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6. (6.) numurs

Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne.
Balts un kluss
Šis laiks,
Balts un kluss...
Klāt ir Ziemassvētki un tuvojas gadu mija. Tas ir īpašs laiks.
Tas ir laiks, kad iededzam sveces, ielaižam gaismu savās sirdīs,
dāvājam siltumu un labestību un kopā ar saviem mīļajiem
cilvēkiem piedzīvojam brīnumu. Tas ir laiks, kad, klausoties
Kristus piedzimšanas stāstu, ieskatāmies sevī, izvērtējam šajā
gadā paveikto un piedodam, jo šis ir mīlestības un piedošanas
laiks.
Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka mirkli otram.
Vislielākais prieks ir dāvināšanas prieks. Šis ir īstais laiks, lai
iepriecinātu savus mīļos ar siltu smaidu, ar labiem vārdiem
un arī sniegtu palīdzīgu roku tiem, kuri nonākuši grūtībās.
Reizēm šķiet, ka mūsdienu straujajā laikā esam pazaudējuši
spēju priecāties par visvienkāršāko, dalīties svētku priekā ar
apkārtējiem un gaidīt brīnumu. Novēlu saglabāt ticību labajam, ticību tam, ko darām un paļāvību, ka būs labāk.
Sirsnīgi pateicos visiem novada ļaudīm par atbalstu un
sadarbību, gaišām domām un vēlējumiem, par kopā labi
paveiktajiem darbiem. Paldies arī par tiem lielajiem un mazajiem veikumiem, ko katrs darām ikdienā!

Gadiem ir zelta krāsa...

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu,
labām domām un darbiem bagātu Jauno 2010.gadu!
Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks

Godina veiksmīgākos sportistus

16.decembrī uz svinīgu
pasākumu bija aicināti Balvu novadā dzīvojoši pāri,
kuri šogad atzīmē 50 gadu
kopdzīves jubileju.
Pasākums notika Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas
Laulību zālē. Īpaši svinīgu
noskaņu radīja pārdomu un
atziņu piepildītā dzeja, sirsnīgās
dziesmas un eglē iedegtās sveces. Uzrunājot zelta pārus, Balvu novada Domes priekšsēdētājs
J.Trupovnieks teica: „Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks,
atdzimšanas laiks un laba
vēlējumu laiks. Balvu pilsētā
bija iedibināta skaista tradīcija
pirms Ziemassvētkiem godināt
pārus, kuri pirms 50 gadiem
viens otram teikuši vārdu „Jā”.
Šogad apsveicamo pulkam
piepulcējušies
arī
novada

ļaudis, kuri šo ceļu gājuši kopā.
Pirms 50 gadiem Jūs kopā kūrāt
pavardā guni un esat spējuši to
saglabāt spožu līdz šodienai.
Novēlu glabāt šo guni un sniegt
to saviem tuvajiem cilvēkiem,
un dzīvi dzīvot ar dziesmu. Lai
veselība, pārticība un gaišs skats
uz dzīvi!”.
Balvu novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska aicināja katru pāri
parakstīties Goda grāmatā un
izsniedza Laulības apliecību ar
Latvijas Republikas simboliku,
kā arī pavardiņu - sveci. Domes
priekšsēdētājs J.Trupovnieks
katram pārim izsniedza Balvu
novada Domes Atzinības rakstu
par augstu morāli – ētisko un
tikumisko vērtību uzturēšanu
ģimenē un sadzīvē, par dzīves
gudrības un pieredzes nodošanu
jaunajām
Balvu
novada

iedzīvotāju paaudzēm un sakarā
ar 50 gadu kopdzīves jubileju
un naudas balvu 50 latu apmērā.
Ar muzikāliem priekšnesumiem
viņus iepriecināja balvenietis
Jānis Ločmelis un Vītolu ģimene
no Balvu novada Tilžas.
Zelta
pāru
godināšanas
pasākums tradicionāli notiek
pirms Ziemassvētkiem. Tā ir
skaista tradīcija, kas aizsākta
Balvu pilsētā 2004.gadā, un,
kā uzsver Balvu novada Domes
priekšsēdētājs J.Trupovnieks,
„labas tradīcijas ir jāturpina”.
Šī gada 12.novembrī Balvu novada Domes sēdē ir
apstiprināts nolikums „Par Balvu novada Domes apbalvojuma
piešķiršanu pāriem, kuri atzīmē
50 gadu kopdzīves jubileju”,
saskaņā ar kuru šogad apbalvojumus saņēma 15 Balvu novadā
dzīvojoši Zelta pāri.

Visu 2009.gada Zelta pāru vārdā no sirds pateicamies Balvu novada Domes
priekšsēdētājam J.Trupovniekam, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai S. Romanovskai,
Jānim Ločmelim, Vītolu ģimenei un visiem citiem, kuri sarūpēja mums skaistos,
aizkustinošos mirkļus un patīkamos pārsteigumus godināšanas pasākumā 16.decembrī.
Slišānu ģimene Tilžā

Jau sesto gadu pēc kārtas Balvu Sporta skola gada nogalē
rīko pasākumu „Sporta Laureāts”, kurā godina labāko sportistu un treneri volejbolā, basketbolā, futbolā, vieglatlētikā,
svarcelšanā, grieķu – romiešu cīņā, slēpošanā un sporta dejās.
Svinīgajā pasākumā balvas, apsveikumus un ziedus saņēma
sportisti, kuri šogad veiksmīgi startējuši dažādās augsta ranga
sacensībās.
Sporta Laureāta titulu šogad ieguva volejbolists Gatis Augustāns
un viņa treneris Igors Šnepers, basketbolists Kristaps Krišjānis un
treneris Arnis Voika, futbolists Aigars Pušpurs un treneris Ainis
Šaicāns, vieglatlēte Sintija Pastare un trenere Sarmīte Keisele,
svarcēlājs Aigars Kuprišs un treneris Varis Sārtaputns, grieķu
– romiešu cīkstonis Oļegs Dubrovs un treneris Konstantīns Titorenko, slēpotājs Dāvis Serds un treneris Pēteris Vancāns, sporta
dejotāji Matīss Zelčs un Samanta Elizabete Cielaka, trenere Anita
Grāmatiņa.
Balvu Sporta skola augstu novērtē šī pasākuma atbalstītājus un
sponsorus.
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Dome lēma

