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Balvus apmeklē Taivānas delegācija
14.oktobrī Balvus apmeklēja
Taipejas misijas Latvijā
vadītājs Deivids Vangs (David Wang) ar kundzi Gledisu
Vangu (Gladys Wang), misijas pirmais sekretārs Pols
Huangs (Paul Huang) un
Vanga kunga palīdze Edīte
Ugaine. Taivānai un Balviem
ir savstarpēja sadarbība, jo
Taivānas pilsētu Taojuaņu
(Taoyuan) kopš 1998.gada ar
Balviem vieno sadraudzības
līgums. Viesi iepazinās ar
Balviem un Balvu Novada
muzejā atklāja foto izstādi
„Skaistā Taivāna”.

Patīk būt Balvos
Taipejas misijas delegācija tikās ar Domes priekšsēdētāju
Jāni Trupovnieku, viņa vietniekiem Andri Kazinovski
un Ināru Ņikuļinu, noskatījās
prezentāciju par mūsu novadu un runāja par turpmākās
sadarbības iespējām.
Šajā
oficiālajā sarunā piedalījās arī
kādreizējais Balvu pilsētas
domes priekšsēdētājs Juris
Annuškāns, kurš ir Balvu
un Taivānas sadraudzības
uzsācējs. J.Trupovnieks atzīmēja, ka māksla runā visās
valodās un izrādās, ka patiesībā
mēs domājam līdzīgi un
akcentējam līdzīgas vērtības.
Viesi
nelielā
ekskursijā
apskatīja Balvus. Misijas
vadītājs Balvos jau ir bijis,

tāpēc viņš varēja novērtēt, kā
pilsēta mainījusies. D.Vangs
atzina, ka Balvi redzami
attīstās un ir ļoti pievilcīga,
sakopta pilsēta. Viņš izteica
cerību uz aktīvu sadarbību gan
mākslas, gan citās jomās.

„Skaistā Taivāna” Balvu
Novada muzejā
Galvenais Taipejas misijas
delegācijas viesošanās mērķis
bija foto izstādes „Skaistā
Taivāna” atklāšana. Izstādē
skatāmas ap 30 lielformāta
fotogrāfijas, ko vidēji divu
gadu laikā radījuši četri
mākslinieki, atklājot dažādus
Taivānas
dzīves
aspektus - ļaudis, reliģiju, dabu,
kultūru. Šī ir sestā izstāde,
kas eksponēta Latvijā. Tālāk
izstāde apceļos Lietuvu un
Igauniju.
Izstādes atklāšanā Taipejas
misijas vadītājs iepazīstināja
klātesošos ar foto izstādes
tēmām, kas kopumā aptver
četru foto mākslinieku veikumu, kurš tapis, apceļojot
Taivānu un tai piederošās
saliņas, un kura mērķis
ir
iemūžināt
fotogrāfijās
Taivānas dabas skaistumu un
tradicionālās kultūras mantojumu.
Izstādi tematiski var iedalīt
četrās daļās. Viena no tām –
mijiedarbība – cilvēces un dabas mijiedarbības ritmi, kuros

Mundžaks Balvu centrā
16.oktobra rītā Balvos Teātra un Bērzpils ielu iekšpagalmā bija iemaldījies ļoti
neparasts dzīvnieks – mazs
briedis ar maziem ilknīšiem.
Pašvaldības policijas vīri
viesi iesprostoja tuvējā šķūnī
un vakarā aiztransportēja
uz briežu dārzu „Mežsētas”
Rugāju novadā.
Interesanto dzīvnieku pirmie
pamanījuši pagalma iedzīvotāji un ziņojuši pašvaldības
policijai. Balvu pašvaldības
policists
Ingus
Koļcovs
pastāstīja, ka tika saņemta
informācija par to, ka pilsētas
centrā skraida maza stirna.
„Ierodoties notikuma vietā,
konstatējām, ka šis dzīvnieks
nav gluži stirna. Kopā ar
mežniecības speciālistu Edgaru Skuču dīvaino dzīvnieku
saķērām un iesprostojām

Atbalstīti Balvu Novada
muzeja projekti

šķūnī,” stāsta I.Koļcovs.
Vakarā dzīvnieku pārveda uz
briežu dārzu Rugāju novada
„Mežsētās”.
Briežu
dārza
saimniece
Ināra Pušpure bija pārsteigta
par interesanto dzīvnieku.
Noskaidrojās, ka tas ir Ķīnas
ūdensbriedis – mundžaks.
Kā šis, viens no pasaulē
mazākajiem briežiem, te
atkļuvis, ir mīkla. Latvijā
šādu dzīvnieku nav. Arī Rīgas
Zooloģiskā dārza ekspozīcijā
Ķīnas ūdens brieža nav.
I.Pušpure stāstīja, ka briedītis
ir draudzīgs, acīmredzot ir
jauniņš. „Grūti saprast, kā šāds
rets dzīvnieks varēja gadīties
Balvu centrā. Iespējams, ka
kāds ir gribējis šādu dzīvnieku
turēt mājās, bet nav pareizi
izvērtējis savas iespējas, bet
varbūt mundžaks ir izmucis no
savas piespiedu dzīves vietas”,
spriež I.Pušpure. Viņa saka, ka

Izstādes atklāšanā. Muzeja izstāžu zālē patīkamā gaisotnē
Taipejas misijas Latvijā vadītājs D.Vangs (centrā) aicināja
stiprināt saikni starp kultūrām.
foto mākslinieks Chen Chih- kai daudzveidībai, Taivāna
hsiung izvirza priekšplānā ir kļuvusi kaut kas līdzīgs
dabu kā mainīgu skatuvi, kur reliģiskam panteonam, kurā
uz laika un telpas mijiedarbības cits citam blakus dzīvo cilvēki,
fona risinās cilvēciskā drāma. kas piekopj visdažādākās
tradīcijas,
tic
Šis fotogrāfs piedāvā aplūkot reliģiskās
liriskus Taivānas dabas ska- dažādiem gariem un dievībām,
svin visdažādākos reliģiskos
tus.
Foto mākslinieks Liu Chen- svētkus.
hsiang sniedz ieskatu Taivānas Ceturtā izstādes tēma atklāj
deju mākslas un tradicionālā Taivānas dabas skatus no putteātra daudzveidībā un vita- na lidojuma. Foto mākslinieks
Chi Po-lin portretējis Taivānas
litātē.
Trešā tēma parāda tautas kalnu un krasta līnijas, kā arī
paražas, saplūstot dievišķajam ūdens ceļu grandiozumu no
un pasaulīgajam. Foto māksli- putna lidojuma.
nieks Huang Ting-sheng attēlo Izstādi Balvu novada muzejā
Taivānas ikdienas dzīves aini- atjaunotajā muižas klētī var
ņas, tiešā vai netiešā veidā aplūkot līdz 14.novembrim.
atklājot to saikni ar garīgo Izmantojiet iespēju iepazīt
dimensiju. Pateicoties etnis- krāšņo Taivānu!

Latgales Reģiona Attīstības
Aģentūra Latgales kultūras
programmas konkursā atbalstījusi divus Balvu Novada
muzeja izstrādātus projektus.
Projekts "Ziemeļlatgales atmiņu banka" paredz izstrādāt
datorprogrammu atmiņu ierakstu datu bāzes izveidei,
iegādāties digitālos diktofonus un apmācīt darbiniekus.
Šī projekta realizācijai piešķirti 500 lati, kas ir daļa no
nepieciešamās summas.
Otrs projekts ir „Meitas krekla
un zīļu vainaga darināšanas
darbnīcas”. Tajā tiks turpināta
baltā Abrenes apriņķa tērpa
izpēte, veidošana un praktiskās
darbnīcas. Projekta pirmajā
kārtā jau tapuši baltie svārki un
Balvu villaine, kas veidota pēc
Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja krātuvēs esošās villaines parauga. Oriģinālais
eksemplārs ir sliktā stāvoklī
un nav izstādāms publiskai apskatei, tāpēc muzeja projektā
izgatavotais atdarinājums ir
īpaši vērtīgs. Pie tam, kā atzina Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja etnogrāfijas nodaļas
vadītāja Ilze Ziņģīte, villaine,
kuru izgatavoja meistare Iveta Gabrāne, ir ļoti kvalitatīva
un precīza. Šī projekta
realizācijai piešķirtais Latvijas
Kultūrkapitāla fonda atbalsts
ir 980 lati.

