Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības
integrācijas fonda starpniecību.

Projekts „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”
Balvu novada nevalstisko organizāciju datu bāze

Balvu pilsēta
Darbības joma

Mednieku un
makšķernieku
biedrības

Biedrības
nosaukums

Adrese

"Balvu mednieku
un makšķernieku
biedrība"

Brīvības iela 25,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Mērķi un aktivitātes

Kontakti
Kontaktpersona

tālrunis

e-pasts

Dzintars
Sārtaputns

64522993
26590102

dzintarssartaputns@inbox.
lv

Piedalīties dabas aizsardzības un
ekoloģisko pasākumu organizēšanā;
Piedalīties medību iecirkņu projektu
izstrādāšanā un izmantošanā; veikt
mednieku apmācību, medību sporta
sacensību organizēšanu, nomāto medību
platību (iecirkņu) apsaimniekošanas
organizēšanu.

Šķīrējtiesa

Mednieku un
makšķernieku
biedrība
"Bērzkalne"

Jaunatnes iela
20, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

26489727

Mednieku klubs
"Nastrova"

Teātra iela 4—
53, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

29134360

"Mednieku klubs
Liepmeži"

Ceļinieku iela 4,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

29196187

„Latvijas
Komercbanku
asociācijas
šķīrējtiesa”

Teātra iela 14—
12, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Apvienot medniekus un makšķerniekus
medību un makšķerēšanas organizācijai
un atpūtai; iesaistīt biedrus medību
faunas, zivju krājumu aizsardzības
jautājumu risināšanā.
Piedalīties
dabas
aizsardzības
un
ekoloģisko pasākumu organizēšanā;
Piedalīties medību trofeju izstādēs; Veikt
mednieku apmācību, medību sporta
sacensību organizēšanu, nomāto medību
platību (iecirkņu) apsaimniekošanas
organizēšanu; Organizēt komercmedības.
Apvienot
medniekus
medību
organizēšanai un kopīgai atpūtai; saglabāt,
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;
veicināt savvaļas dzīvnieku aizsardzību un
populāciju vairošanu; organizēt medības
saskaņā ar spēkā esošajām likuma
normām; veicināt mednieku kvalifikācijas
celšanu; sekmēt medību trofeju uzskaiti
un to izstādīšanu medību trofeju izstādēs;
pārstāvēt biedrības biedru intereses,
aizstāvēt viņu likumīgās prasības,
intereses un iniciatīvu valsts institūcijās,
organizācijās un pie privātpersonām.
Sabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu
darbību.

Baltijas
starptautiskā
šķīrējtiesa
Starptautiskā
šķīrējtiesa

Invalīdu
interešu
aizstāvības
biedrības

Latvijas
starptautiskā
šķīrējtiesa
Balvu teritoriālā
invalīdu biedrība

Biedrība "Mans
patvērums"

Teātra iela 14—
12, Balvi, Balvu
nov., LV-4501
Teātra iela 14—
12, Balvi, Balvu
nov., LV-450
Teātra iela 14—
12, Balvi, Balvu
nov., LV-4501
Raiņa iela 52—
101, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501

Raiņa iela 52,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Sabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu
darbību.
Sabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu
darbību.
Sabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu
darbību.
Stratēģijas
administratīvais
vadītājs Reinis
Linde

29297569
(LMT)
28851889
(Tele2)

balvuinvalidi@inbox.lv

Dmitrijs Usins

29372939

dmitrijs.usins@balvi.lv

Invalīdu biedrībā tiek realizēti Eiropas
fondu projekti. Tiek uzturēta sadarbība ar
Rēzeknes rehabilitācijas centru, ar kura
palīdzību
invalīdi
var
iegādāties
palīglīdzekļus (ratiņkrēslus, staiguļus
u.c.).Iespēju robežās biedrība sagādā
humānās palīdzības preces, kas tiek
izdalītas invalīdiem.
Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības
darbības,
darbības
kapacitātes
stiprināšana. Veicināt sociālas integrācijas
un rehabilitācijas procesu uzlabošanu uz
vienlīdzības
principiem
balstītu
sabiedrības modeli veidošanu; aktīvi
līdzdarboties vides pieejamības jautājumu
risināšanā; sekmēt informācijas un
apmācības pieejamību cilvēkiem ar
invaliditāti un citu sociālā riska grupu
cilvēkiem. Realizēts projekts Biedrības

"Mans
patvērums"
paaugstināšana.

Sports un
veselīgs
dzīvesveids

Volejbola klubs
"BALVI"

Biedrība
"AUSTRUMI
2010"
Futbola klubs
"Balvu vilki"

Biedrība
"Austrumvilki"

Vidzemes iela
24—17, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501
Ezera iela 26—
34, Balvi, Balvu
nov., LV-4501
Brīvības iela
68—8, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501

kapacitātes

Volejbola kā sporta veida popularizēšana
un attīstība; fiziski aktīvā dzīvesveida
popularizēšana.

Kluba prezidents 29134360
Andris
Kazinovskis
26386780

austrumi2010@gmail.com

Valdes
priekšsēdētājs
Gints Grīslis

26419792

balvuvilki@balvi.lv

Partizānu iela 47, Valdes
priekšsēdētājs
Balvi, Balvu
Gundars Puks
nov., LV-4501

29438078

Organizēt bērnu un jauniešu sporta
pasākumus; veicināt futbola attīstību
Balvos un Latvijā.
Sporta un atpūtas attīstība dažāda vecuma
grupu iedzīvotāju vidū. Sportiskas
ievirzes izklaides un atpūtas pasākumu
organizēšana telpās un ārā. Futbola sporta
veida attīstība Balvos un Balvu rajonā.
Hokeja popularizēšana un attīstība Balvu
rajonā.

Moto klubi

Latgales Skolotāju
Atturībnieku
asociācija

Dārza iela 2,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Valdes
priekšsēdētāja
Valentīna
Pužule

29363382

Motosporta klubs
"Motokruīzs"

Brīvības iela 7,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Valdes
priekšsēdētājs
Ēriks Eizāns

26313433
29112111

Motoklubs "Spieķi
Vējā"

Ezera iela 40
k37, Balvi,
Balvu nov., LV4501

Prezidents
Andis Grāvītis

2918455

valentina.puzule@hotmail. Apvienot un aktivizēt atturībniekus
com
skolotājus, skolēnus, studentus, pulciņu,
jaunatnes
atturībnieku
organizāciju
vadītājus, bērnu vecākus, citas jaunatnes
pretalkohola audzināšanā ieinteresētās
personas.
Mūsu klubā ''Motokruīzs'' 2011. gada
sezonā piedalījās vairāk nekā 15
motosportisti, no tiem – 10 bērni un
jaunieši. 2012. gada sezonā sacensībās
piedalījās 16 motosportisti, no tiem – 15
bērni un jaunieši. Kluba sportisti 2012.
gadā Latvijas čempionātā 38 komandu
konkurencē
bērnu
un
jauniešu
kopvērtējumā ieguva II vietu. Vairāk
informācijas http://baltaisbriedis.lv/index.php/mkmoto
kruizs
andisgravis@inbox.lv
2003.gadā Mc "Spieķi vējā" uzņēma
ciemiņus no Portugāles - moto klubu
"PAXUS Julius" . Moto klubs ir
apmeklējis un piedalījies citu klubu
rīkotajos pasākumos Latvijā un Lietuvā.
Mc "Spieķi vējā" rīko moto pasākumus
Balvos ar devīzi "Motociklu vasara". Mc
"Spieķi vējā" aktīvi piedalās pilsētas
svētku pasākumos.

