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

BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAI 90
Skolas jubileja šogad, 28.maijā, tika

Šaicāne izveidoja video stāstu, kurš

svinēta neierasti- platformā Zoom.

tika demonstrēts pasākuma laikā.

Skolas saime svētkiem gatavojās visu

Savukārt

mācību gadu. Tika realizētas vairākas

ierosināja

iniciatīvas, kas vairoja svētku prieku,

kurā

raisīja lepnumu par savu skolu, ļāva

sirdsmīlestību. Ikviens Balvu Valsts

katram sniegt savu artavu svētku

ģimnāzijas

tapšanā

tehniskais darbinieks tika aicināts

dziļāk

iepazīt

skolas

vēstures lappuses.

izkrāsot

Direktores vietniece audzināšanas
jomā

ierosināja

katrs

veidot

vienu

pašpārvalde
dāvanu

varētu

ieguldīt

skolēns,
un

savu

skolotājs

nogādāt

puzles

skolai,

uz

gabaliņu,

un

skolu
kurus

stendus,

skolotājas Daina un Indra apkopoja

kuros būtu apkopota skolas vēsture

skaitlī 90. Tas rotā ģimnāziju un

desmitgadēs.

skolotāja

atgādina par skolas apaļo jubileju.

Irēna Šaicāne ar prieku atsaucās šim

Otra skolēnu pašpārvaldes iniciatīva,

aicinājumam un visa mācību gada

gatavojoties

garumā atlasīja, un apkopoja skolas

papildināt

vēstures faktus, un kopā ar savu meitu,

portretu galeriju ar bijušo Balvu Valsts

Balvu Valsts ģimnāzijas absolventi

ģimnāzijas

skolēnu

Lieni

prezidentu

atmiņām

Vēstures

Šaicāni,

izveidoja

grafisko

skolas

jubilejai,

skolēnu

bija

pašpārvaldes
pašpārvaldes
un

spēka

dizainu deviņiem stendiem. Izveidotie

vārdiem.

stendi skolas jubilejas svinību laikā

jautājumi, uzmeklēti septiņpadsmit

bija apskatāmi skolas iekšpagalmā,

bijušie

bet turpmāk rotās skolas gaiteņa

atbildes apkopotas un noformētas

sienas. Skolotāja Irēna, izmantojot

ģimnāzijas absolventes Elīnas Kalniņas

apkopotos

dizaina rāmīšos. Skolēnu pašpārvaldes

materiālus,

izveidoja

Tika

izveidoti

prezidenti,

un

aptaujas
saņemtās

arī interesantas vēstures stundas,

dalībniece

lai

direktores vietnieku IT jomā Arni

padziļinātu

par

ģimnāzijas

skolēnu
un

zināšanas

Balvu

Krista

Arule

kopā

ar

vēsturi.

Stucku izveidoja video stāstu par šīm

Lai ģimnāzijas virtuālās jubilejas viesi

aktivitātēm, lai skolas jubilejas viesi un

varētu iepazīties ar skolas vēsturi

bijušie pašpārvaldes prezidenti varētu

desmitgadēs, skolotāja Irēna un Liene

novērtēt skaistā kopdarba rezultātu.

2021.GADA 5.JŪNIJA PAŠVALDĪBU
VĒLĒŠANU REZULTĀTI
44.pantu un Balvu novada Vēlēšanu komisijas 2021.gada 6.jūnija lēmumu ir
apstiprināti 2021.gada 5.jūnija vēlēšanu rezultāti un noteikts, ka Balvu novada
domē ievēlēti deputāti (alfabēta secībā):
Vārds, uzvārds

Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubilejas svētku sajūta turpinājās 29. maija vakarā,
kad skolas ēka iemirdzējās neparastā krāšņumā, priecējot ikvienu balvenieti un liekot
sajust īpašu svētku prieku.
Īpašu

svētku

jubilejas

noskaņu

pasākuma

radīja

moderators

aktieris Rihards Lepers, kurš jubilejas

Saraksta nosaukums

priekšnesumiem.

dāvināja skolai jubilejā.

Esam patiesi priecīgi, ka skolas

šodien, kuru veidoja skolas vadības

Aigars Pušpurs, kurš arī ir absolvējis

komanda, sadarbojoties ar ģimnāzijas

Balvu Valsts ģimnāziju. Priekšsēdētājs

absolventu Salvi Masu un 12. klases

pasniedza

skolēnu Dāvi Bisenieku.

Balvu

novada

domes

Keiša, Krista Arule, Jānis Bikaviņš,

Dominikam Svarinskim un Viktoram

Roberts un Ričards Ķirsoni, Agrita

Šļuncevam, kā arī tagadējai Balvu

Prole, Ketija Rakstiņa, Nadīna Magone,

Valsts ģimnāzijas direktorei Inesei

Angelīna Krivošejeva un skolotājas

Paiderei. Atzinības rakstus saņēma

– Aija Nagle un Anastasija Ločmele –

arī bijusī Balvu Valsts ģimnāzijas

valsts un skolas himnai ļāva skanēt

skolotāja Veronika Spridzāne, Balvu

īpaši krāšņi, bet skolotāja Arņa Stuckas

Valsts ģimnāzijas direktores vietniece

un Kristiāna Boktas iedvesmojošie

izglītības jomā Ināra Konivale un

video lieliski papildināja skanējumu.

ģimnāzijas

4.

Marija DUĻBINSKA

LATGALES PARTIJA

Šaicāne.

5.

Sandra KAPTEINE

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

6.

Sandra KINDZULE

Latvijas Zaļā partija

7.

Sergejs MAKSIMOVS

LATGALES PARTIJA

11.

Aigars PUŠPURS

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

12.

Egons SALMANIS

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

13.

Imants SLIŠĀNS

LATGALES PARTIJA

14.

Jānis TRUPOVNIEKS

Latvijas Zaļā partija

15.

Jānis VANCĀNS

LATGALES PARTIJA

Skolas muzikālie jaunieši Sigita

direktoriem

Valsts

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irēna

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

arī

priekšsēdētājs

domes

LATGALES PARTIJA

Svetlana PAVLOVSKA

raudzījāmies

pašvaldības

Ruta CIBULE

10.

lepnumu

videostāstā par Balvu Valsts ģimnāziju

3.

LATGALES PARTIJA

Ar

jubilejas viesu vidū bija arī Balvu novada

Jaunā konservatīvā partija

Andris MEŽALS

darbiniekiem par nesavtīgo darbu.

mīlestību veidoto video, ko jaunietis

Aldis BUKŠS

9.

un

fragmentu lasījumiem un muzikāliem

2.

Latvijai!”-

kolektīvam

Īpaši priecīgi bija vērot skolas

klātesošos
atmiņu

LATGALES PARTIJA

Nacionālā apvienība “Visu
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

skolotāju

absolventa Kristiāna Boktas ar patiesu

priecēja

absolventu

Līna BAROVSKA

Aija MEŽALE

pateicās

ar

skolas

1.

8.

direktoru ieguldījumu skolas attīstībā,

stāstu

pasākumā

Atzinības rakstus bijušajiem Balvu

Saskaņā ar Republikas pilsētas un domes, novada domes vēlēšanu likuma

N.p.k.

Foto no BVĢ arhīva.

un

skolēnu
veidot

Svētku sajūtas turpinājās 29. maija
vakarā, kad skolas ēka iemirdzējās

sporta

neparastā krāšņumā, priecējot ikvienu

pārvaldes vadītāja Inta Kaļva sveica

balvenieti un liekot sajust īpašu svētku

klātesošos jubilejā un izteica patiesu

prieku. Paldies Ivaram Saidem un viņa

lepnumu par skolas sakārtoto vidi,

komandai par profesionālo darbu,

talantīgajiem skolēniem un zinošo,

paldies skolotājam Arnim Stuckam un

radošo un mērķtiecīgo ģimnāzijas

Kristiānam Boktam par vizualizācijām

saimi.

uz skolas ārsienas!

Izglītības

kultūras

un

Klātesošos uzrunāja un svētības

Paldies

ikvienam

skolotājam,

vārdus teica arī Balvu Romas katoļu

skolas tehniskajam darbiniekam un

draudzes prāvests Mārtiņš Klušs un

skolēnam par līdzdalību un ieguldīto

ģimnāzijas padomes ilggadējā vadītāja

darbu ģimnāzijas 90 gadu jubilejas

Aija Mežale.

svinību organizēšanā!

