,
t.sk. baznīcu ēku restaurāciju;
• Veicināsim sporta programmas un
organizēsim sporta svētkus;
• Izveidosim vairāk tūrisma apskates
objektus, t.sk. jaunu dabas taku,
labiekārtosim parku gar ezera krastu
ar atpūtas vietām;
• Izveidosim un uzturēsim bērnu
rotaļlaukumus un sajūtu taku.

• godāsim mūsu cilvēku - neatkarīgi
no viņa vecuma, dzimuma, tautības,
reliģiskās
piederības,
politikās
pārliecības
• materiāli
atbalstīsim
novada
jaundzimušos
• nodrošināsim brīvpusdienas 1.-12.
klašu skolēniem
• atcelsim
vecāku
līdzmaksājumu
sporta skolās
• līdzﬁnansēsim
autovadītāju
B
kategorijas apmācības vidusskolu
klātienes izglītojamiem
• izstrādāsim
programmu
jauno
speciālistu
un
jauno
ģimeņu
nodrošināšanai ar dzīvokli
• atbalstīsim daudzbērnu ģimenes
• stiprināsim tradīcijas senioru, darba
veterānu, godājamu cilvēku un
ģimeņu atbalstam

PĀRVALDE UN IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA
• Nodrošināsim Balvu novada pagastu
un pilsētu vienmērīgu un vispusīgu
attīstību;
• Veicināsim
atklātību
un
labu
pārvaldību, nodrošinot sabiedrībai
informāciju
par
pašvaldības
darbību, ﬁnansēm un pašvaldības
iepirkumiem;
• Uzlabosim pašvaldības pakalpojumu
kvalitāti
un
pieejamību
tuvāk
iedzīvotāju dzīves vietai;
• Nodrošināsim iedzīvotāju līdzdalību
pašvaldības lēmumu pieņemšanā,
t.sk. ieviešot līdzdalības budžetu.

LĪDZATBILDĪBA, SOCIĀLAIS TAISNĪGUMS
• atbalstīsim sabiedriskās organizācijas
un nozīmīgas pilsoniskās aktivitātes
• motivēsim sociālā riska mērķgrupas
iesaistīties sabiedriskajos darbos
• piedāvāsim nodarbinātības iespējas
skolēniem un studentiem vasaras
periodā
• atbalstīsim cilvēkus ar īpašām
vajadzībām
• pietuvināsim ekskluzīvus pasākumus
mazaizsargātām ģimenēm
• iesaistīsim
sabiedrību
svarīgu
lēmumu pieņemšanā

KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA
UN
INFRASTRUKTŪRA
• Uzlabosim komunālo pakalpojumu
kvalitāti, modernizēsim pašvaldības
apkures sistēmas un pašvaldības
aģentūru San-Tex;
• Uzlabosim
pašvaldības
ceļu
uzturēšanu, t.sk. sniega tīrīšanu
ziemā, un pievedceļu asfaltēšanu;
• Atbalstīsim dubultseguma uzklāšanu
ceļiem - Krišjāņi-Rēzeknes šoseja,
Tilža-Baltinava un veloceliņa izbūvi
no Balviem līdz Kubuliem;
• Labiekārtosim daudzīvokļu māju
pieguļošās teritorijas;
• Atbalstīsim
dzīvnieku
aprūpes
biedrības,
kas
rūpēsies
par
klaiņojošiem
un
pamestiem
dzīvniekiem;
• Veidosim jaunā Balvu novada
koptēlu, iekļaujot dabas objektus
un gaumīgu noformējumu Balvu,
Rugāju, Baltinavas un Viļakas pilsētās;
• Nodrošināsim
dzīvojamā
fonda
atjaunošanu, atbalstīsim īres namu
izbūvi, jaunu ģimeņu piesaistīšanai
novadā.
Līdzﬁnansēsim
ēku
siltināšanu, iesaistot iedzīvotājus
projektu īstenošanā;
• Veicināsim iekšpagalmu sakārtošanu,
jaunu bērnu rotaļu laukumu un
atpūtas vietu veidošanu.

IZGLĪTĪBA UN JAUNATNES POLITIKA
• Uzlabosim
pirmsskolas
un
sākumskolas
izglītības
iestāžu
pieejamību un izglītības kvalitāti,
t.sk. transports līdz skolai, izcilnieku
atbalsta programmas;
• Turpināsim atbalstīt brīvpusdienas
visiem novada skolēniem un iespēju
robežās
bērniem
pirmskolas
izglītības iestādēs;
• Atjaunosim augstākās izglītības un
mūžizglītības pieejamību novada
teritorijā;
• Finansēsim
peldētapmācību
bērnudārzu audzēkņiem;
• Pilnveidosim un attīstīsim jaunas,
modernas kultūrizglītības mācību
programmas
arī
vidusskolas
skolēniem;
• Atbalstīsim vienlīdzīgu atalgojumu
kultūrizglītības un vispārējās izglītības
pedagogiem;
• Veicināsim jauniešu iesaisti novada
attīstībā un veicināsim jauniešu
atgriešanos novadā ar dažādām
atbalsta iniciatīvām.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA
• Veidosim
atbalsta
mehānismus
maziem un vidējiem uuzņēmumiem
novadā un veicināsim vietējās
produkcijas
noieta
tirgus
paplašināšanu;
• Veicināsim
sadarbību
Eiropas
Austrumu pierobežu programmas
ietvaros un uzlabosim Eiropas
Savienības fondu piesaisti;
• Palielināsim atbalstu jaunu pagaidu
darba vietu izveidei;
• Popularizēsim
novada
pagastos
esošos tūrisma objektus.

LATGALES PARTIJA

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Mēs apzināmies savu misiju un
atbildību!
Mēs sakām JĀ mūsu Latgales
vērtībām – cilvēkam, ticībai, valodai,
kultūrvēsturiskajam mantojumam!
Mēs piedāvājam uz vērtībām balstītu
pieeju novada attīstībai!
Saki JĀ cilvēcīgumam un labklājībai!
CIEŅPILNA ATTIEKSME PRET
UN ĢIMENI

12.

