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1. (7.) numurs

Sveicam Balvu novada pirmo mazuli

8.janvārī ar ziediem, dāvanām un laba vēlējumiem Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks un pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva Balvu slimnīcas Dzemdību nodaļā sveica pirmo piedzimušo Balvu novada mazuli – Rinaldu Lemešonoku.
Priekšsēdētājs teica, ka gan
labos laikos, gan kara, gan
krīzes gados bērni ir dzimuši
un dzimst. Un tas priecē.
Viņš novēlēja ģimenei laimi,
izturību, mīlestību un galvenais – veselību.
Zēna vecāki Žanete un Aigars Lemešonoki stāsta, ka
puisēns ir piedzimis 50 centimetrus garš un 3,2 kilogramus smags. Jaunā pilsoņa
tētis strādā Ugunsdzēsības un
glābšanas dienestā, bet māmiņa
līdz šim bija grāmatvede privātā
uzņēmumā. Tagad, kā joko
Žanete, viņa būs māmiņa pilnā
šī vārda nozīmē. Tētis Aigars
priecājas, ka mazais zēns ir
kluss un mierīgs, labi ēd un savu
tīģera raksturu vēl neizrāda.
Arī Rinalda mamma ir dzimusi

Paldies par salūtu!
Balvu novada pašvaldība
saka paldies uzņēmumiem,
kas līdzfinansēja Jaungada salūtu Balvu pilsētā
– SIA “WATER SER”,
SIA “Liepas Z”, SIA
“Ozolmājas”, SIA “Aspatts”, SIA “Hestija”, SIA
“MN īpašumi”, SIA “RCI
Gulbene”, SIA “GeoConsultants”, SIA “Rēzeknes Celtniecības Ražotne Nr.5”, SIA
“Rīts R” un SIA “Agroserviss B”.

Tīģera gadā, par ko tētis nosmej
un saka, „ja jau ar vienu tīģeri
tieku galā, tikšu galā arī ar diviem”.
Balvu slimnīcas Dzemdību
nodaļā mazos bērniņus un
jaunās māmiņas sagaida augsti

profesionāls un laipns personāls,
mājīgas telpas, ģimeniska attieksme. Ne velti uz Balviem
mazuļus laist pasaulē brauc
māmiņas ne tikai no pašu novada, bet arī no Rēzeknes,
Daugavpils un arī no Rīgas.

Skola optimistiskā noskaņā

Pēc Ziemassvētku brīvdienām Balvu Mākslas skola darbu uzsākusi ēkā Teātra ielā 2.
Skolas vadība un audzēkņi
ir apmierināti ar jaunajām
telpām un pauž pārliecību,
ka šajā mājā joprojām valdīs
radošs darbs.
Mākslas skolas direktore Elita Teilāne pastāstīja, ka šobrīd
skolā mācās 127 bērni vecumā
no 7 līdz 16 gadiem. Tik lielam
audzēkņu skaitam iepriekšējās
skolas telpas bija par šauru. Šī
ēka Mākslas skolai ir jau ceturtā
atrašanās vieta. Direktore domā,
ka šī skolai būs īstā mājvieta:
„Telpas ir skolai piemērotas,
ērtas un mājīgas. Turklāt ēka
atrodas izdevīgā vietā pilsētas
centrā, kur tuvu ir autoosta un
Mūzikas skola. Te ir laba vieta,

kur aktīvi strādāt.”
Ienākot
jaunajās
telpās,
skola saglabā visas iestrādnes,
kas bija iepriekš. Izmaiņas,
kas skar skolēnu vecākus, ir
mācību maksa. No janvāra tā
ir 4 Ls mēnesī, līdzšinējo 3 Ls
vietā. Direktore saka, ka maksa
palielināta nedaudz, lai skola
joprojām būtu pieejama visiem
interesentiem. Turklāt pedagogi
domā par jaunām programmām,
un no septembra Balvu Mākslas
skolā varēs apgūt datorgrafiku.
„Esmu gandarīta par to, ka
kolektīvā ir augstas kvalikācijas
skolotāji. Turklāt tie ir vietējie
speciālisti, kas mūsu novadam
nav mazsvarīgi. Optimismu vieš
novada pašvaldības pozitīvā attieksme profesionālās ievirzes
skolu atbalstam. Prieks, ka skola

nav likvidēta un mēs varam
turpināt darbu. Gribam joprojām
būt moderni un iet līdzi laikam,
lai bērni arī pie mums varētu
saņemt tādu pašu izglītību kā
galvaspilsētā. Tāpēc intensīvi
strādājam ar projektiem un tā
pilnveidojam materiāli tehnisko bāzi, iegūstam mūsdienīgu
aprīkojumu,” stāsta direktore.
Pārvākšanās no vecās ēkas
uz jauno notikusi tik ātri, ka
darba steigā nav bijis laika
kavēties nostaļģiskās atmiņās
par iepriekšējo mājvietu. Skolotāji un audzēkņi kaļ jaunus
plānus par jaunām izstādēm,
piedalīšanos konkursos.
Bērniem jaunajā skolā ļoti
patīk. Aptaujas anketās viņi
raksta: „Skola ir tuvāk mājām,
ir ērts iekārtojums, garderobe,
te ir klusāk, telpas ir gaišākas,
viss ir mīļāks un mājīgāks.”
13.janvārī Balvu Mākslas
skolā notika vecāku sapulce.
Tās laikā direktore un skolotājas
izrādīja jaunās telpas, pārrunāja
skolas darbu, sadarbības iespējas
un nākotnes ieceres. Vecāki
pievienojās bērnu domām, ka
tagadējā skolas ēka atrodas
ģeogrāfiski izdevīgākā vietā un
ir mājīga. E.Teilāne droši saka:
„Neskatoties uz visām krīzēm,
esam apņēmības pilni panākt
labākos šobrīd iespējamos
rezultātus.”

Novada pašvaldība turpina
tradīciju un sveic pirmo Jaunajā
gadā Balvu Dzemdību nodaļā
piedzimušo mazuli, kura abi
vecāki savu dzīvesvietu ir
deklarējuši Balvu novadā.

Apstiprināts projekts jauniešiem
Balvu Bērnu un jauniešu
iniciatīvu centrs ir sācis
realizēt Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) Jaunatnes
politikas valsts programmas
projektu konkursa “Atbalsts
jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās”
ietvaros apstiprināto projektu “Free zone”. Projekta
īstenošanas
laiks
11.12.2009.-11.06.2010. Projekta finansējums no IZM ir
1042,38 lati.
Projekta mērķis ir nodrošināt
jauniešu brīvā laika aktivitātes,
caur kurām jaunieši iegūst
zināšanas un mācās dzīves
prasmes, izmantojot neformālās
izglītības metodes. Balvu BJIC
galvenā speciāliste bērnu un
jauniešu darbā Ināra Frolova
pastāstīja, ka aktivitātes „Ēdiena
gatavošana” ietvaros katru projekta nedēļu tiks gatavots ēdiens
un atbalstīta jauniešu iniciatīva
iemācīt citiem sev zināmās receptes. Āra dzīves apmācības laikā jauniešus iepazīstinās ar āra
dzīves izmantotajām metodēm.
Būs arī pārgājiens ar šo metožu
pielietošanu. Ieplānoti projektu
rakstīšanas un apmācības par
reproduktīvo veselību semināri.
Loesje radošo tekstu rakstīšanas
darbnīcā jaunieši rakstīs radošos
tekstus, veidos un fotografēs
plakātus.

Izpilddirektore apmeklē
pagastus
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva
regulāri apmeklē ne tikai
pilsētas iestādes, bet arī novada pagastus. Viņa atzīst, ka
“ir sakārtota lielākā daļa organizatorisko jautājumu, kas
saistīti ar pašvaldības darbību.
Tagad vairāk jāpievēršas satura
jautājumiem”.
3.februārī plkst.17.00 Tilžas pagasta pārvaldē ar
iedzīvotājiem tiksies novada
vadība un nozaru speciālisti.
Par ceļu uzturēšanu
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Balvu nodaļas vadītāja Līga
Vancāne aicina iedzīvotājus uz
sapratni, jo finansējums ceļu
jomā ir krasi samazināts. Attiecībā pret 2009.gadu, finansējums ceļu ikdienas uzturēšanai
ir samazināts par 20%. Ceļu
kaisīšana tiek nodrošināta tikai
A uzturēšanas klases ceļiem,
turklāt ceļus kaisīs tikai atkalas
apstākļos. Lai ielas varētu labāk
iztīrīt, automašīnu īpašniekiem
ir lūgums nenovietot savas automašīnas nakts stundās ielu malās
un tā saucamajās „kabatās”.
Par
elektrības
norēķinu
kartēm
Sociālā pārvalde informē,
ka GMI (garantētā minimālā
ienākuma) pabalsta saņēmēji
un trūcīgās ģimenes ar bērniem
var saņemt elektrības norēķinu
kartes 500 kWh dāvinājumu
no AS “Latvenergo”.
Lai saņemtu karti, klientam jāņem līdzi pase, trūcīgā
statusa apliecinājums un
elektroenerģijas
norēķinu
kvīts.
Kartes līdz 31.03.2010. var
saņemt Sociālajā pārvaldē
Raiņa 52 vai pagastu pārvaldēs
pie sociālajiem darbiniekiem.
Sīkāka informācija pa tālruni
64521176.
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Dome lēma

