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ĢEOGRĀFISKAIS 
NOVIETOJUMS
Balvu novads ir unikāla teritorija 
Latvijas ziemeļaustrumos ar atšķirī-
gu dialektu, tradīcijām un vēsturisko 
mantojumu.

Novadu veido Balvu pilsēta un 
10 pagasti – Balvu, Kubulu, Vīksnas, 
Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, 
Vectilžas, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu 
pagasts.

Balvu novada platība ir 1044,5  km2.

Iedzīvotāju skaits 2014.  gada 1. jan-
vārī – 14606, blīvums – 14 cilv./km2.

Attālums no Balvu novada adminis-
tratīvā centra – Balviem, līdz Latvijas 
Republikas galvaspilsētai Rīgai ir 
220 km, līdz otrajai lielākajai pilsētai 
Igaunijā Tartu – 200 km, līdz Krievijas 
robežpunktam „Vientuļi” – 36 km. 

Balvu novads robežojas ar Viļakas, 
Baltinavas, Alūksnes, Gulbenes, Ru-
gāju, Rēzeknes, Lubānas, Kārsavas 
un Madonas novadiem.

Balvi ir neliela pilsēta Ziemeļlatgalē, 
kura ir izvietojusies abpus Balvu un 
Pērkoņa ezeram Bolupes upes ielokā. 
Pilsēta ir Balvu novada administratī-
vais centrs, kurā dzīvo 7588  cilvēki.



Balvu Novada muzejs



VĒSTURE
Balvu novada teritorijas kā apdzīvo-
tas vietas vēsture veidojusies vairāku 
gadsimtu garumā.

Vēstures avotos Balvi pirmoreiz mi-
nēti jau pēc latgaļu pakļaušanas, 
1224. gadā. Savukārt 1783. gadā Bal-
vus piemin kā sādžu. Par pagasta cen-
tru Balvi izauga 20. gadsimta sākumā. 

1925.  gadā Balvi ieguva biezi apdzī-
votas vietas, 1926.  gadā  – miesta, 
bet 1928.  gadā 11.  februārī  – pilsē-
tas tiesības, un tādējādi kļuva par pir-
mo pilsētu Jaunlatgales apriņķī. Bet 
1950.  gadā Balvi bija jaunizveidotā 
Balvu rajona centrs. Pēc administra-
tīvi teritoriālās reformas 2009. gadā – 
par Balvu novada centru.

1938.  gada 12.  oktobrī tika apstip-
rināts Balvu pilsētas ģerbonis. Tas 
lietots par pamatu arī veidojot Balvu 
novada ģerboni.



Izstāde Balvu Novada muzejā



Balvu novads ir nozīmīgs Ziemeļ-
latgales centrs, kurā tiek koptas 
etnogrāfiskās un mūsdienu kultūras 
tradīcijas. Novadā tiek rīkoti vietējā, 
reģionālā, valsts, kā arī starptautiska 
mēroga kultūras pasākumi.

KULTŪRA
Novada kultūras dzīvi veido:

l Balvu Novada muzejs, kas atro-
das rekonstruētajā Balvu muižas 
klētī. Vēstures elpa muzejā mijas ar 
jaunām vēsmām – līdzās pastāv mui-
žas ļaužu būvētās pagraba velves un 
izstāžu zāles ar jumta logiem; senat-
nīgas klēts durvis, kas darinātas no 
200 gadus veca koka un vietējo meis-
taru gatavotas mēbeles; izstādes, kas 
stāsta par novada senatni, un jauno 
mākslinieku skatījums uz dzīvi.

l Balvu Centrālā bibliotēka un 10 pa-
gastu bibliotēkas, kas ar radošu pieeju 
veicina novada iedzīvotāju lasītprieku, 
īpašu uzmanību veltot Latgales kultū-
ras mantojuma saglabāšanai.

l Balvu Kultūras un atpūtas centrs 
un 10 pagastu tautas nami, kur iedzī-
votāji lietderīgi var pavadīt savu brīvo 
laiku – apmeklēt dažādus pasākumus, 
lekcijas, seminārus, piedalīties tau-
tas mākslas un citu radošo kolektīvu 
darbībā, kā arī iesaistīties interešu 
klubos, pilnveidojot savas prasmes 
un zināšanas.



Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kolektīvs „Rika”



Lielākie pasākumi Balvu novadā:
 l Starptautiskais tautu deju festi-

vāls „Eima, Eima!”
 l Balvu novada svētki
 l Balvu pilsētas svētki
 l Starptautiskais teātru klasiskās 

dramaturģijas festivāls „Ķiršu 
dārzs”

 l „Muzeju nakts”
 l Kamermūzikas festivāls
 l Motociklu vasara
 l Mis un Misters Balvi



Balvu PII “Pīlādzītis”



IZGLĪTĪBA
Balvu novadā pieejamas daudzvei-
dīgas un augsta līmeņa izglītības 
iestādes, kuras pārrauga Izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde.

Vecākiem ir iespējas izvēlēties savai 
dzīvesvietai tuvāko un piemērotāko 
pirmsskolas izglītības iestādi (PII) sa-
vām atvasēm:

l bērnudārzā „Sienāzītis” pirmssko-
las vecuma bērni tiks sagatavoti pa-
matprogrammas apguvei, ievērojot 
audzēkņa individualitātes, harmonis-
kas personības veidošanos;

l pirmsskolas izglītības iestāde 
„Pīlādzītis” piedāvā licencētu pirms-
skolas vispārizglītojošo izglītības 
programmu un sagatavo bērnus pa-
matizglītības apguvei;

l Kubulu PII „Ieviņa” atrodas 5  km 
attālumā no Balvu pilsētas, Kurnas 
upes krastā un tai pieder mežs, kur 
notiek daudz mērķtiecīgu pastaigu un 
rotaļu pa pasaku takām;

l Bērzkalnes pirmsskolas izglītības 
iestādē radīta droša un mājīga at-
mosfēra, kur mazie bērni kopā zīmē, 
veido, sporto, rēķina, dzied, dejo un 
mācās;

l Tilžas bērnudārza darbā iespēju ro-
bežās tiek iesaistīti arī bērnu vecāki, 
īpaši dažādu svētku organizēšanā.



Balvu pamatskola



Kur apgūt vispārizglītojošās mācību 
programmas?

l Briežuciema pamatskola izceļas ar 
skaistu un sakopti vidi sev apkārt. Brie-
žuciema pamatskolā izaugs talantīgi, 
aktīvi un radoši jaunieši, kuri novērtē 
un saglabā latviešu tautas tradīcijas.

l Skola, kurā kopā draudzīgi sadzīvo 
un mācās vairāku tautību skolēni ir 
Balvu pamatskola. Tajā audzēkņi ie-
mīl dziesmu, deju, skatuves mākslu, 
sportu, kā arī mācās sadzīvot kolektī-
vā, iepazīt Dieva vārdu. Iemācās apzi-
nāties savu piederību Latvijai.

l Ja vēlies mācīties lauku skolā, bet 
atrasties tuvu pilsētai, tad piemērota 
būs novada lielākā lauku pamatsko-
la – Stacijas pamatskola vai tās filiāle 
Vīksnas pagastā. Stacijas pamatskolas 
skolēni aktīvi iesaistās ārpusstundu 
pasākumos, veiksmīgi darbojas dažā-
du projektu realizēšanā. Raits dejas 
solis ir vai katram skolas audzēknim.

l Ieejot senlaicīgajā Bērzpils vidus-
skolas ēkā, sajūtama pagātnes elpa, 
kura mijas ar mūsdienīgiem akcen-
tiem. Šī lauku skola ir vienīgā novadā, 
kur var apgūt vairākas svešvalodas – 
krievu, angļu un franču valodu. Bērz-
pils vidusskola un tās filiāle Krišjāņos 
var lepoties ar attīstīto sporta dzīvi.