Kultūra un
atpūta

Biedrība "Balvu
teātris"

Biedrība
"Terpsihora"

Biedrība "Kultūra
Balviem"

Baznīcas iela
7—16, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501
Brīvības iela
64—5, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501
Brīvības iela 61,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Vadītājs Māris
Lapāns

64522745

maris.lapans@inbox.lv

Vadītāja Līga
Moroza-Ušacka

29827377

ligamoroza@inbox.lv

26812104

Attīsta un popularizē teātra mākslas,
literatūras un kultūras tradīcijas; Iestudē
izrādes un dodas pie skatītājiem. Īsteno
LEADER projektu "Ezera sonāte"
Mākslinieciskais kolektīvs. Celt Latvijas
iedzīvotāju, īpaši jaunatnes, pašapziņu;
popularizēt pozitīvu, aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu,
veidojot
harmonisku
sabiedrību.
1. Veicināt Balvu novada sabiedrības
ieinteresētību un izpratni par kultūras
vērtībām.2. Iesaistīt Balvu novada
iedzīvotājus personības pilnveidošanas un
izglītošanas nodarbībās, kas veicinātu arī
lietderīgu brīvā laika izmantošanu,
iesaistot viņus radošā talanta veidošanas
un attīstības procesā.3. Atbalstīt Balvu
Kultūras un atpūtas centru, veicinot tās
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu
un modernizāciju.

Biedrība
"RUBATO"

Partizānu iela 18, Zaiga Lāpāne
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

29411518

zaiga.lapane@inbox.lv

Biedrība "Nāc un
tusē"

Raiņa iela 41—
28, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

26419792

gints@diogens.lv

Gints Grīslis

Balvu mūzikas skolas biedrība. Attīstīt
mūzikas kultūras tradīcijas un popularizēt
mūzikas nozīmi citu kultūras nozaru vidū;
atbalstīt un dažādos bērnu un jauniešu
izglītības, kultūras, un sabiedriskās dzīves
aktivitātes; stiprināt pilsonisku sabiedrību;
veicināt
Latvijas
un
Eiropas
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
stiprināt un vienot paaudzes, izmantojot
mūžizglītības iespējas; sniegt atbalstu
profesionālās un pašdarbības
mākslas attīstībā jaunu radošu personību
aktivizēšanai mūzikā.
Kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu
organizēšana telpās un ārā. Skaņu un
gaismu
vizualizācijas
pakalpojumu
attīstība un popularizēšana iedzīvotāju
vidū. Kultūras, izklaides un atpūtas
pasākumu tehniskais nodrošinājums.
Veicināt sabiedrības ieinteresētību un
izpratni par kultūras vērtībām. Iesaistīt
iedzīvotājus personības pilnveidošanas un
izglītošanas nodarbībās, kas veicinātu arī
lietderīgu brīvā laika izmantošanu,
iesaistot viņus radošā talanta veidošanas
un attīstības procesā.

Vide

Biedrība "Dabas
koncertzāle"

Vidzemes iela
10A—14, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501

29821944

Pilsoniskā
sabiedrība,
integrācija

Biedrība
"RITINEITIS"

Partizānu iela 16, Vadītāja Maruta
Balvi, Balvu
Castrova
nov., LV-4501

26162614

ritineitis@gmail.com

Vides attīstības biedrība. Uzlabot
sabiedrības
zināšanas
par
vides
aizsardzību; motivēt sabiedrību iesaistīties
vides aizsardzībā; attīstīt un popularizēt
dabas vērtības mūzikā, literatūrā, kino un
citās mākslas nozarēs.
Bērnu un jauniešu izglītošana; iedzīvotāju
līdzdalības vecināšana vispārējā dzīves
līmeņa paaugstināšanā. Biedrība jau divus
gadus sadarbojās ar Latvijas bērnu fondu
un organizē bērniem ar īpašām
vajadzībām vasaras nometnes.
Tiek īstenots Sabiedrības integrācijas
fonda projekts - "Riti, riti, riteneiti". Rīko
informatīvos seminārus un iedzīvotāju
forumus.

Biedrība "Radošās
idejas"

Ezera iela 16—
12, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Sanita Putniņa

28316943

sanita@creativeideas.lv

Biedrība Balvu
novada attīstības
veicināšanai
"SAVI"

Brīvības iela 48,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Vadītāja Elita
Teilāne

29157234

savi@balvi.lv

Izglītība, sabiedrības integrācija, kultūra
un lauku reģionu attīstība, kā horizontālās
tēmas – Eiropas Savienības jautājumi un
prioritātes.
Biedrības
biedri
ir
apvienojušies, lai veicinātu Balvu pilsētas
un novada attīstību un starptautisko
atpazīstamību,
mazinātu
sociālo
izstumšanu un risinātu kopienai svarīgus
jautājumus, izstrādājot un īstenojot
projektus
un
aktivizējot
vietējo
sabiedrību.
Biedrības biedri ir organizējuši vietēja,
reģionāla, nacionāla un starptautiska
mēroga pasākumus, t.sk. apmācības,
seminārus un mācību nometnes, veikuši
pētījumus,
izstrādājuši
attīstības
plānošanas dokumentus u.tml. Biedru
izglītība un ilggadējā pieredze nodrošina
mērķu profesionālu realizāciju un
kvalitatīvu projektu administrēšanu un
īstenošanu. Vairāk informācijas pieejams
www.creativeideas.lv
Sociālās atstumtības mazināšana; vietējās
attīstības veicināšana; paaudžu sadarbības
stiprināšana; novada kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšana un saglabāšana;
līdzsvarotas kultūrvides attīstība un garīgo
vērtību
popularizācija
sabiedrībā;
izglītības atbalsta iniciatīvu veicināšana

Biedrība "Kopīgi"

Balvu nov.,
Balvi, Ezera iela
4, LV-4501

26173610

Ģimenes un bērnu
atbalsta centrs
"Drošā pietura"

Ezera iela 16—
51, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

26144498

Balvu novadā. Tiek īstenots projekts
"Ziemeļlatgales
NVO
darbības
aktivizēšana" Lihtenšteina un Norvēģija
EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta
ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības
integrācijas fonda starpniecību.
Veicināt
pilsoniskas
sabiedrības
stiprināšanu un sabiedrības integrāciju;
risināt mazaizsargāto indivīdu un grupu
problēmas; veidot vidi un organizēt
pasākumus, kas dotu iespēju saturīgi
izmantot brīvo laiku.
Sniegt atbalstu ģimenēm un bērniem
krīzes situācijās; izstrādāt un vadīt
sociālos projektus un labdarības projektus;
izstrādāt
izglītojošās
programmas,
organizēt dažādu jomu speciālistu
apmācību; veikt izglītojošo darbu ar
dažādām sociālajām grupām un to
pārstāvjiem;
izstrādāt
metodiskos
materiālus psihosociālajā jomā; veikt
pētījumus sociālajā, psiholoģijas un
pedagoģijas jomās. Rīkota labdarības
akcija "Bērnam būt"

Biedrība
"Razdoļje"

Izglītība

Skolas iela 57,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Biedrība "Izglītības Bērzpils iela
un integrācijas
12—18, Balvi,
atbalsta centrs"
Balvu nov.,
LV4501