26. novembra
Domes sēde
Lemj par pabalstiem
Dome
noteica
trūcīgas
ģimenes statusu 125 ģimenēm
novada pagastos un piešķīra
pabalstus par šādām summām:
435,40 Ls Balvu pagastā; 476,80
Ls Bērzkalnes pagastā; 894,00
Ls Briežuciema pagastā; 340,00
Ls Kubulu pagastā; 552,00 Ls
Bērzpils pagastā; 276,00 Ls
Krišjāņu pagastā; 470,60 Ls
Vectilžas pagastā; 537,00 Ls
Lazdulejas pagastā; 258,04
Ls Tilžas pagastā; 100,43 Ls
Vīksnas pagastā.
Maina nosaukumu
Dome nolēma veikt izmaiņas
Balvu ģimnāzijas nosaukumā,
mainot nosaukumu uz „Balvu
Valsts ģimnāzija ”.
Reorganizē Balvu bērnu un
jauniešu centru
Dome nolēma ar 2010.gada
1.janvāri reorganizēt Balvu
bērnu un jauniešu centru, to
pievienojot Balvu kultūras un
atpūtas centram.
Reorganizē Balvu novada

kultūras un tautas namus
Dome nolēma ar 2010.gada
1.janvāri reorganizēt Balvu pagasta pārvaldes tautas namu,
Bērzkalnes kultūras namu
Krišjāņu tautas namu, Kubulu
tautas namu, Tilžas kultūras
namu un Vīksnas pagasta tautas namu, tos pievienojot Balvu
kultūras un atpūtas centram.

teica nedzīvojamo telpu nomas
maksu Ls 70.00 (t.sk. PVN)
mēnesī, komunālie maksājumi
papildus
pēc piestādītiem
rēķiniem. Atļāva Sociālajai
pārvaldei noslēgt nedzīvojamo
telpu nomas līgumu ar SIA
„Latvijas Neredzīgo biedrības
Rehabilitācijas centrs” uz pieciem gadiem.

Maina adresi
Dome nolēma ar 2010.gada
1.janvāri noteikt Balvu Mākslas
skolas adresi - Teātra iela 2,
Balvi, Balvu novads, LV-4501.

Pārtrauc izsoli
Pretendentu trūkuma dēļ
Dome nolēma pārtraukt neapdzīvojamo telpu nomas
tiesību izsoli telpām Brīvības
ielā 5 un Pirts ielā 1, Tilžā.

Precizē novada sporta bāzu
izmantošanas kārtību
Dome nolēma atbrīvot no
nomas maksas par Balvu novada pašvaldībai piederošo un
apsaimniekošanā esošo sporta
bāzu izmantošanu nodarbību
un sacensību organizēšanai par
3 stundām nedēļā šādas izlases
komandas: Balvu novada basketbola izlasi; Balvu novada
futbola izlasi; Balvu novada
volejbola izlasi.
Slēdz neapdzīvojamo telpu
nomas līgumu
Novada
dome
nolēma
atļaut Sociālajai pārvaldei
iznomāt nedzīvojamās telpas
Daugavpils ielā 73A, Balvos,
kopējā platība 29.10 kv.m. No-

Atsakās no pirmpirkuma
tiesībām
Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz diviem
nekustamajiem
īpašumiem
Briežuciema pagastā.
Par Briežuciema pagasta
attīrīšanas iekārtām
Dome nolēma atļaut Baltinavas novada domei bez atlīdzības
izmantot Briežuciema pagasta
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
sakarā ar to, ka Baltinavas
novada dome ir iesaistījusies
projektā „Ūdenssaimniecības
attīstība Baltinavas novada
Baltinavas ciemā”. Briežuciema
attīrīšanas iekārtas tiek nodotas uz 5 gadiem ar mērķi veikt

Initas Zušas eseja iegūst augstu novērtējumu
Bērzpils vidusskolas 11.klases audzēkne Inita Zuša
ieguva balvu eseju konkursā
„Vides vīzija” un 15.decembrī
piedalījās albuma ar skolēnu
plaukstu nospiedumiem pasniegšanā vides ministram.
No 13. oktobra līdz 16. novembrim DnB NORD Vides
glābšanas komanda rīkoja eseju konkursu vidusskolniekiem
- „Vides vīzija”. Konkursa ietvaros dalībniekiem bija jāpauž
savs redzējums par Latvijā notiekošajiem procesiem vides
aizsardzības jomā un jāformulē
savas idejas un priekšlikumi
situācijas uzlabošanai. Jaunieši
tika aicināti paust savus ieteikumus par to, kas būtu jādara
gan katram no mums, gan atbildīgajām valsts iestādēm,
lai sekmīgāk rūpētos par
vides aizsardzību. Konkursam
kopumā tika iesūtīti 280 darbi.
Konkursa žūrija noteica
piecas labākās esejas, starp
kurām bija arī Bērzpils vidusskolas 11.klases skolnieces
I.Zušas eseja. 15.decembrī DnB
NORD Vides glābšanas komanda viesojās Vides ministrijā,
lai sveiktu eseju konkursa uzvarētājus un kopīgi pasniegtu
vides ministram Raimondam
Vējonim akcijas „Vide mūsu
rokās!” laikā radīto albumu
ar plaukstu nospiedumiem un
novēlējumiem no skolēniem
visā Latvijā.
Tikšanās laikā DnB NORD
Vides glābšanas komanda
konkursa uzvarētājiem pasniedza balvas - portatīvos datorus. Balvu saņēma arī Inita.
Savā esejā viņa atgādina seno
latviešu mīlestību pret dabu
un tās skaistumu un jautā, vai
joprojām spējam to saskatīt