29.decembra
Domes sēde
Ņems īstermiņa aizņēmumu
Novada
dome
nolēma
lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
2010.gadā
Balvu
novada
pašvaldībai ņemt īstermiņa
aizņēmumu 372 486 latu apmērā
no Valsts kases ar noteikto
aizņēmuma 12 mēnešu procentu
likmi kases apgrozības līdzekļu
papildināšanai.
Aizņēmuma
pamatsummas atmaksu veikt
2010.gadā saskaņā ar kredīta
atmaksas grafiku.
Par zemes ierīcības projektu
Dome noteica zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes īpašuma Balvu
novada Bērzpils pagasta „Vecpilī” sadalei un apstiprināja darba uzdevumu zemes ierīcības
projekta izstrādei.
Nosaka īres maksu
Dome noteica Balvu novada
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu: Balvu
pilsētā - 0.20 Ls/m2 mēnesī;
Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils,
Lazdulejas, Briežuciema, Krišjāņu, Vectilžas, Kubulu, Tilžas,
Vīksnas pagastos - 0.10 Ls/m2
mēnesī. Balvu pilsētā īres maksu
iekasē Balvu pilsētas PA „SANTEX”. Balvu novada pagastos
lēmumā noteikto īres maksu ar
2010.gada 15.jūliju iekasēs pagastu pārvaldes. Balvu novada
pagastu pārvaldēm līdz 2010.
gada 15.janvārim
īrniekus
rakstveidā jābrīdina par īres
maksas izmaiņām.
Par telpu nomas maksu
Dome noteica nomas maksu
nedzīvojamām telpām Balvos,

Daugavpils ielā 73A ar platību
28 m2 Ls 1.38 par vienu m2
mēnesī (tai skaitā PVN 21%)
Balvu Teritoriālās Invalīdu
Biedrības vajadzībām.
Noteica nomas maksu Ls
10.00 (bez PVN 21%) mēnesī
par nedzīvojamo telpu - garāžu
Bērzpils ielā 4B, Balvos ar
platību 70 m2.
Atsakās no pirmpirkuma
tiesībām
Novada dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo
īpašumu „Pūpoliņi” Lazdulejas
pagastā.
Par sociālās palīdzības pabalstiem
Novada dome nolēma:
piešķirt trūcīgas ģimenes statusu desmit ģimenēm, piešķirt
GMI pabalstu vienai personai
– Ls 40,00, pabalstu ārkārtas
situācijā – Ls 50,00, ikmēneša
pabalstu trīs bērniem bāreņiem
un audžuģimenei – Ls 225,00
un apmaksāt pusdienas par decembri trīsdesmit bērniem – Ls
322,40, par kopējo summu Ls
637,40 Balvu pagastā;
piešķirt trūcīgas ģimenes
(personas) statusu sešpadsmit
ģimenēm, piešķirt mājokļa pabalstu vienai ģimenei - Ls 70,00
un apmaksāt uzturmaksu par decembri trim bērniem- Ls 19,37,
par kopējo summu Ls 89,37
Bērzkalnes pagastā;
piešķirt trūcīgas ģimenes
(personas) statusu piecpadsmit
ģimenēm un apmaksāt pusdienas par decembri trīsdesmit diviem bērniem, par kopējo summu Ls 202,80 Bērzpils pagastā;
piešķirt trūcīgas ģimenes
(personas) statusu astoņām
ģimenēm, piešķirt mājokļa
pabalstu vienai ģimenei – Ls
30,00, pabalstu aprūpei mājās
vienai personai - Ls 25,00 un
apmaksāt pusdienas par decembri četrdesmit četriem bērniem
– Ls 211,20, par kopējo summu
Ls 266,20 Briežuciema pagastā;

piešķirt trūcīgas ģimenes
statusu četrām ģimenēm un
piešķirt mājokļa pabalstu divām
ģimenēm, par kopējo summu Ls
80,00 Lazdulejas pagastā;
trūcīgas ģimenes statusu
divdesmit divām ģimenēm un
apmaksāt pusdienas par janvāri
trīsdesmit pieciem bērniem – Ls
322,00, par kopējo summu Ls
322,00 Kubulu pagastā;
piešķirt trūcīgas ģimenes
statusu vienpadsmit ģimenēm,
piešķirt GMI pabalstu vienai
personai – Ls 40,00 un apmaksāt
pusdienas par decembri divdesmit sešiem bērniem – Ls 146,00,
par kopējo summu Ls 186,00
Krišjāņu pagastā;
piešķirt trūcīgas ģimenes
statusu desmit ģimenēm un
apmaksāt uzturmaksu un pusdienas par decembri četriem
bērniem, par kopējo summu Ls
35,60 Tilžas pagastā;
piešķirt trūcīgas ģimenes statusu desmit ģimenēm un piešķirt
GMI pabalstu vienai personai Ls
73,03, pabalstu ārkārtas situācijā
– Ls 160, par kopējo summu Ls
233,03 Vīksnas pagastā;
piešķirt trūcīgas ģimenes statusu sešām ģimenēm, piešķirt
GMI pabalstu četrām ģimenēm
– Ls 241,01 un apmaksāt pusdienas trīsdesmit bērniem – Ls
157,35, par kopējo summu Ls
398,36 Vectilžas pagastā.
Ievieto sociālās aprūpes
iestādēs
Dome nolēma vienu personu ievietot Viļakas Sociālās
aprūpes centrā un četras personas - ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā – pansionātā “Balvi”.
Pansionātam maina nosaukumu
Dome izmainīja Balvu rajona
pašvaldības iestādes “„Balvi”
pansionāts” nosaukumā, mainot
nosaukumu uz - Balvu novada
pašvaldības „Pansionāts „Balvi””.

Izstrādā novada izglītības stratēģiju

Novada domes izveidotā
darba grupa Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas Ivetas Tiltiņas vadībā
izstrādā novada izglītības
stratēģiju. Darbs jāpaveic
līdz 1.februārim. 14 .janvārī
domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina ar
paveikto iepazīstināja domes
deputātus.
Darba grupa apkopoja statistikas datus par skolēnu skaitu,
skolu noslogojumu un bērnu
dzimstību, izvērtēja esošo izglītības iestāžu stāvokli. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek
izstrādāta attīstības un rīcības
programma. Pēdējos gados
bērnu dzimstība, līdz ar to
skolēnu skaits, pilsētā un pagastos nepārtraukti samazinās.
Tāpēc apstiprinās darba grupas sākotnēji izvirzītā versija
par skolu tīkla optimizācijas
nepieciešamību.
Izvērtējot iespējas un nepieciešamības, darba grupa izveidojusi šādu izglītības iestāžu
tīkla modeli Balvu pilsētā:
pamatskola, amatniecības vidusskola, valsts ģimnāzija un
multifunkcionāls izglītības un

kultūras centrs. Pamatskolā
mācītos pirmās sešas klases,
un te tiktu realizēta arī mazākumtautību izglītības programma. Sākumskolas klases
no amatniecības vidusskolas
pakāpeniski pārietu uz Balvu
pamatskolu. Amatniecības vidusskolā turpmāk mācītos 7.
- 12.klases, mazākumtautību 7.
– 9.klases, tiktu realizēta vakarskolas vai vakara (maiņu) vidusskolas programma. Iespējams,
ka amatniecības vidusskolā
varētu darboties arī Rīgas
Valsts tehnikuma Balvu filiāle.
Vēl ir variants, ka Rīgas Valsts
tehnikuma Balvu filiāle varētu
strādāt Balvu Valsts ģimnāzijas
telpās. Ģimnāzijā turpmāk būtu
7. – 9. (proģimnāzijas) klases
un ģimnāzija. Joprojām aktuāls

ir jautājums par skolu ēkām. Ja
pieņemtu lēmumu par Balvu
pamatskolas atrašanās vietas
maiņu, muižas ēkā varētu izvietot multifunkcionālu izglītības
un kultūras centru. Tajā tiktu
realizētas mūžizglītības programmas, darbotos radošās
darbnīcas, starptautiskais valodas institūts, reģiona galvenā bibliotēka, augstskolu un
koledžu filiāles, tūrisma centrs, notiktu nodarbinātības apmācība. Ēkā varētu atrasties arī
dienesta viesnīca.
Izstrādājot izglītības stratēģiju, darba grupa regulāri konsultējas ar Izglītības un Zinātnes
ministriju.
IZM speciālisti
tuvākajā laikā apmeklēs Balvus,
lai vēlreiz pārrunātu attīstības
un rīcības programmu.