Ģimnāzijas direktore savā uzrunā

Lai svētku prieks vēl ilgi saglabājas

šķetināja skolas vēstures spilgtākos

ikviena sirdī, kas Balvu Valsts ģimnāziju

dzīparus

sauc par savējo!

un

izcēla

bijušo

skolas

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 10.jūnijs

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
5.maijā notika Balvu novada
domes ārkārtas sēde. Tā notika
attālināti, un tajā piedalījās 12
deputāti – Aigars Pušpurs, Pēteris
Kalniņš, Egons Salmanis, Aija Mežale,
Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Svetlana
Pavlovska, Aivars Kindzuls, Vilnis
Dzenis, Sandra Kindzule, Jānis Zakarīts,
Ivans Baranovs. Tika izskatīti kopumā
5 darba kārtības jautājumi.
Par
nomas
tiesību
izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas
līgumu slēgšanu
Ārkārtas domes sēdē deputāti
apstiprināja Balvu novada pašvaldībai
piekritīgā
nekustamā
īpašuma
“Dižlazdas”, Balvu pagastā, kas sastāv
no zemes vienības daļas 1,91 ha platībā,
administratīvā ēka 348,6 m2 platībā,
1466 m3 būvtilpumā, 8,7 m augstumā,
11 976 m2 asfaltbetona laukumu un
atklātu ārējo ugunsdzēsības ūdens

rezervuāru 830 m3 tilpumā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju juridisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 20
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 295,51 bez PVN mēnesī.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgā
nekustamā
īpašuma “Dižlazdas”, Balvu pagastā,
zemes vienības daļas 1,83 ha platībā
apbūves nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, ar kuru tiks slēgts
apbūves tiesību nomas līgums uz 20
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 181,13 bez PVN mēnesī.
Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Par nomas tiesības izsoles
organizēšanu,
sākumcenas
un
izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ārkārtas domes sēdē deputāti
lēma rīkot Balvu novada pašvaldības
multifunkcionālo ēku kompleksa,
Brīvības ielā 1 K, Balvos,
zemes
vienības daļas 23560 m² platībā,
(t.sk. Ražošanas ēkas Nr.1 – 600 m²
platībā; Ražošanas ēkas Nr.2 – 672
m² platībā; Noliktavas ēkas Nr.3.1.
– 1000 m² platībā; Noliktavas ēkas
Nr.3.2. – 1000 m² platībā; Noliktavas
ēkas Nr.3.3. – 1000 m² platībā), nomas
tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu
soli, apstiprinot nomas objekta nomas
maksas nosacīto sākumcenu – EUR
2923,20 mēnesī, bez PVN, un nomas
tiesību izsoles noteikumu projektu.
Par atļaujas izsniegšanu
Deputāti lēma izsniegt juridiskai
personai bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju uz laiku līdz
2045.gada 15.jūlijam, smilts – grants
un smilts ieguvei atradnē „Augstasils

II”, kas atrodas Briežuciema pagastā,
pēc valsts nodevas – EUR 142,29
samaksas.
Par
investīciju
projekta
pieteikuma iesniegšanu
Ārkārtas
domes
sēdē
lēma
iesniegt
Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijā
projekta “Transporta infrastruktūras
sakārtošana Balvu pilsētā” pieteikumu
uz valsts atbalstu kā augstas gatavības
pašvaldību investīciju projektu, un
apstiprināja projekta kopējās izmaksas
EUR 590 000,00, t.sk. EUR 501 500,00
ir 85% valsts atbalsts, EUR 88 500,00
ir 15% pašvaldības atbalsts. Investīciju
projekta apstiprināšanas gadījumā
noteikt
realizāciju
2021.gadā,
nodrošināt līdzfinansējumu projektam
15% apmērā no projekta izmaksām
EUR 88 500,00 no pašvaldības 2021.
gada budžeta.

ierīcības
projekta
apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Vidzemes
iela 9, Balvos, Balvu novadā” (sēdes
protokols Nr.6, 1.§), izsakot lēmuma
3.punktu šādā redakcijā: “3. Zemes
vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
3801 001 0600 piešķirt adresi Vidzemes
iela 9F, Balvi, Balvu nov,, LV-4501,
un noteikt lietošanas mērķi – 0601
“individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
Par domes lēmuma atcelšanu
Domes sēdē lēma atcelt Balvu
novada Domes 2010.gada 11.marta
lēmumu “Par grozījumiem Balvu rajona
Bērzkalnes pagasta padomes 2008.
gada 17.septembra lēmumā “Par lauku
apvidus zemes piekritību Bērzkalnes
pašvaldībai
un
lauku
apvidus
zemes nodošanu zemes reformas
pabeigšanai””, un noteica, ka zemes
vienība 1,7 ha platībā, ir zeme, par
kuru nav pieņemts lēmums par zemes
piederību, piekritību vai izmantošanu
zemes reformas pabeigšanai.
Par pirmsskolas izglītības iestādes
attīstības plāna apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
Balvu
pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Sienāzītis” Attīstības plānu 2021./2022.2023./2024.m.g.
Par
Balvu
novada
Domes
Atzinības raksta piešķiršanu
Domes sēdē piešķīra Balvu novada
Domes Atzinības rakstu Balvu Valsts
ģimnāzijas direktorei Inesei Paiderei
par profesionālu, inovatīvu darbu
skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības
procesa organizēšanu un sakarā ar
Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubileju;
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājai Irēnai
Šaicānei par profesionālu un ilggadēju
pedagoģisko un metodisko darbu Balvu
Valsts ģimnāzijā, sagatavojot skolēnus
starpnovadu un valsts olimpiādēm,
realizējot profesionālās pilnveides kursu
programmas Latvijas skolu pedagogiem,
par ieguldījumu muzejpedagoģiskajā
darbā, novada izglītības jomas attīstībā
un
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā; bijušajam Balvu Valsts
ģimnāzijas
direktoram
Viktoram
Šļuncevam par ieguldījumu skolas
renovācijas īstenošanā un Valsts
ģimnāzijas statusa iegūšanā; bijušajam
Balvu Valsts ģimnāzijas direktoram

Dominikam Svarinskim par mūža
ieguldījumu pedagoģiskajā un vadības
darbā, par augstu profesionalitāti skolas
izaugsmes veicināšanā; bijušajai Balvu
Valsts ģimnāzijas skolotājai Veronikai
Spridzānei par profesionālu un ilggadēju
pedagoģisko un audzināšanas darbu
Balvu Valsts ģimnāzijā, sagatavojot
skolēnus
konkursiem
un
valsts
olimpiādēm, audzinātāju metodiskās
apvienības vadīšanu, kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un sakarā ar
Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubileju;
Balvu Valsts ģimnāzijas direktores
vietniecei
izglītības
jomā
Inārai
Konivalei par ilggadēju un profesionālu
pedagoģisko un metodisko darbu
Balvu Valsts ģimnāzijā, sagatavojot
skolēnus konkursiem un olimpiādēm,
godprātīgu audzināšanas pienākumu
veikšanu novada izglītības jomas
attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un sakarā ar Balvu Valsts
ģimnāzijas 90 gadu jubileju.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Attālinātajā domes sēdē apstiprināja
zemes ierīcības projektu nekustamo
īpašumu „Mazcaunītes”, “Briežusala”,
“Lieknītes” un “Stūrīši” Krišjāņu pagastā
robežu pārkārtošanai.
Par
platību
precizēšanu
pašvaldībai piekritīgajām zemes
vienībām
Deputāti lēma precizēt platību trīs
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām
zemes vienībām Bērzkalnes pagastā, trīs
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām
zemes vienībām Balvu pagastā, trīs
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām
zemes vienībām Vīksnas pagastā un trim
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām
zemes vienībām Vectilžas pagastā, kā arī
lēma precizēt platību un konfigurāciju
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Tilžas pagastā.
Par
platības
precizēšanu
privātpersonai piederošajai zemes
vienībai
Attālinātajā domes sēdē precizēja
platību privātpersonai piederošajai
zemes vienībai Tilžas pagastā no 1,0 ha
uz 1,78 ha.
Par
pamatlīdzekļa
vērtības
atzīšanu

Domes sēdē deputāti atzina
nekustamā īpašuma “Kažociņi”, Vīksnas
pagastā, 13,9 ha platībā (meža platība
2,13 ha) mežaudzes vērtību EUR 439,00.
Par zemes vienības nodošanu
atsavināšanai
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu Raiņa ielā 47A,
Balvos, kas sastāv no vienas zemes
vienības 0,1352 ha platībā, kas pēc
izsoles noteikumu apstiprināšanas tiks
nodots izsolei.
Par
nekustamo
īpašumu
nodošanu atsavināšanai
Domes
sēdē
lēma
nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Zaļbirze”, Krišjāņu pagastā, kas sastāv
no vienas zemes vienības 6,0328
ha platībā, kas pēc tirgus vērtības
noteikšanas tiks atsavināts bijušajam
lietotājam.
Attālinātajā domes sēdē lēma atdalīt
no Balvu novada pašvaldībai piekrītošā
zemes īpašuma zemes vienību 2,3
ha platībā un zemes vienību 1,1258
ha platībā, atdalītās zemes vienības
apvienot vienā zemes vienībā 3,4258
ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu,
un piešķirt nosaukumu “Avoti”, un
nodot atsavināšanai minēto nekustamo
īpašumu, kas pēc izsoles noteikumu
apstiprināšanas tiks nodots izsolei.
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.17
Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene,
Kubulu pagasts, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 50,9 m2 platībā un kopīpašuma
5090/145450
domājamām
daļām
no daudzdzīvokļu mājas un zemes
atbilstoši domājamām daļām 0,0111
ha platībā, kas pēc izsoles noteikumu
apstiprināšanas tiks nodots izsolei.
Attālinātajā domes sēdē lēma
atkārtoti
atsavināt,
samazinot
sākumcenu līdz 20 procentiem, atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.22
Partizānu ielā 36, Balvos. Sīkāk ar izsoli
var iepazīties šī izdevuma 7.lpp.
Par
nekustamo
īpašumu
atsavināšanu
Domes sēdē lēma atsavināt fiziskai
personai nekustamo īpašumu “Nordeki
1”, Balvu pagastā, kas sastāv no zemes