kanalizācijas un notekūdeņu
nosēdaku attīrīšanu. Baltinavas novada dome sedz ar
Briežuciema attīrīšanas iekārtu
uzturēšanu saistītos izdevumus
proporcionāli izmantošanas apjomam.
Par Krasnogorkas ciema
nosaukuma maiņu
Dome nolēma atlikt jautājuma
„Par
Krasnogorkas
ciema
nosaukuma maiņu” izskatīšanu
un
uzdot
Saimnieciskās
pārvaldes vadītājam Sandim
Pukam noorganizēt sanāksmi
Krasnogorkas ciemā ar ciema
iedzīvotājiem par Krasnogorkas
ciema nosaukuma maiņu.
Par līdzfinansējumu
Dome piekrita nodrošināt
līdzfinansējumu Balvu pensionāru biedrības projektam
„Atklāsim dzīvotprieka noslēpumu” 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā Ls 200,- projekta atbalsta gadījumā.
Paredz finansējumu sadarbībai ar televīziju
Dome nolēma paredzēt finansējumu pašvaldības 2010.
gada budžetā Ls 2280 par Latvijas Ziņu kanāla raidlaika
izmantošanu, raidījumu veidošanu un pārraidīšanu laika

posmā no 2010.gada 1.janvāra
31.decembrim.

3.decembra
Domes sēde

Nolemj piedalīties projektu
konkursā
Dome nolēma piedalīties Sabiedrības integrācijas fonda
īstenotās darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”
papildinājuma
apakšaktivitātes
”Publisko
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā
un vietējā līmenī” rīkotajā
atklātajā projektu konkursā
ar projektu „Balvu novada
pašvaldības publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana”.
Projekta kopējās izmaksas - Ls
30000. Projekta īstenošanas
laiks – 01.06.2010.- 31.01.2011.
Projekta atbalsta gadījumā
nolēma nodrošināt līdzfinansējumu Ls 4500 apmērā no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām. Finanšu līdzekļus
līdzfinansējuma nodrošināšanai
nolēma ieplānot Balvu novada
pašvaldības 2010.gada budžetā.
Ievieto pansionātā „Balvi”
Dome nolēma ievietot –
pansionātā „Balvi” divas personas.

Oskars Ambarovs izvirzīts
„Latvijas lepnumam 2009”
Latvijas lepnums – tie ir cilvēki, kuri dara paši un palīdz
citiem. Cilvēki, kuri ir mums līdzās ikdienā. Kuri bijuši klāt izšķirošā brīdī. Devuši cerību vai
piepildījuši klusu sapni. “Latvijas lepnumam 2009’’ Dienā
un TV3 pieteikto kandidātu
skaitā ir arī labdarības kustības
organizētājs Balvos Oskars
Ambarovs.

un par to rūpēties: „Tā ir tiesa,
ka mēs, meklējot kaut ko lielu
un neatkārtojamu, bieži vien
aizmirstam par tām lietām, kuras mums ir līdzās ik brīdi, kuras
uztveram kā pašas par sevi saprotamas. Mēs braucam apskatīt
pasakainas vietas ārzemēs,
jūsmojam, taču vai maz zinām
visas skaistākās vietas Latvijā?
Ne tikai kartē, bet esam skatījuši
arī savām acīm? Vai domājam
par to saglabāšanu?”

Pēc balvu pasniegšanas komandas eksperts Māris Olte kopā ar vides ministru Raimondu
Vējoni un labāko eseju autoriem
pārrunāja vides aizsardzības
situāciju
Latvijā.
Tostarp
tika aplūkoti arī jautājumi
par ekonomiskās situācijas
ietekmi uz vides aizsardzības
aktivitātēm, un jaunieši pauda
savu viedokli par krīzi un ar to
saistītajām problēmām.

Novada skolēniem
dāvanas

Šopavasar pirms Lieldienām
grupiņa Balvu jauniešu, pārsvarā
Valsts ģimnāzijas audzēkņi, neviena nemudināti, noorganizēja labdarības akciju, sniedzot
palīdzību daudziem desmitiem Balvu trūcīgo iedzīvotāju. Jaunieši
rīkoja kristīgās mūzikas koncertus bērnudārzos un pamatskolā.
Vēlāk Oskaram Ambarovam radās ideja rīkot labdarības akciju, lai
vāktu apģērbu un citas mantas, kā to dara starptautiskās jauniešu
kristīgās misijas. Akcijas nosaukums „Nepaliec malā, iesaisties!”
Balvos jaunieši savāca vairāk nekā tonnu drēbju. Oskars stāsta, ka
lielu humānās palīdzības kravu ar pašu noīrēto autobusu jaunieši
atveduši no Ogres katoļu draudzes. Darba bijis ļoti daudz, jaunieši
uzreiz pēc stundām devušies uz toreizējo Sociālo servisu, turpat
uz vietas paši gatavojuši vakariņas, mācījušies, dziedājuši. Pirms
Lieldienām kopā ar pilsētas bērnudārzu bērniem krāsojuši olas, bet
decembrī gatavojuši Adventes vainagus un snieguši koncertu Balvos Sakrālās kultūras centrā.
Raidījumu, kurā redzēsim Oskaru pasākumā „Latvijas lepnums 2009”, skatīsimies 27.decembrī plkst.20:00 TV 3 kanālā.