Skolēnu skaita izmaiņas pilsētas skolās
Nr.

skola

2007./2008.

2008./2009.

2009./2010.

1
2
3
4
5

Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu pamatskola
Balvu 2.pamatskola
Balvu Amatniecības vsk.
Balvu vakara(maiņ.)vsk.

409
387
121
352
161

402
378
106
311
154

381
363
78
292
170

Lemj par direktorēm
Dome nolēma atbrīvot Ingrīdu
Supi no Balvu Bērnu un jauniešu
centra direktora amata ar 2009.
gada 29.decembri, pamatojoties
uz likumu „Par pašvaldībām” un
iesniegumu, kurā I.Supe lūdz
izbeigt darba tiesiskās attiecības
pirms uzteikuma termiņa.
Dome apstiprināja Sarmīti
Cunsku Balvu amatniecības vidusskolas direktores amatā no
2001.gada 30.augusta uz nenoteiktu laiku.
Atbrīvo rajona padomes
Izglītības pārvaldes vadītāju
Pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” un Balvu rajona
padomes Izglītības pārvaldes
vadītāja Augusta Voikas iesniegumu, kurā viņš lūdz
atbrīvot no Balvu rajona padomes Izglītības pārvaldes
vadītāja amata, novada dome
nolēma atbrīvot A.Voiku no
amata.
Izveido darba grupu
Balvu
novada
izglītības
attīstības programmas 2010.
– 2015.gadam izstrādei novada
dome nolēma izveidot darba
grupu šādā sastāvā:
darba grupas vadītāja - Iveta
Tiltiņa, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja;
darba grupas locekļi Ināra Ņikuļina, Balvu novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
2.vietniece;
Maruta
Castrova,
Balvu
Tālākizglītības centra vadītāja;
Inese Paidere, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes projektu
administratore. Darba grupai
izglītības attīstības programmas
projektu izskatīšanai Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēdē jāiesniedz līdz
2010.gada 21.janvārim.
Izsniedz licenci
Dome
izsniedza
licenci
Modrim Dupužam pasažieru
pārvadājumiem ar vieglo tak-

sometru Balvu novada teritorijā,
nosakot licences derīguma
termiņu no 2010.gada 2.janvāra
līdz 2014.gada 31.decembrim.
Izmaiņas komisijas sastāvā
Dome ievēlēja Anitu Laicāni
Balvu novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijā.
Par īrnieku parādsaistību
atmaksu
Dome atzina Balvu novada
pašvaldības parādu 7058,28
Ls apmērā akciju sabiedrībai
„Balvu enerģija” par Balvu
pilsētas pašvaldības dzīvokļiem
uz 2000.gada 1.janvāri piegādāto siltumenerģiju, par
kuru dzīvokļu īrnieki nav
norēķinājušies. Nolēma Balvu
novada pašvaldības 2010.gada
budžetā ieplānot finansējumu
minētā parāda samaksāšanai.
Izmaiņas pašvaldības administrācijā
Dome veica izmaiņas Balvu
novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā, izveidojot jaunas amata
vienības – projektu vadītājs un
automobiļa vadītājs.
Ieplāno līdzekļus objektiem
Dome nolēma ieplānot Balvu novada pašvaldības 2010.
gada budžetā finanšu līdzekļus
šādiem
objektiem:
Valsts
ugunsdzēsības un glabāšanas
dienesta Latgales reģionālās
brigādes Balvu daļas Tilžas
posteņa rekonstrukcijai (garāžas
piebūves būvniecībai) Ls 7000;
Balvu
novada
muzeja
– reģionālā kultūrvēstures un
tūrisma centra attīstībai Ls 15
221.24;
Profesionālās izglītības un
uzņēmējdarbības centra Balvos,
Vidzemes ielā 2b rekonstrukcijai Ls 170 361.89.
Ar pilnu Domes sēdes prtokolu var iepazīties www.balvi.
lv .

Godina barikāžu dalībniekus
15.janvārī Balvu Kultūras
un atpūtas centrā notika 1991.
gada barikāžu dalībnieku
tikšanās. Pirms piemiņas
zīmju pasniegšanas barikāžu
dalībniekiem novada Domes
priekšsēdētājs J.Trupovnieks,
uzrunājot klātesošos, atzina,
ka „laiki nav palikuši vieglāki.
Tāpat tautai ir jāvienojas - kā
toreiz uz barikādēm, tā šobrīd
- uz kopīgu strādāšanu un
labām domām...”.
1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums, kas
nodibināts, lai godinātu aktīvos
Latvijas neatkarības aizstāvjus
— barikāžu dalībniekus. Šogad
novada Domes priekšsēdētājs
šādu apbalvojumu pasniedza
septiņiem
barikāžu
dalībniekiem.
161
bijušā
Balvu rajona
iedzīvotājs ir
saņēmis šādu
apbalvojumu.
Vairāk kā 100
pieteikumi
gaida valdības

lēmumu
par
apbalvojuma
piešķiršanu.
Pēc muzikāla Balvu Valsts
ģimnāzijas meiteņu ansambļa
priekšnesuma, savās atmiņās
par 1991.gada janvāri dalījās
Juris Boldāns - barikāžu laika
Brīvprātīgo kārtības sargu
vienības komandieris. Viņš
atzina, ka Latvija nekad nav bijusi tik vienota gan fiziski, gan
garīgi un koncentrēta uz vienu
domu kā 1991.gada janvārī.
Balvu Novada muzeja vadītāja
Iveta Supe aicināja barikāžu
dalībniekus uzkavēties un
dalīties atmiņās. Vēlreiz tika
pārlūkota CD formātā apkoptā
informācija par 1991.gada notikumiem un pierakstīti jauni
atmiņu fragmenti.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Balvu novadā Nr.11
                                                                                                        
NOTEIKUMI, PAR KURU PĀRKĀPŠANU PAREDZĒTA ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA
  

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 4.un 13.punktu
I Noteikumos lietoto terminu
skaidrojums
1.1. Noteikumu pārkāpums
– prettiesiska, vainojama (ar
nodomu vai aiz neuzmanības
izdarīta) darbība vai bezdarbība,
kas
apdraud
sabiedrisko
kārtību Balvu novadā un par
ko paredzēta šajos noteikumos noteiktā administratīvā
atbildība.
1.2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura
ar nodomu vai aiz neuzmanības
ir izdarījusi darbības, kādas šie
noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz
neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.
1.3. Sabiedriska vieta – ceļi
(jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās
daļas, ietves, nomales, sadalošās
joslas, saliņas), tuneļi, laukumi,
dzelzceļa stacija, autoostas zāles
un gaiteņi, sabiedriskā transporta
pieturvietas, kā arī parki, skvēri,
dzīvojamo ēku koplietošanas
telpas, daudzdzīvokļu namu
pagalmi, stāvlaukumi un citas
speciāli iekārtotas un publiski
pieejamas brīvdabas atpūtas
vietas, kā arī neapbūvētas vai
citādi neiekārtotas valsts vai
pašvaldības zemes un ēkas.
1.4. Izklaides vieta – kafejnīcas,
bāri, restorāni, klubi, spēļu un
deju zāles, diskotēkas u.c.
1.5. Datorsaloni – vietas, kur
par samaksu tiek piedāvāti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga
rakstura pakalpojumi.
1.6. Apstādījumi – koki, krūmi,
vīteņaugi, puķu stādījumi,
zāliens, ūdenstilpnes ar krastiem, ceļi, takas, laukumi,
labiekārtojuma elementi un
mazās arhitektūras formas.
1.7. Zaļā zona – novada teritorijā
esošie apstādījumi, zālieni.
Visas ar augiem dabīgā vai
mākslīgā
ceļā
apaugušas
platības, kurās neiegūst augu
produkciju pārtikai, koksni,
grieztus ziedus u.tml..
Zaļā zona aptver visas mākslīgi
apstādītās un dabīgi izveidojušās
platības ārpus mežiem, tīrumiem
un pļavām.
II Vispārīgie noteikumi
2.1. Balvu novada Domes

saistošie noteikumi “Noteikumi,
par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Balvu
novadā, paredzot administratīvo
atbildību par šo Noteikumu
neievērošanu.
2.2. Noteikumu uzdevums
ir nodrošināt Balvu novadā
sabiedrisko kārtību, uzturēt
sanitāro tīrību, aizsargāt personu
tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un
citu apreibinošo vielu lietošanu
un veicināt iedzīvotāju (īpaši
nepilngadīgo personu) veselīgu
dzīvesveidu.
2.3. Noteikumu mērķis ir
veicināt sabiedriskās kārtības
noteikumu ievērošanu un atturēt
pārkāpēju un citas personas no
jaunu pārkāpumu izdarīšanas.
2.4. Noteikumi ir saistoši
visām fiziskām un juridiskām
personām, kuras dzīvo, uzturas vai darbojas Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
2.5. Personas, kuras pārkāpj šos
Noteikumus, ir saucamas pie
šajos Noteikumos paredzētās
administratīvās
atbildības,
ja par šādu pārkāpumu neiestājas
kriminālatbildība
vai administratīvā atbildība,
kas
paredzēta
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksā.
2.6.
Administratīvā
soda
uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju
no
Noteikumu
pildīšanas,
pārkāpuma novēršanas un
pārkāpuma rezultātā nodarīto
materiālo zaudējumu atlīdzības.
2.7.
Par
šo
Noteikumu
pārkāpšanu, personai, kura
izdarījusi
administratīvo
pārkāpumu, var piemērot šādus
administratīvos sodus:
2.7.1.brīdinājums;
2.7.2. fiziskām personām naudas sods līdz Ls 250.00 (divi
simti piecdesmit lati);
2.7.3. juridiskām personām naudas sods līdz Ls 1000.00 (viens
tūkstotis lati).
2.8.
Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolus ir:
2.8.1. Balvu
novada
Administratīvās
komisijas
locekļi;
2.8.2. institūciju amatpersonas, kuras normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā Balvu novada