Svetlana
Pavlovska

28381282
26014940

26002264

pavlovska2@inbox.lv

Garantēt indivīda tiesības brīvi izpausties,
aizsargāt un attīstīt etniskās identitāti.
Attīstīt cilvēkos cieņu un iecietību pret
citu tautu kultūrām, veicināt kultūru
dialogu. Iesaistīt pilsētas iedzīvotājus
pilsētas kultūras dzīvē. Vienot cilvēkus
nevis pēc to etniskās piederības, bet pēc
viņa kopējām interesēm par krievu un
pasaules kultūru.
Organizēt atbalsta pasākumus (praktiskus
un informatīvus) izglītības metožu
pilnveidošanai un dažādošanai visās
izglītības pakāpēs; veicināt inovatīvu
izglītības metožu pielietojumu mācību
praksē; organizēt informācijas apmaiņu
izglītības telpā, veicinot izglītības
pieredzes un labo prakses piemēru
izglītībā un integrācijā atspoguļošanu;
organizēt atbalsta pasākumus, kas veicina
Latvijas sabiedrības etnisko un sociālo
integrāciju;
nevalstisko organizāciju
sadarbības tīklu veidošanu izglītības un
integrācijas jomās, piesaistot arī ārvalstu
nevalstiskās organizācijas; organizēt
dažādus atbalsta pasākumus Latvijas
skolām; veicināt skolēnu, skolotāju un
skolēnu vecāku dalību izglītības un
integrācijas politikas veidošanā.

"Balvu Valsts
ģimnāzijas atbalsta
biedrība"

Dārza iela2,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Profesionālās
asociācijas

"Latvijas lauku
ģimenes ārstu
asociācija"

Pensionāru
apvienības

"Balvu novada
pensionāru
apvienība"

Bērzpils iela
14—16, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501
Bērzpils iela
67A, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501

Projektu
vadītāja Lelde
Leja

26322415

lelde.leja@inbox.lv

29141688

liga@balvi.lv

29193929

Atbalstīt un stimulēt Balvu Valsts
ģimnāzijas pedagoģisko, zinātnisko un
audzināšanas darbu. Uz brīvprātības
pamatiem īstenot organizatorisko un
saimniecisko darbību Balvu Valsts
ģimnāzijas
skolēnu
mācību
un
audzināšanas
procesa
uzlabošanai.
Piedalīties skolnieku un skolotāju radošās
attīstības programmu realizācijā.
Veicināt starptautiskajiem standartiem
atbilstošas ģimenes medicīnas attīstību.

Balvu
novada
pensionāru
sociāli
ekonomisko interešu aizstāvēšana un
pārstāvēšana
pensionāru
materiālo
apstākļu uzlabošanā un garīgās dzīves
pilnveidošanā.
Biedrība
veicina
pensionāru iesaisti kultūras, izglītības un
sporta aktivitātēs, veselības profilakses
pasākumos,
organizējot
izglītojošas
lekcijas, caur
pieredzes apmaiņas
braucieniem.

Jaunatnes
organizācijas

"Balvu pensionāru
biedrība"

Raiņa iela 52,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Biedrība "Balvu
pilsētas jauniešu
padome"

Dārza iela 2,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Zinaīda Logina

29203754

26144498

zinaida.logina@inbox.lv

Pensionāru biedrības mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvi piedalās Latgales
senioru dziesmu un deju festivālā.
Realizēts KIF projekts „Atklāsim
dzīvotprieka noslēpumu”. Realizēts
Sorosa fonda projekts ”Audz, Latgale”,
izveidota
labdarības
akadēmija/kooperatīvs,,SĀTA”,
kas
veicina ziedojumu vākšanu un palīdzības
sniegšanu trūcīgām personām, palīdz
senioriem atvieglot ikdienas rūpes.
Jauniešu
pašdarbības
attīstības
veicināšana un atbalstīšana; jauniešu brīvā
laika lietderīga izmantošana; dažādu
pasākumu organizēšana; informējošas
avīzes izdošana; jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošana;
jauniešu
interešu
pārstāvēšana;
veicināt
jauniešu
iesaistīšanos sabiedriski politiskajos

procesos; neformālās izglītības attīstības
veicināšana jauniešu vidū; veicināt
jauniešu integrēšanos sabiedrībā; jauniešu
tiesību aizsardzība; piedalīšanās valsts un
vietējā līmeņa jaunatnes politikas
veidošanā un īstenošanā; jauniešu
problēmu risināšana, kas tieši vai netieši
ietekmē jaunatnes sociālo grupu, bērnu un
jauniešu ar īpašām un speciālām
vajadzībām problēmu risināšana un
integrēšana sabiedrībā; veicināt un
atbalstīt jaunatnes organizācijas un
klubus, to darbībā un izveidē.

Biedrība
"Kalmārs"

Brīvības iela 48,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Vadītāja Ināra
Frolova

26218177

kalmarszivs@gmail.com

Bērnu un skolēnu sporta pasākumu
organizēšana. Sadarbība ar dažādām
novada iestādēm, lai veicinātu dialogu
starp jauniešiem un pārējām iedzīvotāju
grupām. Veicināt pilnvērtīgu personības
attīstību, palīdzot jauniešiem integrēties
mūsdienu mainīgajā sabiedrībā. Rosināt
sabiedrības interesi par jauniešiem
aktuālām problēmām. Līdzdarboties
jaunatnes politikas procesos reģionālā un
vietējā līmenī. Veikt brīvprātīgo darbu,
sadarbojoties ar sociālajām grupām,
tādējādi veicinot izpratni jauniešu un
sabiedrības vidū. Veicināt lietderīgu un
produktīvu
jauniešu
brīvā
laika
pavadīšanu, organizējot pārgājienus,
sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes
un sporta pasākumus un labdarības
akcijas. Piesaistīt finanšu līdzekļus no
dažādiem avotiem biedrības mērķu
sasniegšanai,
izstrādājot
projektu
pieteikumus. Informācija par īstenotajām
aktivitātēm un projektiem http://kalmars.wordpress.lv/

Biedrība
"Redaktoru
klubiņš"

Bērzpils iela
50—62, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501

Biedrība "Raibais
kaķis"

Teātra iela 2,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

29856126

Valdes
priekšsēdētājs
Sergejs
Andrejevs

26120141

write_to_cat@inbox.lv

Apvienot Balvu rajona jauniešus, kam ir
interese par žurnālistiku, veicināt skolu
avīžu izdošanu, rosināt un nodrošināt
informācijas apmaiņu starp jauniešiem,
viņu vecākiem un skolotājiem, iesaistīt
jauniešus sabiedriskajos procesos.
Eiropas
Savienības
programmas
“Jaunatne” atbalstīts projekts 2002. gadā.
Skolu avīžu veidotāji izveidoja savu
klubiņu un regulāri “Vaduguns” redakcijā
pulcējās uz mācībām un sarunām ar
interesantiem
cilvēkiem,
brauca
ekskursijās uz tipogrāfiju “Latgales
druka”, Saeimu, Profesionālās karjeras
izvēles centru.
Veikt sabiedriskā labuma darbību,
veidojot kopīgas jaunatnes programmas,
veicinot veselīgu jaunatnes dzīvesveidu,
organizējot
jaunatnes
brīvā
laika
pavadīšanas iespējas un jauniešu
pašizglītošanās darbu. Biedrība aktīvi
raksta, piedalās un realizē dažādus
projektus programmas "Jaunatne darbībā"
ietvaros (2014.gadā ERASMUS+).

