Fizisko aktivitāšu iespējas Balvu novada pašvaldība
Atrašanās vieta
Balvu peldbaseins

Dārza ielā 2, Balvi

Balvu sporta skola

Alejas ielā 2, Balvi

Balvu sporta centrs

Sporta ielā 8, Balvi

Kontaktinformācija
www.balvi.lv

Brīvības ielā 68 – 8,
Balvi

Balvu sporta stadions

Sporta ielā – 8, Balvi

„Balvu peldbaseins” piedāvā –
lielo baseinu (25x10m, 4 celiņi), hidromasāžas baseinu
bērniem, SPA hidromasāžas baseinu pieaugušajiem,
peldēšanas apmācību, ūdens aerobiku, kaskādi, sāls
istabu, trenažieru zāli, saunu, masāžu.
Balvu sporta skolas piedāvā – mācības un treniņus
basketbolā, volejbolā, Grieķu-Romiešu cīņā, sporta dejās,
svarcelšanā, vieglatlētikā un peldēšanā.

www.balvi.lv
https://twitter.com/balvu_sc

Futbola klubs “Balvu
vilki”

Papildus informācija

Balvu sporta centrs ir Balvu novada pašvaldības iestāde,
kuras pamatuzdevums ir rūpēties par aktīva brīvā laika
izmantošanu un veselīga dzīvesveida attīstīšanu, sporta
pasākumu organizēšanu un Sporta centra rīcībā esošās
sporta bāzes uzturēšanu.
Futbola klubs organizē regulārus treniņus futbolā
dažādām vecuma grupām, kā arī piedalās dažāda mēroga
sacensībās gan novadā, gan ārpus tā robežām.

www.balvi.lv

Šobrīd (02.2016.) stadions tiek rekonstruēts. Projektā
paredzēts izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu sporta
laukumu un ēku ar tribīnēm. Skatītāju tribīnēs paredzētas
600 sēdvietas. Ēkā paredzēts ieprojektēt slēgto skrejceļu,
trenažieru zāli, ģērbtuves, kafejnīcas telpas, treneru

telpas. Paredzēts izbūvēt pacēlājus cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Balvu pludmale

Balvu ezera krastā

Iekārtotas vairākas pludmales vietas Balvu ezera krastos.
Tajās ir ierīkoti atpūtas soliņi, ģērbtuves.

Vectilžas sporta un
atpūtas centrs

Balvu novads,
Vectilžas pagasts,
Vectilža

Sporta un atpūtas centrā notiek treniņi vairākās
disciplīnās. Tiek rīkotas dažādas sacensības, kā arī notiek
pagasta kultūras pasākumi.

Balvu pagasta sporta
halle

Balvu novads, Balvu
pagasts,
Naudaskalns

Notiek treniņi gan basketbolā, gan volejbolā, kā arī
dažādas sporta sacensības.

Bērzpils vidusskolas
sporta halle

Balvu novads,
Bērzpils pagasts,
Bērzpils

Sporta hallē notiek sporta stundas skolēniem, notiek
treniņi volejbolā un basketbolā. Tiek rīkotas dažādas
sacensības un pagasta kultūras pasākumi.

Balvu profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas sporta halle

Vidzemes ielā 26,
Balvi

Sporta hallē notiek sporta stundas skolēniem, kā arī tiek
rīkotas sacensības dažādos sporta veidos. Ikdienā notiek
treniņi basketbolā un volejbolā.

Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā
vidusskola
Stacijas pamatskolas
sporta halle

Brīvības ielā – 47,
Balvi

Sporta zālē regulāri notiek vingrošanas un aerobikas
treniņi dažāda vecuma grupu interesentiem.

Balvu novads,
Kubulu pagasts,
Skolas ielā 12

Sporta hallē notiek sporta stundas skolēniem, kā arī tiek
rīkotas sacensības dažādos sporta veidos.