saldas

Balvu novada pašvaldība skolēniem sarūpējusi saldas
Ziemassvētku dāvanas. Pamatskolu audzēkņi saņēma saldumu
paciņas, bet pie vidusskolēniem aizceļoja trīsdesmit divi akciju
sabiedrības „Balvu Maiznieks” ceptie kliņģeri. Konitorejas ceha
meitenes ar smaidu un labām domām gardos kliņģerus rūpīgi
iesaiņoja kartona kastēs, lai tie skaisti un svinīgi nonāktu uz galda.
Pēdējā skolas dienā pirms Ziemassvētku brīvdienām vidusskolēni
un viņu klašu audzinātāji svētku noskaņā cienājās un vēlēja viens
otram labu noskaņojumu un laimīgu Jauno gadu.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM BALVU NOVADĀ”

APSTIPRINĀTI ar Balvu novada Domes 2009.gada 27. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.
10, 1.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, 45.pantu; likuma
“Par sociālo drošību” 11.pantu,
13.pantu; Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 9.
pantu, 35.pantu; Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu.
Ar 2009.gada 8.oktobra grozījumiem, protokols Nr.14, 4.§
(Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi 2009.gada 27.augusta
saistošajos noteikumos NR.2
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā””

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
sociālās palīdzības pabalstu
(turpmāk tekstā - pabalsts)
veidus un apmēru, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus,
kā arī lēmumu
par pabalstu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2.Saistošo noteikumu mērķis
ir noteikt pašvaldības sociālās
palīdzības
sistēmu,
kas
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to
pamatvajadzības un veicinātu
viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
3. Tiesības saņemt pašvaldības
sociālos pabalstus ir personām
(ģimenēm), kuras deklarējušas
savu dzīvesvietu Balvu novadā.
4. Pamats pabalsta piešķiršanai
ir pabalsta pieprasītāja Balvu
novada pašvaldības Sociālajā
pārvaldē (turpmāk tekstā – Sociālā pārvalde) vai pagastu
pārvaldēs iesniegts rakstveida
iesniegums, noteikta parauga
aizpildīta iztikas līdzekļu deklarācija, ienākumus un izdevumus apliecinoši dokumenti,
citi dokumenti pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.
5. Pašvaldības noteikto pabalstu
izmaksu organizē Balvu novada
pašvaldības Sociālā pārvalde,
savā darbībā ievērojot pastāvošo
likumdošanu un normatīvo aktu
prasības un šos noteikumus.
Lēmumu par sociālā pabalsta
piešķiršanu pieņem Sociālo
lietu komisija.
6. Pašvaldība izmaksā citus
pabalstus atbilstoši budžeta
iespējām, kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa (GMI) nodrošināšanai
un dzīvokļa (mājokļa) pabalsta.
7. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
7.1. LR likumos un MK noteikumos noteiktie pabalsti:
7.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa
nodrošināšanai;
7.1.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;
7.1.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
7.1.4. pabalsts bāreņiem;
7.1.5. pabalsts audžuģimenēm;
7.2. Pārējie pabalsti:
7.2.1.pabalsts no ieslodzījuma
atbrīvotām personām;
7.2.2. pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai;
7.2.3. veselības aprūpes pabalsts;
7.2.4. pabalsts aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanai;
7.2.5. pabalsts – atlaide par īres

un apkures maksu sociālajā
dzīvoklī.
II Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa
nodrošināšanai
8. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība
trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu.”
9.Pabalstu aprēķina, piešķir
un izmaksā atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumiem Nr.550 „Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams un
izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdalību”.
10.Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt
naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami
personas vai tās ģimenes
locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
III Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
11.Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ir pašvaldības sociālais
pabalsts dzīvokļa apkures,
komunālo maksājumu segšanai
un kurināmā iegādei.
12.Pabalstu piešķir:
12.1.trūcīgām ģimenēm pabalsta apmērs gadā līdz 50% no
valstī noteiktās minimālās darba
algas;
12.2. nestrādājošam
pensionāram (invalīdam), kuram
nav kopīga mājsaimniecība ar
darbaspējīgiem apgādniekiem
un kura mēneša ienākumi ir
līdz 80% no valstī noteiktās
minimālās darba algas, pabalsta
apmērs gadā līdz 35% no valstī
noteiktās minimālās darba algas;
12.3.pensionāru
(invalīdu)
pārim, kuriem nav kopīga
mājsaimniecība
ar
darbaspējīgiem apgādniekiem un kuru mēneša ienākumi uz personu
ir līdz 60% no valstī noteiktās
minimālās darba algas, pabalsta
apmērs gadā līdz 25% apmērā
no valstī noteiktās minimālās
darba algas.
13.Pabalstu nepiešķir (pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.
214) ja:
13.1.pēdējā gada laikā ir gūti
ienākumi no nekustamā īpašuma
realizācijas;
13.2.dzīvoklis (mājoklis) tiek
izīrēts citai personai;
13.3.ir noslēgts uztura līgums;
13.4.ja persona dzīvokļa privatizācijas tiesības nodevusi citai
personai vai atsavinājusi citai
personai;
13.5.pabalsta
pieprasītājam
vai viņa ģimenei pieder divi
vai vairāki dzīvošanai derīgi
nekustamie īpašumi;
13.6.dzīvoklim ir piešķirts
sociālā dzīvokļa statuss;
14. Vienojoties ar pabalsta
pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam.
IV Vienreizējs pabalsts
ārkārtas situācijā
15. Pabalsts ārkārtas situācijā
(stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzami apstākļi, t.sk.
ģimenes locekļa nāve) ir pabalsts, kuru piešķir neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus,
bet, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas, un tikai tajos
gadījumos, ja nepienākas cits