DOMES SĒDE
27.maijā
notika kārtējā Balvu
novada domes sēde. Tā notika attālināti,
un tajā piedalījās 13 deputāti – Aigars
Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons
Salmanis, Aivars Kindzuls, Svetlana
Pavlovska, Vilnis Dzenis, Aija Mežale,
Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra
Kindzule, Tālis Korlašs, Ivans Baranovs.
Tika izskatīti kopumā 66 darba kārtības
jautājumi.
Par saistošajiem noteikumiem
Attālinātajā domes sēdē pieņēma
saistošo
noteikumu
Nr.6/2021
“Grozījumi Balvu novada Domes
2015.gada 12. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2015 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā””
projektu.
Esošajos
saistošajos
noteikumos
atbilstoši
Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumam un Ministru kabineta 2020.
gada 17.decembra noteikumiem Nr.
809 “Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās
situācijas
izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu”
nepieciešams
izmainīt
terminus,
precizēt sociālās palīdzības pabalstu
veidus un izteikt IV.nodaļu “Pabalsts
garantētā
minimālā
ienākuma
līmeņa nodrošināšanai” un V. nodaļu
“Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts” jaunā
redakcijā, atbilstoši grozījumiem ārējos
normatīvajos aktos.
Domes sēdē pieņēma saistošo
noteikumu Nr.7/2021 „Grozījumi Balvu
novada Domes 2015.gada 12.marta
saistošajos noteikumos Nr.10/2015
“Par papildus palīdzību Balvu novadā””
projektu.
Esošajos
saistošajos
noteikumos
atbilstoši
Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumam un Ministru kabineta 2020.
gada
17.decembra
noteikumiem
Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās
situācijas
izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu”
nepieciešams precizēt terminus, mainīt
nosaukumu, izslēgt III1.nodaļu “Dzīvokļa
(mājokļa) pabalsts pensionāriem un
personām ar invaliditāti”, atbilstoši
grozījumiem ārējos normatīvajos aktos.
Par grozījumiem domes lēmumā
Attālinātajā domes sēdē lēma izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes 2021.
gada 22.aprīļa lēmumā „ Par zemes

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 10.jūnijs
vienības ar kopējo platību 0.1589
ha, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas cenu EUR 1737,00 un
nomaksas termiņu – 1 gads no līguma
noslēgšanas dienas.
Deputāti lēma atsavināt fiziskai
personai nekustamo īpašumu Jaunā iela
5, Vīksnā, kas sastāv no zemes vienības
ar kopējo platību 0.1566 ha, nosakot
nekustamā īpašuma atsavināšanas
cenu EUR 935,00.
Domes sēdē lēma atsavināt fiziskai
personai nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr.13 “Jasmīni”, Egļuciemā, Lazdulejas
pagastā, kas sastāv no četru istabu
dzīvokļa 72.5 m2 platībā un kopīpašuma
725/11718 domājamajām daļām no
dzīvojamās mājas un zemes – atbilstoši
domājamajām daļām 0.0179 ha
platībā, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 2200,00 un
nomaksas termiņu – 3 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Par
pašvaldībai
piekritīgo
nekustamo
īpašumu
nodošanu
atsavināšanai
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
nekustamo
īpašumu
„Ābelaine”,
Krišjāņu pagastā, kas sastāv no trijām
zemes vienībām 2,7 ha platībā, 3,9218
ha platībā un 0,8 ha platībā, kas
pēc tirgus vērtības noteikšanas tiks
atsavināts bijušajam lietotājam.
Domes
sēdē
lēma
piešķirt
nosaukumu
“Mežzīlītes”
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajam
nekustamajam īpašumam Bērzpils
pagastā un nodot minēto nekustamo
īpašumu, kas sastāv no divām zemes
vienībām 1,5747 ha platībā un 1,3633
ha platībā, atsavināšanai, kas pēc tirgus
vērtības noteikšanas tiks atsavināts
bijušajam lietotājam.
Attālinātajā domes sēdē lēma
atzīt par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo starpgabalu zemes vienību
Vectilžas pagastā 3,0 ha platībā,
piešķirt
nosaukumu
“Akmeņi”,
reģistrēt zemesgrāmatā uz Balvu
novada pašvaldības vārda un nodot
atsavināšanai
minēto
nekustamo
īpašumu, kas pēc izsoles noteikumu
apstiprināšanas tiks nodots izsolei.
Par rezerves zemes fonda zemes
vienību piekritību pašvaldībai un
nodošanu atsavināšanai
Deputāti atbalstīja lēmumprojektu
atzīt par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo zemi zemes vienību Balvu
pagastā 1,02 ha platībā, piešķirt
nosaukumu
“Stūrīši”,
reģistrēt
zemesgrāmatā un nodot atsavināšanai
minēto nekustamo īpašumu, kas pēc
izsoles noteikumu apstiprināšanas tiks
nodots izsolei.
Domes
sēdē
atbalstīja
lēmumprojektu atzīt par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgo zemi zemes
vienību Kubulu pagastā 4,4 ha platībā,
reģistrēt zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības vārda nekustamo īpašumu
“Dumbrāji” un nodot atsavināšanai
minēto nekustamo īpašumu, kas pēc
izsoles noteikumu apstiprināšanas tiks
nodots izsolei.
Par rezerves zemes fonda un
īpašuma
tiesību
atjaunošanai
neizmantoto
zemes
vienību
piekritību pašvaldībai un zemes
vienību apvienošanu
Deputāti lēma atzīt par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgo zemi īpašuma
tiesību
atjaunošanai
neizmantoto

“Vienoti komandā, vienoti futbolā
(12.07.-16.07.) – EUR 30,00, Balvu
sākumskolas nometne “Raibās dienas”
(07.06.-18.06.) – EUR 30,00, Balvu
Mūzikas skolas nometne “Dziedot
dzimu, dziedot augu” (19.07.-24.07.) –
EUR 20,00, Tilžas vidusskolas nometne
“Nāc sadziedāt” (05.07.-10.07.) – 15,00
EUR, Tilžas vidusskolas nometne “Tilžas
dārgumu lāde” (02.08.-06.08.) – EUR
18,00, Tilžas vidusskolas nometne “Es
– dabas draugs” (09.08.-13.08.) – EUR
15,00, Zaigas Kozlovskas nometne
“Pa pēdām” (06.07. – 10.07.) – EUR
51,00, Zaigas Kozlovskas nometne “Pa
pēdām” (03.08. – 07.08.) – EUR 51,00,
Biedrības “Balvu Karate klubs” nometne
“Vārnienes republika” (03.08. – 07.08.) –
EUR 75,00.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Domes sēdē apstiprināja nekustamā
īpašuma dzīvokļa Nr.46 Pilsoņu ielā 31,
Balvos, kas sastāv no divistabu dzīvokļa
46.5 m2 platībā, izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju fizisku personu,
kura
iegādājās
augstāk
minēto
nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto
augstāko cenu EUR 4678,00, un noteica
nomaksas termiņu – 3 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Deputāti apstiprināja nekustamā
īpašuma dzīvokļa Nr.1 Bērzpils ielā
19A, Balvos, kas sastāv no vienistabu
dzīvokļa 18.7 m2 platībā un palīgēkas
atbilstoši domājamajām daļām 7.99
m2 platībā, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju fizisku personu, kura
iegādājās augstāk minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 2621,00.
Domes sēdē apstiprināja nekustamā
īpašuma “Jaunvārpas”, Vectilžas pagastā,
kas sastāv no zemes vienības 3.6 ha
platībā, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju fizisku personu, kura
iegādājās augstāk minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 6880,00.
Par pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību iznomāšanu
Domes sēdē lēma nodot nomai
Balvu novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību Kubulu pagastā, divas
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvu pagastā un divas
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvos. Sīkāk ar izsolēm
var iepazīties šī izdevuma 7.lpp.
Par nomas tiesību izsoļu rezultātu
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Vīksnas pagastā 3,8 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 385,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Vīksnas pagastā 4,4 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 515,00 PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Krišjāņu pagastā 3,6 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6

zemes vienību Balvu pagastā 0,7003
ha platībā un atzīt par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgo zemi rezerves
zemes fonda zemes vienību Balvu
pagastā 2,0849 ha platībā, un apvienot
minētās pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības, veidojot jaunu zemes vienību,
kurai noteica zemes lietošanas mērķi
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, un atzina to
par pašvaldībai piekritīgo zemi zemes
vienību 3,4512 ha platībā.
Par zemes nomu un zemes nomas
līguma pagarināšanu
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar trim fiziskām
personām Krišjāņu pagastā, ar fizisku
personu Tilžas pagastā un ar juridisku
personu Balvos, kā arī lēma pagarināt
zemes nomas līgumu ar fizisku personu
Tilžas pagastā.
Par nekustamo īpašumu sadali
Deputāti atbalstīja lēmumu atļaut
sadalīt divus nekustamos īpašumus
Tilžas pagastā, vienu nekustamo
īpašumu
Balvu
pagastā,
vienu
nekustamo īpašumu Vectilžas pagastā,
vienu nekustamo īpašumu Vīksnas
pagastā un vienu nekustamo īpašumu
Bērzpils pagastā.
Par nedzīvojamo telpu nomas
līguma pagarināšanu
Attālinātajā domes sēdē lēma
pagarināt 2016.gada 29.martā noslēgto
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar
juridisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Nr.66, Nr. 67, Nr.68, Nr.69, Nr.70,
Nr.71 un Nr.72 Brīvības ielā 47, Balvos,
161.2 m2 platībā nomu uz 10 gadiem,
nosakot nomas maksu 0,85 EUR/m2
mēnesī bez PVN.
Par nedzīvojamo telpu nodošanu
nomā
Attālinātajā domes sēdē lēma
iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās nedzīvojamās telpas - ēkā
“Bērnudārzs”, Vīksnas pagastā. Sīkāk ar
izsoli var iepazīties šī izdevuma 7.lpp.
Par nekustamo īpašumu atzīšanu
grāmatvedības bilancē
Domes
sēdē
lēma
atzīt
grāmatvedības bilancē nekustamos
īpašumus Balvu novadā - kapliču 24,80
m2 platībā Rudens ielā 1, Balvos, ar
kadastrālo vērtību EUR 508,00, katlu
māju 103,50 m2 platībā “Kurtuve”,
Briežuciema pagastā, ar kadastrālo
vērtību EUR 478,00, un ēku 124,70 m2
platībā Kalna ielā 9F, Kubulu pagastā, ar
kadastrālo vērtību EUR 1597,00.
Par
satiksmes
organizācijas
maiņu
Attālinātajā domes sēdē atbalstīja
lēmumu atļaut noņemt Dzirnavu
ielā 1 papildzīmi Nr. 849 “Cita
papildinformācija” ar tekstu “Izņemot
uz laiku līdz 15 min. ūdenstransporta
nogādāšanai ūdenī”.
Par dalības maksas noteikšanu
bērnu vasaras nometnēs
Deputāti noteica vecāku dalības
maksu (līdzfinansējumu) Balvu novada
pašvaldībā
organizētajās vasaras
nometnēs (vienai personai): Balvu
Bērnu un jauniešu centra nometne
„Krāsainā vasara” (09.08.-13.08.) – EUR
15,00, Balvu Sporta skolas nometne
“Futbols vasarā 3 (05.07.-09.07.) – EUR
30.00, Balvu Sporta skolas nometne
“Kopā jautrāk - 7” (12.07.-16.07.) – EUR
30.00, Balvu Sporta skolas nometne
3.

gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 227,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā 0,1540 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 33,00 bez PVN gadā.
Deputāti apstiprināja nedzīvojamās
telpas Nr.27 Vidzemes ielā 2B, Balvos,
47,7m2 platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgums uz 10 gadiem, nosakot
nedzīvojamo telpu nomas maksu EUR/
m2 1.31 par kvadrātmetru bez PVN
mēnesī.
Domes
sēdē
apstiprināja
nedzīvojamo telpu
Nr.9 un Nr.10
Partizānu ielā 66, Balvos, kopējā
platība 48,7 m2, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgums uz 10 gadiem, nosakot
nedzīvojamo telpu nomas maksu EUR/
m2 0.33 par kvadrātmetru bez PVN
mēnesī.
Deputāti apstiprināja nedzīvojamās
telpas Nr.11 dzīvoklī Nr.1 Jaunatnes
ielā 7, Krišjāņos, 8.1m2 platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru tiks
slēgts nomas līgums uz 10 gadiem,
nosakot nedzīvojamo telpu nomas
maksu EUR/m2 0.50 par kvadrātmetru
bez PVN mēnesī.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldības multifunkcionālo
ēku kompleksa, Brīvības ielā 1 K, zemes
vienības daļas 23560 m² platībā, (t.sk.
Ražošanas ēkas Nr.1 – 600 m² platībā;
Ražošanas ēkas Nr.2 – 672 m² platībā;
Noliktavas ēkas Nr.3.1. – 1000 m²
platībā; Noliktavas ēkas Nr.3.2. – 1000
m² platībā; Noliktavas ēkas Nr.3.3. –
1000 m² platībā), nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, ar kuru tiks slēgts
zemes nomas līgums uz 20 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
2923,20 bez PVN mēnesī.
Visi nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Par direktora funkciju deleģēšanu
Deputāti
atbalstīja
lēmumu
deleģēt Balvu novada pašvaldības
Pansionāta „Balvi” sociālā darba un
aprūpes struktūrvienības vadītājam
un
saimniecības
struktūrvienības
vadītājam (sociālā darba un aprūpes
struktūrvienības vadītāja prombūtnes
laikā) Pansionāta „Balvi” direktora
pienākumus, kas saistās ar līgumu
slēgšanu,
administratīvo
aktu
sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības,
kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju
izpildi, attiecībā uz S.K.
Par atbrīvošanu no direktora
amata
Domes
sēdē
lēma
atbrīvot
Uldi Sprudzānu, no Balvu novada
pašvaldības
aģentūras
“SAN-TEX”
direktora amata ar 2021.gada 28.jūniju
(pēdējā darba diena) pamatojoties uz
LR Darba likuma 100.panta pirmo daļu
(darbinieka uzteikums).
Par
aizņēmumiem
projektu
īstenošanai un realizācijai
Deputāti lēma ņemt ilgtermiņa
Turpinājums 7.lpp.

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 10.jūnijs

BALVU MŪZIKAS SKOLAS
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANA
1.jūnijā Balvu novada pašvaldība
parakstīja vienošanos
ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)
par
projekta
Nr.4.2.2.0/20/I/028
“Balvu
Mūzikas
skolas
ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanu.
Šī projekta mērķis ir samazināt
primārās enerģijas patēriņu, veicot
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus Balvu Mūzikas skolas ēkā.
Projekta rezultātā tiks veikti
ieguldījumi Mūzikas skolas ēkā
atbilstoši
pašvaldības
attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm,
kā rezultātā tiks samazināts primārās
enerģijas
patēriņš,
sekmējot
energoefektivitātes paaugstināšanos

un

PROJEKTS „ZIVJU RESURSU
PAVAIROŠANA BALVU NOVADA
EZEROS 2021.GADĀ”

pašvaldības

Valsts

izdevumu

„Zivju

samazināšanās par siltumenerģiju.

atbalsta

resursu

pasākuma

pavairošana

Tirgus izpētes rezultātā zandartu

atražošana

telpu

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības

aktu

pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,

Projekta kopējās izmaksas EUR

zāles logu, kāpņu telpas logu, esošo

kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”

8107,00, kur Zivju fonda finansējums

ietvaros

EUR

plānots

siltināšanas

veikt

darbus,

apgaismojuma

atjaunošanu,

koka logu un ārdurvju nomaiņu, kā arī
bēniņu grīdas siltināšanu.

Balvu

ūdenstilpēs

• Sprogu ezerā - 4 800 gab.

ēkas

Projektā

publiskajās

un

• Pērkonu ezerā – 13 000 gab.;

novada

pašvaldība

iesniedza projekta pieteikumu. Zivju

Projekta kopējās izmaksas ir EUR

fonds aprīļa sēdē ir apstiprinājis

377423,60, no tām ir ERAF finansējums

Balvu novada pašvaldības projektu

EUR 174765,00.

„Zivju

resursu

pavairošana

Balvu

novada ezeros 2021.gadā”, Nr.21-0-

Andris Vrubļevskis,

mazuļu piegādi veiks ZS “Skaldas”.

6800,00

pašvaldības

un

Balvu

Balvu

novada

zandartu

mazuļu

pašvaldība

resursu

palielināšanu

sedz

transportēšanas

izmaksas.
Irēna Začeva,

Projekta mērķis - veikt mākslīgu
zivju

EUR

1307,00.

SOZF02-000063.

projektu koordinators

novada

līdzfinansējums

projektu vadītāja

Balvu

novada ezeros.
Projekta īstenošanas rezultātā arī
2021.gadā Balvu novada ezeros tiks

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA UZSĀK
PROJEKTA „DEGRADĒTO TERITORIJU
REVITALIZĀCIJA AUSTRUMU
PIEROBEŽĀ” ĪSTENOŠANU
Balvu
novada
pašvaldība
sadarbībā ar Viļakas novada domi
uzsākusi
Latgales
programmas
projekta
„Degradēto
teritoriju
revitalizācija Austrumu pierobežā”,
Nr.5.6.2.0/20/017 īstenošanu.
Projekta mērķis ir revitalizēt
degradētās teritorijas un izveidot
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšanai
nepieciešamo
infrastruktūru.
Projekta kopējās izmaksas EUR 584
672,70, no tām Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums EUR 454
388,77.
Projekta ietvaros:
• Balvu novada pašvaldība veiks
degradētās teritorijas revitalizāciju,
izkraušanās laukuma izbūvi Kubulos, Balvu ielas posma 0,63 km
garumā pārbūvi, gājēju ietves un
apgaismojuma izbūvi.
• Viļakas
novada
dome
veiks
degradētās teritorijas revitalizāciju
un angāra būvniecību Šķilbēnu pa-

ielaisti 26 800 gab. zandartu mazuļi:
• Balvu ezerā - 9 000 gab.;

ZIVJU FONDS PIEŠĶĪRIS FINANSĒJUMU
PROJEKTAM ”KVADRACIKLA IEGĀDE
ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAS
PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI”

gasta Šķilbanos.
Balvu novadā būvniecībā iesaistītās
personas:
• Būvdarbus veiks SIA „Riviera L”;
• Būvuzraudzību – SIA „R4F”,
• Autoruzraudzību
Projekts”,

–

kas

SIA

arī

„RK

Zivju fonds atbalstīja Balvu novada

izstrādāja

pašvaldības

būvprojektu.

iegāde

Balvu novada pašvaldības projekta
daļas plānotās izmaksas EUR 417
450,29, no tām Eiropas Reģionālās

zivju

466,02.

resursu

iegāde nodrošinās daudz efektīvāku
zivju resursu aizsardzības pasākumu

S0ZF03-000023.