Dome pilnvarojusi realizēt kontroli pār Balvu novada Domes
saistošo noteikumu izpildi.
2.9.
Par
Noteikumu
pārkāpumu, ja to izdarījis
nepilngadīgais, kuram nav
pastāvīga ienākuma avota,
naudas sods tiek piedzīts no
viņa vecākiem, aizbildņiem vai
personām, kuras viņus aizstāj.
2.10. Personas, kuras ir
tiesīgas sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu, drīkst uzlikt naudas sodu par pārkāpumu
pārkāpuma izdarīšanas vietā
izsniedzot stingrās uzskaites
kvīti, gadījumos, kad pārkāpējs
neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu par administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu, ja uzliktais naudas sods nepārsniedz Ls
20.00.
2.11. Par
noteikumu
pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas Balvu novada Pašvaldības budžetā.
III Sabiedriskā kārtība
Pirotehnisko ierīču darbināšana
nav atļauta novada pašvaldības
teritorijā esošo daudzdzīvokļu
māju pagalmos, Balvu pilsētas
teritorijā, pagastu centros, laikā
no pulksten 23:00 – 7:00.
Par šīs kārtības pārkāpšanu persona tiek sodīta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
3.2.
Par
savu
dabisko
vajadzību kārtošanu ārpus tam
paredzētajām vietām, ja tas nav
kvalificējams kā ļaunprātīgs
huligānisms uzliek naudas sodu
no Ls 5.00 līdz Ls 30.00.
3.3. Par nodarbošanos ar
ubagošanu uzliek naudas sodu
līdz Ls 15.00.
3.4. Par uzmākšanos ar zīlēšanu
vai buršanu soda ar naudas sodu
no Ls 10.00 līdz Ls 50.00.
3.5. Par sēdēšanu sabiedriskās
vietās uz atpūtas soliņu
atzveltnēm,
stāvēšanu
vai
gulēšanu uz tiem uzliek naudas
sodu no Ls 5.00 līdz Ls 15.00.
3.6. Par peldēšanos, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu,
veļas mazgāšanu publiskos
dīķos, strūklakās un citās
ūdenstilpnēs, uzliek naudas
sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00.
IV Novada ēku, ceļu un
komunikāciju
uzturēšanas
noteikumu pārkāpumi
4.1. Par sniega un ledus
nenotīrīšanu no ēku jumtiem,

lāsteku nenolaušanu, teritorijas
nenorobežošanu vietās, kur tas
apdraud gājēju un satiksmes
līdzekļu drošību, īpašniekam
vai tā pilnvarotai personai
(apsaimniekotājam)
izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz Ls 25.00.
4.2. Par novada teritorijā
atrodošos ēku un būvju
neuzturēšanu kārtībā īpašniekam vai tā pilnvarotai personai uzliek naudas sodu līdz Ls
30.00.
Par īpašuma nesakopšanu
norādītajā termiņā, ja tas
nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo
vidi vai bojā pilsētas vizuālo
izskatu, uzliek naudas sodu no
Ls 30.00 līdz Ls 150.00.
V Novada inženierkomunikāciju aizsardzība
5.1. Par teritorijas nesakopšanu,
beidzot rakšanas darbus (ja
rakšanas darbu mērķis nav
būvniecība), uzliek naudas sodu
līdz Ls 30.00.
Par šo pārkāpumu nenovēršanu
noteiktajā laikā uzliek naudas
sodu no Ls 30.00 līdz Ls 70.00.
VI Sanitārās tīrības uzturēšana
6.1. Par ielu, trotuāru un citu
sabiedrisku vietu piegružošanu
ar izsmēķiem, sērkociņiem,
saulespuķu sēklām, pudelēm,
papīriem un citiem atkritumiem, kā arī spļaušanu uz
ietvēm uzliek naudas sodu no
Ls 3.00 līdz Ls 10.00.
6.2. Par sabiedrisko telpu
piegružošanu, ēku, būvju un to
elementu apzīmēšanu vai citādu
bojāšanu uzliek naudas sodu no
Ls 5.00 līdz Ls 50.00.
6.3. Par Balvu novada teritorijas
labiekārtošanas, apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības
noteikumu neievērošanu uzliek
naudas sodu vainīgajai personai
līdz Ls 50.00.
6.4. Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšanas noteikumu neievērošanu fiziskajām
personām uzliek naudas sodu
līdz Ls 30.00, juridiskajām
personām no Ls 30.00 līdz Ls
100.00.
6.5. Ja tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašnieki,
lietotāji nenodrošina teritorijas
sakopšanu ap objektu, kā arī tā
skatlogu, durvju, fasādes tīrību,

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Balvos Nr.13
PAR LICENČU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBU UN MAKSIMĀLAJIEM
VIEGLO TAKSOMETRU PĀRVADĀJUMU TARIFIEM BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma
35.panta pirmo daļu un 39.panta
5.daļu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.Balvu novada pašvaldības
saistošie
noteikumi
,,Par
licenču izsniegšanas kārtību
un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem
Balvu novadā” (turpmāk tekstā
– Noteikumi) nosaka maksimālo
maksu (tarifus) par pasažieru

pārvadājumiem ar vieglo taksometru, kārtību, kādā Balvu
novada pašvaldība izsniedz,
pārreģistrē vai anulē licences
un licencēšu kartītes pasažieru
pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
1.2.
Licence
pasažieru
pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem Balvu novada
administratīvajā teritorijā ir izsniedzama uz atsevišķa Balvu
novada Domes lēmuma pamata,
ja licences pieprasītājs atbilst LR
normatīvajos aktos un šajos no-

teikumos izvirzītajām prasībām
pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem un
ir iesniedzis šajos noteikumos
norādītos dokumentus.
1.3.Licences kartīte attiecībā
uz katru Pārvadātāja īpašumā,
lietošanā vai valdījumā esošo
autotransporta līdzekli ir izsniedzama pēc tam, kad šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā ir
saņemta licence, un, ja licences
kartītes pieprasītāja īpašumā,
lietošanā vai valdījumā esošo
autotransporta līdzeklis at-

bilst LR normatīvajos aktos un
šajos noteikumos izvirzītajām
prasībām.
1.4.Veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem var tikai tad, kad LR
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā reģistrētais komersants ir saņēmis licenci
attiecīgā
komercdarbības
veida veikšanai un licences kartīti katram attiecīgajā
komercdarbībā izmantojamam
transportlīdzeklim.
1.5.Lai
veiktu
pasažieru