l Tilžas vidusskola ir skola ar pa-
tīkamām tradīcijām, mūsdienīgām 
vērtībām un daudzveidīgām mācību 
programmām. Arī Tilžas vidusskola 
saglabājusi savu filiāli Vectilžas pa-
gastā, kur pamatskolas skolēni var 
ne tikai apgūt pamatzināšanas, bet 
iesaistīties arī dažādos interešu izglī-
tības pulciņos.

l Līdzās Tilžas vidusskolai atrodas 
Tilžas internātpamatskola, kura no-
drošina ne tikai kvalitatīvu mācību 
procesu vispārējās un speciālajās 
izglītības programmās, bet izceļas 

arī ar radoši iekārtotām, sakoptām un 
mūsdienīgi aprīkotām skolas telpām.

l Ja vēlaties mācīties prestižā, re-
novētā, moderni aprīkotā skolā, kurā 
ir ieviestas skolas formas un savs 
simbols, tad pareiza izvēle būs Balvu 
Valsts ģimnāzija. Skolā strādā piere-
dzējuši un kvalificēti pedagogi, kuru 
sniegtās zināšanas nodrošina labus 
rezultātus novada un valsts līmeņa 
konkursos, olimpiādēs un pārbaudes 
darbos.



Balvu Sporta skola



l Lai apgūtu amatu prasmes gald-
niecībā vai šūšanā, jāmācās Balvu 
Amatniecības vidusskolā, kura re-
organizācijas rezultātā drīzumā tiks 
dēvēta par Balvu Profesionālo un vis-
pārizglītojošo vidusskolu. Amatnie-
cības vidusskolā tiek rīkotas Parīzes 
cienīgas modes skates un ir apskatā-
mi profesionālu galdnieku darinājumi.

Savu brīvo laiku bērni un jaunieši 
var lietderīgi un radoši pavadīt kādā 
no novada profesionālās izglītības 
iestādēm:

Ikvienam talantīgajam Balvu novada 
jaunietim ir gods mācīties Balvu Mū-
zikas skolā un spēlēt Tautas pūtēju 
orķestrī „Balvi”, kuru vada enerģis-
kais Egons Salmanis. Balvu Mūzikas 
skolas audzēkņi ar panākumiem star-
tē dažāda mēroga sacensībās un kon-
kursos un kļūst atpazīstami ne tikai 
Latvijā, bet arī pasaulē.

Ne mazāk talantīgi un radoši ir arī 
Balvu Mākslas skolas bērni, kuri ar 
savām idejām, enerģiju un neparas-
to skatījumu uz dzīvi rada atmiņā 
paliekošus un vienreizējus mākslas 
darbus. Pēc skolas absolvēšanas au-
dzēkņi saņem apliecību par profesio-
nālās ievirzes programmas „Vizuāli 
plastiskā māksla” apgūšanu un pēc 
vēlēšanās var turpināt tālākizglītību 
nozarē.

Novadā veiksmīgi darbojas Balvu 
Sporta skola, kur profesionālu peda-
gogu vadībā audzēkņi var trenēties 
vieglatlētikā, peldēšanā, basketbolā, 
volejbolā, futbolā, svarcelšanā, grie-
ķu-romiešu cīņās, sporta dejās. 

Visplašākās tālākizglītības iespējas 
mūžizglītības kontekstā Balvu nova-
dā piedāvā Balvu Tālākizglītības un 

cilvēkresursu attīstības centrs, kurā 
teorētiski un praktiski tiek apmācīti 
un pārkvalificēti profesionāļi, skolo-
tāji, jaunieši, bezdarbnieki, uzņēmēji 
un citi interesenti. Lai Tālākizglītī-
bas centra darbība būtu vēl efek-
tīvāka, tiek plānots veikt iestādes 
reorganizāciju.





SPORTS UN  
AKTĪVĀ ATPŪTA
Balvu novadā augstā līmenī tiek 
organizēti dažādi vietējā, Latvijas 
un starptautiskā mēroga pasākumi, 
kuros iesaistās liela daļa novada 
iedzīvotāju un sportisti no citiem 
novadiem un valstīm. Pieaugušo 
sportu novadā organizē Balvu Sporta 
centrs.