īstenošanu Balvu novadā.

novada
novada

piekrastes

plānots pabeigt 2022.gadā.
par

materiāli tehnisko bāzi. Kvadracikla

pašvaldība
administratīvajā

teritorijā esošo publisko ezeru un

Kubulu pagastā Balvu ielā. Būvdarbus
Atvainojamies

“Kvadracikla
aizsardzības

veic

Tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi

projektu

pasākumu īstenošanai”, Nr. 21-00Balvu

attīstības fonda finansējums EUR 318

zonas

labiekārtošanu,

apsaimniekošanu,

radītajām

potenciāla

neērtībām, būvdarbu veikšanas laikā.

novada pašvaldība regulāri papildina

Zivju fonds projekta īstenošanai
piešķīra

finansējumu

EUR 8189,00.

zivsaimnieciskā

saglabāšanu

finansējums

Irēna Začeva,

un

projekta vadītāja

palielināšanu, sabiedrības pieejamības
nodrošināšanu, kā arī zivju resursu

Irēna Začeva,

aizsardzības pasākumus. Lai uzlabotu

projekta vadītāja

zivju resursu aizsardzības pasākumus,
nodrošinot ūdenstilpju pastiprinātu
kontroli un uzraudzību ikdienā, Balvu

NOBEIGUMAM TUVOJAS PROJEKTA “INVESTĪCIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS DAŽĀDOŠANAI UN
KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANAI BALVU NOVADĀ” ĪSTENOŠANĀ NOTIEKOŠIE BŪVDARBI
KRIŠJĀŅU UN BĒRZKALNES PAGASTOS
Noslēdzoties

papilddarbu

privāto investīciju apjomu reģionos,

Building”. Uz šo brīdi darbi ir paveikti

2017.gadam

iepirkumam, šā gada jūlijā varētu

veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības

aptuveni par 89%.

ekonomiskajai specializācijai.

tikt paveikti visi projektā plānotie

attīstībai

atbilstoši

pašvaldību

būvdarbi objektos Bērzkalnes pagasta

attīstības

programmās

noteiktajai

īpašumā
pagasta
būvē

“Veldrītes”
īpašumā
kas

Krišjāņu

Projekta

un balstoties uz vietējo uzņēmēju

konkurētspēju

un

iznomājamu

vajadzībām” īstenošanas noteikumi”

uzņēmējdarbību

Balvu

otrās projektu iesniegumu atlases

balstoties uz komersantu vajadzībām,

kārtas

izveidot

uz

sniegšanu

ietvaros

īstenojot

tuvākajā apkārtnē esošajām zemnieku

“Investīcijas

saimniecībām un SIA.

dažādošanai

un

uzlabošanai

Balvu

Aktivitātes tiek veiktas programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt

projektu

uzņēmējdarbības
konkurētspējas
novadā”

Nr.

3.3.1.0/17/I/038.

mērķis

ir

uzņēmējdarbības

nepieciešamo

4.

projektā

–

uzlabot

nodrošināt, ka labumu gūs vismaz 6
komersanti, kā arī piesaistīt investīcijas

novadā,
attīstībai

infrastruktūru,

jaunas

darbavietas

privāto

investīciju

attīstības

rezultāti

dažādotu

un

radīt

palielināt

apjomu,

veicot

ieguldījumus atbilstoši Balvu novada

Būvdarbus objektos veic SIA “LVS

Plānotie

teritoriju

radīt vismaz 12 jaunas darba vietas,

teritoriju ekonomiskajai specializācijai

orientēta

pakalpojumu

“Sistēmeksperts”.

kur

“Mežaine”,

komersantiem

infrastruktūru,
dažādu

un

Būvuzraudzību objektos veic SIA

noteiktajai

programmas

2011.-

vismaz EUR 720 674,00 apmērā.
Projektam

apstiprinātās

attiecināmās

izmaksas

847315,86,

tanī

finansējums – 72,1 %.

ir

EUR

skaitā

ERAF
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CIENĪJAMIE NOVADA IEDZĪVOTĀJI UN UZŅĒMĒJI!
JAUNIZVEIDOJAMĀ BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROCESOS IR SVARĪGS JŪSU
VIEDOKLIS!
Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā
jūtas, ko domā un vēlas mūsu iedzīvotāji
un uzņēmēji, lai apzinātu jaunās
pašvaldības darbības pilnveidošanas
virzienus un noskaidrotu Jūsu viedokli
par jaunizveidotā Balvu novada attīstības
iespējām,
tendencēm,
esošajām
problēmām
un
to
iespējamiem
risinājumiem.
Tādēļ iedzīvotāji un uzņēmēji
aicināti līdz š.g. 21. jūnijam aizpildīt
elektronisku
aptaujas
anketu,
sniedzot savu vērtējumu par dzīvi
novadā, pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti, pašvaldības darbu un novada
attīstības iespējām. Aptaujas anketu ir
iespējams aizpildīt arī drukātā veidā.
ANKETAS PIEEJAMAS:
Elektroniski:
• http://balvi.lv/novads/aktualitates;
• https://www.facebook.com/balvunovadapasvaldiba;
• vai skenējot QR kodu uz afišas pie
informācijas stendiem novadā.
Drukātā veidā anketu var saņemt
un aizpildīto aptaujas veidlapu lūdzam
nogādāt:
BALVOS:
• Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1a, 1.stāva pastkastītē;
• Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus
ielā 7;
• Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (San-tex
norēķinu centrā), Partizānu ielā 14;
• Balvu novada tūrisma informācijas
centrā, Brīvības iela 46;
• Sporta ielā 1, (Balvu novada Dzimt-

sarakstu nodaļa, Balvu novada
pašvaldības policija);
• Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 52.
PAGASTOS:
• Balvu pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
• Bērzpils pagasta pārvaldē un
bibliotēkā;
• Briežuciema pagasta pārvaldē un
bibliotēkā;
• Bērzkalnes pagasta pārvaldē un
bibliotēkā;
• Lazdulejas pagasta pārvaldē un
bibliotēkā;
• Kubulu
pagasta
pārvaldē
un
bibliotēkā;
• Krišjāņu pagasta pārvaldē un
bibliotēkā;
• Tilžas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
• Vectilžas pagasta pārvaldē un
bibliotēkā;
• Vīksnas pagasta pārvaldē un
bibliotēkā.
Papildus šai aptaujai ir izveidota
platforma balvi.tergis.lv, kas ir kā
papildus rīks pakalpojumu pieejamības
apzināšanai un to vajadzībām Balvu
novadā.
Interaktīvajā kartē ir iespēja norādīt,
kādi pakalpojumi konkrētās vietās būtu
vajadzīgi, kā arī ir dota iespēja sniegt
priekšlikumus, kas tiks izvērtēti un ņemti
vērā plānošanas dokumentu izstrādes
procesā.
Platformā priekšlikumu sniegšana
ir anonīma un to varēs izmantot visā
dokumentu izstrādes posmā. Pirms
darba uzsākšanas, aicinām ieskatīties
lietošanas pamācībā!

Dodies uz balvi.tergis.lv un piedalies
Balvu novada nākotnes veidošanā!
Jūsu
atbildes
būs
nozīmīgs
ieguldījums
mūsu
jaunizveidotā
novada sekmīgā un saskaņotā
attīstībā!
Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības
līdzdalību
jaunizveidojamā
Balvu
novada attīstības procesos un uzklausīt
iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts
līdzdarboties Balvu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādē.
Abu
dokumentu
izstrādātājs
ir teritorijas attīstības plānošanas
uzņēmums „METRUM”, kura uzdevums
kopā ar esošajām novadu pašvaldībām

ir novērtēt jaunveidojamā Balvu novada
pašvaldības rīcībā esošos resursus,
piedāvāt
skaidru
redzējumu
un
risinājumus to efektīvākai izmantošanai,
kā arī sekmēt rīcību un investīciju
mērķtiecīgu plānošanu. Darbs pie
dokumentu
izstrādes
turpinās,
organizējot tematisko darba grupu
sanāksmes un noskaidrojot Jūsu,
iedzīvotāju un uzņēmēju, viedokli. Pēc
jaunās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un attīstības programmas redakciju
izstrādes, tās tiks nodotas publiskajai
apspriešanai,
kuras
laikā
ikviens
varēs iepazīties ar sagatavotajiem
dokumentiem un sniegt savu viedokli.

Stiklā tika iegravētas arī Māra Lāpāna
dzejas rindas. Kopā ar stikla mākslinieci
Annu Varnasi apguva jaunas prasmes
dekoratīva stikla apstrādē. Strādājot ar
lokšņu stiklu audzēkņiem bija iespēja
pašiem, matēt, gravēt, gleznot uz tā un
pat spoguļot. Liekot loksnes vienu aiz
otras, veidojot zīmējumu – savu atvērto
pilsētu.
Vides objekts „Atvērtā pilsēta”
sastāv no trīs atsevišķām daļām „Vētra
nāk un iet” - Dabas skati un objekti,
ko saskatām katrs ar savu skatījumu.
Autori - Sendija Sejāne, Jūlija Antonova,
Valērija Borovikova, Guntra Gibala,
Sindija Pauliņa. „Mistikas Kubs” - Ar šo
kubu atklājam Balvu ezera leģendu.
Autori Leo Eliass Morozs, Aleksejs
Kuzņecovs, Eduards Ķerģis, Roberts
Ķerģis, Evita Prole, Mārcis Ingemārs
Žogota. „Dzīve pie Ezera” Balvu ezers un
daļa no bioloģijas fenomeniem. Autori
- Nadīna Strupka, Ksenija Kuzņecova,
Marta Kočāne, Elizabete Brezinska, Neo
Markuss Sņegovs.
Noskenē kodu un uzzini vairāk.

projekta "Atvērtā pilsēta" ietvaros.