3.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada pašvaldības
2009.gada 29.decembra lēmumu

atkritumu urnu izvietošanu, tad
tirdzniecības objekta īpašniekam uzliek naudas sodu no Ls
5.00 līdz Ls 50.00.
6.6. Ja sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumos bāros, kafejnīcās,
u.tml. nav tualetes, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls
50.00.
6.7. Par automobiļu un citu
transporta līdzekļu vai to uzkabes agregātu mazgāšanu,
to profilaktisko apkopi šim
nolūkam neparedzētās vietās un
ūdenstilpņu tiešā tuvumā uzliek
naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls
25.00.
6.8. Par izbraukšanu ar
mehānisko transportlīdzekli uz
ledus publiskajās ūdenstilpnēs,
izņemot
gadījumus,
kad
nepieciešams sniegt palīdzību
vai apsaimniekot ūdenstilpni,
izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz Ls 50.00.
VII Noslēguma jautājumi
7.1. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē:
7.1.1. ar Balvu pilsētas
Domes 2008.gada 13.marta lēmumu (prot.Nr.6, 6.§)
apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.3/2008 “Noteikumi,
par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība”;
7.1.2. ar Bērzkalnes pagasta
padomes
2004.gada
24.aprīļa lēmumu (prot.Nr.3,
8.§) apstiprinātie saistošie
noteikumi “Noteikumi, par
kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība”;
7.1.3. ar Lazdulejas pagasta
padomes
2006.gada
22.februāra lēmumu (prot.
Nr.3, 1.§) apstiprinātie saistošie
noteikumi “Noteikumi, par
kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība”;
7.1.4. ar Kubulu pagasta padomes 2006.gada 28.jūnija
lēmumu (prot. Nr.7, 14.§)
apstiprinātie saistošie noteikumi “Sabiedriskās kārtības noteikumi” un ar 2008.gada 26.septembra lēmumu (prot.Nr.9, 3.§)
apstiprinātie to grozījumi;
7.1.5. ar Kubulu pagasta padomes 2006.gada 28.jūnija
lēmumu (prot. Nr.7, 15.§)
apstiprinātie saistošie noteikumi
“Kubulu pagasta teritorijas un
tajā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi”.
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2009.gada 12.novembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.16,7.§)

pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, tiek noteiktas šādas
prasības pasažieru pārvadāšanai
izmantojamam
transporta
līdzeklim:
1.5.1.tehniskā stāvokļa atbilstība
pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem prasībām;
1.5.2.LR normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām atbilstoši
noformēta īpašumā, valdījumā
(turējumā) esoša transporta
līdzekļa dokumentācija;
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.
1.5.3. LR normatīvajos aktos noteiktais nepieciešamais
aprīkojums pasažieru pārvadāšanai
izmantojamam
transporta līdzeklim (pazīšanās
zīme, gaismas kontrolsignāls,
skaitītājs u.c.).
1.6.Pārvadātājam, kurš saņēmis
licenci pasažieru pārvadāšanai
ar vieglajiem taksometriem,
jānodrošina:
1.6.1.ka pasažieru pārvadāšanas
pakalpojumu sniedz vadītāji,
kuru kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām;
1.6.2.darba, satiksmes drošības
un citu Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto
prasību, kas attiecas uz konkrēto
pasažieru komercpārvadājumu
veidu, ievērošanu.
1.7.Vieglo taksometru stāvvieta atrodas Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
2. Licences un licences kartīšu
piešķiršanas un izsniegšanas
kārtība
2.1.Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences
pieprasītājam – juridiskai personai vai fiziskai personai - Balvu
novada pašvaldībā jāiesniedz:
2.1.1. noteikta parauga rakstisks
pieteikums (Pielikums Nr.3);
2.1.2.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtā
komersanta
reģistrācijas
apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu), kurā kā viens no
darbības
veidiem
minēts
pasažieru komercpārvadājumi;
2.1.3.izziņa, ko ne agrāk kā
sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra iestāde,
ka licences pieprasītājs nav
pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā
vai tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta (tikai juridiskai personai);
2.1.4. pases kopija (uzrādot
oriģinālu), ja licences pieprasītājs ir fiziska persona;
2.1.5. izziņa (oriģināls vai
apstiprināta kopija), ko ne
agrāk kā sešus mēnešus pirms
pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, ka licences
pieprasītājam nav nodokļu vai
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu;
2.1.6.pasažieru
pārvadāšanai
izmantojamā
(-mo)
transportlīdzekļa (-u) reģistrācijas
apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu). Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantots vairāk
kā 1 transportlīdzeklis, šajā
punktā pieprasītā informācija ir
iesniedzama par katru;
2.1.7.ja transporta līdzeklis tiek
nomāts – nomas līguma (līzinga,
kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums) kopija (uzrādot
oriģinālu), izmantotāja pases
vai reģistrācijas apliecības kopija. Ja pasažieru pārvadāšanai
tiek izmantots vairāk kā 1
transportlīdzeklis, šajā punktā
pieprasītā informācija ir iesniedzama par katru;

2.1.8.pasažieru
pārvadāšanai
izmantojamo transportlīdzekļu
īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
polišu
kopijas
(uzrādot
oriģinālu). Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantots vairāk
kā 1 transportlīdzeklis, šajā
punktā pieprasītā informācija ir
iesniedzama par katru;
2.1.9.transportlīdzekļa
valsts
tehniskās apskates protokola
kopijas (uzrādot oriģinālus).
Ja pasažieru pārvadāšanai
tiek izmantots vairāk kā 1
transportlīdzeklis, šajā punktā
pieprasītā informācija ir iesniedzama par katru;
2.1.10.pasažieru pārvadāšanai
izmantojamo transportlīdzekļu
vadītāju
kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopija
(uzrādot oriģinālu) atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajām
vieglo taksometru vadītāju
kompetences prasībām un
eksaminācijas kārtībai.
2.2.Balvu novada Dome pieteikumu izskata nākamajā domes
sēdē pēc tam, kad ir saņemti visi
2.1.punktā minētie dokumenti.
2.3.Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora nozīmēta persona ir atbildīga par pieteikuma
izskatīšanai nepieciešamo dokumentu nodrošināšanu pirms
attiecīgas Balvu novada Domes
sēdes.
2.4.Licence tiek piešķirta uz
pieteikumā norādīto termiņu,
bet ne ilgāku par 5 gadiem. Licences derīguma termiņš tiek
skaitīts no licences izsniegšanas
dienas.
2.5.Lai saņemtu licences kartīti
katram pārvadātāja īpašumā
esošajam
transportlīdzeklim,
pieprasītājam – juridiskai personai vai fiziskai personai Balvu
novada pašvaldībā jāiesniedz:
2.5.1. pieteikums licences
kartītes saņemšanai;
2.5.2. spēkā esoša licence
pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Balvu novada administratīvajā teritorijā;
2.5.3. rakstisks apliecinājums
par transportlīdzekļa aprīkošanu
atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām vieglajiem taksometriem;
2.5.4. kvīts par attiecīgajā
pašvaldības lēmumā noteiktās
maksas par licences kartītes
izgatavošanu un noformēšanu
samaksu (ja tāda ir noteikta).
2.6. Balvu novada Dome izskata pieteikumu nākamajā domes
sēdē pēc tam, kad ir saņemti visi
2.5.punktā minētie dokumenti.
2.7.Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora nozīmēta persona ir atbildīga par pieteikuma
izskatīšanai nepieciešamo dokumentu nodrošināšanu pirms
attiecīgās Balvu novada Domes
sēdes.
2.8. Licences kartīte pārvadātāja īpašumā esošajiem
transportlīdzekļiem tiek piešķirta uz licences derīguma
termiņu.
3. Licences un licences kartītes
pārreģistrācijas kārtība
3.1. Pārvadātājam ir pienākums
līdz katra kalendārā gada janvāra
mēneša 15.datumam iesniegt Balvu novada pašvaldībā

rakstisku apliecinājumu par
licences un licences kartītes
saņemšanai pirmreizēji iesniegtajos dokumentos norādītās
informācijas atbilstību faktiskajai situācijai un LR spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām.
Par apliecinājumā norādītās
informācijas
patiesumu
ir
atbildīgs pārvadātājs.
3.2. Ja ir konstatētas izmaiņas
pirmreizēji iesniegtajos dokumentos, vai ir stājušies spēkā
grozījumi LR spēkā esošajos
normatīvajos aktos, kas bija par
pamatu pirmreizējas licences
izsniegšanai, Balvu novada
pašvaldība pārreģistrē spēkā
esošo licenci, nepagarinot tās
derīguma termiņu.
3.3. Pieprasījums licences
pārreģistrēšanai ir iesniedzams
Balvu novada pašvaldībā divu
mēnešu laikā no attiecīga
apstākļa konstatēšanas brīža.
Norādītā termiņa nokavējums
ir pamats lēmuma pieņemšanai
par esošās licences anulēšanu.
Pārvadātājs ir atbildīgs par
šajā punktā atrunātā termiņa
ievērošanu.
3.4. Licences pārreģistrācija
nav pamats pārreģistrēt licences
kartīti.
3.5.Licences kartīte ir pārreģistrējama, ja tiek veikta
pasažieru pārvadāšanai izmantojamā
transportlīdzekļa
maiņa, kā arī visos tajos
gadījumos, kad ir mainījies
šajos noteikumos vai citos spēkā
esošajos normatīvajos aktos
norādītais pamats pirmreizējai
licences kartītes saņemšanai.
Licences kartītes pārreģistrācija
nav pamats pārreģistrēt licenci.
4. Licences un licences kartītes
anulēšana
4.1. Balvu novada Dome ir
tiesīga anulēt licenci šajos noteikumos atrunātajos gadījumos.
4.2. Anulējot licenci, attiecīgi
tiek anulētas visas uz anulētās
licences pamata izsniegtās
licences kartītes. Licences
anulēšanas gadījumā samaksātā
naudas summa par licenci un uz
tās pamata izsniegtajām licences kartītēm netiek atmaksāta.
4.3. Licenci var anulēt, ja :
4.3.1. pārvadātājs ierosina
anulēt izsniegto licenci;
4.3.2. licence un/vai licences
kartīte tiek nodota lietošanā,
pārdota, dāvināta, iznomāta vai
citādā veidā atsavināta par labu
citam pārvadātājam vai citai
fiziskai vai juridiskai personai, kā arī, ja ar licenci iegūtās
saistības tiek nodotas citai personai;
4.3.3. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai
pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu
vai maldinošu informāciju;
4.3.4. pēc attiecīgā Balvu novada Domes lēmuma pieņemšanas
viena gada laikā pārvadātājs
nav izņēmis sagatavoto licenci,
nav aprīkojis transportlīdzekli
atbilstoši noteiktajām prasībām,
nav iesniedzis attiecīgus dokumentus un nav pieprasījis licences kartīti;
4.3.5. sniegtie pakalpojumi ir
nekvalitatīvi un pārvadātājs
noteiktajā laikā nav novērsis