Jau vairākus gadus Latvijas čem-
pionāts zemledus makšķerēšanā 
Balvos pulcē enerģiskākos reģiona 
un Latvijas zemledus makšķernie-
kus. Savukārt vasarā Balvu ezera 
ūdeņus sašūpo ūdensmotocikli, kuri 

cīnās par augstākajām vietām Lat-
vijas Čempionātā. 2014. gadā Balvu 
ezerā notiks arī Baltijas čempionāts 
ūdensmotocikliem.

Par tradīciju kļuvis skrējiens apkārt 
Balvu ezeram, kurš kopā pulcē vairāk 
nekā 80 dažāda vecuma dalībniekus. 
Vislielākā atsaucība un dalībnieku 
skaits ir 3 km distancē, jo šajā skrē-
jienā dalībnieki var izcelties ne tikai 
ar ātrumu, bet arī oriģināliem un ne-
parastiem tērpiem. 

Balvu novadā regulāri tiek rīkoti Bal-
vu novada un Latvijas čempionāti 
volejbolā, futbolā, basketbolā, kā arī 
starptautiski turnīri, kuros piedalās 
kaimiņvalstu sportisti.

Kopš 2009.  gada Balvos darbojas 
peldbaseins, kurā var ne tikai trenē-
ties peldēšanā, bet arī relaksēties 
saunā, sāls istabā, hidromasāžas ba-
seinā. Sporta un atpūtas kompleksā 
pieejama arī trenažieru zāle, darbojas 
kafejnīca.

Balvu novads lepojas ar 2014.  gada 
Soču Ziemas Olimpisko spēļu vice-
čempionu bobslejā – novadnieku Arvi 
Vilkasti, kurš savu sportista karjeru 
iesācis Balvu Sporta skolā.



Balvu novada pašvaldības Pansionāts „Balvi”



SOCIĀLĀ APRŪPE
Balvu novada pašvaldības Sociālā 
dienesta sociālās palīdzības, sociālo 
pakalpojumu vai atbalsta un rehabili-
tācijas nodaļā, kā arī pie sociālajiem 
darbiniekiem pagastos ir iespēja 
vērsties pēc morālas un materiālas 
palīdzības. 

Dienesta pakļautībā ir „Dienas 
centrs”, kurā mērķa grupu iedzīvo-
tājiem pieejami medmāsas, masiera, 
friziera un šuvēja pakalpojumi.

Sociālais dienests koordinē un pār-
rauga Balvu novada pašvaldības 
iestādi „Pansionāts „Balvi””, kura 
nodrošina sociālās aprūpes pakalpo-
jumus pensijas vecuma personām un 
invalīdiem. Šajā iestādē rūpējas, lai 
personas saņemtu nepieciešamo me-
dicīnisko palīdzību, apģērbu un apa-
vus un tiktu nodrošinātas ar dzīvoja-
mo platību. Kvalificēti darbinieki veic 
sociālā darba pasākumus atbilstoši 
katras personas fiziskajam un psihis-
kajam stāvoklim, kā arī palīdz risināt 
sociālos un juridiskos jautājumus.



Latvijas Samariešu apvienības īpaši aprīkotais auto  
sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanai



Pansionāts „Balvi” atrodas skaistā 
vietā, Balvu ezera krastā, kas veicina 
iestādes iemītnieku aktivitātes svai-
gā gaisā, tāpat pansionātā regulāri 
tiek rīkoti dažādi koncerti, svinības 
un nodarbības. 

Sociālajā dzīvojamajā mājā „At-
vasara” dzīvokļi ir pielāgoti per-
sonām ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem.

Pašvaldības pansijā tiek nodrošināti 
sociālie dzīvokļi vientuļiem pensionā-
riem un invalīdiem.