CILVĒKU

VESELĪBA, VESELĪGS DZĪVESVEIDS
• saglabāsim slimnīcu
• nodrošināsim
novada
izglītības
iestāžu
bērniem
bezmaksas
peldētapmācību
• uzlabosim sporta infrastruktūru
Baltinavas vsk., Viļakas VĢ un Balvu
PVV
• turpināsim aktīvās atpūtas vietu
labiekārtošanu pie ūdenstilpnēm
• uzbūvēsim veloceliņu Balvi-Kubuli un
multifunkcionālo halli Balvos
• atbalstīsim
tautas sportu un
iedzīvotāju
līdzdalību
veselīga
dzīvesveida aktivitātēs
SOCIĀLĀ, FIZISKĀ UN EMOCIONĀLĀ
DROŠĪBA
• veidosim sociāli, ﬁziski un emocionāli
drošu vidi, visa veida pakalpojumus
pietuvinot dzīvesvietai
• nodrošināsim īpašās sociālās grupas
ar dūmu detektoriem un skursteņu
tīrīšanu (1x gadā)
• paplašināsim Pašvaldības policijas un
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu
darbību
• pastiprināsim
pašvaldības
konsultatīvo atbalstu
KULTŪRA
• stiprināsim latgaliešu valodas vietu
un lomu sabiedrības dzīvē
• attīstīsim
konkurētspējīgu
profesionālās
ievirzes
izglītību,
laikmetīgu bibliotēku un muzeju
pakalpojumu
• atbalstīsim
privātās
iniciatīvas
kultūras jomā, sakrālā mantojuma
saglabāšanu
• organizēsim
kultūras
dzīvi,
respektējot katra pagasta īpašās
iezīmes
IZGLĪTĪBA
• stiprināsim
pilsonisko
apziņu,
piederības sajūtu novadam, Latgalei,
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•
•
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valstij. Atbalstīsim latgaliešu valodas
mācīšanu skolās
saglabāsim esošo skolu tīklu
noteiksim kā prioritāti izglītības
kvalitāti un konkurētspēju
panāksim ES pierobežas kategorijas
skolām
labvēlīgākus
valsts
mērķdotācijas piešķiršanas principus
stiprināsim skolu IT nodrošinājumu
izveidosim vienotu skolēnu un
skolotāju materiālās stimulēšanas
sistēmu
nodrošināsim PII pedagogus ar pilnas
likmes darbu

DARBĪGS JAUNIETIS
• izstrādāsim rīcības plānu, sekmējot
jauniešu atgriešanos novadā
• noteiksim atbalsta instrumentus
jaunajiem
speciālistiem
un
uzņēmējiem
• nodrošināsim prakses vietas un
brīvprātīgā darba iespējas
• atbalstīsim
skolēnu
mācību
uzņēmumu programmu ieviešanu
skolās
• attīstīsim
mūsdienīgus
jauniešu
centrus novadā
DABA UN VIDE
• veidosim pievilcīgu dzīves vidi,
racionāli izmantojot dabas resursu
• labiekārtosim stāvlaukumu “Sita –
Latgales vārti”
• izbūvēsim melno ceļa segumu Tilža Krišjāņi, uzlabosim ceļa posmus Sita
- Balvi, Balvi – Viļaka, Balvi – Baltinava,
Baltinava – Tilža, Tilža - Bērzpils
• līdzﬁnansēsim projektus komunālas
saimniecības,
daudzdzīvokļu
māju piebraucamo ceļu, pagalmu
sakārtošanai
• nodrošināsim lielgabarīta atkritumu
pieņemšanas punktu izveidi
DARBA TIKUMS UN LABKLĀJĪBA
• veicināsim darba tikuma godāšanu,
pilnveidosim
apbalvošanas
un
materiālās stimulēšanas sistēmu
visās nozarēs
• uzlabosim
komunikāciju
un
sniegsim
atbalstu
uzņēmējiem,
lauksaimniekiem, mājražotājiem
• padarīsim lauku cilvēkam pieejamu
lauku
attīstības
konsultanta
pakalpojumu
• organizēsim projektu konkursus
jaunajiem uzņēmējiem
• paplašināsim tirdzniecības vietas
mājražotājiem
LABA PĀRVALDĪBA, POLITISKĀ KULTŪRA
• kopā ar politiskajiem partneriem
veidosim
vienotu
lēmējvaras
komandu
• veidosim
decentralizētu
novada
pārvaldes
modeli
ar
Balviem,
Baltinavu, Viļaku un Rugājiem kā
novada attīstības centriem
• izveidosim vienotu:
- Izglītības un sporta pārvaldi
- Kultūras pārvaldi
• atjaunosim Balvu sporta centra
darbību
• nostiprināsim Ziemeļlatgales Biznesa
centra lomu
• nepieļausim
amatpersonu
neprofesionālismu, nolaidību un
korupciju

POLITISKĀ PARTIJA “KPV
LV”

kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību:
d. Infrastruktūras sakārtošana;
e. Atbalsts mājoklim;
f. Atlaides
nekustamā
īpašuma
nodoklim.
14.
Atbalstīsim vietējo uzņēmēju
darbības
paplašināšanu
novada
teritorijā!
15.
Atbalsīsim
arī
ārvalstu
investoru iesaisti, ja tie novadam
piedāvā vismaz 100 jaunas darba
vietas ar minimālo darba algu neto
700 eiro.
16.
Novada
pagastu
ceļu
sakārtošanā
izmantot
jaunās
tehnoloģijas, kas pasargā lauku
īpašumus no putekļiem.
17.
Panāksim, ka katrā pagastā
pēc iedzīvotāju vairākuma izvēles
tiktu uzbūvēta vai atjaunota vismaz
viena sabiedriska būve pieejamības
nodrošināšana un ekoloģiskās zaļās
saimniekošanas popularizēšana.
18.
Veicināsim
atkritumu
šķirošanu.
19.
Pievērsīsim uzmanību novada
zemes dzīļu izmantošanai:
g. Grants, smilts karjeri;
h. Dolomīta karjeri;
i. Kūdras ieguve.
20.
Mūsu lielākā bagātība ir CILVĒKI!
Tālāk seko zeme un meži. Apzināsim
mūsu novada mežu platības un to
apsaimniekošanas kārtību. Nevar
būt tā, ka meža ceļi ir vairākas reizes
labākā stāvoklī kā pašvaldības ceļiem,
pa kuriem pārvietojas arī meža
transports. Veidojot meža ceļu tīklu,
tam ir jāapmierina arī šajā pagastā
dzīvojošo
iedzīvotāju
intereses.
Reizēm pagarinot šo meža ceļu simts
metrus vai kilometru, mēs atrisinām
vienas vai vairāku lauku viensētu
ceļa jautājumu. Meža ceļi iekļaujami
kopējā ceļu tīklā, tāpēc to plānošana
un būve jāsaskaņo ar pašvaldību.
21.
Ieteiksim
izveidot
krājaizdevumu
sabiedrību,
lai
novada iedzīvotāji varētu apvienot
savus brīvos ﬁnanšu līdzekļus, ko
tālāk kā aizdevumu varētu izsniegt
novada iedzīvotājiem bez bankas
starpniecības.
22.
Pirmo darāmo darbu sarakstā
ir pašvaldības uzņēmumu un novada
domes audita veikšana.