valsts noteiktais pabalsts.
16. Pabalsta apmērs līdz 100%
apmērā no valstī noteiktās
minimālās darba algas.
17. Pabalstu piešķir, ja prasītāja
iesniegums saņemts ne vēlāk
kā mēneša laikā no ārkārtas
situācijas rašanās.
18. Pabalstu ārkārtas situācijā
personas nāves gadījumā piešķir
mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu:
19. Gadījumā, ja Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātais pabalsts ir mazāks par
minimālo darba algu, pabalsta
apmēru aprēķina kā starpību
starp minimālo darba algu un
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksāto pabalsta
summu.
20. Gadījumā, ja mirusi persona,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku
vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, pašvaldība vai tās
deleģēta institūcija vienojas ar
juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz
ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
V Pabalsts bāreņiem
21. Sociālo palīdzību bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, piešķir atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā
noteiktajā kārtībā un apjomā.
(Ar 2009.gada 8.oktobra grozījumiem, protokols Nr.14, 4.§)
22. (Svītrots ar 2009.gada 8.oktobra grozījumiem, protokols
Nr.14, 4.§)
VI Pabalsts audžuģimenēm
23. Pabalstu piešķir Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036
“Audžuģimenes
noteikumi”
noteiktajā kārtībā.
24. Pabalstu izmaksā bērna uzturam 90 latus katru mēnesi.
VII Pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai
25. Pabalstu piešķir trūcīgām
ģimenēm ar bērniem:
25.1. mācību līdzekļu iegādei
gadā:
25.1.1. skolēnam līdz 13 gadu
vecumam - 15% apmērā no
valstī noteiktās minimālās darba algas;
25.1.2. skolēniem, kas vecāki
par 13 gadiem, iesaistoties
līdzdarbības pasākumos vasarā,
- 25% apmērā no valstī noteiktās
minimālās darba algas;
25.2. apmaksāt skolēnam pusdienas laika posmā, uz kuru
ģimenei piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss;
25.3. apmaksāt bērnam uzturmaksu līdz 100% apmērā
pirmskolas izglītības iestādē
laika posmā, uz kuru ģimenei
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
25.4. apmaksāt bērnam izdevumus profesionālās ievirzes
izglītības programmas apguvei mākslas vai mūzikas skolā
līdz 25% no valstī noteiktās
minimālās darba algas.
VIII Pabalsts no ieslodzījuma
atbrīvotām personām
26.Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no
ieslodzījuma, 10% apmērā no
valstī noteiktās minimālās darba
algas. Par pabalsta piešķiršanu
lemj pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu
materiālo resursu izvērtēšanas.
Pēc pabalsta jāgriežas ne vēlāk
kā mēneša laikā pēc atbrīvoša-

nās no ieslodzījuma.
(Ar 2009.gada 8.oktobra grozījumiem, protokols Nr.14, 4.§)
IX Veselības aprūpei
27. Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais
pabalsts daļēju medicīnisko
pakalpojumu
apmaksai:
speciālistu
konsultācijām,
slimnīcas izdevumiem, veselības apdrošināšanas polises
iegādes izdevumiem, zobu
ārstēšanas izdevumiem, optisko briļļu iegādes izdevumiem,
endoprotezēšanai un medikamentu iegādes izdevumiem.
28. Pabalstu piešķir:
28.1. trūcīgām ģimenēm pabalsta apmērs gadā līdz 50%
apmērā no valstī noteiktās
minimālās darba algas;
28.2. nestrādājošam pensionāram (invalīdam), kuram nav
kopīga mājsaimniecība ar
darbaspējīgiem apgādniekiem
un kura mēneša ienākumi ir
līdz 80% no valstī noteiktās
minimālās darba algas, pabalsta
apmērs gadā līdz 25% apmērā
no valstī noteiktās minimālās
darba algas;
28.3. pensionāru (invalīdu)
pārim, kuriem nav kopīga
mājsaimniecība ar darbaspējīgiem apgādniekiem un kuru
mēneša ienākumi uz personu
ir līdz 60 % no valstī noteiktās
minimālās darba algas, pabalsta
apmērs gadā 25% apmērā no
valstī noteiktās minimālās darba algas;
28.4. veselības apdrošināšanas
polises iegāde invalīdiem no
bērnības pēc personas un tās
ģimenes locekļu ienākumu
un citu materiālo resursu
izvērtēšanas.
(Ar 2009.gada 8.oktobra grozījumiem, protokols Nr.14, 4.§)
X Pabalsts aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanai
29.Pabalsts tiek piešķirts vientuļiem pensionāriem, I, II grupas invalīdiem, kuri dzīvo vieni un ir atzīti par nespējīgiem
sevi aprūpēt, pamatojoties uz
pakalpojuma ,,Aprūpe mājās”
nolikumu. Pabalsts tiek piešķirts reizi mēnesī atbilstoši
noteiktajam aprūpes līmenim
un izmaksājams no ,,Aprūpe
mājās” līdzekļiem:
29.1. 1.aprūpes līmenim Ls
20,00;
29.2. 2.aprūpes līmenim Ls
25,00;
29.3. 3.aprūpes līmenim Ls
30,00;
29.4. 4.aprūpes līmenim Ls
50,00.
Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai
netiek
piešķirts
personām,
kuras
saņem
valsts nodrošināto pabalstu
invalīdam, kuram nepieciešama
īpaša kopšana. Par pabalsta
piešķiršanu lemj pēc personas un tās ģimenes locekļu
ienākumu un citu materiālo
resursu izvērtēšanas.
(Ar 2009.gada 8.oktobra grozījumiem, protokols Nr.14, 4.§)
XI Pabalsts – atlaide par īres
un apkures maksu sociālajā
dzīvoklī
30. Pabalsts sociālā dzīvokļa
(istabas) īrniekiem.
30.1. Ģimenei (personai), kura
dzīvo sociālajā dzīvoklī (istabā)
apmaksā:
30.1.1. divas trešdaļas izdevumu par īres maksu;
30.1.2. 50% no izdevumiem par
apkuri apkures sezonā.
30.2. Ja īrnieks ir GMI pabalsta saņēmējs un piedalās līdz-