Sieviešu
biedrības

Biedrība "abi A"

Brīvības iela
102, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501

Biedrība
"Septiņpadsmit"

Dārza iela 2,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Valdes
priekšsēdētāja
Valentīna
Pužule

29363382

valentina.puzule@hotmail.
com

Balvu rajona
sieviešu biedrība
"Rudzupuķe"

Teātra iela 2,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Vadītāja Maruta
Paidere

26392515

maruta42@inbox.lv

26145463

Piedalās jauniešu iniciatīvas, apmācības,
starptautiskās
jauniešu
apmaiņas
programmās
(F.R.I.E.N.D.S.H.I.P.
2011.gadā un SURVIVAL BOXXXX
2014.gadā), kā arī palīdz jauniešiem
piedalīties brīvprātīgā darba programmās
un doties uz citām ES valstīm. Biedrība
atbalsta un palīdz realizēt jauniešu
iniciatīvas.
Jauniešu biedrība. Jauniešu integrācija
Balvu un Latvijas attīstības procesos;
sporta, kultūras pasākumu organizēšana
bērnu un jauniešu vecuma grupām;
informēt par bērnu un jauniešu interešu un
talantu attīstīšanas iespējām.
Sekmēt Balvu pilsētas ģimnāzijas jauniešu
kā vispusīgu, radošu personu attīstību un
veicināt pilsonisko aktivitāti. Īstenots
projekts "Bērns un ģimene ir vērtība
Balvos".
Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un
atpūtai Balvu rajona sievietes; veicināt
sieviešu izglītošanu, pašapziņas celšanu;
sadarbības veicināšana ar citām sieviešu
organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Interešu
aizstāvība

Biedrība "Tilžas
rūķīši"

2.stāvā Nr.10 un
11, Raiņa iela
12A, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501

Biedrība Balvu
pilsētas dārzi
"Ezermala 2"

3. Steķintavas
līnija 167, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501
Partizānu iela
14, Balvi, Balvu
nov., LV-4501
Bērzpils iela 56,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

"Balvu rajona
černobiļas
biedrība"
Balvu dārzkopības
biedrība
"Verpuļeva"

Astrīda Krainā

26375017

29449068

29243113

25407609

Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un
atpūtai Balvu rajona Tilžas pagasta
sievietes, jauniešus, jaunās māmiņas un
citus interesentus; Veicināt izglītošanu,
pašapziņas celšanu; Veicināt sadarbību ar
citām organizācijām un biedrībām Latvijā
un ārvalstīs; Kultūras un rokdarbu,
mājsaimniecības aktivitāšu organizēšana
un popularizēšana.
Aizstāvēt savu biedru tiesības; Veikt
biedru izglītošanu; Sniegt palīdzību
konfliktsituācijās.
Sekmēt savu biedru tiesību un interešu
aizsardzību, pārstāvēt biedru intereses
valsts un pašvaldību institūcijās.
Aizstāvēt biedru tiesības; veikt biedru
izglītošanu; sniegt palīdzību
konfliktsituācijās.

Citas jomas

Biedrība
"Jaunrade
attīstībai"

Raiņa iela 41—
19, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Vadītājs Edgars
Dārznieks

28322550
26758041

edgars.darznieks@gmail.c
om

Izglītot biedrus, jauniešus un citus
interesentus
par
kokapstrādes,
metālapstrādes un citu rūpniecības nozaru
attīstības un izaugsmes nozīmību Balvu
novadā, Latgales reģionā un Latvijā;
Popularizēt profesionālo, eksakto izglītību
sabiedrībā, mērķtiecīgi iesaistot jaunatni
un pārējos iedzīvotājus pētniecības
darbos, izglītojošos semināros, praktisku
piemēru izzināšanā, kā arī citos
pasākumos;
dažādu
izglītojošu
programmu izstrāde un ieviešana sociālā
riska grupām
(bezdarbniekiem,
ilgstošiem
bezdarbniekiem,
maznodrošinātajiem,
bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm u.c.
grupām), nodrošinot vienlīdzīgas tiesības
apgūt jaunas zināšanas, neskatoties uz
finansiālo stāvokli, tautību vai reliģisko
piederību. Īstenots LEADER projekts
"Metālapstrādes
un
mašīnbūves
tehnoloģiju
bāzes
izveidošana
uzņēmējdarbībai, izglītībai un zinātnei".
Vairāk informācijas - www.jaunrade.org

"Balvu Amatnieku
biedrība"

Tautas iela 18—
9, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Ēriks Kanaviņš

Bērzpils iela 1A, Priekšsēdētājs
Eiroreģions
Juris
"Pleskava,Livonija" Balvi, Balvu
Dombrovskis,
nov., LV-4501
sekretāre Sandra
Kaša

Balvu pamatskolas
skolēnu

Brīvības iela 47,
Balvi, Balvu

Nadzežda
Bogdanova

29376933

29163807
26150618

sanda@balvi.gov.lv

26300049

nada56@inbox.lv

Veicināt amatniecību valstī, sekmēt
augstu arodu profesionālo līmeņu
sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt
amatnieku intereses dažādās valsts un
pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs;
Līdzdarboties to likumdošanas aktu
izstrādāšanā, kuri skar amatniecības
intereses. Sadarboties ar ieinteresētajām
personām un organizācijām savu
programmu un koncepciju izstrādāšanā un
realizācijā.
Latvijas pierobežas pašvaldību un citu
institūciju
organizēta
pārstāvība
Eiroreģionā, lai izstrādātu un realizētu
kopēju stratēģiju pierobežas reģiona
sadarbībā, ekonomiskā un sociālā
progresa nodrošināšanā, kultūras attīstībā,
infrastruktūras
un
pakalpojumu
pilnveidošanā un savstarpējās palīdzības
sniegšanā. Realizē Interreg IV C projektu
par pārvaldes procesu digitalizāciju, kura
ietvaros ir izstrādāta metodika, kā novērtēt
pašvaldību
pārvaldes
procesu
digitalizāciju (Digital Local Agenda) un
turpinās darbs pie pašnovērtējuma
instrumenta ieviešanas.
Veicināt
bērnu
un
vecvecāku
līdzdarbošanos skolas pasākumus; veidot

"Vecmāmiņu
klubiņš"

nov., LV-4501

Balvu pilsētas un
rajona Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
biedrība

Baznīcas iela
49, Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Valdes
priekšsēdētājs
Māris Voicišs

64521965
26485102

balvubub@inbox.lv

bērnu
prasmi
kontaktēties
ar
pieaugušajiem; ļaut vecvecākiem iepazīt
skolas dzīvi un savu mazbērnu saskarsmē
ar vienaudžiem; radīt vecvecākiem
interesi par bērna skolu; aicināt
vecvecākus atbalstīt skolu.
Veicināt
ugunsdrošību
ražotnēs,
sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās;
organizēt
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
komandu
piedalīšanos
ugunsgrēku
dzēšanā Balvu rajona pilsētās un pagastos;
veikt profilaktiskos un organizatoriskos
pasākumus ugunsgrēku novēršanai un
biedrības biedru prasmīgai darbībai
ugunsgrēkos.