Pagastos

Pieņem ekspluatācijā
Bērzpils pagasta Saieta
nama ēku

20.oktobrī ekspertu komisija
ekspluatācijā pieņēma Bērzpils
pagasta Saieta nama ēku. Nama
Neparasts dzīvnieks. Ķīnas ūdensbriedis jeb mundžaks
pārbūve veikta ar Eiropas
atrasts Balvu pilsētas lielākajā pagalmā. Kā viņš te
Savienības struktūrfondu finokļuvis – joprojām ir mīkla.
nansiālu atbalstu. Bērzpilī
ar jauno briedīti mājinieki jau to briedīti interesi izrādījis jau vairākus gadus nebija
ir iedraudzējušies un labprāt Rīgas Zooloģiskais dārzs. pilnvērtīga saieta nama un
vēlētos dzīvnieku paturēt savā Jau tuvākajās dienās Ķīnas pašdarbnieku aktivitātēm izbriežu dārzā. Tomēr Latvi- ūdensbriedis ceļos uz Rīgu.
mantojas vidusskolas telpas.
jas likumdošana nepieļauj Paldies cilvēkiem, kuri ne- Tagad bērzpiliešiem būs jauna
šādu iespēju un par neparas- bija vienaldzīgi un ziņoja vieta, kur pulcēties dažādiem
attiecīgajiem dienestiem.
pasākumiem.
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Pleskavas skolēni un skolotāji viesojas
Balvos
Šī gada 20.jūlijā Balvu
2.pamatskola noslēdza sadarbības līgumu ar Pleskavas 12. vispārizglītojošo vidusskolu. 8.oktobrī Balvu
pamatskolā notika pirmā
oficiālā šīs skolas vizīte
Latvijā, Balvos.

Viesu delegācijas sastāvā bija
13 pieaugušie un 20 skolēni.
Vizītes sākuma daļā gan
Pleskavas, gan Balvu skolas
iepazīstināja ar sevi. Viesus
uzrunāja Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova, Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Andris Kazinovskis, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Iveta Tiltiņa, Balvu
Krievu kultūras biedrības
„Razdoļje” vadītāja Tatjana
Mieriņa.
Diskusijā „Izglītība Latvijā un
Krievijā” tika pārrunātas Latvijas un Krievijas izglītības
sistēmas īpatnības: vidējā
un profesionālā izglītība,
10 ballu vērtēšanas sistēma,
iespēja iegūt izglītību ārpus
valsts. Saruna, kurā piedalījās
Rīgas Valsts tehnikuma Balvu
filiāles audzēkņi, Balvu un
Viļakas skolu krievu valodas
un literatūras skolotāji, Balvu

Vīksnā sakārto
ūdenssaimniecību

Kopīgs foto. Pēc aizraujošās spēles „Kas? Kur? Kad?”
sekoja fotografēšanās atmiņu albumam.
pamatskolas skolotāji, bija
dzīva un atklāta.
Ekskursijā pa Balviem viesi
iepazinās ar pilsētas vēsturi,
pabija Lāča dārzā, Balvu
muižā un parkā, pastaigājās
pa Partizānu ielu. Ekskursiju
organizēja un sponsorēja Balvu Krievu kultūras biedrība.
Pēc
pusdienām
sekoja
iepazīšanās ar Balvu pamatskolu. Viesi apskatīja svaigi remontētās skolas telpas,
muzeju, kā arī uzzināja par
nākotnes projektu iecerēm.
Dienas otrajā pusē norisinājās
draudzības spēle „Kas? Kur?
Kad?”. Viesi piedalījās ar
četrām komandām, savukārt

Balvu Amatniecības
vidusskolā īstenots projekts

mājiniekus pārstāvēja trīs
komandas.
Pieaugušie,
neapšaubāmi, kļuva līderi pareizo atbilžu sniegšanā, bet
viņi spēlēja ārpus konkurences. Uzvaru guva balveniešu
komanda „Mozgolomi”. Par
piedalīšanos spēlē visi saņēma
balvas. Noslēgumā sekoja
kopīgais foto un atvadīšanās.
Viesi Latvijā pavadīja vēl divas dienas: apskatīja Rīgu,
Salaspili, Jūrmalu. Apmeklēja
Rīgas pilsētas domi, pastaigājās Siguldā un ar cerību, ka
jau pavasarī Balvu pamatskolas delegācija dosies atbildes
vizītē, atgriezās mājās.

Eiropas Reģionālās Attīstības
fonda
finansētā
projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība
Vīksnas pagasta Vīksnas
ciemā” ietvaros pabeigta
lielākā daļa būvdarbu. Ir
izbūvēts jauns
ūdensvads,
kanalizācijas tīkli, veikta
projektā paredzētā esošā
ūdensvada, kanalizācijas tīklu
un kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, uzbūvētas
jaunas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas pie Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles, noris darbs
pie centrālo attīrīšanas iekārtu
būvniecības. Pašlaik ir pabeigti
apmēram 85% projektā plānoto

būvdarbu. Īstenoto darbu
rezultātā Vīksnā būs sakārtota
notekūdeņu savākšanas un
novadīšanas sistēma, kā arī
novērsts apkārtējās vides
piesārņošanas risks.
Būvdarbus
plānots
pabeigt
novembrī.
Darbus
šajā objektā veic SIA „Rubate”,
būvuzraudzību
–
sertificēts būvinženieris Imants Akmentiņš, savukārt
autoruzraudzību
nodrošina
SIA „Uniprojekts”. Kopējās
būvdarbu izmaksas ar PVN ir
158395,36 lati. Balvu novada
pašvaldība līdzfinansē 5% bez
PVN no kopējās summas.

Saimnieciskajā pārvaldē
Automašīnas
daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmos
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Balvu novada pašvaldībā
ir
veiksmīgi
realizēts
Eiropas Reģionālās Attīstības
Fonda
projekts
“Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar
funkcionālajiem traucējumiem” Balvu Amatniecības
vidusskolā,
Id.Nr.
2009/0182/3DP/3.1.3.3.2/09/
IPIA/VIAA/023. Darbi ir pabeigti un Balvu Amatniecības
vidusskolas skolēni jau
veiksmīgi izmanto īstenotā
projekta sniegtās iespējas.
Projekta mērķis bija nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību
izglītojamiem
un citām personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Balvu Amatniecības vidusskolā mācās skolēni, ne tikai
no Balvu novada, bet arī no
Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Valkas, Preiļiem un
Rīgas. Tas, ka skola sniedz
praktiskas iemaņas, kas tālāk
noderīgas dzīvei, ir par pamatu, ka skolu izvēlas arī bērni
ar dažādiem funkcionāliem
traucējumiem – gan kustību,
gan redzes, dzirdes un pat
nelieliem garīgās atpalicības
traucējumiem. Šiem bērniem
ir radīta speciālā korekcijas
programma pamatizglītībā.

Projekti

Izbūvētā uzbrauktuve. Tagad Balvu Amatniecības vidusskolas
sporta zāle ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo
ir iespēja pa izbūvēto uzbrauktuvi iebraukt hallē arī ratiņkrēslā.
Projekta laikā skolā notika tagad ir sakārtoti sanitārie
plaši būvniecības darbi. Ir mezgli un tie pielāgoti
izbūvētas uzbrauktuves pie audzēkņiem ar funkcionālaskolas ieejām. Arī skolas jiem traucējumiem, turklāt
iekštelpas paveikts daudz – skolā tagad ir arī mobiveikta foajē, ēdamzāles un vir- lais pacēlājs, ar ko palīdzēt
ar
kustību
tuves pārbūve. Foajē izbūvēts cilvēkiem
lifts. Pārbūvētas internāta dušu traucējumiem pārvietoties pa
telpas un tualetes, kā arī spor- trepēm. Direktora vietniece
ta zāles ieeja un dušu telpas. saimnieciskajā darbā Lilita
Būvdarbus veica SIA „RCI Buša ir apmācīta rīkoties ar šo
Gulbene”.
Būvuzraudzību palīglīdzekli.
veica sertificēts būvinženieris Projekta kopējā summa ir
96362,21 lats, tai skaitā
Vilhelms Pužulis.
Skolas direktore Sarmīte Cun- būvdarbi veikti par 88162,70
ska ir gandarīta par projektā lati.
*Apmaksāts
paveikto un īpaši to, ka skolā