darbības pasākumos, pamatojoties uz vienošanos, daļa pabalsta
tiek pārskaitīta par dzīvokļa (istabas) īri, komunālajiem pakalpojumiem un apkuri.
XII Lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
31. Sociālā pārvalde negatīva
lēmuma (pabalsta piešķiršana
atteikta) informācijā pabalsta
saņēmējam norāda atteikuma
pamatojumu, kā arī lēmuma
apstrīdēšanas vai pārsūdzības
kārtību.
32. Ja ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona neatbilst
saistošajos noteikumos minēto
sociālo pabalstu saņēmēju
kategorijām, tad Sociālo un
veselības aprūpes jautājumu
komiteja dod atzinumu par pabalsta piešķiršanu atbilstoši ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas ienākumu līmenim,
reālajiem dzīves apstākļiem un
atbilstoši pašvaldības Sociālās
pārvaldes budžeta iespējām, ja ir
izmaksāti šajos saistošajos noteikumos attiecīgajām iedzīvotāju
kategorijām paredzētie pabalsti.
Pieņemto atzinumu iesniedz
Balvu novada pašvaldībai lēmuma pieņemšanai.
XIII Saistošo noteikumu
publicēšana
33. Saistošie noteikumi stājas
spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.
(Ar 2009.gada 8.oktobra grozījumiem, protokols Nr.14, 4.§)
XIV Noslēguma jautājumi
34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē: Balvu
pilsētas Domes 2006.gada
26.janvāra saistošie noteikumi
Nr.2 (sēdes protokols Nr.3,§1)
„Balvu pilsētas pašvaldības
sociālie pabalsti”; Kubulu
pagasta padomes 2009.gada
30.janvāra saistošie noteikumi
Nr.1 (sēdes protokols Nr.1,
§17) Par sociālās palīdzības
pabalstiem; Bērzkalnes pagasta
padomes 2008.gada 30.janvāra
saistošie noteikumi Nr.7 (sēdes
protokols Nr.1,§13) „Sociālo
pabalstu piešķiršanas noteikumi”; Vectilžas pagasta padomes
2007.gada 29.janvāra saistošie
noteikumi Nr.2 ar grozījumiem
(sēdes protokols Nr.1,§7) Par
sociālās palīdzības pabalstiem;
Briežuciema
pagasta
padomes 2009.gada 11.februāra
saistošie noteikumi (sēdes
protokols Nr.2,) Par sociālās
palīdzības pabalstiem; Tilžas
pagasta padomes 2007.gada
20.aprīļa saistošie noteikumi
Nr.2 (sēdes protokols Nr.5,§8)
„Par sociālās palīdzības pabalstiem”; Bērzpils pagasta
padomes 2005.gada 24.novembra saistošie noteikumi
Nr.7 ar grozījumiem (sēdes protokols Nr.3) „Bērzpils pagasta
sociālo pabalstu piešķiršanas
noteikumi”; Vīksnas pagasta
padomes 2006.gada 29.marta
saistošie noteikumi Nr.3 (sēdes
protokols Nr.5,§7) Par sociālo
pabalstu piešķiršanu Vīksnas
pagastā; Krišjāņu pagasta padomes 2005.gada 28.jūlijā
saistošie noteikumi Nr.1 (sēdes
protokols Nr.8,§1)” Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi”;
Lazdulejas pagasta padomes
2009.gada 4. februāra saistošie
noteikumi Nr.1 (sēdes protokols Nr.11,§1) Par sociālās
palīdzības pabalstiem; Balvu
pagasta padomes 2008.gada
25.janvāra saistošie noteikumi
Nr.2 (sēdes protokols Nr.1) Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu pagastā.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2009. gada 23.decembris

Apgūti līdzekļi infrastruktūras attīstībai

AFIŠA

Balvu Kultūras un atpūtas centrā

25.decembrī plkst.20.00 Ziemassvētku balle kopā ar Ziemassvētku
vecīti un duetu “IR” no Ludzas. Iespēja rezervēt galdiņus. Ieejas
maksa Ls 2,-. Darbosies bufete.
26.decembrī plkst.16.00 Tautas pūtēju orķestra „Balvi” koncerts.
Ieeja bezmaksas.
27.decembrī plkst.15.00 Baltinavas amatierteātra „Palādas”
viesizrāde Danskovīte „Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 1,-.
28.decembrī plkst.11.00 Vilks un Žagata kopā ar draugiem ielūdz
uz bērnu eglītes sarīkojumu „Sniegavīra Jaunais gads”. Ieejas maksa Ls 1,-. Iepriekšēja pieteikšanās.
30.decembrī plkst.22.00 Vecgada balle kopā ar dīdžejiem no
„Ananasa” Aldi, Aivaru un Ritvaru. Ieejas maksa Ls 1.50 un 2,-.
1.janvārī Svētku salūts. Plkst.1:00 Jaungada balle kopā ar Dj
Čivix un grupu „Laikam līdzi” no Rēzeknes. Ieejas maksa Ls 2,-.

Balvu pagastā

Veidojot novadus, valdība
piešķīra 200 000 Ls dotācijas
pagastiem
infrastruktūras
attīstībai. Par šiem līdzekļiem
pašvaldībās paveikti daudzi
nozīmīgi darbi. Balvu novada
pašvaldības
Saimnieciskās
pārvaldes vadītājs Sandis
Puks informē par padarīto.
Daļa
objektu
uzsākti
pagājušajā gadā, bet darbi pabeigti šogad. Ir objekti, kuros
pamatdarbi ir pabeigti, bet
atlikuši labiekārtošanas darbi,
kurus veiks pavasarī.