Rokdarbnieču
pulciņš

Biedrība
"MEŽĢIS"

Uzņēmējdarbība Balvu novada
uzņēmējdarbības
atbalsta klubs
"KRAMS"
Starpnozares
NVO

Biedrība "Balvu
rajona partnerība"

Brīvības iela 61,
Balvi, Balvu
nov., LV-4501

Priekšsēdētāja
Skaidrīte
Šnepere

29157441

Bērzpils iela
67A, Balvi,
Balvu nov.,
LV4501

26459672

Bērzpils iela 1A, Vadītāja Ilona
Balvi, Balvu
Džigure
nov., LV-4501

26635382

skaidrite.snepere@inbox.lv Sociālās atstumtības mazināšana; vietējās
attīstības veicināšana; paaudžu sadarbības
stiprināšana; novada kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšana un saglabāšana;
garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā.
Piedalījušās pensionāru dziesmu un deju
svētku
izstādēs.
Vairākus
gadus
Ziemassvētkos
pulciņa
dalībnieces
adījušas zeķes, cimdus, cepures un šalles
Kubulu pagasta bērnu patversmes
"Ieviņa" bērniem. Ir adīti zeķu atloki,
izšūtas aubes un pieres segumi kultūras
namu deju kolektīviem. Vairāk kā 300
cimdu pāri tika noadīti NATO samitam."
Īstenots projekts "Ar smaidu pa dzīvi"
LEADER+ programmā. Guva atbalstu
Hipotēku un zemes bankas klientu
kluba „Mēs paši” projektu konkursā un
ieguva finansējumu grāmatu, materiālu,
dziju un šujmašīnas iegādei.
Balvu novada uzņēmēju, organizāciju
vadītāju, sabiedriski aktīvu cilvēku
apvienošana, lai veicinātu Balvu novada
ekonomisko attīstību.
ilonadzigure@inbox.lv

Vietējā rīcības grupa, kura apvieno Balvu,
Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu
teritorijas ar mērķi sekmēt lauku teritorijas
attīstību. Vairāk informācijas biedrības
mājas lapā - www.balvi.partneribas.lv

Briežuciema pagasts
Biedrība "OTULS" Briežuciema
pamatskola,
Grūšļeva,
Briežuciema
pag., Balvu
nov., LV-4595

Valentīna Kaša

26680677

valentina.kasha@inbox.lv

Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes un
skolēnu sadzīves apstākļu uzlabošanā.
Atbalsta
sniegšana
Briežuciema
pamatskolas
skolēniem
no
maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm,
bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī
talantīgiem
skolēniem.
Biedrība
organizējusi labdarības akcija „Sirdi
atdodu bērniem,” kurā visi Briežuciema
pamatskolas
skolēni
saņēma
Ziemassvētku
dāvanas.
Finansiāli
atbalstīti talantīgie skolēni, olimpiāžu un
konkursu uzvarētāji, zelta liecību ieguvēji,
sniegts atbalsts trūcīgām daudzbērnu
ģimenēm.

Biedrība
"Saulessvece"

Briežuciems,
Briežuciema
pag., Balvu
nov., LV-4595

Biedrības
vadītāja Silvija
Ločmele

29170134

Biedrība
"DERIGO"

Ceļmalas,
Cērpene,
Briežuciema
pag., Balvu
nov., LV-4567

Ingrīda
Jeromanova

29199538

locmelesilvija@inbox.lv

Mērķis celt dzīves kvalitāti vietējiem
aptuveni 600 Balvu novada Briežuciema
pagasta iedzīvotājiem, attīstot vietējo
infrastruktūru (sociālajā, izglītības, sporta
u.c. sfērās), attīstot pilsonisko pašapziņu,
līdzatbildību vietējiem iedzīvotājiem.
Biedrībai ir savas telpas, kurās ikdienā
notiek nodarbības Briežuciema pagasta 9
bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem;
iekārtots vizuāli pievilcīgs un ikdienā
Briežuciema rotaļu laukums (sadarbībā ar
Kopienu Iniciatīvu fondu, Briežuciema
pagasta pārvaldi un z/s Papardes); iegādāti
tautu tērpi un akordeons bērnu un jauniešu
folkloras kopai „Soldanī”; sadarbībā ar
Briežuciema pagasta padomi 2007.gadā
atjaunota centrālapkure vienai no
pagastam piederošajām daudzdzīvokļu
mājām;
regulāra
dalība
dažādos
izglītojošos projektos.
Apvienot personas, kuras ar savām
zināšanām, vēlmi un centieniem vēlas un
spēj sniegt atbalstu un uzlabot dzīves
kvalitāti
sociāli
mazaizsargātajām
iedzīvotāju grupām, kas pakļautas sociālās
atstumtības riskam.

Kubulu pagasts
Kubulu pagasta
ģimeņu biedrība

Kalna iela28,
Balvu stacija,
Kubulu pag.,
Balvu nov.,
LV4566

Irēna Začeva

26327162

irenazaceva@tvnet.lv

Sporta klubs
"KUBULI"

Ķezberkalns- 2,
Kubulu pag.,
Balvu nov.,
LV4566

Ilze Liepiņa

26984310
26158302

pasikova@inbox.lv

Biedrība
"PRO.ini"

Ievulīči,
Druvenieki,
Kubulu pag.,
Balvu nov.,
LV4566

Aigars
Andersons

8233997

just.human@inbox.lv

Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un
atpūtai Kubulu pagasta ģimenes; Veikt
ieguldījumu Kubulu pagasta iedzīvotāju
labklājības
celšanā;
Sadarbības
veicināšana ar citām ģimeņu kopienām
rajonā, Latvijā un ārvalstīs. Labdarības
pasākumu
organizēšana.
Īstenoti
LEADER projekti - "Tautu tērpu iegāde
tautas deju kolektīvam "Cielaviņa",
"Mans draugs - velosipēds".
Attīstīt un popularizēt 4X4 sportu Kubulu
pagastā un Balvu rajonā; Piesaistīt bērnus
un skolēnus aktīvai atpūtai, organizējot
sporta pasākumus.
Palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, īpaši
jaunatnei, būt par saimniekiem savā zemē
un veidot veselīgu, dzīvespriecīgu un
harmonisku sabiedrību, motivējot ikvienu
Latvijā dzīvojošo uz pozitīviem ideāliem.
Sabiedriskā organizācija "PRO.ini" Jr. ir
veidojusies vairāku gadu garumā, kā
vairāku cilvēku dzīves, biznesa, sociālās
un profesionālās pieredzes apvienojums
jauniešu problēmu risināšanai Latgalē.
Biedrība izveidojusi trešo masveidīgāko
orientēšanās seriālu, kurā pilnīgi bez
maksas var piedalīties ikviens iedzīvotājs.

Biedrība "Balvu
olūts"

Kāpostiņu
mājas, Fabrika,
Kubulu pag.,
Balvu nov.,
LV4566

Biedrība "ŠEIT UN Zīles, Kurna,
Kubulu pag.,
TAGAD"
Balvu nov.,
LV4566

Ruta Bukša

26620641

rutakubuli@inbox.lv

Jānis
Trupovnieks

29230913

trupovnieks@inbox.lv

Veicināt dialogu starp dažādām sociālām
grupām; Eiropas, Latvijas un Balvu
novada kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšana un popularizēšana; inovatīvu
ideju atbalstīšana; veicināt vietējo
ražojumu atpazīstamību un pieejamību
Latvijas un Eiropas tirgū. Īstenots projekts
KNHM "Mēs savai skolai".
Veicināt
pilsoniskas
sabiedrības
veidošanos, nostiprināšanos un attīstību
Latvijā. Sekmēt aktīvu un godīgu politiku.
Celt sabiedrisko apziņu par cilvēktiesību
jautājumiem. Veicināt tiesiskas un
demokrātiskas valsts principu ievērošanu.
Sekmēt uzņēmējdarbību un ekonomisko
izaugsmi Latvijā.