11.oktobrī uz sanāksmi pulcējās Balvu Ezera ielas 18.mājas
iedzīvotāji. Sarunā piedalījās
arī pašvaldības Saimnieciskās
pārvaldes speciāliste mājokļu
jautājumos Valentīna Fedulova. Iedzīvotāji izteica neapmierinātību ar to, ka pie mājas
ieejām auto īpašnieki novieto savus transporta līdzekļus.
Caurbraucamais
ceļš
ir
šaurs, tāpēc citu automašīnu
pārvietošanās ir apgrūtināta.
Turklāt arī operatīvais transports – ātrā palīdzība,
glābšanas dienests, „SAN –
TEX” nevar piekļūt pie ēkas.
Sapulce vienojās, ka jāraksta
iesniegums atbildīgajiem dienestiem, lai aizliegtu automašīnu ilgstošu stāvēšanu pie
mājas, izvietojot attiecīgas
ceļa zīmes. Auto novietošanas
iespēja ir aktuāla arī citos Balvu pilsētas iekšpagalmos. Auto
īpašnieki vēlas savus braucamos novietot pēc iespējas
tuvāk savam mājoklim, taču
tas rada dažādas neērtības citiem iedzīvotājiem. Pilsētā ir
vairāki stāvlaukumi, daudziem automobiļu īpašniekiem
ir garāžas, taču ne vienmēr
šīs iespējas tiek izmantotas.
Jautājums par automašīnu
novietošanu tā, lai tas neapgrūtinātu citus, ir aktuāls.

Par mazdārziņiem

12.oktobrī
Saimnieciskajā
pārvaldē notika saruna ar pār-

valdes vadītāju Sandi Puku, viņa vietnieci V.Fedulovu, dārzkopības biedrību vadītājiem
Jāni Suharževski, Imantu
Činguli un Arvīdu Kalnaču.
Runāja par dārziņu īpašnieku
biedra naudas ieksasēšanu
un izlietošanu, elektrības rēķinu apmaksāšanu un ceļu uzturēšanu.
S.Puks informēja, ka pašvaldība nevar ieguldīt līdzekļus dārziņu ceļu sakārtošanā. Taču
ir iespējama pretimnākšana,
jo ir paredzēta tranzītielas
rekonstrukcija Bērzpils ielā, kur demontēs veco asfaltu. Sadrupināto materiālu
varētu izmantot ceļa seguma uzlabošanai mazdārziņu
teritorijā. Verpuļevas ceļa
uzlabošanai ir izstrādāts tehniskais projekts, kas paredz
asfaltēšanu par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Mazo celiņu uzturēšana
kārtībā ir pašu īpašnieku
pie-nākums.
Pašvaldības
policija un Saimnieciskās
pārvaldes speciālisti apsekoja mazdārziņu teritorijas un
apzināja situāciju ar iebraucamo celiņu kvalitāti. Saskaņā
ar pašvaldības izdotajiem
saistošajiem
noteikumiem,
īpašniekiem, kuri celiņus neuztur pietiekamā kvalitātē var
uzlikt administratīvo sodu.
Sarunas gaitā izskanēja doma
par iespēju dārzkopības biedrībām rast iespēju izveidot
vienotu norēķinu centru, kurā
varētu veikt maksājumus par
elektrību, biedra naudām.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU UN BŪVJU EKSPLUATĀCIJU, LIETOŠANU UN AIZSARDZĪBU
BALVU NOVADĀ
Izdoti pamatojoties uz likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta
trešo daļu un
15.panta pirmāsI daļas
1.punktu
1.Vispārīgie noteikumi.
1.1. Lietoto terminu skaidrojums:
Pakalpojumu sniedzējs –
uzņēmums, kurš ūdensapgādes
un kanalizācijas nozarē sniedz
sabiedriskos
pakalpojumus
Balvu pilsētā vai pagastā.
Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu lietotājs (turpmāk
– Pakalpojumu lietotājs) – fiziskas vai juridiskas personas, kuras no pakalpojumu
sniedzēja saņem ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus.
Klients –Pakalpojumu lietotājs,
kurš ar Pakalpojumu sniedzēju
noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu.
Blakusklients - Pakalpojumu
lietotājs, kas saņem šos pakalpojumus no Pakalpojumu
sniedzēja jau esoša Klienta
iekšējiem vai pagalma tīkliem,
šķērsojot cita īpašnieka zemi,
kā arī noslēdz līgumu ar
Klientu par šo pakalpojumu
lietošanu.
Notekūdeņi
–
ražošanas
notekūdeņi, kas radušies
uzņēmējdarbības un ražošanas
vietās un nav kvalificējami
kā sadzīves vai lietusūdeņi,
sadzīves
notekūdeņi,
ja
tie radušies publiskās un
dzīvojamās ēkās un sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas vietās
dažādu fizioloģisko, higiēnas
un sadzīves darbību dēļ, un
lietus notekūdeņi, ja tie tiek
novadīti kanalizācijas tīklā.
Pagaidu ūdensvada tīkli –
tīkli, kuri izbūvēti celtniecības
vajadzībām uz celtniecības
laiku, un tīkli, kuri izbūvēti un
tiek ekspluatēti par pakalpojumu lietotāja līdzekļiem, un
neatbilst Latvijas Republikas
Ministru kabineta 01.02.2000.
noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 222-99 „Ūdensapgādes
ārējie tīkli un būves” (turpmāk
– Latvijas būvnormatīvs).
Verifikācija – ūdensskaitītāju
atbilstības noteikšana saskaņā
ar normatīvajiem aktiem.
Segtie darbi – būvdarbi, kuru
apjoma un kvalitātes kontroli
pēc tiem sekojošo būvdarbu
veikšanas nav iespējams izdarīt
bez īpašiem pasākumiem vai
papildu darba, kā arī finanšu
un citu resursu piesaistīšanas.
Tīklu apkalpošanas robežu
akts – Pakalpojumu sniedzēja
un Klienta vai Klienta un
blakusklienta sastādīts akts,
kurā norādītas robežas, kādās
ūdensvada un kanalizācijas
tīklus apkalpos katra puse.
1.2. Šie noteikumi nosa-

ka savstarpējās attiecības
starp Balvu pilsētas vai
Balvu novada pašvaldības
pagasta ūdensapgādes un
kanalizācijas
Pakalpojumu
sniedzēju un pilsētas vai
pagasta ūdensapgādes un
kanalizācijas
Pakalpojumu
lietotājiem. Noteikumi nosaka projektēšanas, jaunu un
rekonstruējamu
ūdensvada
un kanalizācijas tīklu un
būvju pieņemšanas kārtību
ekspluatācijā, kā arī attiecības,
kas veidojas starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojumu
lietotāju un norēķinu kārtību
par šiem pakalpojumiem.
1.3. Noteikumi ir saistoši
visām fiziskām un juridiskām
personām, kas ir Balvu pilsētas
vai Balvu novada pašvaldības
pagasta ūdensapgādes un
kanalizācijas
pakalpojumu
lietotāji, un ūdensapgādes un
kanalizācijas
pakalpojumu
sniedzēju Balvu pilsētā vai
Balvu novada pašvaldības
pagastā.
1.4. Pakalpojumu sniedzēja
uzdevumi
1.4.1. dzeramā ūdens ieguve
un ražošana atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru kabineta
29.04.2003. noteikumu Nr.235
„Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;
1.4.2. dzeramā ūdens piegāde,
nodrošinot ūdens spiedienu
pilsētas vai pagasta ūdensvada
tīklā
atbilstoši
Latvijas
būvnormatīvam LBN 222-99;
1.4.3. no ūdensvada tīkla
piegādātā dzeramā ūdens
realizācija;
1.4.4. notekūdeņu savākšana
un novadīšana līdz notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtām,
notekūdeņu attīrīšana un
novadīšana
līdz
iztekai
ūdenstilpnē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru
kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” prasībām.
1.5. Pakalpojumu sniedzēja
valdījuma un apkalpes zona
1.5.1.
ielas maģistrālie
ūdensvada tīkli un pievadi līdz
pirmā patērētāja zemes gabala
robežai vai daudzdzīvokļu
ēkas ( trīs un vairāk dzīvokļi)
ārējai sienai, ja tā sakrīt ar
zemes gabala robežu, vai
līdz privātkrānam, kvartāla
un īszaru tīkliem (tīkli, kuri
pievienoti ielas ūdensvada
tīkliem un kuriem pievienoti
divi vai vairāki objekti), ja tie
nodoti Pakalpojumu sniedzēja
bilancē, nomā vai koncesijā;
1.5.2. cauruļvadu armatūra,
plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un aku atrašanās
vietu;
1.5.3.saimnieciskās
kanalizācijas maģistrālie ielu