Politiskās partijas ”KPV LV” Balvu novada
deputātu kandidātu programma domes
vēlēšanām.
Balvu novads būs tik stiprs, cik stipri
būs mūsu novada cilvēki. Mūsu galvenie
uzdevumi ir atgriezt cilvēku uzticību
Balvu novada domei un mazināt sociālo
nevienlīdzību un izveidot tādu Balvu
novadu, ar kuru novada iedzīvotāji
varētu lepoties.
Lai pilnībā reorganizētu pašvaldības
domes darbu, mazinātu birokrātiju,
bezatbildību un visatļautību, nepietiks
tikai ar kosmētisko remontu, mūs
gaida grūts un ļoti atbildīgs darbs.
Mūsu mērķis ir iesaistīt visus novada
iedzīvotājus, kas jūt atbildību pret savu
ģimeni, savu dzīvesvietu, savu pagastu
un kopumā pret savu novadu.
Lai izmainītu dzīvi mūsu novadā, ir
vajadzīgi jauni spēki un iedzīvotāju
atbalsts mērķa sasniegšanai. Ir jābūt
skaidram redzējumam, kā šos mērķus
sasniegt. Un mums tāds ir.
Pašvaldības
pārvaldei
jākalpo
sabiedrības labā. Mūsu komanda Jums
to garantē pilnībā un ar pilnu atbildību
uzņemsies veikt sekojošus darbus.
1. Sakārtosim novada un pagastu dzīves
telpu un vidi tā, lai tā būtu pieņemama
visiem novada iedzīvotājiem.
2. Pagastiem noteikt savu budžetu,
lai pagasts turpmāk nebūtu lūdzēja
lomā. Veidosim pagastu apvienības
un pagastiem novirzīsim 80% no
kopējā pašvaldības budžeta.
3. Novada
domes
administrācijai
novirzīt 20% no kopējā pašvaldības
budžeta.
4. Pagastu pārvaldniekiem ir jābūt
brīviem no biznesa, lai savus spēkus
un zināšanas ieguldītu tikai pagasta
iedzīvotāju labā, un viņiem tā būtu
vienīgā darbavieta.
5. Palīdzēsim
veidot
iedzīvotāju
sabiedriskās
organizācijas,
lai
ietekmētu pagasta pārvaldes darbu.
6. Palielināsim
un
sakārtosim
pašvaldības dzīvokļu fondu.
7. Balvu novada attīstības ķīla ir
uzņēmējdarbības vides sakārtošana,
jaunu darba vietu radīšana, kas
uzlabos ģimeņu dzīves apstākļus,
un tas pozitīvi atsauksies arī uz
novada demogrāﬁsko stāvokli. Īpaši
veicināsim sadarbību ar vietējiem
uzņēmējiem!
8. Piemērosim atlaides pensionāriem,
izmantojot sporta bāzes novadā.
9. Risināsim
jautājumu
par
pensionāriem
piemērojamām
atlaidēm:
pilsētas
un
novada
transportā,
par
komunālajiem
pakalpojumiem.
10.
Ieguldīsim visus spēkus, lai
saglabātu lauku skolas.
11.
Veicināsim
pašvaldību
sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem.
12.
Rūpēsimies par mūsu novada
un Latvijas nākotni – bērniem un
jauniešiem:
a. Katrā pagastā bērnu un jauniešu
centra vadītājs;
b. Labiekārtoti bērnu atpūtas laukumi;
c. Jauniešu motivācijas programmas
izveide un popularizēšana ar mērķi
palikt savā novadā un veidot stipras
savas dzimtas Balvu novadā.
13.
Jaunajām ģimenēm novadā,

Mēs šajā dzīvē sasniegtu daudz vairāk, ja
iemācītos sapņos ieguldīt tikpat daudz
enerģijas, cik mēs patērējam bailēs,
trauksmē, neziņā un nemierā!!!
Mūsu galvenie pamatprincipi ir:
Cilvēcīgums,
atbildība,
atklātība,
likumība, lietderība un sadarbība.
Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu, lai
varētu strādāt Jūsu interesēs!

“LATVIJAS
SAVIENĪBA”