Mednieku
un
makšķernieku
klubs "KUBULI"

Kārļi,
Druvenieki,
Kubulu pag.,
Balvu nov.,
LV4566

Biedrība
"Andrakalns"

Balvu iela 15,
Kurna, Kubulu
pag., Balvu
nov., LV-4566

29152177

Organizēt medības un makšķerēšanu;
saglabāt un izkopt mednieku un
makšķernieku
tradīcijas;
organizēt
medību un makšķerēšanas sacensības;
uzskaitīt medību un makšķerēšanas
trofejas un organizēt to izstādīšanu;
sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību
un vairošanu; organizēt jauno mednieku
un makšķernieku mācības; veikt šķirnes
medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu
izstādes, treniņus, pārbaudes un citus
pasākumus; pārstāvēt mednieku un
makšķernieku intereses valsts un
pašvaldību institūcijās...
Kopt un apzināt vietējo kultūrvēsturisko
mantojumu,
nodrošināt
tā
pārmantojamību paaudzēs, apzināt, izkopt
un turēt kārtībā Andrakalna kapos guldīto
iedzīvotāju atdusas vietas un kapsētas
teritoriju - būtisku kultūrvēstures
mantojuma sastāvdaļu, iesaistīties dažādu
projektu izstrādāšanā un ieviešanā,
sadarboties ar valsts,

Biedrība "Bastions
Balvi"

Skolas iela 14,
Balvu stacija,
Kubulu pag.,
Balvu nov.,
LV4566

Edgars Kaļva

29336428

eddgars_kaljva@inbox.lv

pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām,
saimnieciskām
organizācijām
un
komercfirmām,
biedrībām
un
nodibinājumiem, kā arī privātpersonām
Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un
labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas
biedrības mērķu sasniegšanai.
Veicināt basketbola, futbola, volejbola,
florbola un citu sporta veidu attīstību
Balvu novadā, Latgales reģionā un
Latvijā. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu
sabiedrībā, mērķtiecīgi iesaistot jaunatni
un pārējos iedzīvotājus sporta aktivitātēs,
nometnēs, izglītojošos semināros un
kultūras pasākumus. Integrēt cilvēkus ar
īpašām vajadzībām (t.sk. kustību
traucējumiem) sabiedrībā, iesaistot sporta
aktivitātēs, lai uzlabotu un nostiprinātu
veselību, un veicinātu visu vecumu
personu ar invaliditāti fizisko, sociālo un
psiholoģisko rehabilitāciju. Sporta un
kultūras motivācijas programmu izstrāde
un ieviešana sociālā riska grupām
(bezdarbnieki, ilgstoši bezdarbnieki,
maznodrošinātie,
bērniem
no
nelabvēlīgajām
ģimenēm,
jaunām
māmiņām, pensionāri, u.c. grupām).
Īstenots LEADER projekts Biedrības
"Bastions
Balvi"
kapacitātes
paaugstināšana un "Jautrais skrējiens".

Biedrība
"VIENLĪDZĪBA"

Pansionāts
Balvi-36.istaba,
Celmene,
Kubulu pag.,
Balvu nov.,
LV4566

Tatjana
Valujeva

28328694

vienlidziba@inbox.lv

Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības
darbība, darbības kapacitātes
stiprināšana; Veicināt sociālās integrācijas
un rehabilitācijas procesu uzlabošanu, uz
vienlīdzības
principiem
balstītu
sabiedrības modeli veidošanu; aktīvi
līdzdarboties vides pieejamības jautājumu
risināšanā; sekmēt informācijas un
apmācības pieejamību cilvēkiem ar
invaliditāti; Attīstīt sadarbību ar valsts,
pašvaldības institūcijām; dibināt un
uzturēt
kontaktus
ar
līdzīgām
organizācijām Latvijā un ārzemēs.
Īstenots LEADER projekts "Tu un Ezers"
Pansionāta
"Balvi"
ezera
krasta
labiekārtošana; "Esiet veseli un laimīgi"
Personāla kombinēta zemfrekvences
siltuma stimulatora piegāde, uzstādīšana.

Bērzkalnes pagasts
Biedrība Bērzkalnes Meža iela 1—8,
namsaimnieks
Bērzkalne,
Bērzkalnes pag.,
Balvu nov.,
LV4590

Nodrošināt
tās
pārvaldīšanā
un
apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu
pienācīgu
uzturēšanu,
tehniskās
ekspluatācijas,
dzīvojamo
un
koplietošanas telpu lietošanas un piemājas
teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī
apmierināt citas Biedrības biedru
vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un
dzīvojamo namu koplietošanas telpu
izmantošanu.

Biedrība "Olūts"

Biedrība "Jauno
žurnālistu skola"

Biedrība "Dillīši"

Ūdru iela 1,
Bērzkalne,
Bērzkalnes pag.,
Balvu nov.,
LV4590
Elkšņeva,
Bērzkalnes pag.,
Balvu nov.,
LV4590

Valdes
priekšsēdētāja
Skaidrīte
Saleniece

28319661

Dana
Dimitrijeva

29338597
26161959

Balvu iela 17—
15, Bērzkalne,
Bērzkalnes pag.,
Balvu nov.,
LV4590

Olga Usina

22385539

skaidrite10@inbox.lv

olgakalnina@inbox.lv

Veselīga dzīves veida popularizēšana;
Atbalsta sniegšana jauniešu radošam
darbam un aktivitātēm; kultūras
aktivitāšu
organizēšana; projektu
īstenošana.
Apvienot Balvu rajona jauniešus, kam ir
interese par žurnālistiku, veicināt skolu
avīžu izdošanu, rosināt un nodrošināt
informācijas apmaiņu starp jauniešiem,
viņu vecākiem un skolotājiem, iesaistīt
jauniešus sabiedriskajos procesos.
Nodrošināt biedrības apsaimniekošanā
nodoto dzīvojamo namu pienācīgu
uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas,
dzīvojamo un koplietošanas telpu
lietošanas
un piemājas teritorijas
uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas
biedrības biedru vajadzības, kas saistītas
ar dzīvokļu un dzīvojamo namu
koplietošanas telpu izmantošanu.

Tilžas pagasts
Biedrība "Sudraba
pakavi"

Kapulejas,
Rutkova, Tilžas
pagasts, Balvu
nov., LV-4572

Larisa
Klitončika

28738007

Biedrība "Retro
moto klubs "RŪSA
VĒJĀ""

Krasta iela 3,
Tilža, Tilžas
pag., Balvu
nov., LV-4572

Kaspars
Romanovs

26425960

larisa_klitoncika@inbox.lv Sekmēt jauniešos interesi par dzīvi laukos.
Radīt un pilnveidot sportiskās aktivitātes,
veidot lietderīgus un saturīgus brīvā laika
pavadīšanas iespējas Tilžas pagastā.
Veicināt iedzīvotājos sapratni par vides un
ainavas saglabāšanas nozīmi. Popularizēt
Latgalē pajūgu braukšanu. Īstenots
LEADER projekts ‘’Treilera iegāde
atpūtas un sporta iespēju pilnveidošanai
un dažādošana’’; KNHM projekts
„Reģionāla pajūgu braukšanas attīstības
centra (Latgale) sacensību un izjāžu
laukuma labiekārtošana"
Veicināt retro motociklu saglabāšanu un
kaspars@rusaveja.lv
restaurāciju, motosporta un moto tūrisma
popularizēšanu Latvijā, izglītojošu un
labdarības
pasākumu
organizēšanu.
Vairāk informācijas biedrības mājas lapā
- http://www.rusaveja.lv/

Biedrība
"PĀRUPE 10"

Biedrība
"PĀRUPE 8"

Pārupes iela
10—11, Tilža,
Tilžas pag.,
Balvu nov.,
LV4572

Pārupes iela 8—
6, Tilža, Tilžas
pag., Balvu
nov., LV-4572

Biedrības mērķis ir nodrošināt tās
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā
dzīvojamā nama Balvu novada Tilžas
pagasta Tilžā, Pārupes ielā 10 pienācīgu
uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas,
dzīvojamo un koplietošanas telpu
lietošanas un piemājas teritorijas
uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas
Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas
ar dzīvokļu un dzīvojamā nama
koplietošanas telpu izmantošanu.
Nodrošināt Biedrības pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama
Balvu novada Tilžas pagasta Tilžā,
Pārupes ielā 8 pienācīgu uzturēšanu,
tehniskās ekspluatācijas, koplietošanas
telpu lietošanas un piemājas teritorijas
uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas
Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas
ar dzīvojamā nama koplietošanas telpu
izmantošanu.