LAIKMETĪGĀ MĀKSLA PILSĒTVIDĒ
Biedrība
"Radošās
Idejas"
sadarbībā ar Balvu Mākslas skolu 31.
maijā organizēja tiešsaistes semināru
"Māksla publiskā telpā - VIDES OBJEKTI"
ar Kitiju Almani, Ekonomikas un kultūras
augstskolas lektori, un semināru
„Atvērtā pilsēta” ar Annu Varnasi, stikla
un jaukto mediju mākslinieci, studijas
Glass Point dibinātāju.
Seminārā apskatīja šādas tēmas laikmetīgās vides objektu attīstība, kas
vispār ir publiskā telpa un vides objekti
tajā, piemēri no pilsētvides ainavas, kas
būtu jāņem vērā veidojot vides objektu
un kādi faktori ir noteicošie šajā
procesā. Latvijā un pasaulē zināmu
un atpazīstamu vides objektu piemēri,
mākslinieki, kā arī mūsdienu mākslas
festivālu kustība Latvijā. Stāsts par
Didža Jaunzema vides objektu ''Gaiss''
– vēja zvanu ansamblis, kas atrodas
Balvos.
Semināra otrajā daļā tika apskatīts
atvērtās
pilsētas
koncepts.
Lai
padarītu pilsētu un tās vidi labāku,
iedzīvotājam draudzīgu, tā ir jābūvē
atvērta.
Saglabājot
vēsturiskas
vērtības, piemēram, atjaunojot ēkas
un saglabājot kopējo vēsturisko fonu.
Katram iedzīvotājam ir jādod tiesības
izteikties un tikt uzklausītam. Augstu
tiek vērtētas dažādas sociālas un
sabiedriskas aktivitātes, tai skaitā
Nevalstisko organizāciju veidošana,
apkaimju interešu grupas un tamlīdzīgi.
Pilsētā satiekas dažādi kultūras un rasu

pārstāvji, no kuriem ikviens tiek iekļauts
kopējā vidē. Pilsētā notiekošie procesi
veido tās kopainu. Šobrīd galvenokārt
atvērtu pilsētu raksturo mazāka
atšķirtība starp to, kas nepieciešamas
ekonomiskai izaugsmei un kas būtu
iedzīvotājiem draudzīgs.
Savukārt no 1. jūnijā līdz 4. jūnijam,
iedvesmojoties no sociālā antropologa
un prof. Richard Sennett teorijām par
atvērtas un noslēgtas pilsētas jēdzienu,
Balvu Mākslas skolas jaunieši kopā ar
mākslinieci Annu Varnasi un mākslas
skolotājām Anitu Kairišu un Lieni
Šaicāni veidoja Vides objektu grupu
“Atvērtā pilsēta”.
Veidojot vides objektu par pilsētas
tēmu, katrs dalībnieks tika aicināts
padomāt par sekojošiem jautājumiem,
kas saistās ar viņu apkaimi, pilsētu,
pašvaldību? Kāda ir tava pilsēta? Slēgta
vai atvērta? Ko tev atgādina tās forma?
Kas tajā ir labs? Kādi cilvēki te dzīvo?
Kādās valodās jūs runājat? Kāds ir
jūsu mīļākais ēdiens? Kādus svētkus
Jūs svinat? Kādus svētkus svin plisēta?
Kādu tu gribētu redzēt savu pilsētu?
Kādu tu iztēlojies savu ideālo pilsētu,
kurā tu gribētu dzīvot? Kā tā izskatās?
Skices un zīmējumi ar dažādām ēku
formām, neparastiem kokiem, parkiem,
peldvietām,
dzīvniekiem,
ļaujot
fantāzijai vaļu Balvu Mākslas skolas
audzēkņi spēlējoties ar laukumiem,
līnijām, dabas elementiem – meklēja
saturisku konceptu vides objektam.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību
starp bezdarbniekiem, māksliniekiem
un

sociālajiem

novatoriem,

lai

aktivizētu vietējās kopienas. Projektā
tiks izveidotas 5 pilsētu kartes, kas
balstītas

vajadzību

izvērtējumā,

īstenota

kapacitātes

stiprināšanas

programma

un

akadēmijas

Grieķijā

2

starptautiskas
un

Vācijā,

realizētas pilotaktivitātes katrā pilsētā
un sagatavota projekta rīkkopa, kas
iepazīstina ar projekta rezultātiem.
Projekta

materiāli

tiks

publicēti

projekta digitālajā platformā. Projektu
līdzfinansē Eiropas Savienība. (Biedrība
“Radošās Idejas” www.creativeideas.lv,
Anna Varnase - vairāk par mākslinieci
www.annavarnase.com.)
Atkalredzēšanās,

kopā

būšana,

jaunā izzināšana – pozitīvām emocijām,
saulainiem smaidiem, bagāti radoša
un beidzot arī ar skanīgām balsīm
piepildīta nedēļa!
Anita Kairiša,
Biedrības „Radošās Idejas” valdes
locekle, radošā direktore,
Balvu Mākslas skolas direktores
vietniece izglītības jomā

Aktivitātes
5.

notika

Erasmus+
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TAPIS TOPOŠĀ BALVU NOVADA
JAUNATNES POLITIKAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTS

ĪSTENOTA VIRTUĀLĀ MOBILITĀTE ITĀLIJĀ
5.maijā,

norisinājās

pēdējā

Erasmus+ projekta „Word articulation
project”

(projekta

Nr.2020-1-UK01-

skolotāju izrunu, mācīšanas metodes
un prasmes.
Projekta mērķis ir angļu valodas

KA201-078833) virtuālās mobilitātes

skolotāju

diena saulainajā Itālijā. 5 dienas Balvu

kompetencēs balstīta mācīšanas, IT

Profesionālās

prasmju un radošuma attīstīšana.

un

vispārizglītojošās

vidusskolas angļu valodas skolotājas

21.gadsimta

„Word

mācīšanas,

articulation

project”

Inese Circene, Benita Urtāne mācīja

koordinē Starptautiskā zinātnes un

itāļu jauniešus un mācījās pašas

pētniecības akadēmija Īrijā.

sadarbībā ar kolēģiem no Apvienotās
Karalistes,

Turcijas,

Itālijas

un

Bulgārijas.
Virtuālā mobilitāte tika īstenota
26., 27., 28., 29. aprīlī un 5.maijā.
Izstrādātā dienas kārtība paredzēja
projekta
iestāžu

partnervalstu

izglītības

iepazīstināšanu

ar

angļu

valodas satura īstenošanu, materiālās
bāzes pieejamību un profesionālās
kompetences
angļu

pilnveides

valodas

iespējām

skolotājiem.

Partnervalstu angļu valodas skolotāji
(2 no katras valsts) vadīja tiešsaistes
stundu Itālijas projekta partnerskolas
„Institiuto Tecnico Settore tehnologico
-

Liceo

Scientifico

“E.Mattei””

izglītojamajiem, kuri bija vecumā no
14-16 gadiem un ar atšķirīgu angļu
valodas zināšanu līmeni. Skolotāju
vadītās

stundas

Apvienotās

tika

vērtētas.

Karalistes

projekta

partneri no „Academy for International
Scinece

and

Reserach”,

kas

arī

koordinē projektu, vadīja nodarbības
angļu valodas skolotājiem, piedāvājot
dažādas

interaktīvas

stundas

vadīšanas metodes, digitālus rīkus,
kompetencēs balstītu mācību pieeju.
Pēc

šīm

apmācībām

skolotājiem

tika uzdots arī mājasdarbs, kas tika
prezentēts pēdējā mobilitātes dienā.

Projekta intelektuālais rezultāts ir
aplikācijas izveide, ar kuras palīdzību
izglītojamie varēs klausīties, atdarināt
un ierakstīt, atskaņot angļu valodas
izrunu. Tiks izveidota platforma, kurā
būs iespēja dzirdēt sarežģītu vārdu un
izteicienu pareizu izrunu.
Projekts

attīstīs

angļu

valodas

Jau kopš 2020. gada rudens topošā

skolotāju prasmes, ietverot digitālās
prasmes un to pielietošanu stundā,
sekmējot

jaunu

tehnoloģiju

izmantošanu. Tiks popularizēti jauni
paņēmieni

un

metodes,

mācību

process kļūs radošāks, interesantāks,
kļūs

elastīgāks,

skolu,

sekmēs

starptautisku

pedagogu,

izglītojamo

Balvu

Profesionālās

Erasmus+
projektu
project”

„Word
(projekta

interesenti

piedalās

veidota Jauniešu dome, kā dalībnieki

projektā

nr.VP2020/1.2-8

“Atpakaļ

pārstāvēs visa Balvu novada jauniešu

nākotnē”, lai izstrādātu Balvu novada

intereses un regulāri tiksies ar novada

jaunatnes

lēmējvaru, domes speciālistiem, lai

politikas

plānošanas

vajadzības

jauniešiem

un

vidusskolas

programmā

un

jauniešu

sadarbību.
vispārizglītojošās

dzīvi

jaunieši

īstenoto
articulation

Nr.2020-1-UK01-

novadā.

Tuvākajā

laikā

tiks

kopīgi risinātu jauniešiem aktuālus

Apzināta esošā situācija, izzinātas

mainīgajai mācību videi.
Projekts

Balvu novada jaunatnes darbinieki,

dokumentu 2021.-2027.gadam.

piemērojoties

darba gaitas un veido savu patstāvīgo

un

vēlmes

uzrunājošas

vides

jautājumus un iesaistītos lēmumu
pieņemšanas procesos.
Pateicamies

ikvienam,

kurš

veidošanai, uzklausīts jauniešu un

ieguldīja

darbu

plānošanas

speciālistu

jaunatnes

dokumenta

izstrādē

un

darbinieku redzējums, lai dokumentā

vienaldzīgs,

tiktu ietverta ikviena svarīga joma

intereses un diskutējot par nākotnes

un nākotnes sadarbība tiktu vērsta

vīzijām.

viedoklis,

pārstāvot

nebija
jauniešu

uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu,

Šobrīd dokuments ir apskatāms

izaugsmes veicināšanu un jauniešu

Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas

Eiropas

līdzdalību

novadu mājaslapās, taču tuvākajā

Savienība. Projekta finansējums Balvu

procesos.