Risināt ģimeņu sociālās problēmas, 
nodrošināt psiholoģisko un psihote-
rapeitisko palīdzību bērniem un pie-
augušajiem palīdz Atbalsta un reha-
bilitācijas nodaļas speciālisti. Tie 
organizē un vada jauno vecāku skolu 

„Ligzdiņa”, organizē bērniem invalī-
diem ārstniecisko rehabilitāciju, vada 
nodarbības bērniem ar īpašām vaja-
dzībām un veic daudz citu pienākumu.

Līdz ar 2014.gadu pakalpojumu „Ap-
rūpe mājās” nodrošina biedrība „Lat-
vijas Samariešu apvienība”, kuri ar 
speciāli aprīkotu automašīnu dodas 
pie iedzīvotajiem sniegt vajadzīgos 
pakalpojumus.



„Lauku diena 2012”



UZŅĒMĒJDARBĪBA 
Balvu novads ir labvēlīga vide daudz-
nozaru uzņēmējdarbības attīstībai. 
Lielu daļu novada teritorijas aizņem 
meži un lauksaimniecības zemes, tā-
dēļ arī novadā veiksmīgi darbojas vai-
rāki mežsaimniecības, kokapstrādes, 
kā arī lauksaimniecības uzņēmumi. 
Pilsētā un tās tuvumā izveidojušies 
arī ražošanas un mazumtirdzniecības 
uzņēmumi.

Visu 10  pagastu galvenās uzņēmēj-
darbības nozares ir lauksaimniecība, 
mežizstrāde, kokapstrāde. Atseviš-
ķas lauku saimniecības pievērsušās 

biškopībai, zivkopībai un citām 
netradicionālās lauksaimniecības 
formām.

Kopš 2011. gada 26. maija Balvos 
strādā „Ziemeļlatgales biznesa 
centrs”, kurš atbalsta, veicina uzņē-
mējdarbības attīstību un jaunu uzņē-
mumu veidošanu Balvu novadā.



Kūdras ieguve SIA „Balvi Flora”



Lielākie uzņēmumi Balvos:
 l A/S „Balvu maiznieks” – Maizes 

ražošana, svaigi ceptu mīklas 
izstrādājumu un kūku ražošana;

 l SIA „Bermudi” – Pārtikas 
mazumtirdzniecība;

 l SIA „Senda DZ” – Pārtikas 
mazumtirdzniecība;

 l SIA „Tako SD” – Mežizstrāde;
 l SIA „Tik-Tak 1” – Rūpniecības 

preču mazumtirdzniecība;
 l SIA „BOVIS” – Pārējo organisko 

ķīmisko pamatvielu ražošana;
 l SIA „ALDRAI” – Mežistrāde, 

kravu pārvadājumi;
 l SIA „IEVA-SIL” – Farmaceitisko 

izstrādājumu mazumtirdzniecība;
 l SIA „INVIK” – Kravu pārvadājumi;
 l IU „Valdogs” – pārtikas 

mazumtirdzniecība;
 l SIA „Avotiņš-S” – autoserviss.

Lielākie uzņēmumi  
lauku teritorijā:

 l SIA „Qompaqpeat” – Kūdras 
ieguve;

 l SIA „BalviFlora” – Kūdras ieguve;
 l SIA „Liepas Z” – Kravu pārvadā-

jumi, lauksaimniecība, autoceļu 
būvniecība;

 l Z/S „Vecpils 1” – Kravu 
pārvadājumi;

 l SIA „AIVA V” – Kravu pārvadāju-
mi, elektroinstalācijas ierīkošana;

 l Z/S „Pīlādži” – Lauksaimniecība;
 l SIA „Lazdas” – Kokapstrāde, 

lauksaimniecība;
 l SIA „Dampadruvas buki” – Me-

žistrāde, lauksaimniecība.





STARPTAUTISKĀ 
SADARBĪBA
Jaunas attīstības iespējas Balvu no-
vadam paver sadarbība ar ārvalstu 
pašvaldībām.