Biedrība
"nextHorizont"

Raiņa iela 15,
Tilža, Tilžas
pag., Balvu
nov., LV-4572

Valdes locekle
27870251
Daiga Lukjanova

daigal@inbox.lv

Veicināt jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanos, atbalstot jauniešu iniciatīvas,
attīstot vērtīborientācijas veidošanos,
sekmējot līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un
lēmumu pieņemšanas līmenī; veicināt
jauniešu iesaistīšanos skolas, novada,
valsts un starptautiskajā attīstībā,
pieredzes apmaiņā un sadarbībā ar citām
organizācijām;
veicināt
neformālās
izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu
izglītības attīstību un aktualizēt tās nozīmi
vietējās sabiedrības attīstībā.
Īstenots
KNHM projekts „Nāc un izmanto brīvi”.

Lazdulejas pagasts
Biedrība
"Guņkurs"

Mednieku klubs
"Jokers"

Apsītes,
Ciganova,
Lazdulejas pag.,
Balvu nov.,
LV4592
Egļuciems,
Lazdulejas pag.,
Balvu nov.,
LV4592

Sabiedrības integrācija

26449146

Medību saimniecības uzlabošana, attīstība
un
sakārtošana
atbilstoši
LR
likumdošanai; Individuālo mednieku
apvienošana mednieku klubā "Jokers";
Medību platību izmantošana kolektīvām
medībām atbilstoši Medību likumam,
Medību noteikumiem un valsts Meža
dienesta norādījumiem.

Balvu rajona
Lazdulejas pagasta
lauku iedzīvotāju
biedrība
"Lazduleja"

Egļuciems,
Lazdulejas pag.,
Balvu nov.,
LV4592

Valdes
priekšsēdētāja
Mārīte Berķe

26355663

mariteberke@inbox.lv

Celt lauku iedzīvotāju pašapziņu, veicināt
zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā
arī brīva laika lietderīgu izmantošanu.
Mazināt lauku iedzīvotāju nabadzību un
sociālo izslēgtību, sekmējot ilgtspējīgu
lauku attīstību. Mazināt vardarbības
ģimenē izraisītās sekas, veikt preventīvos
pasākumus pret vardarbību ģimenē.
Mazināt alkoholisma un narkomānijas
izplatību bērnu un jauniešu vidū. Veicināt
ģimeņu aktivitāti veselīga un aktīva
dzīvesveida realizēšanā un propagandā.
Saglabāt kultūras, vēstures un dabas
mantojumu. Sekmēt apkārtējās vides
sakopšanu un uzturēšanu. Dibināt un
uzturēt kontaktus ar citām nevalstiskajām
organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
Īstenots LEADER projekts „Sakopta vide
un aktīvs atpūtas dzīvesveids Lazdulejas
pagasta iedzīvotājiem” un Valsts izglītības
attīstības aģentūras projektu konkursa
Inovāciju īstenošanai izglītībā projekts –
"Mākslas talantu attīstības veicināšana
Lazdulejas
pagasta
bērniem
un
jauniešiem".

Latvijas Izglītības
un zinātnes
darbinieku atbalsta
fonds
PEDAGOGS.LV

Administratīvā
ēka, Egļuciems,
Lazdulejas pag.,
Balvu nov.,
LV4592

Sņežana
Pundure

28818509

pedagogs@pedagogs.lv

Izveidot Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku informatīvu interneta vietni
www.pedagogs.lv ar kura starpniecību
veicināt sabiedrībā pozitīvu skolotāju tēlu,
piesaistīt sabiedrības uzmanību skolotāju
vispārcilvēciskajām un pedagoģiskajām
vērtībām. Apvienot sabiedrības spēkus un
resursus, kas
skolotājiem
palīdzēs
realizēt
pedagoģiskās, garīgi ētiskās, kultūras un
personības vērtības. Veicināt skolotāju
pieredžu apmaiņu, pedagogu personības
un profesionālo iemaņu pilnveidi, izdodot
skolotāju rakstītās grāmatas, organizēt
zinātniskas un metodiskas konferences,
seminārus, lekcijas, ekskursijas, izstādes
un tamlīdzīgus pasākumus, kā arī
organizēt izglītojošus kultūras un atpūtas
pasākumus. Radīt finansēšanas avotus
nodibinājuma
mērķu
sasniegšanai.
Piedalīties izglītības normatīvo aktu
izstrādāšanā un sabiedriskā ekspertīzē.

Vīksnas pagasts
Balvu rajona
Vīksnas pagasta
jauniešu biedrība
"VIKO"

Vīksnas pagasta
padome,
Vīksnas pag.,
Balvu nov.,
LV4580

Biedrība Vīksnas
skola

Jaunā iela 4,
Vīksna, Vīksnas
pag., Balvu
nov., LV-4580

Ligita Kacēna

28784091
29658930

viksnasklubins@inbox.lv

Apvienot un aktivizēt darbam un atpūtai
Vīksnas pagasta jauniešus; Veicināt
jauniešu izglītošanu, pašapziņas celšanu
un iesaistīšanu dažādos kultūras un atpūtas
pasākumos; Veicināt sadarbību ar citām
organizācijām Latvijā un ārpus tās.
Īstenots LEADER projekts „Aprīkojuma
komplekta iegāde”.
Sniegt ieguldījumu ar izglītības kvalitāti
un
mācību
procesa
materiālo
nodrošinājumu
saistīto
problēmu
risināšanā Vīksnas pagastā; apzināt un
apkopot materiālus par Vīksnas pedagogu
profesionālo darbību, viņu ieguldījumu
vietējās kultūrvides veidošanā un
izkopšanā, kā arī bijušo audzēkņu dzīves
un darba gaitām; iesaistīties dažādu
projektu izstrādāšanā un ieviešanā,
sadarboties ar valsts, pašvaldību,
sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām
organizācijām
un
komercfirmām,
biedrībām un nodibinājumiem, kā arī
privātpersonām Latvijā un ārzemēs,
piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus
un mērķdotācijas biedrības mērķu
sasniegšanai.

Mednieku,
makšķernieku
klubs-Zaļbirzes

Ašusils, Vīksnas
pag., Balvu
nov., LV-4580

Savu biedru kā arī jebkuru citu
ieinteresēto personu veselīgas atpūtas un
sporta pasākumu organizēšana, biedru
audzināšana
dabas
aizsardzības
likumdošanas
un
medību
ētikas
jautājumos; organizēt biedrības nomāto
platību apsaimniekošanu; saglabāt, izkopt
un pilnveidot medību tradīcijas; veicināt
savvaļas dzīvnieku aizsardzību un
populācijas vairošanu; organizēt medības
saskaņā ar spēkā esošajām likuma
normām...