ZEMNIEKU

Balvu novada LZS partijas priekšvēlēšanu
programma
I.
Teritorijas attīstība, ekonomika,
infrastruktūra
Nodrošināt
novada
teritorijas
līdzsvarotu attīstību.
1. Ņemot vērā valstiski izveidoto VPVKAC
infrastruktūru un cilvēkresursus,
nodrošināt
visiem
iedzīvotājiem
pilsētās un pagastos nepieciešamo
pakalpojumu pieejamību, iespējami
tuvāk dzīvesvietai.
2. Turpināt Balvu novada degradēto
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teritoriju
sakārtošanu
Latgales
programmas
ietvaros,
iesaistot
novada uzņēmējus, investīcijas un,
radot jaunas darba vietas.
3. Rast iespējas valsts nozīmes ceļu
Bērzpils - Krišjāņi, Pāliņi - Gailīši,
Upatnieki – Rugāji, Teteri- Lukstiņi,
Tilža –Baltinava seguma uzlabošanai.
4. Paplašināt
grantu
programmu
uzņēmējiem,
amatniekiem,
mājražotājiem
„Biznesa
ideju”
konkursam, paredzot apjomīgāku
ﬁnansējumu.
5. Izstrādāt Preču zīmi Balvu novada
uzņēmējiem, radot atpazīstamību un
piederības sajūtu novadam.
II. Izglītība, kultūra, sports
1. Modernizēt
Balvu
novada
izglītības
iestādes,
nodrošinot
konkurētspējīgas,
kvalitatīvas,
ilgtspējīgas izglītības ieguves iespējas
katram novada bērnam un jaunietim.
2. Nodrošināt kvalitatīvu profesionālās
ievirzes
un
interešu
izglītības
pieejamību.
3. Nodrošināt izglītības pieejamību
bērniem ar īpašām vajadzībām.
4. Materiāli
atbalstīt
skolēnus
un
pedagogus
par
augstiem
sasniegumiem
mācību
darbā,
olimpiādēs u.c. Finansiāli atbalstīt
jauniešu iniciatīvu projektus no
budžeta līdzekļiem.
5. Atbalstīt
bērnu
un
jauniešu
nodarbinātības pasākumus vasaras
brīvlaikā,
iesaistīšanu
vasaras
nometnēs, saturīgu brīvā laika
pavadīšanu.
6. Labiekārtot vai izveidot sporta
laukumus pie novada izglītības
iestādēm.
7. Saglabāt un attīstīt kultūras, sporta
un tautas sporta tradīcijas novadā.
8. Attīstīt un paplašināt pārrobežu
sadarbību, piesaistot ﬁnansējumu
no pārrobežu projektiem kultūras,
tūrisma, sporta, uzņēmējdarbības
jomās, nodrošinot plašas apmaiņas
programmas.
9. Nodrošināt kultūras un mākslas
satura kvalitāti un daudzveidību.
10.
Rūpēties par kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un attīstību,
atbalstot tautas mākslas kolektīvu
darbību.
11.
Atbalstīt
kristīgo
konfesiju
darbību novadā.
III.
Veselības aprūpe un sociālā
sfēra
1. Materiāli
atbalstīt
trūcīgas
un
maznodrošinātas personas, kā arī
personas, kas nonākušas krīzes
situācijās, vientuļos pensionārus,
personas
ar
invaliditāti
un
daudzbērnu ģimenes.
2. Turpināt
realizēt
deinstitucionalizācijas projektu.
3. Līdzﬁnansēt skolēnu ēdināšanu 5.-6.
gadīgajiem un 1.-12.klašu skolēniem.
4. Nodrošināt
primārās
veselības
pakalpojumu
pieejamību
iedzīvotājiem,
feldšeru
punktu
darbību, zobārstniecības kabinetu
darbību novadā. Atbalstīt jaunu
mediķu ienākšanu novadā.
5. Nodrošināt
un
paaugstināt
pašvaldības
brīvās
iniciatīvas
pabalstus - bērna dzimšanas u.c.
6. Uzlabot
sociālo
pakalpojumu
sniegšanas infrastruktūru.
IV.
Vide,
dabas
aizsardzība,
drošība
1. Atjaunot un labiekārtot pašvaldības
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ielu,
ceļu,
ietvju,
veloceliņu,
apgaismojuma,
iekšpagalmu
infrastruktūru.
2. Veikt pašvaldības ceļu pārbūvi, kā arī
izvērtēt iespējas un veikt pašvaldības
autoceļu dubultās virsmas apstrādi
autoceļiem ar lielāku kustības
intensitāti.
3. Nodrošināt
līdzﬁnansējuma
atbalstu jaunu pieslēgumu izveidei
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmai.
4. Veikt pretputekļu apstrādi vasaras
sezonai pašvaldības grants seguma
autoceļiem, blīvi apdzīvotu vietu
posmos.
5. Atbalstīt veloceliņa ierīkošanu ceļa
posmā Balvi-Kubuli.
6. Veikt novada parku atjaunošanu
un labiekārtošanu, veidojot atpūtas
zonas, sakārtojot rotaļu laukumus.
7. Saglabāt un labiekārtot dažādu
vēstures laikmetu piemiņas vietas.
8. Atbalstīt kapsētu sakopšanu un
uzturēšanu.
9. Veikt
pārdomātu,
plānveidīgu
pašvaldībai piederošo ūdenstilpju
apsaimniekošanu.
10.
Atbalstīt daudzdzīvokļu namu
siltināšanu.
11.
Konsultēt
un
iesaistīt
iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas
jautājumos, strādāt pie pašvaldības
īpašumu sakārtošanas un dot iespēju
tos atsavināt novada iedzīvotājiem.
12.
Nodrošināt lauku attīstības
konsultanta pakalpojumus, rīkot
Zaļo tirdziņu, Lauku dienas un citus
uzņēmējdarbības
popularizēšanas
pasākumus.
13.
Rūpēties
par
sabiedrisko
kārtību novada teritorijā, nodrošinot
un papildinot video novērošanas
sistēmu.
14.
Izveidot
centralizēto
atjaunojamo energoresursu katlu
māju Baltinavas pagastā.
V. Informācija un komunikācija
1. Veicināt
regulāru
informācijas
apmaiņu starp iedzīvotājiem un
novada domi, organizējot aptaujas,
anketēšanas, tikšanos ar deputātiem,
administrāciju un pašvaldību iestāžu
pārstāvjiem.
2. Atbalstīt IT tehnoloģiju attīstību
dažādās nozarēs.

JAUNĀ KONSERVATĪVĀ
PARTIJA
JAUNA ELPA ZIEMEĻLATGALEI
Godīgi. Drosmīgi. Gudri – tāds ir
konservatīvo moto gan Ziemeļlatgalē,
gan Latvijā kopumā.
Mūsu
pamatvērtības
–
atklātība,
tiesiskums un cilvēks. Šie vārdi uzliek
atbildību un mēs to uzņemsimies, vadot
jauno Balvu novadu.
MŪSU MĒRĶIS – APTURĒT NOVADA
IZTUKŠOŠANU UN DOT IESPĒJU
ZIEMEĻLATGALEI ATDZIMT!
LABĀKĀ VIETA ĢIMENĒM!
Ziemeļlatgalei jākļūst par labāko vietu,
kur drošībā un pārticībā veidot jaunas
ģimenes un audzināt bērnus.
- Rūpēsimies par daudzdzīvokļu ēku
iekšpagalmu sakārtošanu.
- Nodrošināsim ikgadēju dotāciju
ikviena pagasta labiekārtošanai.
- Mērķtiecīgi sakārtosim bērnu rotaļu
un aktīvās atpūtas laukumus visos
pagastos.

-

Palielināsim
pabalstus
par
jaundzimušajiem
un
atbalstu
jaunajiem vecākiem (t.sk. speciālistu
konsultācijas).
- Informēsim ģimenes par atbalsta
iespējām. Atbalstīsim daudzbērnu
ģimenes, ģimenes ar bērniem ar
īpašām vajadzībām.
- Sākumskolas, bērnudārzi maksimāli
tuvu bērnu dzīvesvietai.

–
daudznozaru
sadarbība
un
nepārklāšanās
novada ietvaros.
- Vienota informācijas platforma par
aktualitātēm novadā, t.sk. kultūrā.
- Latgaliešu kultūras mantojuma
saglabāšana un attīstība, latgalisko
vērtību izkopšana.
Sekmēsim
iedzīvotāju
iesaisti
pašdarbības kolektīvos. Atbalstīsim
dalību
pasākumos ārpus novada.
- Atjaunosim Ziemeļlatgales Dziesmu
svētkus un atbalstīsim novada
tradicionālos pasākumus.
- Saglabāsim un paplašināsim kultūras
pakalpojumu grozus pagastos un
pilsētās.

CEĻI UN INFRASTRUKTŪRA – PRIORITĀTE
NR 1.
Ceļi ir novada asinsrite un pašvaldībai
jādara viss iespējamais tās atjaunošanai.
-Izstrādāsim sistematizētu pašvaldības
ceļu uzturēšanas un atjaunošanas
plānu.
- Izveidosim veloceliņu Balvi-Kubuli.
- Panāksim to, ka tiek noasfaltēts ceļš
līdz Krišjāņiem – vienīgo centru, kuru
ar Balviem savieno grants ceļš.
- Panāksim ceļa posma Litene-Balvi
pārbūvi, Balvi-Viļaka, Baltinava-Tilža
valsts ceļu uzlabošanu.
- Uzlabosim ceļu satiksmes drošību
(ātruma ierobežojumi, ātrumvaļņu
izbūve) uz pašvaldības ielām, kur nav
atsevišķas ietves.

DROŠA UN PASARGĀTA IKDIENA
IKVIENAM. ĪPAŠI MŪSU SENIORIEM.
- Iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu
pieņemšanā,
sadarbosimies
ar
nevalstiskajām organizācijām.
- Izskaudīsim līdzekļu izšķērdēšanu
pašvaldībā.
- Attīstīsim sociālo aprūpi mājās.
- Nepieļausim pakalpojumu apjoma
samazināšanu slimnīcā.
- Atbalstīsim ģimenes ārstu prakses.
- Atbalsts aizgādņiem, kuru aprūpē ir
pilngadīgas rīcībnespējīgas personas.