attiecīgās institūcijas lēmumā
norādītos trūkumus;
4.3.6. pašvaldībā ir saņemts
kompetentas institūcijas spēkā
stājies lēmums, kas apliecina, ka pārvadātājs atkārtoti,
sistemātiski vai būtiski pārkāpj
šo noteikumu vai citu ar
pasažieru komercpārvadāšanu
saistīto Latvijas Republikas
normatīvo
aktu
prasības,
tādējādi, ka tiek apdraudēta
pasažieru vai citu ceļu satiksmē
iesaistīto
personu
dzīvība
un veselība, vai pārvadātājs
pasažieru komercpārvadāšanai
izmanto transportlīdzekli, kurā
uzstādīts attiecīgajā Latvijas
Republikas Valsts ieņēmumu
dienesta teritoriālajā iestādē
nereģistrēts
skaitītājs
vai
uzstādītais skaitītājs kā citādi
neatbilst Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām;
4.3.7. pārvadātājs liedz piekļuvi
šajos noteikumos minētajai kontrolei;
4.3.8.
pārvadātāja
komercdarbība tiek ierobežota,
apturēta, izbeigta u.tml. Latvijas
Republikas normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos;
4.3.9. pārvadātājs neiesniedz
pieteikumu esošās licences
pārreģistrācijai šajos noteikumos norādītajā kārtībā;
4.3.10.transportlīdzeklis,
kuru izmanto pasažieru komercpārvadāšanai, ir noņemts
no uzskaites vai speciālās valsts
reģistrācijas numura zīmes
nodotas Ceļu satiksmes drošības
direkcijā.
4.4. Jautājumu par licences
anulēšanu izskata Balvu novada
Dome, uz attiecīgo sēdi uzaicinot arī pārvadātāju. Pārvadātāja
neierašanās nozīmētajā domes
sēdē nav šķērslis lēmuma
pieņemšanai. Balvu novada
Domes pieņemtais lēmums
ir pārsūdzams Balvu novada
pašvaldības nolikumā un LR
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
4.5. Informācija par Balvu novada Domes lēmumu par licences anulēšanu 7 (septiņu) darba
dienu laikā tiek nosūtīta Ceļu
satiksmes drošības direkcijai.
5. Licences un licences kartītes
glabāšana un nodošana
5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir
atbildīgs pārvadātājs, kuram
izsniegta licence un licences

kartīte. Licenci un licences
kartīti nedrīkst nodot lietošanā,
pārdot, dāvināt, iznomāt vai
citādā veidā atsavināt par labu
citam pārvadātājam vai fiziskai,
vai juridiskai personai, kā arī
jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.
5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas
attiecīgajā vieglajā taksometrā.
5.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa izbeigšanās jānodod
Balvu novada pašvaldībai.
5.4. Licences, licences kartītes
nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs publicē informāciju
vietējā laikrakstā „Vaduguns”
un pēc publikācijas uzrādīšanas
Balvu novada pašvaldība izsniedz pieprasītā dokumenta
dublikātu, uz kura tiek izdarīta
atzīme „Dublikāts”. Par licences dublikātu jāmaksā pilnā
apmērā, izņemot gadījumu, ja
ir tiesību sargājošo institūciju
izdota izziņa par zādzības,
ugunsgrēka
u.tml.
faktu.
Pierādot pēdējo, pārvadātājs par
50% tiek atbrīvots no licences
kartiņas dublikāta maksas.
5.5. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences
un licences kartītes derīguma
termiņš netiek pagarināts.
6. Maksimālā maksa par
pasažieru pārvadājumiem.
6.1.
Par
pasažieru
pārvadājumiem ar vieglo taksometru Balvu novadā tiek noteikta šāda maksimālā maksa:
6.1.1. iekāpšana – 0,40 Ls
(dienā),
6.1.2. iekāpšana – 1,50 Ls
(naktī),
6.1.3. maksa par vienu kilometru dienā – 0,40 Ls,
6.1.2. maksa par vienu kilometru naktī – 0,50 Ls,
6.1.3. gaidīšanas stunda – 6,00
Ls.
7. Pārvadātāja atbildība
7.1.Pārvadātājs ir atbildīgs par
Latvijas Republikas likumdošanas aktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, šo noteikumu un citu
Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura
norādīta izsniegtajā licencē.

Pielikums Nr.1
Balvu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem Nr.13
LICENCE
Nr.___
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM
(VIEGLO TAKSOMETRU)
BALVU NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ*
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Autopārvadājuma likumu, licences īpašniekam atļauts nodarboties ar pasažieru
pārvadājumu veikšanu
ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru)
Balvu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt
pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus Balvu novada
administratīvās teritorijas un uzņemt pasažierus atpakaļ ceļā.
turpinājums 5.lpp.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: modris.teilans@balvi.lv, solvita.avotina@balvi.lv, t.: 64522398, 26335803, mājas lapa: www.balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2010. gada 20.janvāris

turpinājums no 4.lpp.
Derīga no _____.gada __.__________ līdz ______.gada __.___
Izsniegta____________________________________________
komersanta nosaukums
Juridiskai personai* norādīt reģ. Nr. un datumu LR Uzņēmuma
reģistrā
( Komercreģistrā ) ___________________________________
Fiziskai personai* norādīt personas kodu__________________
Adrese_____________________________________________
Paraksts
Z.v.
* Licence tiek izsniegta saskaņā ar licences saņēmēja juridisko statusu

Pielikums Nr.2
Balvu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem Nr.13

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
LICENCES KARTĪTE
Sērija____
Pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
(vieglo taksometru) Balvu novada administratīvajā
teritorijā*
Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.__________
Derīga no _____.gada ___._________ līdz _____.gada ___.____
______
Izsniegta ___________________________________________
___________________________________________________
( komersanta nosaukums, adrese, fiziskai personai – personas kods, adrese )
Automašīnas marka__________________________
Valsts reģistrācijas Nr.________________________
__________________________________(atzīme
par
sportlīdzekļa nomu )

tran-

Paraksts
Z.v.
__.gada __._________				

Reģ. Nr.____

*Licences kartīte izsniegta saskaņā ar licences kartītes saņēmēja
juridisko statusu
Pielikums Nr.3
Balvu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem Nr.13
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrācijai) pasažieru
pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Balvu novada
administratīvajā teritorijā
Lūdzu______________________________________________
( norādīt – izsniegt, pārreģistrēt )
Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Balvu
novada administratīvajā teritorijā no ______.gada ___._________
līdz _____.gada ___.________
1. Licences pieprasītājs________________________________
( Komersanta nosaukums )
2. Komersanta vienotais reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu
reģistrā ( Komercreģistrā )
___________________________________________________
3 Komersanta juridiskā adrese __________________________
4. Komersanta faktiskā adrese __________________________
5. Tālrunis____________, fakss_______________, e-pasts ______
_____________________________________________________

6. Norēķinu konts_________________, kods__________, banka_
___________________
7.Par pārvadājumu organizēšanu atbildīgās personas ieņemamais
amats komercsabiedrībā, vārds, uzvārds_____________________
________________________
8. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes
Nr.

Automašīnas marka

Valsts
reģistr.nr.