tīkli un ēku izvadi līdz kontrolakai, kas atrodas 1,5 m
attālumā aiz zemes gabala
robežas, kura paralēla ielas
sarkanajai līnijai; notekūdeņu
kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas
ārpus ielu sarkanajām līnijām
gar ēku apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā
vai koncesijā; tīklu cauruļvadu
armatūra un skatakas;
1.5.4.
maģistrālo
tīklu
cauruļvadu armatūra un skatakas;
1.5.5. pakalpojumu lietotāja
īpašumā vai valdījumā esošie
ūdensvada un kanalizācijas
tīkli un būves (tai skaitā ūdens
patēriņa skaitītāju šahtas un
kanalizācijas kontrolakas), tiek
ekspluatētas un remontētas par
viņa līdzekļiem.
1.5.6. atsevišķos gadījumos
Pakalpojuma
sniedzēja
un Klienta atbildības un
apkalpošanas zonas nosaka
ūdensvada un kanalizācijas
tīklu apkalpošanas robežu
akts.
2.Līguma
noslēgšanas
kārtība, ūdens patēriņa un
notekūdeņu daudzuma uzskaite, norēķinu kārtība un
patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumos.
2.1. Līguma noslēgšanas
kārtība:
2.1.1. Lai ūdensvada un
kanalizācijas
Pakalpojumu
lietotājs kļūtu par Klientu, Pakalpojuma lietotājam jānoslēdz
līgums par pilsētas vai pagasta
ūdensvada un kanalizācijas
pakalpojumu
lietošanu.
Līguma noslēgšanai jāiesniedz
šādu dokumentu kopijas:
2.1.1.1. fiziskām personām
– pase (uzrādīšanai), to
pilnvarotām personām – pilnvara, pase (uzrādīšanai);
2.1.1.2. juridiskām personām
–
reģistrācijas
apliecība,
pievienotās vērtības nodokļa
maksātāja apliecība, bankas
rekvizīti;
2.1.1.3. objekta piederības
dokuments (zemesgrāmatas
akts, tiesas spriedums, mantojuma apliecība, pirkšanas
un pārdošanas līgums, nomas līgums u.c.), līgums par
dzīvojamo māju pārvaldīšanu,
apsaimniekošanu
un
sagatavošanu
privatizācijai
(tikai
privatizējamām
dzīvojamām mājām);
2.1.1.4. ūdensvada hidrauliskās
un
tehniskās
pārbaudes
akts par jaunizbūvētiem un
rekonstruējamiem ūdensvada
pievadiem;
2.1.1.5. akts par objekta
pievienošanu
kanalizācijas
tīklam jaunizbūvētiem un
rekonstruējamiem izvadiem;
2.1.1.6.
ūdens
patēriņa
skaitītāja mezgla tehniskās

pārbaudes (pieņemšanas) akts;
2.1.1.7. izziņa par teritorijas
platību un tās izmantošanas
veidu – kanalizācijā novadāmo
lietus notekūdeņu apjoma
aprēķinam;
2.1.1.8. zemes gabala plāns
vai skice ar apakšzemes
komunikācijām
–
ūdens
patēriņa skaitītāja atrašanās
vietu
atbildības
robežas
noteikšanai.
2.1.2. Pakalpojumu sniedzējs
nosaka nepieciešamo ūdens
patēriņa skaitītāju daudzumu,
to tipus un izmērus atkarībā no
paredzamā ūdens patēriņa.
2.1.3.
Nepieciešamības
gadījumā jāsastāda Klienta
un Pakalpojumu sniedzēja
ūdensvada un kanalizācijas
tīklu apkalpošanas robežu
akts.
2.1.4. Ja mainās objekta vai ēkas īpašnieks vai
apsaimniekotājs, iepriekšējam
Klientam mēneša laikā par to
rakstiski jāinformē Pakalpojumu sniedzējs.
2.1.5. Slēdzot jaunu līgumu
ar fiziskām vai juridiskām
personām, kurām ir parādi par
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumiem,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pieprasīt saistību izpildes
nodrošinājumu (naudas summas iemaksu).
2.2. Klienta patērētā ūdens
daudzuma uzskaite:
2.2.1. Ūdens daudzumu, ko
patērē Klients, nosaka pēc ūdens
patēriņa skaitītāja rādījumiem.
Izņēmuma gadījumos, kad
ūdens patēriņa skaitītāja nav,
- pēc ūdens patēriņa normām
atbilstoši esošajiem MK noteikumiem un Klienta sniegtajām
ziņām, bet ne vēlāk par līgumā
norādīto laiku.
2.2.2. Ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumus nolasa Klients un
noteiktajā termiņā paziņo tos
Pakalpojumu sniedzējam.
2.2.3. Ja Klients līgumā
noteiktajā termiņā neinformē
par
ūdens
skaitītāja
rādījumiem, ūdens patēriņu
nosaka pēc vidējā patēriņa
iepriekšējos trīs mēnešos. Tāda
norēķinu kārtība saglabājas
līdz jauna vai atjaunotā ūdens
patēriņa skaitītāja uzstādīšanai
vai līdz brīdim, kad tiek veikta
skaitītāja verifikācija, bet ne
ilgāk kā vienu mēnesi.
2.2.4. Ja Klients laikus neizpilda ūdens patēriņa skaitītāju
atkārtotas pārbaudes noteikumus un verifikāciju, norēķini
tiek veikti atbilstoši spēkā
esošajiem MK noteikumiem. Tāda norēķinu kārtība
saglabājas līdz jauna vai
atjaunotā ūdens patēriņa
skaitītāja uzstādīšanai vai
līdz brīdim, kad tiek veikta
skaitītāja verifikācija.
2.2.5. Saņemto pakalpojumu
apjoma kontrolei Pakalpoju-
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mu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt
uz ievadiem kontrolskaitītājus,
rakstiski par to paziņojot
Klientam.
2.2.6.
Ūdens
skaitītāju
uzstādīšanu Klients veic par
saviem līdzekļiem. Līdz ūdens
skaitītāju uzstādīšanai, ūdens
patēriņš tiks aprēķināts pēc
esošajiem MK noteikumiem.
2.3. Notekūdeņu uzskaite:
2.3.1. Kanalizācijā ieplūstošo
notekūdeņu daudzumu nosaka pēc ūdens daudzuma, ko
ņem no pilsētas vai pagasta
ūdensvada, saskaņā ar ūdens
patēriņa skaitītāju rādījumiem,
kā arī pēc notekūdeņu uzskaites
ierīcēm. Ja ūdens patēriņa
skaitītāju vai notekūdeņu uzskaites ierīču nav, notekūdeņu
daudzumu nosaka pēc spēkā
esošajām ūdens patēriņa
normām un Klienta sniegtajām
ziņām, bet ne ilgāk par līgumā
norādīto laiku.
2.3.2. Klientiem, kuriem ir
savi vietējie ūdens apgādes
avoti un kuri notekūdeņus
novada kanalizācijas tīklos,
notekūdeņu uzskaite tiek veikta atbilstoši artēziskā urbuma
ūdens patēriņa skaitītāju vai uz
ēku un būvju kanalizācijas izvada uzstādīto uzskaites ierīču
rādījumiem.
2.3.3. Gadījumos, kad dzeramais ūdens tiek iekļauts
ražojamās produkcijas sastāvā
un netiek novadīts kanalizācijā,
notekūdeņu uzskaiti veic
atbilstoši notekūdeņu uzskaites ierīcēm vai pamatojoties uz Klienta sniegtiem
aprēķiniem, tos kopīgi izskatot un savstarpēji saskaņojot;
nosaka kanalizācijā novadāmo
notekūdeņu
daudzuma
proporcionālo attiecību pret
izmantoto dzeramā ūdens
daudzumu.
2.3.4. Klienta kopējā novadīto
notekūdeņu daudzumā tiek ietverts tas atmosfēras nokrišņu
daudzums,
kurš
nonāk
kanalizācijas tīklā no Klienta
teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu
ceļā, Klientam un Pakalpojumu sniedzējam savstarpēji
vienojoties.
2.4. Norēķinu kārtība par
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumiem:
2.4.1. Maksu par patērēto ūdeni
un notekūdeņu novadīšanu
nosaka saskaņā ar Balvu novada pašvaldības noteiktajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifiem.
2.4.2. Par ūdensapgādes un
kanalizācijas
pakalpojumu
tarifu izmaiņām Pakalpojumu
sniedzējs informē Klientu
atbilstoši Latvijas Republikas
likumos noteiktajai kārtībai un
termiņiem.

turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.
2.4.3. Klients samaksā rēķi-nu
par patērēto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem līgumā
ar Pakalpojumu sniedzēju
noteiktajā laikā un kārtībā.
2.4.4. Ja Klients ir nokavējis
līgumā
noteikto
samaksas termiņu, viņam jāmaksā
līgumsods par katru nokavēto
dienu 0.015% apmērā no
nenomaksātās summas.
2.4.5. Pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto
rēķinu Klientam jāiesniedz
rakstiskā veidā viena mēneša
laikā. Iesniegtā pretenzija
neatbrīvo no rēķina samaksas
pilnā apmērā līgumā noteiktajā
laikā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu
sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo
norēķinu periodu.
2.4.6. Ja līgums tiek lauzts
pēc vienas vai otras puses
iniciatīvas, Klientam jāveic
pilnīgs norēķins par izmantotajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumiem.
2.5. Patēriņa aprēķināšana
noteikumu
pārkāpumu
gadījumā:
2.5.1. Ja ir bijusi patvaļīga
pieslēgšanās ūdensvada un
kanalizācijas tīkliem, patēriņš
tiek aprēķināts saskaņā ar
trīskāršu uzstādītā ūdens
patēriņa skaitītāja nominālo
caurplūdi 24 stundu darba
režīmā; ja skaitītāja nav –
atkarībā no ūdens ņemšanas
vietu skaita un Latvijas
būvnormatīvā
noteiktajiem
maksimālajiem normatīviem
trīskāršā apmērā. Ja pieslēguma
laiks nav precīzi nosakāms,
tad pieņem, ka pakalpojumi
bez atļaujas izmantoti vienu
mēnesi.
2.5.2. Ja ūdens bez atļaujas
tiek lietots no ugunsdzēsības
hidranta, patērētā ūdens daudzumu aprēķina atkarībā no
hidranta caurteces spējas un
ūdens tecēšanas ātruma – 1,5
m sekundē par visu hidranta
izmantošanas laiku. Ja šis
laiks nav precīzi nosakāms,
tad pieņem, ka hidrants bez
atļaujas lietots vienu mēnesi.
2.5.3. Ja ir patvaļīgi mainīta
ūdens
patēriņa
skaitītāja
pievienošanas shēma, noņemtas vai bojātas plombas,
veikta mehāniska iedarbība uz
ūdens patēriņa skaitītāju, samazinot tā rādījumus, patēriņš
tiek aprēķināts saskaņā ar
trīskāršu uzstādītā ūdens
patēriņa skaitītāja nominālo
caurplūdi 24 stundu darba
režīmā. Ja šī pārkāpuma laiks
nav precīzi nosakāms, tad
pieņem, ka pārkāpums noticis
vienu mēnesi iepriekš.
3. Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju projektēšana,
iebūve, pievienošana pilsētas
ūdensvada un kanalizācijas
tīklam
un
pieņemšana
ekspluatācijā.

3.1. Projektēšana:
3.1.1. Lai fiziska vai juridiska
persona varētu pievienot savu
objektu pilsētas vai pagasta
ūdensvada un kanalizācijas
tīklam,
jāiesniedz
rakstisks iesniegums Pakalpojumu sniedzējam. Iesniegumā
jānorāda dati par paredzamo
ūdens patēriņu un novadāmo
notekūdeņu daudzumu, kā
arī jāpievieno zemes gabala
topogrāfiskais plāns mērogā
1:500 ar iezīmētām pazemes
komunikācijām un īpašuma
tiesības apliecinošs dokuments
ar zemesgrāmatā nostiprinātām
objekta robežām.
3.1.2. Pakalpojumu sniedzējs
dod savu atzinumu par objekta
pievienošanas iespējām un izsniedz tehniskos noteikumus
atbilstoši Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumiem 20 darbdienu laikā.
3.1.3. Tehnisko noteikumu
derīguma termiņš ir viens
gads. Termiņam beidzoties,
pēc pieprasītāja lūguma, pakalpojumu sniedzējs tehniskos
noteikumus izskata atkārtoti.
3.1.4.
Lai
pievienotos pilsētas vai pagasta
ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem, ir jāizstrādā projekts saskaņā ar Vispārīgajiem
būvnoteikumiem.
3.1.5. Projekts tiek izskatīts
ne vēlāk kā mēneša laikā
no tā iesniegšanas Pakalpojumu sniedzējam. Pēc projekta saskaņošanas divi tā
eksemplāri paliek pie Pakalpojumu sniedzēja.
3.1.6. Saskaņotais projekts ir
spēkā vienu gadu. Ja projekts
šajā laikā nav īstenots, tas
atkārtoti jāsaskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs noteikt jaunas prasības.
3.1.7. Ja ielas sarkano līniju
robežās atrodas Pakalpojumu
sniedzēja valdījumā esošs
saimnieciskās kanalizācijas
tīkls, tam jāpievieno:
3.1.7.1.
jaunbūves
un
rekonstruējamie
objekti,
kuriem tiek izdoti tehniskie
noteikumi par pievienošanos
Pakalpojumu sniedzēja komunikācijām;
3.1.7.2. esošie objekti, kuros
ir ūdensapgādes sistēmas un
kuru vietējā kanalizācijas sistēma neatbilst tehniskajām
prasībām un rada ekoloģisku
kaitējumu apkārtējai videi.
3.1.8. Ja nepieciešams augstāks
ūdens spiediens, saskaņojot ar
Pakalpojumu sniedzēju, Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem drīkst ierīkot
vietējās
ūdens
spiediena
paaugstināšanas iekārtas.
3.2. Iebūve, pievienošana
un no jauna izbūvētu vai
rekonstruētu tīklu pieņemšana
ekspluatācijā:
3.2.1.Būvniecības sagatavošanu un būvniecību veic
licencēts būvuzņēmējs par
pasūtītāja līdzekļiem.
3.2.2. Ūdensvada pievadu,

kanalizācijas izvadu pievienošanu ielu tīkliem par
pasūtītāja līdzekļiem veic
Pakalpojumu sniedzējs vai
licencēti būvuzņēmumi Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā.
Ūdens skaitītāju uzstādīšanu
daudzdzīvokļu mājās par saviem līdzekļiem veic Pakalpojumu sniedzējs.
3.2.3. Ūdensvada tīklu hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju,
skalošanu veic pasūtītājs par
saviem līdzekļiem atbilstoši
Latvijas būvnormatīvam;
3.2.4.
Pēc
Pakalpojumu
sniedzēja bilancē nododamo
kanalizācijas tīklu izbūves
pasūtītājam par saviem līdzekļiem jāveic cauruļvadu
televīzijas inspekcija (caurskate) un pārbaudes rezultāti
jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam.
3.2.5. Pēc ūdensvada un kanalizācijas būvniecības darbu
pabeigšanas un visu šo noteikumu prasību izpildīšanas
tiek sastādīts akts par objekta
gatavību pievienošanai. Visa
izpilddokumentācija, hidraulisko un tehnisko pārbaužu
akti, dezinfekcijas un analīžu
rezultāti jānodod Pakalpojumu
sniedzējam.
3.2.6. No jauna uzbūvētās
vai rekonstruētās ūdensvada
un
kanalizācijas
būves
ekspluatācijā pieņem komisija saskaņā ar Vispārīgajiem
būvnoteikumiem.
3.2.7. Uzbūvētajām vai rekonstruētajām ūdensvada un
kanalizācijas būvēm jāatbilst
apstiprinātajam projektam un
izsniegtajiem
tehniskajiem
noteikumiem.
Iespējamās
atkāpes no projekta jāsaskaņo
atbilstoši
Vispārīgajiem
būvnoteikumiem.
3.2.8. Nododot ūdensvada
un kanalizācijas tīklus un
būves Pakalpojumu sniedzēja
bilancē atbilstoši šo noteikumu
1.4.punktam, jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam:
3.2.8.1. izpilddokumentācija
(rasējumi, shēmas) un saskaņots projekts;
3.2.8.2. akti par segtajiem darbiem, akti par hidrauliskajām
un tehniskajām pārbaudēm,
akti par ūdensvada tīklu
skalošanu un hlorēšanu, kā arī
ūdens analīžu rezultāti;
3.2.8.3. grāmatvedības izziņa
par ūdensvada un kanalizācijas
tīklu, kurus paredzēts nodot
Pakalpojumu sniedzēja bilancē, izmaksām un tehniskajiem
rādītājiem (izbūves gads, garums, diametrs, materiāls);
3.2.8.4. akts par ūdens patēriņa
skaitītāja mezglu pārbaudi;
3.2.8.5.
dokumenti,
kas
apliecina apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja
bilancē nododamie ūdensvada
un kanalizācijas tīkli un būves
apgrūtina kādu nekustamo
īpašumu;
3.2.9. Pakalpojumu sniedzēja
bilancē netiek pieņemti:
3.2.9.1. ēku ūdensvada un