KA201-078833)

līdzfinansē

sabiedrībā

notiekošajos

laikā tiks izveidota tā gala versija, kas

Profesionālajai un vispārizglītojošajai

25.maijā izstrādātais plānošanas

vidusskolai ir EUR 36 121,00. Projekta

dokuments tika apspriests jaunatnes

ilgums 24 mēneši, projekta uzsākšanas

konferencē

datums 01.09.2020., projekta beigu

tālāk

datums 31.12.2022.

jaunievēlētajai

„Atpakaļ

apstiprināšanai

nākotnē”,
to

lai

iesniegtu

Balvu

novada

tiks iesniegta lēmējvarai.
Informācijai
Izglītības

un

“Projekts
zinātnes

īstenots
ministrijas

Jaunatnes politikas valsts programmas
2020.

gadam

valsts

budžeta

finansējuma ietvaros”.

Vasil

Vairāk par Erasmus+ programmu

lēmējvarai.

Kunchov Vratsa” skolotāja virtuālās

var uzzināt Valsts izglītības attīstības

Aicinām

mobilitātes dalībniekiem vadīja spēlē

aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv

savu viedokli un izteikt vajadzības arī

Madara Jeromāne,

balstītas

sadaļā Erasmus+ un programmas mājas

turpmāk, jo tikai tā ir iespējams Jūs

jaunatnes lietu speciāliste

lapā www.erasmusplus.lv.

sadzirdēt un zināt, kas Jums ir aktuāli.

Bulgārijas

partnerskolas

angļu

“SU

valodas

stundas

simulāciju. Šī mobilitāte bija svarīgs

ikvienu

jaunieti

paust

atspoguļoja

Īpaši vēlamies uzklausīt jauniešus,

projekta partnervalstu angļu valodas

kuri vairs nemācās skolā, uzsākuši

projekta

elements,

jo

BALVU NOVADA UZŅĒMĒJS ĪSTENO PROJEKTU “CNC FRĒZĒŠANAS IEGĀDE
RAŽOŠANAS PROCESU UZLABOŠANAI”
Projekta īstenotājs: Mareks Polis.
Projekta
tālr.+371

vadītājs:
2614403,

Ģirts

Polis,
e-pasts:

girts.polis@icloud.com
Nr.:

20-07-AL19-A019.2101-000010.

radīšana,

esošo

produktu
attīstīšana,

un
to

realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšana.

izmaksas:

Projekts atbalstīts Lauku atbalsta

11 979,00 (ar PVN), no kurām

dienesta izsludinātajā Leader projektā

publiskais/ELFLA finansējums sastāda

“CNC frēzēšanas iegāde ražošanas

EUR 8385, 30.

procesu uzlabošanai”. Rīcības grupa:

EUR

kopējās

Jaunu produktu un pakalpojumu
pakalpojumu

Projekta
Projekta

uzlabošanai.

Projekta mērķis: CNC FRĒZĒŠANAS

Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās

IEGĀDE uzņēmuma produktivitātes

un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē.

CNC frēzēšanas iegāde uzlabos Balvu novada uzņēmēja uzņēmuma produktivitāti.
6.
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IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3858 006 0700 Kubulu
pagastā, Balvu novadā, 1,0852 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 100,00 (viens simts 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 7.jūnija
līdz 2021.gada 11.jūnija 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 7.jūnija
līdz 2021.gada 11.jūnija plkst. 16.00
Izsole notiks 2021.gada 15.jūnijā
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 vienības daļu
ar kadastra apzīmējumu 3846 005
0070 Balvu pagastā, Balvu novadā,
0,07 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 – individuālā augļu dārza
vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2021.gada 7.jūnija
līdz 2021.gada 11.jūnija 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 7.jūnija

līdz 2021.gada 11.jūnija plkst.16.00
Izsole notiks Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
(Sēžu zālē, 3.stāvā). 2021.gada
15.jūnijā plkst.10.10

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 7.jūnija
līdz 2021.gada 11.jūnija plkst. 16.00.
Izsole notiks Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
(sēžu zālē, 3.stāvā). 2021.gada
15.jūnija plkst.10.30

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3846 005 0795
Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,0641
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 – individuālā augļu dārza
vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2021.gada 7.jūnija
līdz 2021.gada 11.jūnija 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 7.jūnija
līdz 2021.gada 11.jūnija plkst. 16.00
Izsole notiks Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
(Sēžu zālē, 3.stāvā). 2021.gada
15.jūnija plkst.10.20

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0157 Balvos,
Balvu novadā, 600 m2 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 – individuālā augļu dārza
vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2021.gada 7.jūnija
līdz 2021.gada 11.jūnija 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 Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
(Sēžu zālē, 3.stāvā). 2021.gada
15.jūnija plkst.10.40

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0185 Balvos,
Balvu novadā, 600 m2 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 – individuālā augļu dārza
vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2021.gada 7.jūnija
līdz 2021.gada 11.jūnija plkst. 16.00

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
11.jūnija plkst.16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā, Sēžu zālē, 2021.gada
15.jūnija plkst.10.50.

Balvu novada pašvaldība izsludina
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nomas tiesības uz Balvu novada
pašvaldības nedzīvojamo telpu – ēkā
“Bērnudārzs”, Vīksnā, Vīksnas pagastā,
Balvu novadā, ar kopējo platību 27,5m2.
Nomas tiesību nomas maksas nosacītā
sākumcena – EUR /m2 0,61 (nulle euro,
61centi) mēnesī par kvadrātmetru, bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada

Balvu novada pašvaldība pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3801 900 2498
(kadastra apzīmējums 3801 003 0394
001 022), kas sastāv no vienistabu
dzīvokļa 24.7 m2 platībā un kopīpašuma
2525/59846
domājamajām
daļām
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3801 003 0394 001) un
zemes atbilstoši domājamajām daļām
0.0073 ha platībā (kadastra apzīmējums
3801 003 0394). Izsoles sākumcena
– EUR 2162 (divi tūkstoši viens simts
sešdesmit divi euro).
Ar
izsoles
noteikumiem
var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija par
izsoli tiek publicēta oficiālajā izdevumā
elektroniskā formātā vietnē vestnesis.lv,
Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”,
Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā
“Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
19.jūlija plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 19.jūlija plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 216.20
(divi simti sešpadsmit euro 20 centi) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro,
0 centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622,
bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā, Sēžu zālē, 2021.gada
20.jūlijā plkst.10.00.

bērnu vasaras nometnēm
Domes sēdē lēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2021.
gada apstiprinātajiem pamatbudžeta
līdzekļiem EUR 2475,00 papildus
finansējumu bērnu vasaras nometnēm,
samazinot
pašvaldības
izdevumu
pozīciju “Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes pasākumi” par EUR 1303,00
no dalību izdevumiem olimpiādēs
(vienas izdevumu pozīcijas ietvaros) un
papildus novirzot no pamatbudžeta
izdevumu pozīcijas “XII Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un Deju svētki” EUR
1172,00.
Par finansējuma piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu Sporta
skolai valsts budžeta finansējumu
EUR 6141,00 profesionālās ievirzes
izglītības pedagogiem un atbalsta
personālam vienreizējām piemaksām
par papildu slodzi un palielināto darba

apjomu obligātā mācību satura apguvei
Covid-19 pandēmijas laikā.
Par dalības maksas noteikšanu
Domes sēdē noteica dalības maksu
starpnovadu sporta skolu atklātās
spēlēs vieglatlētikā 2021.gada vasaras
sezonā EUR 2.00 no katra dalībnieka pēc
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”
tiesiskā
regulējuma. Plānotais dalībnieku skaits
ir 60.
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.

Turpinājums no 3.lpp.
aizņēmumu 2021.gadā EUR 127 894,00
uz 10 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
ERAF finansētā projekta „Balvu novada
pašvaldības
administrācijas
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana”
īstenošanai.
Domes sēdē lēma ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu 2021.gadā EUR 122 836 uz
10 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
projekta “Stāvlaukuma atjaunošana
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra”
realizācijai, saskaņā ar 2021.gada
11.februāra
noteikumu
Nr.104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid – 19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai” 3.1.2.punktu – pašvaldības
transporta infrastruktūras attīstībai, un
nodrošināt līdzfinansējumu projektam

15% apmērā no projekta izmaksām EUR
21 676,44 no pašvaldības 2021.gada
budžeta.
Deputāti lēma ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu 2021.gadā EUR 60 667 uz
10 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
projekta “Ielu apgaismojuma izbūve
Celtnieku, Ķiršu un Rūpniecības ielās,
Balvu pilsētā” realizācijai, saskaņā ar
2021.gada 11.februāra noteikumu
Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid –
19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai” 3.1.2.punktu – pašvaldības
transporta infrastruktūras attīstībai, un
nodrošināt līdzfinansējumu projektam
15% apmērā no projekta izmaksām EUR
10 705,46 no pašvaldības 2021.gada
budžeta.
Par finansējuma piešķiršanu
7.
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ĪSTENOJOT PROJEKTU, NOTIEK
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS PĀRBŪVE