Balvu novada pašvaldība noslēgusi Sa-
darbības līgumus, vienošanās un Nodo-
mu protokolus ar:

 l Pōlvas pilsētas pašvaldību 
(Igaunija);

 l Kupišķu rajona pašvaldību 
(Lietuva);

 l Lieksas pilsētas pašvaldību 
(Somija);

 l Dokšicas rajona izpildkomiteju 
(Baltkrievija);

 l Žukowas pašvaldību (Polija);
 l Pitalovas rajona administrāciju 

(Krievija);
 l Dubrovskas pilsētu (Krievija);
 l Giskes pilsētu (Norvēģija);
 l Taoyuan pilsētu (Taivāna).

Pateicoties sadarbībai ar ārvalstu 
pašvaldībām, Balvu novadā vieso-
jušies dziesmu un deju kolektīvi 
no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Baltkrievijas un Polijas. Tāpat arī 
Balvu novada kultūras darbinieki 
un iestāžu vadītāji devušies piere-
dzes apmaiņā uz kādu no minētajām 
valstīm. Novada uzņēmēji veik-
smīgi atraduši jaunus sadarbības 

partnerus un noieta tirgus Latvijas 
kaimiņvalstīs.

Kopš 2013. gada Balvos ir jauns dizai-
na mākslas vides objekts „Sadraudzī-
bas pilsētas”, kura norādēs redzami 
pašvaldības starptautisko sadarbības 
partneru nosaukumi  – 9  pilsētas un 
pašvaldības, un attālumi līdz tām. 



Strūklaka „Plaukstošā ūdensroze”



TŪRISMS
Balvos apskatāmas unikālas 23  lau-
kakmeņu kompozīcijas „Lāča dārzā” 
un Balvi ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur 
apskatāmi divi partizānu pieminekļi.

Tieši Balvos atrodas skaistākā strūk-
laka „Plaukstošā ūdensroze”, kura 
viskrāšņāk uzzied naktīs, savukārt Til-
žas pagastā atrodas savdabīgs liliju 
un dzirnakmeņu dārzs.

Balvu novads ir vieta, kur iepazīties 
ar īsta Latgales alus darīšanas pro-
cesu pēc sentēvu metodēm pie alus 
darītāja Daiņa Rakstiņa, noaust pa-
šam savu krāšņu lupatu deķīti īstās 
stellēs Briežuciema vai Bērzpils pa-
gastā, redzēt maizes cepšanas pro-
cesu un izcept īstu baltmaizi, klusā 
Latgales lauku sētā ielūkoties glez-
notājas Edītes Madernieces darb-
nīcā, vai savām rokām izvedot māla 
podus keramiķu Dundenieku mājās, 
kā arī iegādāties vietējo amatnieku 
darinājumus.

Vēstures elpa sajūtama apstaigājot 
18. gs. beigās celto Balvu muižu un 
tās parku Balvu ezera krastā. 





Balvu novadā ir aplūkojami vairāki 
dievnami, vecākais no tiem celts 
pirms 200  gadiem. Novads var lepo-
ties ar Bēržu Svētās Annas Romas 
katoļu baznīcu un sakrālās kultūras 
Valsts nozīmes arhitektūras piemi-
nekli – Bēržu kapu kapliču.

Ja sirdij tuvāka ir aktīvā atpūta, 
piemērotas būs izjādes ar zirgiem, 
vizināšanās pajūgā vai kamanās Til-
žas pagasta „Kapulejās”. Savukārt 
Balvu pilsētas un novada skaistumu 
var baudīt, vizinoties Balvu ezerā ar 
plostu „Vilnītis” vai izbraucot ar ka-
noe laivām Ičas upē, tāpat ir iespēja 
iznomāt arī velosipēdus un apbraukāt 
novada skaistākās vietas.

Esiet sveicināti 
viesmīlīgajā 
Balvu novadā – 
Ziemeļlatgales 
centrā!



Balvu novada pašvaldības izdevums 
2014

Izmantotas fotogrāfijas no Balvu 
novada pašvaldības arhīva

www.balvi.lv