kanalizācijas iekšējie tīkli;
3.2.9.2. objekti, kuri iebūvēti
Pakalpojumu lietotāja būvē un
kuri atdalīti atsevišķi vienai
dzīvojamajai mājai;
3.2.9.3. dzīvojamās mājās
iebūvētās ūdens spiediena
paaugstināšanas stacijas;
3.2.9.4. ražotņu kanalizācijas
tīkli, attīrīšanas ietaises un
pārsūknēšanas stacijas;
3.2.9.5. pagaidu ūdensvada tīkli
līdz to sakārtošanai atbilstoši
Latvijas būvnormatīvam;
3.2.9.6.
lietus
ūdens
novadīšanas sistēmas;
3.2.10. Kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzēja bilancē
nododami agrāk izbūvēti
ekspluatācijā esoši tīkli, katrā
konkrētajā gadījumā nosaka
Balvu novada dome.
3.2.11.
Pasūtītājs
pēc
būvniecības pabeigšanas ir
pilnīgi atbildīgs par ūdensvada
un kanalizācijas tīklu un
būvju uzturēšanu līdz objektu nodošanai Pakalpojumu
sniedzēja bilancē. Aizliegts
tos izmantot ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanai līdz līguma
noslēgšanai ar Pakalpojumu
sniedzēju.
4. Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu pievienošana blakus
esošā īpašuma ūdensvadam un
kanalizācijai.
4.1. Ja objektu nav iespējams
tieši
pievienot
novada
ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem,
Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot objekta ūdens pievadu un
kanalizācijas izvadu saskaņā ar
šiem Noteikumiem jau esoša
Klienta iekšējiem vai pagalma
tīkliem aiz Klienta īpašumā vai
valdījumā esošā ūdens patēriņa
skaitītāja, kā arī šķērsojot cita
īpašnieka zemi, ja:
4.1.1.
pievienošanās rakstiski saskaņota ar Klientu un
zemes īpašnieku;
4.1.2.
pievienošana nepasliktina ūdens piegādi citiem
Klientiem;
4.1.3. sastādīts tīklu apkalpošanas robežu akts.
4.2. Par objekta pievienošanas
projekta saskaņošanu ar zemes
īpašnieku un objekta īpašnieku
atbilstoši
Vispārīgajiem
būvnoteikumiem ir atbildīgs
projekta vadītājs.
4.3. Blakusklients par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu slēdz
līgumu ar Klientu.
5.
Ūdens
skaitītāji.

patēriņa

5.1. Pakalpojumu sniedzējam
un Klientam atkarībā no tā,
kura valdījumā (īpašumā) atrodas ūdens patēriņa skaitītājs,
par saviem līdzekļiem ir
jānodrošina šādu prasību izpilde:
5.1.1. „B” precizitātes klasei atbilstošu ūdens patēriņa

skaitītāju uzstādīšana ūdensvada pievados;
5.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju
pārbaude un verifikācija reizi
četros gados, ja pirms skaitītāja
uzstādīts filtrs un vienu reizi
divos gados, ja pirms skaitītāja
nav uzstādīts filtrs.
5.2. Klientam jāievēro šādi
noteikumi:
5.2.1. jāuztur ūdens patēriņa
skaitītāja atrašanās vietās
(telpās, šahtā) tīrība un
kārtība (aizliegta nepiederošu
priekšmetu uzglabāšana);
5.2.2.
pēc
Pakalpojumu
sniedzēja
pieprasījuma
jānodrošina pieeja ūdens
patēriņa skaitītājam tā stāvokļa
pārbaudei
un
rādījumu
nolasīšanai;
5.2.3.
jāaizsargā
ūdens
patēriņa skaitītāja mezgls no
aizsalšanas.
5.3. Ja Klientam radušās šaubas
par Pakalpojumu sniedzēja
valdījumā esošo ūdens patēriņa
skaitītāju pareizību, viņš ir
tiesīgs pieprasīt Pakalpojumu
sniedzējam tos pārbaudīt. Ja
pārbaudē skaitītāju rādījumu
kļūda nepārsniedz pieļaujamo
normu, pārbaudes izdevumus
sedz Klients, bet, ja pārsniedz
pieļaujamo normu – ūdens
patēriņa skaitītāju nomaina
Pakalpojumu sniedzējs par
saviem līdzekļiem.
6. Ūdens piegādes pārtraukšana un kanalizācijas
atvienošana.
6.1. Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs uz laiku samazināt
vai pārtraukt ūdens piegādi
un pārtraukt notekūdeņu
novadīšanu atsevišķiem Klientiem vai rajoniem bez
iepriekšēja brīdinājuma:
6.1.1. ja pārtraukta elektroenerģijas
piegāde
sūkņu
stacijām;
6.1.2. ja ir palielināta ūdens
piegāde ugunsgrēka vietai;
6.1.3. dabas katastrofas laikā;
6.1.4. ūdensvada un kanalizācijas tīklu avārijas laikā.
6.2. Pakalpojumu sniedzējam
jādara viss iespējamais, lai
ūdens piegādes piespiedu
pārtraukums būtu iespējami
īss.
6.3. Ja Klients nenovērš savā
īpašumā vai valdījumā esošo
ūdensvada un kanalizācijas
tīklu bojājumus, kas ietekmē
ūdensapgādi pārējiem Klientiem vai nodara kaitējumu citam īpašumam, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
pakalpojumu
sniegšanu,
brīdinot Pakalpojumu lietotāju
desmit dienas iepriekš.
6.4. Pakalpojumu sniedzējs nav
atbildīgs par pārtraukumiem
ūdens piegādē un notekūdeņu
novadīšanā, ja Klients īpašumā
vai valdījumā esošie ūdensvada
un kanalizācijas tīkli ir bojāti.

turpinājums 5.lpp.
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turpinājums no 4.lpp.
6.5.
Par
nepieciešamību
pārtraukt
ūdens
piegādi
plānotā remonta laikā Pakalpojumu sniedzējam Klientu
jāinformē ne vēlāk kā trīs diennaktis iepriekš.
6.6. Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs pārtraukt ūdensapgādes
un kanalizācijas novadīšanas
sniegšanu, ja Klients nenoslēdz
līgumu
ar
Pakalpojumu
sniedzēju.
6.7. Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs, Klientu iepriekš
brīdinot, pārtraukt ūdens
piegādi
un
notekūdeņu
novadīšanu gadījumos, kas
minēti Latvijas Republikas
Ministru kabineta 03.07.2001.
noteikumos Nr.298 „Kārtība,
kādā pārtraucama sabiedrisko
pakalpojumu
sniegšana”,
ievērojot
tajos
noteiktos
termiņus un nepieciešamās
darbības, ja:
6.7.1. laikus nav samaksāts par
izmantotajiem ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumiem (ja par dzīvojamās telpās
saņemtajiem
ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumiem nav samaksājusi
fiziskā persona, Pakalpojumu
sniedzējs var pārtraukt ūdens
piegādi, nodrošinot Klientam
alternatīvu ūdens ņemšanas
iespēju – 25 litri diennaktī
uz vienu personu; par to
sastādams attiecīgs akts); pakalpojumu sniegšanu atjauno pēc
saistību pilnīgas nokārtošanas
3 darbdienu laikā, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis
vai parakstījis saistību izpildi
apliecinošu dokumentu;
6.7.2. Klients ar savu darbību
vai bezdarbību traucē vai
kavē Pakalpojumu sniedzēja
darbiniekam
piekļūt
pie
ūdensvada vai kanalizācijas
ierīcēm, kā arī kontrolierīcēm;
6.7.3.
Klients
nesniedz
ūdens
patēriņa
uzskaitei
nepieciešamās ziņas;
6.7.4. Klients ir bojājis vai
patvaļīgi regulējis ūdens
patēriņa skaitītājus;
6.7.5.
Klients
neievēro
noteikto ūdens lietošanas
un notekūdeņu novadīšanas
režīmu;
6.7.6. Klients patvaļīgi pievienojis jaunus ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklus, kā
arī ierīkojis nesaskaņotu
pieslēgumu, kas neatbilst
hidrauliskajiem un citiem tehniskajiem parametriem.