JAUNAS DARBA VIETAS
Drosmīgi
un
mērķtiecīgi
divas
nepieciešamās
īpašības
uzņēmējdarbības attīstīšanai novadā un
Balvu konservatīvajiem tās piemīt.

ZIEMEĻLATGALE – JAUNS GALAMĒRĶIS
TŪRISMA KARTĒS!
Ziemeļlatgalei jākļūst par tūristu
magnētu. Jāattīsta potenciāls, kas mums
jau piemīt un jāstrādā pie jaunu tūrisma
produktu ieviešanas.

-

Koncentrēsimies uz nozarēm ar
lielāko izaugsmes potenciālu novadā
–
lauksaimniecība,
kokapstrāde,
tūrisms un informācijas tehnoloģijas.
- Stiprināsim Balvu profesionālo un
vispārizglītojošo
vidusskolu,
tās
sadarbību ar nozares uzņēmumiem.
- Mērķtiecīgi uzrunāsim potenciālos
investorus.
- Palielināsim ﬁnansējumu grantu
konkursiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
- Strādāsim pie dalīto pakalpojumu
centru izveides Balvos. Tā ir iespēja
jauniešiem atgriezties dzimtenē.
- Veicināsim vietējo ražotāju produkcijas
realizāciju pašvaldības izglītības un
sociālajās iestādēs.

-

Attīstīsim jaunu Ziemeļlatgales
tūrisma zīmolu.
- Atjaunosim nacionālo partizānu mītni
Stompaku purvā.
- Vismaz 10 jaunas atpūtas vietas un 10
jauni tūrisma maršruti visā novada
teritorijā. Atjaunosim esošās atpūtas
vietas.
- Strādāsim pie Balvu vizītkartes – ezera
krasta – labiekārtošanas.
- Veicināsim makšķerēšanas tūrisma
attīstību.
- Rūpēsimies par sakrālo celtņu
saglabāšanu.
- Balvu Sporta skolas stadiona
labiekārtošana, nodrošinot iespējas
valsts mēroga sporta pasākumu
organizēšanai.

IZGLĪTĪBA
- Uzlabosim mācību materiāltehnisko
bāzi.
- Nodrošināsim peldēšanas prasmju
apguvi 6-7 gadus veciem bērniem.
Iestāsimies
par
bezmaksas
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmu apguvi mākslā, mūzikā,
dejā un sportā.
- Rūpēsimies par drošību skolās
veicinot videonovērošanas kameru
un teritorijas nožogojuma izveidi
skolās.
- Sekmēsim iespēju brīvprātīgi apgūt
latgaliešu valodu.
- Pēc iespējas nodrošināt skolnieku
sociālo aizsardzību (brīvpusdienas).
- Sakārtoti sporta laukumi pie katras
novada skolas.
- Balvi ir pelnījuši skaistu bibliotēku!

NACIONĀLĀ APVIENĪBA
“VISU
LATVIJAI!””TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/
LNNK”
Balvu novads
• Mūsu vērtības ir neatkarīga valsts,
latviešu un latgaliešu valoda, ģimene,
cieņa un labklājība.
• Esam
ar
pieredzi
pašvaldības
darbā un atbildīgi izturamies pret
programmā pausto. Pašvaldības
budžets jāizlieto mērķtiecīgi – novada
attīstībai un cilvēku labklājībai.
Darbam Balvu novada administrācijā
jāpiesaista kompetenti speciālisti.
MŪSU MĒRĶI BALVU NOVADĀ

BAGĀTĪGA UN SPRAIGA KULTŪRAS
DZĪVE
- Vairosim ikviena iespējas iesaistīties
novada kultūras dzīvē, līdz ar to
sociālajā un ekonomiskajā apritē.
Kultūras
pasākumu
princips

NOVADA FINANSES
• Piešķirt katrai pašvaldības iestādei
un struktūrvienībai savu budžetu un
to lietderīgi izmantot.
• Saglabāt pakalpojumu klāstu visos
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novada centros – komunālajā,
saimnieciskajā, sociālajā un klientu
maksājumu apkalpošanas sfērā,
nodrošināt to pieejamību.
SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE
• Sekmēt ērtu, kvalitatīvu veselības
aprūpi. Piesaistīt mediķus, nodrošinot
dzīvesvietu.
• Pārskatīt
pabalstu
izsniegšanu
maznodrošinātām
ģimenēm,
veco ļaužu un invalīdu aprūpei, lai
atbalstītu krīzē nonākušos.
• Nodrošināt speciālo transportu ar
inventāru
palīdzības
sniegšanai
īpašām iedzīvotāju grupām – arī
brīvdienās.
KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA,
INFRASTRUKTŪRA, VIDE
• Nodrošināt transporta pakalpojumu
pieejamību
novada
iestādēm
kultūras, sporta un izglītības nozarēs.
• Pilnveidot SIA ,,Balvu Autotransports”
darbību.
• Uzlabot autotransporta pieejamību
novada iedzīvotājiem.
• Veikt p/a ,,San-Tex” reorganizāciju un
pilnveidot tā funkcijas.
• Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju renovāciju, kapitālo remontu
un energoefektivitātes pasākumu
veikšanu.
• Palielināt līdzﬁnansējumu līdz 20 000
eiro daudzdzīvokļu mājām piesaistīto
zemes gabalu labiekārtošanai.
• Realizēt
ūdensapgādes
un
kanalizācijas sistēmu pagarināšanu
Rugājos.
• Izvērtēt neizmantotos pašvaldības
īpašumus,
skatīt
iespējas
to
pielietošanai.
• Izstrādāt nolikumu par degradēto
privāto īpašumu sakopšanu.
• Izskatīt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piemērošanu ģimenēm
ar bērniem un uzņēmumiem, kas
novada teritorijā izveido jaunus
ražošanas vai pakalpojumu objektus.
• Apsekot
pašvaldības
autoceļus,
uzturēt
to
kvalitāti.
Veikt
nepieciešamos ceļu remontdarbus
posmos Viļaka-Žīguri, EgļuciemsČilipīne, Rugāji-Tikaiņi.
• Sadarboties ar Valsts autoceļu
uzturētāju, sekot ceļu seguma
kvalitātei.
• Izbūvēt gājēju un velo celiņu BalviKubuli.
• Atjaunot Ezera ielas beigu posma
gājēju celiņu Balvu pilsētā.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
• Saglabāt un stiprināt pirmsskolas,
pamatizglītības, vidējās izglītības
un profesionālās ievirzes iestāžu
pieejamību.
• Izvērtēt un atbalstīt skolas ar speciālās
pamatizglītības programmām.
• Nodrošināt
mācību
materiālu
iegādi,
veselības
apdrošināšanu
pedagogiem.
• Vienreiz gadā piešķirt 30 eiro prēmiju
skolēniem, kuru vidējais vērtējums
gadā ir 8 balles un augstāks.
• Saglabāt skolēniem brīvpusdienas
1.-12.klasē, neskatot sociālo grupu
sadalījumu.
• Uzdot sporta jomas atbildīgajai
iestādei
kvalitatīvi
pilnveidot
visus novada stadionus, uzlabot
apgaismojumu, pēc vajadzības veikt
inventāra un sporta apģērba iegādi.
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• Sporta jomās veidot vienotus treniņu
pasākumu plānus novada ietvaros,
ceļot kvalitāti un sasniegumus
sacensībās.
• Nodrošināt kultūras pakalpojumu
pieejamību novada centros un
pagastos, apzināt un likt akcentu uz
tautas mākslas tradīciju izkopšanu.
• Kultūras un izglītības jomu nodrošināt
ar tehnisko aprīkojumu, tai skaitā IT
tehnoloģijām.
• Atbalstīt Jauniešu iniciatīvas centrus.
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN TŪRISMS
• Sakopt un izveidot taku ap Balvu
ezeru.
• Uzbūvēt skatu torni, balstoties uz
novada iedzīvotāju aptauju.
• Izveidot tirdzniecības vietu Lāču
dārzā, kā arī novada centros. Veidot
nojumes vietējo zemnieku un
amatnieku produkcijas tirgošanai.
• Veicināt kempinga un telšu vietu
izveidi novada teritorijās pie ezeru
krastiem.
• Atbalstīt mototrases ,,Baltais Briedis”
uzturēšanu.
• Piesaistīt un ieguldīt ES ﬁnansējumu
uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu
darbavietu radīšanai.
LAUKSAIMNIECĪBA
• Veicināt
sadarbību,
organizēt
tikšanās ar Zemkopības ministrijas
pārstāvjiem, tostarp ministru – par
aktualitātēm un Eiropas Savienības
struktūrfondu sniegtajām iespējām.
• Atbalstīt
meliorācijas
tīklu
sakārtošanu Baltinavas teritorijā.
SABIEDRĪBA, RELIĢIJA
• Tikties ar iedzīvotājiem, sniegt
informāciju mediju pārstāvjiem.
• Atbalstīt nevalstiskās un sabiedriskās
organizācijas, tostarp Jaunsardzi,
Mazpulkus un represēto biedrības, tā
stiprinot identitāti un patriotismu.
• Apzināt Barikāžu dalībniekus un
piešķirt naudas prēmiju 30 eiro
apmērā.
• Veikt dialogu ar reliģisko konfesiju
pārstāvjiem,
palīdzēt
uzturēt
kapsētas, dievnamus.
• Atbalstīt
novada
muzejus
un
novadpētniecisko kustību, vēstures
un kultūras pieminekļu sakopšanu.