Balvu pagastā
26.decembrī plkst.12.00 Ziemassvētku vecītis ielūdz uz svētku
- Ūdensapgādes sistēmas saegli Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus. Plkst.19.00
kārtošana,
SIA „HALLE B”,
Ziemassvētku dziesmu koncertu „Caur balto sveces liesmu”
SIA
„EKO
AKVA”,
77 113 Ls;
sniedz Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis ”Malduguns”.
Ceļa
Naudaskalns
– Jancīši
Plkst.22.00 Diskoballe.
remonts, SIA „Liepas Z”,
Krišjāņos
12 457 Ls;
25.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku koncerts ar Vectilžas pa- Ceļu Balvi – Verpuļeva,
gasta pašdarbnieku piedalīšanos. Plkst.21.00 Balle kopā ar ansam- Reči – Balvi, Naudaskalns – Silbli “Draugi”, ieeja brīva.
mala, Balvi – Biči, Lemešava
– Naudaskalns, Naudaskalns –
Tilžā
27.decembrī plkst.18.00 Tematisks pasākums ”Es atnācu Ozolsala remonts, AS „8.CBR”,
uguntiņu”. Plkst.21.00 - Balle spēles ansamblis ”Ginc & Es”. Ieeja 88 588 Ls.
Bērzpils pagastā

brīva.
2.janvārī Jaungada karnevāls.

Briežuciemā

25. decembrī plkst.20.00 Pasākums ‘’Balti nāca Ziemassvētki’’
un Deju vakars.

Bērzpilī

26.decembrī plkst.19.00 Bērzpils vidusskolā Baltinavas novada
dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde Danskovīte “Ontons i
Zīmassvātki” pēc izrādes, aptuveni plkst. 22.00 balle, spēlē grupa
“Lifts” (Rēzekne), ieeja brīva.
30.decembrī plkst.22.00 Bērzpils vidusskolā Vecgada balle.
Spēlē grupa “R.P.M”. (Stāmeriena). Ieeja no plkst. 22.00 - 22.30
- Ls 1, vēlāk Ls 1.50.

Vectilžā

26.decembrī plkst.19.00 koncertuzvedums
brīnums” un plkst.21.00 balle ar Gregu.
1.javārī plkst.1.00 diskotēka, dj Normix.

“Ziemassvētku

Briežuciema pagastā

Kubulos

26. decembrī plkst.13.00 Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos pagasta mazuļus, kas vēl neapmeklē bērnudārzu un skolu. Plkst.19.00
Ziemassvētku koncerts (piedalās pagasta deju kolektīvi). Ieeja
brīva. Plkst.21.00 Balle. Spēlēs grupa „Sikspārnis” Ieeja Ls 1,50.
30. decembrī 21.00 Vecgada Brīnumu Nakts. Piedalās grupas
Baltie Lāči, OTTO, Dj Edžus un Civix. Īpašais pārsteigums Rīgas
cirka mākslinieku klauna Viko un faķīres Oksanas Jaungada
sveiciens. Programmu vada Ziemassvētku vecītis. Ieeja līdz 22:00
Ls 2,00, vēlāk Ls 2,50.

Balvenietis pasaules modeļu konkursā
Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā
no 2. līdz 12. decembrim notika 22. starptautiskais modeļu
skaistumkonkurss “Best Model
Of The World”. Tajā piedalījās
vairāk kā 120 dalībnieki no
vairāk kā 60 valstīm. Latviju
skaistumkonkursā pārstāvēja
‘’Mis Latvija’’ modeļi ogrēniete Aiga Ose un balvenietis Jānis Komarovskis.
Jānis atzīst, ka konkursa
prasības bijušas ļoti augstas
gan fiziskā, gan mentālā ziņā.
Darba grafiks bijis piesātināts
ar mēģinājumiem. Konkursantiem pēc pasākuma palikušas
arī dažādas piemiņas veltes, kuras atgādinās par dalību tajā - dalībnieka goda plāksne, treniņtērps
ar “Best Model Of The World” logotipu, dalībnieku katalogs,
dalībnieka karte un arī limitēta pudele vīna ar konkursa logotipu
uz tās.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve, SIA
„WATEX”, 10 500 Ls;
- Pagasta ēkas fasādes remonts, SIA „INREM”, 9 012
Ls;
- Estrādes celtniecība, IK
„Mājīgums – 2006”, 57 420 Ls ,
SIA „Latgales dārzi”, 1 199Ls;
- Bērzpils vidusskolas renovācija, IK „Mājīgums – 2006”;
- Bērzpils saieta nama rekonstrukcija SIA „MN īpašumi”,
114 266 Ls (Lauku atbalsta dienesta (LAD) projekts,
līdzfinansējums
no novadu
veidošanas līdzekļiem).
- Pamatskolas stāvlaukuma
un trotuāra remonts, SIA „AB
Ceļi”, 7 300 Ls;
- Briežuciema pamatskolas
un kultūras nama telpu remonts,
89 989 Ls;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas
attīrīšana
Grūšļevas ciemā, SIA „RUBATE”, 90 000 Ls;
- Pašvaldības autoceļa Dukuļeva – Cērpene remonts, SIA
„Liepas Z”, 23 342 Ls.

Krišjāņu pagastā

- Tautas nama renovācija un
siltināšana, SIA „Monstrs”,
26 430 Ls;
- Pamatskolas jumta atjaunošana un notekcauruļu
nomaiņa, SIA „HB Serviss”,
23 070 Ls.
- Krišjāņu pagasta ceļu un
ielu rekonstrukcija, SIA „VAS
VOOD”, 53 372 Ls.
- Krišjāņu pagasta ceļu, ielas

un pebrauktuvju rekonstrukcija,
SIA „Lemmikainen Latvija”,
89 691 Ls (LAD projekts);
- Ūdensvada pārsūknēšanas
stacijas un attīrīšanas iekārtu
pārsūknēšanas stacijas rekonstrukcija, SIA „Siltumkomforts”, 25 962 Ls.