Licences kartītes derīguma
termiņš
no
līdz

1
2
3
4
5
9. Vieglo taksometru parka ( transportlīdzekļa stāvvietas ) un ( vai)
dispečerpunkta adrese, tālrunis____________________________
_______________________________
10. Ar šo apliecinu, ka pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks (tiek) nodarbināti normatīvajos aktos noteiktām prasībām
atbilstoši kvalificēti transportlīdzekļu vadītāji (ar taksometru
pārvadājumu saistīto tiesību aktu prasību pārzināšana, Balvu novada plānojuma pārzināšana, B kategorijas autovadītāja apliecība,
valsts valodas zināšanas atbilstoši 2.A pakāpei u.c.) ___________
_______ (paraksts)
11. Pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks lietoti tarifi:
Iekāpšana vieglajā taksometrā - LVL__________ ( t.sk. PVN )
Braukšana vieglajā taksometrā – LVL__________ ( t.sk. PVN )
par vienu kilometru
Stāvēšana ( gaidīšana ) maršruta laikā - LVL___________( t.sk.
PVN ) par vienu stundu
Tarifs ir noteikts, lietojot taksometra skaitītāja tipu
__________________________________________(Tiek norādīti
citi transportlīdzekļa izgatavotāja dokumentos fiksēti rādītāji
skaitītāja tips)
12. Papildus informācija:
12.1. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek pievienotas papildus ziņas un paskaidrojumi______________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
12.2. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek sniegtas ziņas par komercsabiedrības plāniem attiecībā uz iekļaušanos
esošajā tirgū (iespējamā klientūra, prognozējamais pārvadājumu
apjoms, attīstības plāns)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
13. Pielikumā pievienotie dokumenti:
13.1.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtā komersanta
reģistrācijas apliecības kopija ____ lp.
13.2. Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma
iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra iestāde, ka licences pieprasītājs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas
likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta_____ lp.
13.3. pases kopija, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona ______
lp.
13.4.Izziņa (oriģināls vai apstiprināta kopija), ko ne agrāk kā sešus
mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu
dienests, kas apliecina, ka licences pieprasītājam nav nodokļu vai
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu _____lp.
13.5. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā (-mo) transportlīdzekļa
(-u) reģistrācijas apliecības kopija _____lp.
13.6. ja transporta līdzeklis tiek nomāts – nomas līguma ( līzinga,
kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums ) kopija _____ lp.,
izmantotāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija___ lp.
13.7. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu
īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu
kopijas___________ lp.
13.8. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola _____
______lp.
13.9. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu
vadītāju kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopija ______lp..
14. Pieteikuma iesniegšanas datums ___________________ Z.v.
15. Pieteikumu iesniedza ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
16. Pieteikums reģistrēts_______________________________
(institūcijas nosaukums)
20__.gada ___._____________ ar Nr.__________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5.

Lasītājs jautā
Par nolietoto
elektrotehniku
Daudzstāvu māju pārvaldnieki interesējas, kur Balvos ir
iespējams nodot nolietojušās
elektropreces (televizorus, datorus, monitorus), jo atkritumu
konteineros tās izmest nedrīkst.
Noskaidrojām, ka nevajadzīgās
elektroierīces, sadzīves un biroja
tehniku var nodot uzņēmumam
„Barks M” Kubulu pagastā,
Kalna ielā 9. Par nodotajām
ierīcēm uzņēmums arī maksā.
Tālrunis uzziņām 29238897.
Par saldumu paciņām
Vēl visu janvāri Balvu novada Sociālajā pārvaldē (Raiņa
ielā 52) Balvu pilsētā deklarētie
bērni, kuri neapmeklē skolu un
pirmsskolas izglītības iestādi,
kā arī Balvu pilsētas bērni ar
īpašām vajadzībām (līdzi jāņem
invalīda apliecība) aicināti
saņemt Ziemassvētku eglītes
pasākumā nesaņemtās saldumu
paciņas.
Par Latgales radio
Pašvaldībai vairākkārt ir
nācies uzklausīt Balvu pilsētas
iedzīvotāju sūdzības par to, ka
„Latgales Radio” pārraidītais
signāls pārmāc citas raidstacijas, tāpēc nav iespējams tās
dzirdēt. Šis jautājums tika uzdots SIA „MC Latgolas balss”
pārstāvjiem.
11.janvārī Balvos ieradās radio īpašnieku Romas katoļu
baznīcas Rēzknes – Aglonas
diacēzes pārstāvis dekāns Jānis
Stepiņš un tikās ar Balvu novada Domes priekšsēdētāju Jāni
Trupovnieku, lai pārrunātu šo
jautājumu. 14.janvārī situāciju
Balvos ar speciālu aparatūru
pētīja Elektronisko sakaru direkcijas speciālisti. Mērījumus
veica gan dažādās vietās pilsētā,
gan mājās pie iedzīvotājiem, no
kuriem bija sņemtas sūdzības.
Pēc tam Elektronisko sakaru
direkcijas vecākais inženieris
Juris Jurāns un dekāns Jānis
Stepiņš vēlreiz sarunājās ar domes priekšsēdētāju un nonāca
pie secinājuma, ka „Latgales
radio”
raidītājs ir jaudīgs,
tas atrodas pilsētas centrā.
Raidītājs darbojas normālā standarta režīmā. Tomēr ar vecāku
modeļu aparātiem, kuriem ir
salīdzinoši vāja uztvertspēja un
slikta signāla atpazīšanas spēja,
varētu būt traucēta to radiostaciju uztveršana, kuru raidītais
signāls ir vājāks. Iedzīvotājiem
speciālisti iesaka izvēlēties
radioaparātus ar kvalitatīvu FM
uztvērēju.
Tuvākajā laikā Elektronisko
sakaru direkcija uz Balviem
nosūtīs mērījumu laboratoriju,
kas precizēs raidītāja parametrus. Ja mērījumi tomēr uzrādīs
kādas nepilnības raidītāja darbā,
tās tiks tehniski novērstas. Ja
raidītājs darbojas atbilstoši
normatīviem, pašvaldība interesēsies attiecīgās institūcijās,
lai rastu tehnisku risinājumu
kvalitatīvai valsts radio programmu uztveršanai Balvos.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2010. gada 20.janvāris

Novada informācija masu mēdijos

AFIŠA

Balvu Kultūras un atpūtas centrā

21.janvārī plkst.18:00
Pūšaminstrumentu orķestra „Rēzekne” un bigbenda koncerts
„Džezs un kaut kas vairāk”. Ieejas maksa Ls 1,29.janvārī plkst.20:00
Konkurss „Mis un misters Balvi 2009”.
30.janvārī plkst.17:00
Deju kopu „Rika”, „Nebēda” un dziedāšanas pulciņa koncerts Balvu pansionātā.
3.februārī plkst.17:00
Izklaidējoša cirka programma „Cirks ALLĒ!”. Starptautiska cirka
festivāla Parīzē laureāti: komiķu grupa „GROG”, burvju mākslinieki, dažādi dzīvnieki. Biļetes cena Ls 1,50. Biļešu iepriekšpārdošana
no 25.janvāra KAC administrācijā.
5.februārī plkst.16:00
Balvu novada konkurss „Mūsu talanti”.
Plkst. 21:00 Diskotēka jauniešiem.
6.februārī plkst.14:00
Koncerts. Dejo deju kopa “Gaida” no Preiļiem

Balvu pagastā

30. janvārī Tautas namā Naudaskalnā
Duets “Sandra” jaunā albūma prezentācija. Plkst.19.00 koncerts,
plkst.21.00 balle. ( pārdošanā jaunākie ieraksti)
Ieeja: Koncertā 2.00 Ls, ballē 2.00 Ls . Ar koncerta biļeti ballē ieeja
brīva.

Krišjāņos

23.janvārī Jaungada karnevāls Krišjāņos

Tilžā

23.janvārī plkt.22:00
Deju vakars, spēlē grupa “Rondo
29.janvārī plkst.18:00
konkurss “Popiela” un diskotēka
6.februārī plkst. 20:00
Teātra izrāde no Salnavas

Briežuciemā

22. janvārī pl.22:00
Iedancojam Jauno gadu pirmajā diskoballē.

Bērzpilī

30.janvārī plkst.19:00
Bērzpils vidusskolā novadu dramatisko kolektīvu saiets „Joku
bānītis”

Novada ziņas
pastkastītē

katrā

Šis ir jau septītais Balvu Novada Ziņu izdevums kopš novada veidošanās. Pašvaldības
bezmaksas informatīvā izdevuma uzdevums ir iedzīvotājiem
darīt
zināmu
pašvaldības
oficiālo informāciju, publicēt
atbildīgo speciālistu analītiskus
un informatīvus rakstus, atspoguļot kultūras, izglītības un
sporta aktualitātes, informāciju
par īstenotajiem projektiem un
likumdošanā noteiktajā kārtībā
publicēt pašvaldības saistošos
noteikumus, konkursu nolikumus un citu oficiālo informāciju.
Ne vienmēr šādi raksti ir
lasītājam viegli uztverama un
interesanta lasāmviela, bet tiem
ir informatīvs raksturs.
Arī šogad Balvu novada
iedzīvotāji savās pastkastītēs
saņems Balvu Novada Ziņu
izdevumu. Lai informācija būtu
svaigāka, avīze iznāks divas
reizes mēnesī. Šogad uzlabosim

6.februārī plkt.17:00
jauniešu deju kolektīvu sadancošanās “Lecam pa jaunam, lecam
pa vecam - 7

Balvu novada būvvalde pārcēlusies uz
Balvu novada pašvaldības ēku Bērzpils ielā
1a, Balvos. Būvvaldes speciālisti strādā
ēkas otrajā stāvā.