“ S A S K A Ņ A ”
SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ
PARTIJA
Mēs “Saskaņā” esam ļoti dažādi, tāpat
kā dažāda savā kopumā ir Latvijas
sabiedrība. Mēs runājam dažādās
valodās un labi saprotam cits citu. Mēs
atrodam vienojošo, nevis pārspīlējam
pretrunas. Ideja par saskaņu nav tikai
mūsu partijas nosaukumā. Mūsuprāt,
tas ir modelis, kā kopā veiksmīgi var
strādāt visdažādākie cilvēki.
Pašvaldību vēlēšanas, jaunās robežas,
jaunais likums, kas regulēs vietējās
varas darbu - tā ir tuvākā iespēja ielikt
citu pamatu varas un sabiedrības
attiecībām:
savstarpēju uzticēšanos,
atbildīgumu, pragmatismu.
Mūsu programmā:
1. Turpināsim attīstīt starptautisko
sadarbību visās iespējamajās jomās.
Īstenosim starptautisko
projektu
“Ārsti bez robežām” starp Balviem un
Pleskavu. Organizēsim pasākumus
pārrobežu sadarbības ietvaros.

JAUNĀ VIENOTĪBA

2. Ierosināsim
Balvu
muižas
ēkas
vēsturiskā
mantojuma
rekonstrukcijas
projektu
starptautiskā
LatvijasKrievijas
līmenī.
3. Sistematizēsim
daudzdzīvokļu
namu pagalmu un automašīnu
stāvlaukumu labiekārtošanas darbus
vietās, kur tas būs nepieciešams.
4. Atbalstīsim
novada
pilsētu
daudzdzīvokļu namu siltināšanas
programmas ar pašvaldības piesaisti.
5. Pievērsīsim īpašu uzmanību grants
zemes ceļu sakārtošanai pašvaldībā.
6. Radīsim
centralizētas
palīdzības
iespēju darbā ar dokumentiem
novada
krievvalodīgajiem
iedzīvotājiem.
7. Popularizēsim
novada
tūrisma
objektus, kā arī centīsimies sakārtot
dabas resursus ekotūrismam.
8. Atbalstīsim
Balvu
novada
tradicionālās reliģiskās konfesijas,
kā arī turpināsim Balvu pareizticīgo
baznīcas
labiekārtošanunodrošināsim zvanu uzstādīšanu un
lejas baznīcas apdari ar granītu.
9. Saglabāsim
visus
iespējamos
pakalpojumus iedzīvotājiem novada
pagastos.
10.
Atbalstīsim
projektus,
lai
palielinātu bērnu rotaļu laukumu
skaitu novada pagastos un pilsētās.
11.
Visaptveroši
atbalstīsim
pašvaldības
sadarbību
ar
nevalstiskajām organizācijām (NVO),
īpašu uzmanību pievēršot jaunatnes
organizācijām , kā arī kultūras
saglabāšanas pasākumiem.
12.
Turpināsim attīstīt medicīnisko
rehabilitāciju novadā- reitterapiju,
kurā tiek izmantoti speciāli trenēti
zirgi.
13.
Meklēsim iespējas vienreizējā
gada pabalsta piešķiršanai ģimenēm
ar
bērniem
un
vientuļajiem
pensionāriem, kā arī, ņemot vērā
situāciju
novadā,
centīsimies
palielināt
bērna
piedzimšanas
pabalstu, ko piešķir pašvaldība.
14.
Meklēsim iespējas saglabāt
novada lauku skolas.
15.
Centīsimies
nodrošināt,
lai visos pašvaldības dienestos
strādātu augsta līmeņa profesionāļi.
Rosināsim, lai jauniešiem, kas
apgūst novadam nepieciešamās
specialitātes,
nodrošinātu
stipendijas.
16.
Ierosināsim turpināt pastaigu
taku
un
veloceliņu
ierīkošanu
iedzīvotāju
veselīga
dzīvesveida
veicināšanai,
kā
arī
uzsāksim
velosipēdu novietošanas iespējas
sabiedriskās vietās.
17.
Meklēsim
iespējas
iedzīvotājiem
nodrošināt
psiholoģisko
palīdzību
valsts
programmas ietvaros pēc ārkārtas
situācijas Latvijā.
18.
Īpašu uzmanību pievērsīsim
komunālo
uzņēmumu
darba
kvalitātei un rosināsim bezmaksas
sabiedrisko sanitāro telpu būvniecību
Balvos, Baltinavā, Rugājos, Viļakā.
19.
Ierosināsim novada domes
deputātu skaita samazināšanu.
20.
Turpināsim
darbu
novada
kapsētu un brāļu kapu labiekārtošanā.
21.
Centīsimies
saglabāt
visu
pozitīvo un cilvēkiem nepieciešamo,