Tilžas pagastā

- Pagasta padomes ēkas
apkārtnes labiekārtošana, SIA
„Klētskalni”, 15 000 Ls;
- Neatliekamās medicīniskās
palīdzības posteņa apkārtnes
labiekārtošana, IK „Ziemeļaustrumu tilts”, 8 000 Ls;
- Neatliekamās medicīniskās
palīdzības posteņa telpu remonts
un apkures sistēmas ierīkošana,
IK „Ziemeļaustrumu tilts”,
9 000 Ls;
- Pirmsskolas izglītības iestādes telpu remonts, IK „Ziemeļaustrumu tilts”, 3 100 Ls;
- Tilžas ciema ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmas
uzlabošana, SIA „SFALO X”,
15 401 Ls;
- Tilžas vidusskolas infrastruktūras sakārtošana, SIA
„Mebelkom” (mēbeļu piegāde)
9 451 Ls, SIA „LATIME”
(durvju nomaiņa) 508 Ls, SIA
„Akvilons Z” (remonts) 13 604
Ls;
- Pagasta stadiona renovācija,
SIA „Kanstet”, 4 500 Ls;
- Pagasta doktorāta infrastruktūras labiekārtošana, IK
„Ziemeļaustrumu tilts”, 9 900
Ls.

Vectilžas pagastā

- Vectižas pašvaldības ceļu un
ielu remonts, SIA „Liepas Z”,
174 246 Ls;
- Vectilžas kultūras un atpūtas
centra remonts, SIA „INREM”,
11 776 Ls
- Vectilžas pamatskolas sanitāro mezglu remonts, SIA „INREM” 8 693 Ls;
- Vectilžas pamatskolas apkures sistēmas un telpu kosmētiskais remonts, SIA „INREM”, 5 200 Ls.

Vīksnas pagastā

- Vīksnas pamatskolas renovācija, SIA „INREM”, 76 335
Ls, SIA „INREM” (sliekšņu
pārbūve, apmales betonēšana)
1 183 Ls, SIA „Liepas Z”
(stāvlaukuma izbūve) 1 204 Ls;
- Vīksnas pamatskolas bruģēto celiņu ierīkošana, SIA „AB
Ceļi”, 6 098 Ls;
- Vīksnas pamatskolas pirmsskolas grupas telpu remonts,
SIA „JK DEVELOPMENT”
(jumts) 6 669 Ls, SIA „RUFS”,
17 818 Ls;
- Vīksnas pagasta Miezāju
kapu kapličas remonts, SIA

„RUFS”, 9 148 Ls;
- Autobusa iegāde skolēnu
pārvadāšanai, SIA „Latursus”,
74 340 Ls.

Lazdulejas pagastā

- Bibliotēkas renovācija
un jauniešu centra izveide
Egļuciemā , 16 088 Ls;
- Administratīvās ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija,
33 232 Ls;
- Sporta un spēļu laukuma
izbūve 13 877 Ls;
- Lazdulejas pagasta autoceļu,
pagasta administratīvās ēkas
piebraucamā ceļa un stāvlaukuma remonts, SIA „Liepas Z”,
54 289 Ls (LAD projekts);
- Pagasta pārvaldes administratīvās ēkas remontdarbi, IK
„Mājīgums – 2006”, 11 635 Ls;
- Ūdenssaimniecības attīstība
Egļuciemā.

Bērzkalnes pagastā

- Estrādes būvniecība, SIA
„INREM”, 15 000 Ls;
- Bērzkanes pirmssklolas
izglītības iestādes remontdarbi,
SIA „Ozolmājas”, 6 991 Ls;
- Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija, SIA „SFALO
X”, 27 306 Ls (projekts iesākts
pagājušajā gadā, šogad pabeigts);
- Pievadceļu remonts, AS
„Latvijas autoceļu uzturētājs”,
3 255 Ls;
- Bērzkalnes pagasta ceļu
remontdarbi, SIA „Liepas Z”,
36 255 Ls;
- Bērzkalnes pagasta ielas
un laukuma remontdarbi, AS
„Latvijas autoceļu uzturētājs”,
22 382 Ls.

Kubulu pagastā

- Stacijas pamatskolas jumta
renovācija un centrālās apkures
ierīkošana, ārējās kanalizācijas
izbūvēšana, dzeramā ūdens
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija,
katlumājas
piebūves
celtniecība, SIA „GRETTA
MV”, 27 800 Ls;
- Pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” ventilācijas sistēmas un ārējā apgaismojuma
ierīkošana, iežogojuma izbūve,
sanitāro mezglu remonts;
- Kultūras nama remonts,
elektroinstalācijas rekonstrukcija, ventilācijas ierīkošana,
gaismu aparatūras iegāde un
ierīkošana, SIA „Ozolmājas”;
- Kubulu pagasta Bankas ceļa
rekonstrukcija, SIA „Liepas Z”,
25 000 Ls;
- Dzeramā ūdens atdzelžošanas ierīču izbūve, SIA „SFALO X”, 12 000 Ls.

Balvu pilsētā

- No dotācijas daļēji finansēta
Balvu peldbaseina celtniecība.

Dāvina pasaku diskus
21.decembrī Balvu pirmsskolas izglītības iestāde ”Sienāzītis” saņēma jauku dāvanu – Valsts
Hipotēku un zemes banka bērnudārzam dāvināja septiņus kompaktdiskus, kuros ieskaņotas latviešu
pasakas. Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā šī dāvana ir īsti derīga. Dāvināt pasaku diskus
banka solīja, atklājot renovēto bērnudārza piebūvi. Nu šis solījums ir izpildīts.
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