SIA „Balvu autotransports” informē
Sākot ar 04.01.2010. autobusi maršrutos:
•
BALVI-REKOVA-VIĻAKA-BALVI no Balvo AO atiet
7:25 (iepriekš 6:00), no REKOVAS - 8:04
•
BALVI-VIĻAKA-ŽĪGURI no Žīguriem atiet 7:40, Balvos ienāk 8:25
•
BALVU AO-BALVU STACIJA no Balvu AO atiet 7:30,
no Balvu Stacijas – 7:42
•
BALVI-PANSIONĀTS-BALVI no Balvu AO atiet 7:55
(iepriekš 7:40), no Pansionāta – 8:21
•
BALVI-RUBEŅI-BALVI no Balvu AO atiet 8:15
(iepriekš 8:05), no Rubeņiem 8:33
•
BALVI-RUBEŅI-BALVI maršruta reisi mēneša otrajā
sestdienā tiks slēgti,
•
BALVI-KUPRAVA-BALVI maršruta reisi mēneša otrajā
sestdienā tiks slēgti,
•
Balvi-Lašķi-Medņeva-Balvi- uz Lašķiem vairs nebrauc,
bet no Medņevas atiet 7:10
•
BALVI-RUBEŅI-BALVI maršruta reisi mēneša otrajā
sestdienā tiks slēgti;
Sākot ar 2010.g. 4.janvāri maršrutā BALVI-PANSIONĀTSBALVI, IR IEVIESTA VIENOTA TARIFA LIKME 0,20 Ls par braukšanu no jebkuras pieturas!
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

dažādas

izmantojam dažādus mēdijus.
Par pašvaldības aktualitātēm
sniedzam ziņas laikrakstiem,
ziņu aģentūrām un dažādiem
interneta portāliem. Priecē
sadarbība ar Ziemeļlatgales
laikrakstu „Vaduguns”. Visos pašvaldībai svarīgajos
pasākumos tiek pieaicināti arī šī
laikraksta žurnālisti.
No jaunā gada novada
pašvaldībai ir sadarbības līgums
ar Latvijas Ziņu kanālu (LZK)
par novada pašvaldības aktuālās
informācijas
pārraidīšanu.
LZK sola, ka jau tuvākajā
laikā šis kanāls tiks pārraidīts
arī kabeļtelevīzijā. Šobrīd to
tiešraidē var redzēt interneta
vietnē www.lzk.lv vai www.
tvnet.lv.
Sabiedrības
informēšana
par pašvaldībai svarīgiem
jautājumiem, atklātuma nodrošināšana
par
budžeta
veidošanas, izlietošanas un
lēmumu pieņemšanas procesu ir demokrātiski un godīgi
pašvaldības darbības principi,
kurus cenšamies ievērot. Lai
iedzīvotājiem būtu iespēja labāk
izprast daudzu jautājumu būtību
un uzdot jautājumus klātienē,
plānojam organizēt tematiskas
iedzīvotāju tikšanās ar novada
Domes vadību un atbildīgajiem
speciālistiem pilsētā un pagastos.

Lai informētu iedzīvotājus ne
tikai novadā, bet arī ārpus tā,

Ceram uz sadarbību un
Jūsu ieinteresētību.

izdevuma izplatīšanu pagastos.
Līdz šim pašvaldības izdevums
bija pieejams pagastu pārvaldēs
un bibliotēkās.

Var lasīt internetā

Elektroniski avīzi var lasīt
novada interneta mājas lapā
www.balvi.lv. Tur pieejama
izdevuma krāsainā versija. Tā
kā avīze iznāk salīdzinoši reti,
bet informācijas ir ļoti daudz,
aicinām mājas lapu internetā
apmeklēt regulāri, jo tur var iegūt jaunāko gan pašvaldības, gan
valsts institūciju informāciju. Ja
mājās nav datora vai interneta
pieslēguma, iesakām izmantot publiskās pieejas interneta
punktus, kas novadā ir katrā
pagasta bibliotēkā, arī novada
pašvaldības ēkā. Portāla www.
balvi.lv apmeklējumu skaits
dienā ir gandrīz 700, kas ir labs
rādītājs. Te piedāvāta arī iespēja
tieši uzdot jautājumu novada
Domes priekšsēdētājam Jānim
Trupovniekam. Iedzīvotāji to
jau aktīvi izmanto. Ja Jums ir
kāda aktuāla vai interesanta
informācija, kas saistīta ar mūsu
novadu vai cilvēkiem, rakstiet
uz e-pastu solvita.avotina@balvi.lv vai modris.teilans@balvi.
lv. Gaidām arī jautājumus un
ierosinājumus!

Izmantojam
iespējas

Informē Balvu novada Saimnieciskā pārvalde
Uzņēmēju ievērībai

Kubulos

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Ir sācies jaunais budžeta
gads. Balvu novada pašvaldības vadība un speciālisti
rūpīgi izvērtē, kā nodrošināt
visu funkciju izpildi ar daudz
mazākiem finanšu resursiem.
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt iedzīvotāju
informētību
par
pašvaldības aktualitātēm, Domes pieņemtajiem lēmumiem,
budžeta līdzekļu izlietojumu.

Līdz. 27.01.2010 izsludināts
iepirkums “Degvielas iegāde
Balvu novada pašvaldības
vajadzībām” .
Līdz 03.02.2010 izsludināti
iepirkumi:
- “Pārtikas iegāde Balvu
novada pašvaldības iestāžu
vajadzībām”.
- “Biroja preču iegāde Balvu
novada pašvaldības vajadzībām” .
Iepirkumu nolikumus var
saņemt Saimniecības pārvaldē
Balvos pie Māras Zelčas,
Balvos, Sporta ielā 1, tālr.
64522830.
-------------------------------Iepirkumi beigušies un
sāksies būvniecība:
- “Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”.
Būvdarbus veiks SIA “Info
Būve”, līgumcena: 151 069,91

LVL (bez PVN).
- “Infrastruktūras uzlabošana
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem Balvu Amatniecības vidusskolā”. Būvdarbus
veiks SIA “RCI Gulbene”,
līgumcena: 64 880,23 LVL (bez
PVN).
- “Ūdensssaimniecības attīstība Vīksnas pagasta Vīksnas
ciemā”. Būvniecību veiks SIA
“Rubate”, līgumcena: 103
043,43 LVL(bez PVN).
- “Saieta nama rekonstrukcija Bērzpils pagasta Bērzpilī”.
Būvniecību veiks SIA “MN
īpašumi”, līgumcena: 94 434,48
LVL.
- “Tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves būvniecība
Vīksnas pagasta “Mieriņos””,
būvdarbus veiks “MN īpašumi”,
līgumcena 104 657,58 LVL
(bez PVN).
--------------------------------Saskaņā ar iepirkumu rezultātiem:

- Ielu apgaismojuma remontu
Balvu novadā veiks SIA “Rīts
R”.
- Balvu novada pašvaldības
autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanu ziemas apstākļos veiks:
Balvu pilsētā - PA “SAN TEX”.
Balvu pagastā - z/s „Siliņi”.
Bērzkalnes pagastā - VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.
Bērzpils pagastā - SIA “Liepas
Z”.
Briežuciema pagastā - SIA
“Doburūči”.
Krišjāņu pagastā - Vitālijs
Bērziņš.
Kubulu pagastā - VAS “Latvijas
autoceļu uzturētājs”.
Lazdulejas pagastā - SIA “Ekasil”.
Tilžas
pagastā
SIA
“Doburūči”.
Vectilžas pagastā - z/s “Laimas
5”.
Vīksnas pagastā - VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Teksts veido bildi un bilde veido tekstu - tas ir komikss
Līdz 28.janvārim Balvu
centrālās bibliotēkas zālē
apskatāma Francijas kultūras
centra
ceļojošā
izstāde
„Frankofonā komiksa gadsimts”.
Tas ir aizraujošs un intriģējošs

Reģistrācijas
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000703136
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Modris Teilāns
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Bērzpils iela 1A,Balvi

stāstošo attēlu krājums par pirmo gadsimtu kopā ar komiksiem:
sākot ar komiksa aizsākumiem
– „stāsti bildēs”, kad katram
zīmējumam klāt bija pielikts
paskaidrojošs teksts; turpinot
ar beļģu komiksiem, kas noteiTirāža: 5000
eksemplāri

ca jauno franču lasītāju gaumi
50.-60.gados, līdz nesenajiem
intīmā žanra pārstāvjiem un
postmodernajam un ironijas pilnajam komiksam.
Izstādi papildina arī franču un
šveiciešu komiksu grāmatas.

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par
sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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