Politisko partiju apvienības ,,Jaunā
Vienotība’’ komandas mērķis ir saglabāt
un attīstīt Balvu, Baltinavas, Rugāju
un Viļakas novados radītās vērtības
un turpināt iesāktos darbus ikviena
cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai
apvienotajā novadā. Ikviens novada
iedzīvotājs - vērtība un ilgtspējīgas
izaugsmes īstenotājs un virzītājs.
IKVIENS IR SVARĪGS!
TICI SEV-SAVAM DARBAM-NOVADAM
Veselība
• Fiziskās
un
psihoemocionālās
veselības atbalsta pilnveide.
• Veselības un sociālo pakalpojumu
pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīves
vietai.
• Jauno speciālistu piesaiste un
atbalsts, stipendiju ieviešana.
• Atbalsts
maznodrošinātajiem
cilvēkiem: organizēt novada teritorijā
pārtikas paku un silto maltīšu paku
izsniegšanas punktus.
• Izglītojošu pasākumu organizēšana
visām vecuma grupām veselības
prevencijas nolūkos.
Jaunieši un sports
• Aktivitāšu cikla ,,Novadam kļūt
jauneklīgākam!”
izstrāde
un
īstenošana.
• Jauniešu
iesaistīšana
lēmumu
pieņemšanas procesos un iniciatīvu
īstenošanā.
• Prakses vietu izveide studentiem.
• Atbalsts jauniešu centriem un
pielāgošana laikmeta tendencēm.
• Īstenot projektus un piedāvāt
aprīkojuma nomu veselīga dzīves
veida praktizēšanai.
• Esošo
sporta
bāžu
racionāla
izmantošana
un
pieejamības
nodrošināšana
ikvienam
iedzīvotājam.
Sociālā aizsardzība un iekļaujoša
sabiedrība
• Nodrošināta līdzdalība un sadarbība
ar nevalstisko organizāciju sektoru,
senioriem, ģimenēm un to iesaiste
pašvaldības lēmumu virzīšanā.
• Novada iestāžu ēku un stāvvietu
pieejamība un pielāgošana cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
• Nodrošinātas
atbilstošas
telpas
cilvēku
ar
īpašām
vajadzībām
aktivitāšu norisēm.
• Senioru dzīves telpas saglabāšana
un attīstīšana iespējami tuvāk dzīves
vietai.
• Sociālā atbalsta zvanu centra izveide
ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
Izglītība un mūžizglītība.
• Kvalitatīva
pirmsskolas
un
pamatskolas izglītība tuvāk dzīves
vietai, daudzveidīgs profesionālās un
pieaugušo izglītības piedāvājums
• Augstākās izglītības ieguves iespēju
atjaunošana
un
mūžizglītības
piedāvājumu nodrošināšana
• Digitalizācijas jomas pilnveidošana,
brīvprātīgo
jauniešu
iesaiste
apmācības procesā
• Brīvpusdienu nodrošināšana novada
skolu skolēniem
• Modernizēta mācību vide novada
skolās

kas tika paveikts iepriekšējos gados!
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• Izglītojamo, pedagogu un speciālistu
materiālās stimulēšanas sistēmas
izveide
Uzņēmējdarbība un infrastruktūra
• Novadā ražoto produktu tirdzniecības
infrastruktūras izveide lauku un
pilsētas sadarbības stiprināšanai.
• Komunikācijas tilta veidošana starp
uzņēmējiem un pašvaldību, izglītojošu
pasākumu organizēšana.
• Efektīva uzņēmējdarbības konsultanta
piesaiste uzņēmējiem un modernas
infrastruktūras vides izveide lokālo
un starptautisko biznesa projektu
izstrādei un realizēšanai.
• Pašvaldības ceļu tīkla sakārtošanas
projektu izstrāde un realizācija
sadarbībā ar vietējām kopienām.
Vide un ilgtspējīga attīstība
• Līdzﬁnansēsim
ēku
siltināšanas
projektus,
samazinot
emisiju
daudzumu,
ilgtspējīgai
attīstībai
iesaistot darbu izpildē vietējos
uzņēmējus.
• Zaļo teritoriju un ezeru labiekārtošana,
parku un laikmetīgu dabas taku, velo
celiņu, atpūtas un rotaļu laukumu
kvalitatīva izveide.
• Izstrādāsim novada apzaļumošanas
koncepciju,
īstenosim
koku
un
košumkrūmu stādīšanu.
• Degradēto
teritoriju
sakārtošana
un
ēku
renovācijas
ilgtermiņa
programmas izstrāde un ieviešana.
• Bērnu
laukumu
sakārtošana
dzīvojamos rajonos.
• Sakārtota infrastruktūra pagastos.
Kultūra un tūrisms
• Kvalitatīvas
sadarbības
izveide
novadā starp kultūras nozares
iestādēm, speciālistiem, amatniekiem,
māksliniekiem un dažādu reliģisko
konfesiju
pārstāvjiem,
saglabājot
un ievērojot nemateriālās kultūras
vērtības un vietējo kopienu tradīcijas.
• Reģionālu un valsts mēroga pasākumu
atbalstīšana un īstenošana.
• Nometņu,
radošu
aktivitāšu
organizēšana ikvienam iedzīvotājam.
• Labsajūtas pieturvietu izveide un
modernizācija
tūrisma
objektos
ceļotāju piesaistei.
• Globāla mēroga vides objektu izveide
novada tēla popularizēšanai.
• Plānveidīga Balvu muižas kompleksa
sakārtošana.
• Tūrisma nozares attīstība, iesaistot
vietējos uzņēmējus.
Atbildīga pārvalde
• Saliedētas deputātu un vadības
komandas izveide ar mērķi veikt
darbus un projektus atbildīgi un
kvalitatīvi.
• Pašvaldības administrācijas un iestāžu
vadības
personīgās
kapacitātes
paaugstināšana efektīvas novada
izaugsmes veicināšanai.
• Decentralizēta pieejas īstenošana
novadu pārvaldības un attīstības
jautājumos.
• Balvu Digitālā inovāciju centra izveide
ar mērķi atbalstīt uzņēmējus IT,
mārketinga un projektu izstrādes
jomās perspektīvai uzņēmējdarbības
attīstībai un iekļūšanai pasaules tirgū
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