29198245

Balvu pagasts
Biedrība
"Balvu Rubeņi,
Dzeņulauza,
karate klubs"
Balvu pagasts,
Balvu nov.,
LV4561
Dzeņulauza,
Mednieku
un
Balvu pag.,
makšķernieku
Balvu nov.,
klubs "Bebrītis"
LV4561

Vadītājs Jānis
Kozlovskis

26336910

janis_kozlovskis@inbox.lv Veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu;
veicināt karate sporta veida attīstību un
citu pašaizsardzības sistēmu apgūšanu.

Vadītājs Māris
Kozlovskis

29141767

maris_k2@inbox.lv

Apvienot medniekus un makšķerniekus
medību un makšķerēšanas organizēšanai
un atpūtai.

Biedrība "Bērnu un Naudaskalns,
jaunatnes
Balvu pag.,
Balvu nov.,
interešu centrs"
LV4561

Valdes
priekšsēdētāja
Inita Pušpure

26123227

puspure@inbox.lv

Bērnu un viņu ģimeņu tiesību aizsardzība
un interešu attīstības veicināšana:
psiholoģiskā un sociālā palīdzība;
jauniešiem
draudzīgo
veselības
pakalpojumu attīstība, kultūras un sporta
pasākumu organizēšana; skolas vecumu
bērnu iesaistīšana izglītības apgūšanas
procesā, cilvēkresursu potenciālā attīstība,
inovāciju, jauno tehnoloģiju veicināšana;
jauniešu iesaistīšana Nodarbinātības
Valsts aģentūras apmācību programmās
un citos projektos.

biruta1962@inbox.lv

Apvienot un aktivizēt aktīvam darbam un
atpūtai Bērzpils pagastā dzīvojošās un
strādājošās sievietes; veicināt sieviešu
izglītošanu,
pašapziņas
celšanu;
sadarbības veicināšana ar citām sieviešu
organizācijām rajonā, Latvijā un ārvalstīs;
aktīvi iesaistīt jaunietes biedrības darbā;
sadarboties ar pagasta pašvaldību. Īstenoti
LEADER projekti Skatuves tērpu
izgatavošana sieviešu deju kopai "Asjate"
un "Aktīvai atpūtai un veselīgam
dzīvesveidam".
Organizēt medības un ar to saistītos
pasākumus; saglabāt un izkopt mednieku

Bērzpils pagasts
Bērzpils pagasta
sieviešu biedrība
"Dzērvenīte"

Dārza iela 27,
Bērzpils,
Bērzpils pag.,
Balvu nov.,
LV4576

Bērzpils mednieku
klubs

Līvānu iela 3,
Bērzpils,

Valdes locekle
Biruta Bogdane

26599654
28373477

26492072

Bērzpils pag.,
Balvu nov.,
LV4576

Bērzpils biedrība
"Labo siržu
asociācija"

Beļauski,
Bērzpils pag.,
Balvu nov.,
LV4576

Biedrības biedre
Ilona Bondare

26586165

tradīcijas;
organizēt
sacensības
medniekiem un par medību tematiku;
uzskaitīt medību trofejas un tās izstādīt;
sekmēt medījamo dzīvnieku resursu
aizsardzību, pavairošanu un optimizēšanu;
organizēt jauno mednieku medības
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
pārstāvēt mednieku intereses valsts un
pašvaldību institūcijās, citās organizācijās
un uzņēmumos.
Sniegt palīdzību pēc iespējām visiem
cilvēkiem Latvijā un Balvu rajonā
materiāli; Dibināt sakarus un sadarboties
ar citām nevalstiskajām organizācijām
Latvijā un ārvalstīs; Organizēt labdarības
pasākumus; Daudzbērnu ģimeņu dzīves
attīstības veicināšana un atbalstīšana.

Aktīvo un radošo
jauniešu biedrība
"SPIĻKA"

Ceriņi, Beļauski, Valdes
Bērzpils pag.,
priekšsēdētāja
Balvu nov.,
Arnita Rakstiņa
LV4576

29447178

arnita.rakstina@inbox.lv

Apvienot Bērzpils pagasta, Balvu novada
un Rugāju novada jauniešus, kam ir
interese par pasākumu organizēšanu,
vadīšanu, uzlabojot jauniešu dzīves
kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas
līdzdalību lēmumu pieņemšanā, projektu
rakstīšanā un dažādu sporta un kultūras
pasākumu organizēšanā, izglītojošu un
izklaidējošu pasākumu veidošana un
vadīšana. Dibināt sakarus un sadarboties
ar citām nevalstiskajām organizācijām
Latvijā un ārvalstīs.
Biedrības biedri brīvprātīgi organizē
dažādus kultūras, sporta un brīvā laika
pavadīšanas pasākumus.

Vectilžas pagasts
Biedrība "Orlovas
mednieku klubs"

Vārpas,
Vectilža,
Vectilžas pag.,
Balvu nov.,
LV4571

29447178

Apvienot medniekus un makšķerniekus
medību un makšķerēšanas organizēšanai
un kopīgai atpūtai.

Vectilžas pagasta
ģimeņu biedrība
"SAIME"

Biedrība
"Austrumlatgales
birojs"

Sporta iela
Sporta- atpūtas
centrs, Vectilža,
Vectilžas pag.,
Balvu nov.,
LV4571

Akmeņlīči,
Putrāni,
Krišjāņu pag.,
Balvu nov.,
LV4574

Biedrības
vadītāja Maruta
Arule

29447178

aturam777@inbox.lv

Krišjāņu pagasts
Valdes
29461960 ilgvars7770@inbox.lv
priekšsēdētājs
Ilgvars
Dičevskis

Rosināt
sabiedrības
interesi
par
tradicionālā
kultūras
mantojuma
saglabāšanu un veidošanu, palīdzot atgūt
pašapziņu, apzinoties sevi par garīgi
bagātu tautu; iesaistīt sociālās atstumtības
riskam pakļautos iedzīvotājus pagasta
dzīves aktivitātēs; sadarboties ar citām
NVO un iedzīvotāju interešu grupām,
pagastā, rajonā, Latvijā, dibinot kontaktus,
iesaistoties dažādās aktivitātēs, izzināt un
gūt priekšstatu par interešu daudzveidību,
oriģinalitāti un piedāvātajām iespējām.
Īstenots LEADER projekts ,,Kultūras
mantojums – nākotnes virziens Vectilžā”.
Sporta, atpūtas, tūrisma, kultūras dzīves
organizēšana, attiecīgās vides un apstākļu
uzlabošana un pasākumu organizēšana;
vides sakopšana, vides piesārņojuma
samazināšanas pasākumi, publisku vietu
sakopšana un iekārtošana; jauniešu un
pieaugušo brīvā laika pavadīšanas vietu
iekārtošana, interešu centru un radošo

darbnīcu organizēšana un iekārtošana;
ekonomikas, grāmatvedības, juridiskās
konsultācijas un pakalpojumi; sociālās
jomas dažādi pakalpojumi, infrastruktūras
sakārtošana;
uzņēmējdarbības
veicināšanas
pasākumi,
realizācijas
pasākumi; amatniecības, amata prasmju
apgūšanas organizēšana un ar to saistītie
pasākumi; apmācību organizēšana un ar to
saistītās aktivitātes.