apvadlīnijas aizbīdņa drīkst,
tikai dzēšot ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas
pārbaudi. Klientam 24 stundu
laikā jāizsauc Pakalpojumu
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa
noplombēšanai.
7.3. Pakalpojumu sniedzējs
atsevišķos gadījumos var
atļaut Klientam lietot ūdeni
no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni
tiks
samaksāts
atbilstoši
ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumiem vai pamatojoties
uz aprēķiniem.
8. Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju ekspluatācija un
aizsardzība.

smagumus. Jābūt iespējai brīvi
piebraukt speciālajai tehnikai
un mehānismiem, lai varētu
likvidēt avāriju un veikt profilaktiskos darbus, kā arī Pakalpojumu sniedzējs jebkurā
diennakts laikā brīvi piekļūtu
savā
bilancē
esošajiem
ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem, kas atrodas zemes
gabalu īpašnieku, uzņēmumu
un organizāciju teritorijā.
8.7. Klients ir pilnībā atbildīgs
par savas ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un darbību. Ja
Klients savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus
(artēziskos urbumus), šiem
ūdensvada tīkliem jābūt fiziski
atvienotiem (ar gaisa spraugu) no ūdensvada tīkliem, pa
kuriem ūdens tiek piegādāts
no centralizētā ūdensvada.
Klientam jāseko ūdensvada
un kanalizācijas iekšējo tīklu
un armatūras tehniskajam
stāvoklim, un jebkura noplūde
nekavējoties jālikvidē par
saviem līdzekļiem.
8.8. Klientam jāsaglabā visa
savā īpašumā vai valdījumā
izbūvēto
ūdensvada
un
kanalizācijas iekārtu tehniskā
dokumentācija.
8.9. Objektiem, kuros tiek
veikti rekonstrukcijas darbi, kā
arī objekta īpašnieka maiņas
gadījumā, ja nav kanalizācijas
izvada izpilddokumentācijas,
jāveic cauruļvadu televīzijas
inspekcija (caurskate) par
īpašnieka līdzekļiem.
8.10. Klienta novadītajos
notekūdeņos nedrīkst būt:
8.10.1.
cieti
priekšmeti,
tekstilizstrādājumi,
smiltis,
grunts, personīgās higiēnas
priekšmeti un citas lietas, kas
var veicināt tīklu aizsērēšanu;
8.10.2. degvielu un eļļošanas
materiāli, tauki daudzumos,
kas pārsniedz normas, ne
vairāk kā 30 mg/l (MPK);
8.10.3. pārtikas un ražošanas
atkritumi
nesasmalcinātā
veidā;
8.10.4. vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu
maisījumu;
8.10.5. naftas produkti.
8.11. Aizliegts bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas skataku
lūkās izliet notekūdeņus,
iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus,
novadīt atkušņa ūdeņus.
8.12. Klientam ir jāsagatavo
iekšējie tīkli un armatūra, kā
arī ūdens mērīšanas mezgli
darbam ziemas apstākļos.
8.13. Aizliegts atstāt atvērtus
iekšējā ūdensvada tīkla krānus
nolūkā novērst ūdensvada tīkla
aizsalšanu.
8.14. Klientam piederošās
ēkās ar pagraba telpām, kur
ir ierīkotas sanitārās iekārtas
(izlietnes,
sēdpodi,
trapi
u.c.) un drenāžas sistēmas,
aizliegts uzglabāt produktus un materiālās vērtības,
kā arī jāierīko aizbīdņi uz

kanalizācijas izvada.
8.15. Ja Pakalpojumu sniedzēja
pārstāvis konstatē šo noteikumu un savas kompetences ietvaros Latvijas būvnormatīvu
pārkāpumus, Klienta pārstāvja
klātbūtnē tiek sastādīts akts,
norādot trūkumu novēršanas
laiku. Klienta atteikšanās
parakstīt aktu neatbrīvo viņu
no atbildības un pienākuma
novērst trūkumus.
8.16. Ja Klienta ūdensvada
pievadam, kanalizācijas izvadam un iekārtām trūkst
aizbīdņu, nav hermētiski
aizvērtas revīzijas, ir bojātas
sanitārās iekārtas, netiek
ievēroti šie noteikumi un
Latvijas būvnormatīvi, par
appludinātajām telpām un
materiālajiem zaudējumiem
atbildīgs ir Klients.
8.17. Par zaudējumiem, kas
radušies Klienta īpašumā vai
valdījumā esošo ūdensvada
un kanalizācijas tīklu un būvju
bojājumu dēļ, atbildīgs ir
Klients.
8.18. Klientam jāuzrauga
ūdensvada pievada aizbīdņi un
aizbīdņa kapes, savas teritorijas robežās esošās ūdensvada
un
kanalizācijas
ietaise
(caurules, ūdens patēriņa
skaitītāji, lūkas, skatakas,
režģi, norādījumu plāksnītes
u.c.) nepieļaujot to bojāšanu,
appludināšanu un aizsalšanu,
kā arī jāattīra no atkritumiem,
ledus un sniega skataku vāki.
Jāseko, lai uzstādītās plombas
netiktu noņemtas vai bojātas,
jānodrošina virszemes ūdeņu
novadīšana no skatakām.
Klientam jāatļauj izvietot
uz ēku sienām vai žogiem
plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras vai skataku
atrašanās vietu.
8.19. Klients nav tiesīgs bez
saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju pārtraukt
ūdens piegādi un notekūdeņu
novadīšanu blakusklientiem.
8.20. Ja Klients konstatē
ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju bojājumus,
nekavējoties jāziņo par to
Pakalpojumu sniedzējam un
iespēju robežās jāiezīmē bojātā
vieta.
8.21.
Klientam
pilnā
apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja zaudējumi
par
bojātiem
ūdensvada
un
kanalizācijas
tīkliem
un būvēm, kā arī izdevumi notekūdeņu attīrīšanas
normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai kanalizācijas
attīrīšanas iekārtās, ja tie
radušie, Klientam pārkāpjot
šo noteikumu 8.10. un
8.11. punktā minētās prasības, Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai
jāsamaksā valsts uzraudzības
iestāžu uzliktais naudas sods
par ūdenstilpnēm un zivsaimniecībai
nodarītajiem
zaudējumiem, kuri radušies
kaitīgajām vielām no novada kanalizācijas sistēmām

5.