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

BĒRZPILS PAGASTS

No
2.jūnija
apmeklētājiem
atvērta Balvu Centrālā bibliotēka.
No
9.jūnija
apmeklētājiem
atvērts Balvu Novada muzejs.
10.jūnijā plkst.19:00 Atvērto
durvju diena pieaugušo izglītībā BPVV,
saite uz Zoom pasākumu atrodama
http://www.bamatniekuvs.lv/.
12.jūnijā no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
14.jūnijā Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena. Individuāla
ziedu
nolikšana pie pieminekļa
Abrenes
apriņķa
komunistiskā
genocīda upuru piemiņai. Pieminot
deportāciju upurus, no plkst. 11.00
pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie.
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija
deportācijām” vienlaikus visā Latvijā
tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas
iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi
notiks arī tautiešu mītņu zemēs
ārpus Latvijas. Plkst. 10.50 plānota
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna.
Balvu pilsētā vārdu lasīšana notiks
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
plkst. 11.00. Tiks lasīti 110 deportēto
Balvu novada cilvēku vārdi. Lasījumi
tiks straumēti reāllaikā platformās
LSM.lv un LNB.lv.Vairāk informācijas
www.balvi.lv.
Līdz 22.jūnijam Balvu Kultūras
un atpūtas centra Dienvidu stikla
zālē skatāma Balvu novada muzeja
ekspozīcija “Atmiņas par Sibīriju”.
Līdz 22.jūnijam 2019. un 2020.
gadā dzimušo mazuļu ģimenes, kuri
deklarēti Balvu novadā un Ģimenes
dienā nevarēja ierasties saņemt
piemiņas balvu un Baltās zeķītes,
lūgti tās saņemt Balvu Kultūras un
atpūtas centrā, iepriekš piesakoties
pa tālruni 645 21976.
No 9.jūnija līdz 9.septembrim
Foto konkurss bērniem un vecākiem
“Es lasu kopā ar…”. Fotogrāfijas
jāiesniedz kopā ar īsu aprakstu
par attēloto. Fotogrāfijas jāsūta
JPG formātā uz ligita@balvurcb.lv,
norādot vārdu, uzvārdu, vecumu,
e-pastu vai kontakttālruni. Iesniegtie
darbi būs apskatāmi Balvu Centrālās
bibliotēkas bērnu abonementā no 15.
septembra. Labākā darba autoram –
pārsteiguma balva!
Vasaras mēnešos Balvu Sakrālās
kultūras centrā skatāma izstāde
“Kristus kviešu grauds”. Pirms
izstādes
apmeklējuma
iepriekš
lūgums sazināties ar centra vadītāju
Aiju, tel. 26309415.

No
10.-13.jūnijam
Iespēja
viesoties
“Kolnasāta”,
iepazīst,
izgaršot latgaļu sentēvu alu! Kā
arī aitiņu barošana ar saimnieku
sarūpētiem našķiem! Apmeklējuma
maksa EUR 5,-, bērniem - bez maksas.
Tel. 26452844, 26452695.
19.jūnijā plkst.9:00 Pirmsjāņu
zaļais tirdziņš Bērzpils pagasta
estrādes teritorijā, laukumā pie
šūpolēm. Tirdziņa laikā darbosies
zāļu paklāju aušanas meistardarbnīca
(vadīs Mārīte no Mētrienas). Sīkāka
informācija un pieteikšanās tirdziņam
pa tālr.27872031.
Līdz 16.jūlijam aicina piedalīties
fotokonkursā
“Mana
baznīca”,
fotografējot Bēržu baznīcu no dažādu
cilvēku skatu punkta. Konkursa
nolikums atrodams Balvu novada
pašvaldības mājas lapā http://balvi.lv/
kultura/aktualitates-kultura.

BĒRZKALNES PAGASTS
22.jūnijā plkst.19.00 Vasaras
saulgriežu ielīgošana Bērzkalnes
pagastā. Piedalās Rubeņu ciema
dramatiskais kolektīvs un Vectilžas
folkloras kopa “Saime”.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Jau
trīs
mēnešus
notiek
ēkas
pārbūves
darbi
projekta
Nr.4.2.2.0/20/I/011 „Balvu novada
pašvaldības
administrācijas
ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanas ietvaros.
Projekta mērķis ir samazināt
primārās enerģijas patēriņu, veicot
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus Balvu novada pašvaldības
administrācijas ēkā.
2021.gada 1.martā tika parakstīti
būvdarbu un būvuzraudzības līgumi,
kas paredz sekojošus galvenos darbus:
• ēkas norobežojošo konstrukciju
siltināšana;
• telpu apgaismojuma, logu un
ārdurvju nomaiņa;
• pagrabstāva pārseguma un jumta
siltināšana;
• apkures sistēmas rekonstrukcija;
• saules
paneļu
uzstādīšana

BRIEŽUCIEMA PAGASTS

BALVU NOVADĀ IR ATSĀKUŠĀS AKTIVITĀTES
PROJEKTA “PASĀKUMI VIETĒJĀS
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAI
BALVU NOVADĀ” NR. 9.2.4.2/16/I/050
IETVAROS

12.jūnijā
Iespēja
viesoties
Rokdarbu
darbnīca
“Atspole”
aušana,
rokdarbi,
receptes,
meistarklases. Tel. 28781631.
Līdz 27.jūnijam darba dienās
no plkst.9:00 – 14:00 Briežuciema
tautas namā skatāmas Kristīnes
Zelčas gleznas un glezniņas un
Renātes Zelčas pašdarinātās maskas.
Par citiem izstādes apmeklējuma
laikiem lūgums sazināties ar Zitu,
tel.2544462.

Maijā un jūnijā jau ir notikušas
pirmās nūjošanas nodarbības Balvu,
Bērzkalnes un Bērzpils pagastos
nūjošanas instruktores Intas Ozolas
vadībā.
2.jūnijā Balvos notika pirmā
Veselības vingrošanas nodarbība.
Nākamās nodarbības plānotas 9.,
11., 16., 18., 25., 30.jūnijā Balvu
sākumskolas stadionā plkst. 18:00.
Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres
Ilutas Balules, tālr. 26567564.
Veselības vingrošanas nodarbības
notiks arī Balvu novada pagastos:
• Krišjāņu pagastā pie Tautas nama:
8., 15., 22., 29.jūnijā plkst. 18:00 un
6., 13.jūlijā plkst. 18:00;
• Tilžas pagastā pie Kultūras nama:
8., 15., 22., 29.jūnijā plkst. 19:15 un
6., 13.jūlijā plkst. 19:15;
• Briežuciema pagastā pie Tautas

TILŽAS PAGASTS
No
10.-13.jūnijam
Iespēja
viesoties “Rūsa vējā” un apskatīt bez
maksas retro motociklu kolekcijas,
izbrauciens - par ziedojumu. Tel.
26425960.
21.jūnijā
plkst.4.29
Vasaras
saulgrieži un Jāņi Tilžā. Gavilēšana
“Ezerlīču” akmeņu kalnā. Gavilētājiem
iepriekš jāpiesakās pa tel. 27870251.
23.jūnijā plkst.22.20 Brīvdabas
estrāde Jāņu ugunskurs, līgošana,
vainagu laišana upē u.c. tradicionālās
aktivitātes. Sīkāka informācija sekos.
24.jūnijā
Video
konkurss
“Filmusiers” facebook lapā Tilžā notiek
labas lietas.

nama: 9., 16., 30.jūnijā plkst. 19:30
un 7., 14., 21.jūlijā plkst. 19:30;
• Vectilžas pagastā pie Sporta un
atpūtas centra: 11., 18., 25.jūnijā
plkst. 19:30 un 2., 9., 16.jūlijā plkst.
19:30.
Arī šīm nodarbībām iepriekšēja
pieteikšanās pie treneres Ilutas
Balules, tālr. 26567564.
No 9.jūnija visu vasaru tiek
plānotas Vingrošanas nodarbības uz
SUP dēļiem:
• trešdienās plkst. 20:00;
• svētdienās plkst. 19:00.
Dalībnieku skaits vienā nodarbībā
ir 5 cilvēki!!! Iepriekšēja pieteikšanās
pie treneres Ingas Bleideres, tālr.
26351072.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS KONKURSA
“ESI UZŅĒMĒJS BALVU NOVADĀ”
UZVARĒTĀJA INGRĪDA SUPE TURPINA
ATTĪSTĪT SAVU BIZNESA IDEJU

VECTILŽAS PAGASTS
21.jūnijā plkst.10:00 Zāļu
paklāju aušanas radošā darbnīca.
23.jūnijā “Kur saulīte rotājās,
zelta ziedu vainagā” Jāņu ielīgošana
Vectilžas pagasta Sudarbē, Krutovā
un pie Vectilžas sporta un atpūtas
centra.

Ingrīda Supe ir īstenojusi projektu
“Atbalsta māja “Brīvupes””.
Projekta
Nr.:
19-07-AL19-A019.2101-000013.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
39984,34, no kā publiskais/ELFLA
finansējums sastāda EUR 27989,04.
Projekta
mērķis:
Attīstīt
un
paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu
un apjomu, izveidojot Atbalsta māju
“Brīvupes”, kur atbilstošā, klientam

VĪKSNAS PAGASTS
No 7.jūnija līdz 30.augustam
Vīksnas Tautas nama lielajā zālē
skatāma Marutas Castrovas izstāde
«Māksla, kā terapija mūsu dzīvē».

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

un
esošās
zibensaizsardzības
sistēmas saglabāšana.
Veikto pasākumu rezultātā plānots
samazināt primārās enerģijas patēriņu
par vismaz 169,02 kWh/m2 gadā un
CO2 emisijas apjoms atmosfērā par
vismaz 34,147 tonnām gadā.
Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA
“Ozolmājas” par kopējo summu EUR
324705,93 (ieskaitot PVN). No šīm
izmaksām EUR 286 272,00 ir ERAF
finansējums.
Ēkai jau ir nomainīti visi logi. Šobrīd
notiek fasādes un jumta siltināšanas
darbi. Tiek mainīti radiatori un apkures
sistēmas caurules.
Visus līgumā paredzētos darbus
plānots
pabeigt
līdz
šā
gada
31.augustam.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

ērti pieejamā vidē, tiks nodrošināti
kanisterapijas pakalpojumi, Montesori
medicīniskās pedagoģijas nodarbības
un

citi

rehabilitāciju

un

attīstību

veicinoši pakalpojumi bērniem no
dažādām sociālajām grupām.
Projekta īstenotājs: Ingrīda Supe

Izdevumu sagatavoja Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
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