7.maijā plkst. 11:00 Biedrība
„RITINEITIS”
projekta
“Iepazīsti
sevi Ziemeļlatgalē” ietvaros aicina
tiešsaistē piedalīties Ideju pieturā
“Kā dzīvot un redzēt savādāk”.
Pieslēgšanās: ej.uz/a9au , parole: 123.
8.maijā no plkst.9:00 Balvos,
laukumā pie kultūras nama notiks
tradicionālais zaļais jeb Lauku labumu
tirdziņš un laukumā gar kultūras
nama DA fasādi notiks Stādu mini
tirdziņš, kurā varēs iegādāties vasaras
puķu, ziemciešu, dārzeņu stādus, kā
arī augļu kokus un krūmus.
15.maijā plkst. 10:00 Ievērojot
datu
aizsardzības
regulu
un
epidemioloģisko
situāciju
valstī,
Ģimenes dienā ģimenes, kurās bērni
dzimuši 2019.un 2020.gadā un bērni
deklarēti Balvu novadā, var saņemt
Baltās zeķītes un piemiņas balvu
Kultūras un atpūtas centra laukumā.
Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.
Vēlāk dāvanu būs iespējams saņemt

TILŽAS PAGASTS

Balvu Kultūras un atpūtas centrā līdz
2021.gada 22.jūnijam.
Līdz 22.maijam Balvu Kultūras
un atpūtas centrā skatāmas divas
izstādes – autorleļļu izstāde “Satiecies
ar lellēm no Aizkraukles, Mālupes
un Gulbenes” un austo šaļļu izstāde
“Man akmeņainais ceļš pie dieva”.
Darba dienās izstādes skatāmas pēc
iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.
64521976, 26309760, sestdienās no
plkst. 10:00 līdz 15:00, bet svētdienās
no plkst. 13:00 līdz 17:00.
“Mākslas dienu 2021” izstāde
“Pieskāriens
laikam”
Daugavpils
Marka
Rotko
Mākslas
centra
kolekcijas darbi virtuāli skatāmi
www.balvumakslasskola.lv

10.maijā
plkst.17:00
Maija
dziedājumi Akmeņrūčos.
15.maijā Pavasara tirgus Tilžā.
Tirgošanās vietu skaits ir ierobežots.
Tirgotājiem iepriekšējā pieteikšanās
pagasta pārvaldē, zvanot uz tel.
26190244, 27870251.
17.maijā
plkst.17:00
Maija
dziedājumi Kāpessila katoļu kapos.
24.maijā
plkst.17:00
Maija
dziedājumi Tilžas kapos.
30.maijā
plkst.13:30
Maija
dziedājumi Tilžas katoļu baznīcas
dārzā.
Maijā katru darba dienu no
plkst. 10:00 līdz 14:00 Tilžas Kultūras
namā
izstāde-pārdošana
“Rokas
darba nebijās”. Vienlaicīgi izstādi var
apmeklēt 1 persona. Pieteikšanās pa
tālr. 27870251.

BALVU PAGASTS

19.maijā plkst. 17:30 Nūjošanas
nodarbība pie Sporta halles. Iepriekšēja
pieteikšanās pie nūjošanas instruktores
Intas
Ozolas,
tālr.
26552423.
Dalība nodarbībās bezmaksas.

VECTILŽAS PAGASTS

dziedājumi pie kruciﬁksiem.
16.maijā plkst. 15:00 Ranguču
kapos folkloras kopas “Saime”
dziedājumi pie kruciﬁksiem.
23.maijā plkst. 15:00 Sudarbes
kapos folkloras kopas “Saime”
dziedājumi pie kruciﬁksiem.
30.maijā plkst. 15:00 Lutenānu
kapos folkloras kopas “Saime”
dziedājumi pie kruciﬁksiem.
Vectilžas sporta un atpūtas centrā
no 4.-30.maijam izstāde no māmiņu,
vecmāmiņu pūra “Es pyureņu izlūcieju
devenim styureišīm”. Izstādi var
apskatīties pirmdien un piektdien
no plkst. 10:00 – 12:00.

VĪKSNAS PAGASTS

Vīksnas Tautas nams piedāvā
virtuāli Tautas nama Facebook
lapā apskatīt Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstādi “Dažādais
pastelis”, skolotāja Olga Reče.

9.maijā plkst. 15:00 Pie Malvīnes
mājas folkloras kopas “Saime”
Aicina saņemt Baltās zeķītes

Informācija topošo Balvu Mūzikas
skolas audzēkņu vecākiem

Ievērojot datu aizsardzības regulu un
epidemioloģisko situāciju valstī,
Ģimenes dienā, 15.maijā, laikā no plkst.
10.00-15.00 ģimenes, kurās bērni dzimuši 2019.
un 2020.gadā un bērni deklarēti Balvu novadā,
lūdzam saņemt Baltās zeķītes un piemiņas balvu
Kultūras un atpūtas centra laukumā.
Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.
Vēlāk dāvanu būs iespējams saņemt Balvu
Kultūras un atpūtas centrā līdz 2021.gada
22.jūnijam.

Ja nākamajā 2021./2022.mācību gadā Jūsu
bērns plāno apmeklēt Balvu Mūzikas skolu,
iestājoties kādā no piedāvātajām mācību
programmām: Klavierspēle, Vijoles spēle, Kora
klase, Akordeona spēle, Trompetes spēle,
Eifonija spēle, Trombona spēle, Tubas spēle,
Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle,
Sitaminstrumentu spēle, lūgums aizpildiet
elektronisko iesnieguma anketu, kura pieejama
Balvu novada pašvaldības mājas lapā http://
balvi.lv/izglitiba/izglitibas-iestades/profesionalasievirzes-izglitiba/balvu-muzikas-skola, https://
www.facebook.com/balvimuz vai /https://forms.
gle/13f6njrfV4SeMUHN7
Pandēmija kādreiz beigsies, bet mūzika
nekad!

Informācija vecākiem, vecvecākiem un
pedagogiem
2020. gadā likumdevējs Bērnu tiesību
aizsardzības likumā ir veicis grozījumus. Tagad
arī bērniem pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas ir
paredzēta administratīvā atbildība par alkohola,
tabakas, enerģijas dzērienu un citu apreibinošu vielu
lietošanu.
Pētījuma dati liecina, ka daudzmaz regulāra
alkohola lietošanas pieredze (40 un vairāk reizes
dzīves laikā) ir aptuveni katram trešajam (35%)
15–16 gadus vecam jaunietim (Sabiedrības veselības
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 33.lpp).
Valmierietis Ēriks Eglītis, analizējot pieejamos datus,
atzīst, ka līdz šim paveiktais mērķi nav sasniedzis.
Tāpēc viņš piedāvā informatīvu materiālu vecākiem,
vecvecākiem un pedagogiem šī jautājuma risināšanā.
Tas ir pieejams Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv sadaļā Aktualitātes.
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