ieplūstot ūdenstilpnēs.
8.22. Pašvaldības, atbildīgo
valsts institūciju un objektu
īpašnieku dienestam kontroles
un uzraudzības nolūkos atļauts
apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par
to brīdinot zemes īpašnieku,
bet, ja tiesības lietot zemi
nodotas citai personai, - zemes
lietotāju.
8.23. Fiziskām un juridiskām
personām, kas sabojājušas
ūdensvada un kanalizācijas
tīklus un būves, nekavējoties
jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam, bojājumus
jānovērš pašu spēkiem un
par saviem līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja tehniskajā
uzraudzībā.
8.24. Pakalpojumu sniedzēja
un Pakalpojumu lietotāja attiecības, kas nav noteiktas šajos
noteikumos, regulē Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.1. Pakalpojumu sniedzēja
valdījumā
un
apkalpes
zonā esošos ūdensvada un
kanalizācijas tīklus, ūdensvada
pievadus un kanalizācijas
izvadus (saskaņā ar noteikumu 1.3.punktu) ekspluatē
9. Administratīvā atbildība par
un remontē Pakalpojumu
noteikumu pārkāpšanu.
sniedzējs.
8.2. Pakalpojumu sniedzējs
9.1. Par noteikumu 5.1.2.
ir tiesīgs jebkurā diennakts
apakšpunktā un 8.3., 8.4.,
laikā brīvi piekļūt savā bilancē
8.10., 8.11.,8.19 punktā minēto
esošajiem
ūdensvada
un
prasību pārkāpumiem persokanalizācijas tīkliem, kas atronas var tikt sodītas ar naudas
das zemes gabalu īpašnieku,
sodu līdz Ls 50.
uzņēmumu un organizāciju
9.2. Par noteikumu 5.2., 8.12
teritorijā, šo tīklu tehniskajai
un 8.18. punkta pārkāpumu
apkalpošanai, remontam un
Klients var tikt sodīts ar nauavāriju likvidēšanai.
das sodu līdz Ls 10.
8.3. Vietas, kur atrodas
9.3.
Noteikumu
izpildi
ūdensvada un kanalizācijas
kontrolēt un sastādīt admitīkli, nedrīkst būt pieblīvētas
nistratīvos protokolus saar dažādiem materiāliem,
vas kompetences robežās ir
iekārtām vai uzceltām būvēm.
tiesīgas šādas amatpersona;
Aizliegts stādīt kokus tuvāk
9.3.1. Balvu novada pašpar pieciem metriem abpus
valdības policijas amatpersoūdensvada un kanalizācijas
nas;
cauruļvada. Jābūt iespējai
9.3.2. Pakalpojumu sniedzēja
brīvi piebraukt speciālajai
amatpersonas, ja tiesības
tehnikai un mehānismiem, lai
sastādīt administratīvo provarētu likvidēt avāriju un veikt
tokolu
viņiem
noteiktas
profilaktiskos darbus.
ar Balvu novada domes
8.4. Aizliegts:
priekšsēdētāja rīkojumu.
8.4.1. novietot uz ūdensvada
9.4. Administratīvos proun kanalizācijas tīkliem,
tokolus izskata Balvu novada
armatūras, skatakām un hiddomes Administratīvā komisirantiem materiālus un citus
ja.
priekšmetus;
9.5. Administratīvā soda
8.4.2. celt jebkādas būves virs
uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus
ūdensvada un kanalizācijas
no noteikumu izpildīšanas.
tīkliem;
9.6. Policijas tiesības kon8.4.3. nepiederošām personām
trolēt šo noteikumu izpildi
veikt
jebkādus
darbus
reglamentē Latvijas Republiūdensvada un kanalizācijas
kas likums „Par policiju”.
tīklos.
8.5.
Lai
nodrošinātu
10. Pārejas noteikumi.
ūdensvada un kanalizācijas
tīklu ekspluatāciju un drošību
10.1. Ar šo noteikumu spēkā
ir jāievēro ūdensvadiem un
stāšanos dienu spēku zaudē
kanalizācijas
spiedvadiem
Balvu pilsētas Domes 2008.
7. Ugunsdzēsības ierīces.
gada 28.februāra saistošie
aizsargjoslas 5 m katrā pusē
noteikumi Nr. 2/2008 „Balno
cauruļvada
malas
un
gar
7.1. Ja Klienta ūdens mērītāja
vu pilsētas ūdensapgādes un
mezglā ir apvadlīnija, lai pašteces kanalizācijas vadiem
kanalizācijas tīklu un būvju
nodrošinātu ugunsdzēsības un 3 m katrā pusē no cauruļvada
ekspluatācijas, lietošanas un
iekšējo hidrantu un iekšējo malas.
aizsardzības noteikumi”.
Vietās,
kur
atrougunsdzēsības krānu darbību, 8.6.
10.2. Pakalpojumu sniedzēja
Pakalpojumu
sniedzējs das ūdensvada un kanaun Klienta attiecības, kas nav
tīkli,
aizliegts
noplombē apvadlīnijas aizbīdni lizācijas
noteiktas šajos noteikumos,
pievedceļus
un
noslēgtā stāvoklī. Klients ir aizkraut
regulē Latvijas Republikas
atbildīgs par plombas tehnisko pieejas ūdensvada un kananormatīvajos aktos noteiktajā
lizācijas tīklu objektiem,
stāvokli un saglabāšanu.
kārtībā.
7.2. Noņemt plombu no aizliegts veikt darbus ar
triecienmehānismiem, nomest
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16
PAR BALVU NOVADA TERITORIJAS UN TAJĀ ESOŠO ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANU
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 16. punktu,
43.panta pirmās daļas 5.,6.
punktu.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Lietotie termini un to
skaidrojums:
1.1.1.
apsaimniekojamais
zemesgabals jeb Zemesgabals
– juridiskas vai fiziskas personas īpašumā vai valdījumā
esošs apbūvēts vai apbūvei
paredzēts zemesgabals, ko
kopj un tīra saskaņā ar šiem
saistošajiem noteikumiem;
1.1.2. namīpašums – uz zemes
gabala uzceltās ēkas un būves;
1.1.3. piegulošā teritorija
– teritorija, kas atrodas pie
(blakus) konkrētajam zemes
apsaimniekotājam īpašumā,
valdījumā vai lietošanā esošā
zemes gabala robežām, kas
nav nevienam citam piešķirta
lietošanā, valdījumā, kura
sniedzas uz visām pusēm no
zemes gabala ārējās malas
līdz ietves ārējai malai vai,
ja zemes gabals atrodas pie
ezera, upes, gravas, grāvja,
ietverot visu ezera, upes, gravas, grāvja zonu zemes gabala
garumā, bet uz ielas pusi – līdz
ietves ārējai malai vai ielas
braucamajai daļai gadījumā, ja
ietves nav;
1.1.4. zāliens – apzaļumota
platība;
1.1.5.
regulāra
zāliena
pļaušana – zāliena pļaušana
ne mazāk kā trīs reizes sezonā
– līdz 20.jūnijam, 20.jūlijam,
20.septembrim;
1.1.6. ietve - ceļa (ielas) daļa,
kas paredzēta gājējiem;
1.1.7. brauktuve - ceļa (ielas)
daļa, kas paredzēta transporta
līdzekļu braukšanai;
1.1.8. iebrauktuve (nobrauktuve) – attiecīgi aprīkots ceļa
(ielas) elements, kas paredzēts
transporta piekļūšanai no ceļa
(ielas) braucamās daļas līdz
ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai;
1.1.9.būvobjekts – jaunbūve,
kā
arī
renovējama,

restaurējama, rekonstruējama
vai remontējama ēka vai cita
būve, vai ēku un citu būvju
kopums ar tam piederošo
teritoriju, palīgbūvēm vai
būviekārtām;
1.1.10. būvētājs - fiziska vai
juridiska persona, kas veic
būvniecību;
1.1.11. būvniecība - visu
veidu būvju projektēšana un
būvdarbi;
1.1.12.
pašvaldības
nedzīvojamais fonds – Balvu
novada pašvaldībai piederošās
un valdījumā esošās ēkas vai
telpas, kas saskaņā ar ēku
projektiem un pašvaldības
lēmumiem ir atzītas par
nedzīvojamām un par kuru
izmantošanu pašvaldība noteikusi nomas maksu;
1.1.13. nakts laiks – šo noteikumu izpratnē ir laika posms
no plkst. 22 līdz plkst. 6.
1.2. Šie noteikumi (turpmāk
- noteikumi) nosaka kārtību,
kādā visām fiziskajām un
juridiskajām personām, kurām
īpašumā, lietošanā, valdījumā
vai apsaimniekošanā Balvu
novadā ir namīpašumi, ēkas,
ēku daļas, būves (turpmāk namīpašumi), zemes gabali,
jānodrošina to uzturēšana un
sakopšana.
1.3. Nekustamā īpašuma
īpašnieki un tiesiskie valdītāji
ir atbildīgi par šo noteikumu
ievērošanu neatkarīgi no tā, vai
īpašums ir vai nav reģistrēts
Zemesgrāmatā.
1.4. Ja zemei un uz tās
esošajām ēkām vai būvēm ir
dažādi īpašnieki, tad par noteikumu pārkāpšanu īpašnieki
atbild saskaņā ar savstarpēji
noslēgtajiem līgumiem. Ja
līguma attiecības nepastāv, tad
atbildību nes ēkas vai būves
īpašnieks.
1.5. Visas ēkas un telpas Balvu novadā ir jāizmanto tādam
mērķim, kā tas paredzēts
Balvu novada apbūves noteikumos, pašvaldības lēmumos,
nedzīvojamo telpu nomas
līgumā un ēkas projektā.
1.6. Nekustamo īpašumu
nomnieki,
pārvaldnieki

un
apsaimniekotāji
ir
atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu saskaņā ar
starp viņiem un īpašniekiem
noslēgtajiem
līgumiem.
Ja nav noslēgti atbilstoši
apsaimniekošanas
līgumi
vai arī nekustamā īpašuma
nomnieks, pārvaldnieks vai
apsaimniekotājs nav atrodams
vai ir kļuvis rīcības nespējīgs,
par noteikumu ievērošanu atbild šo noteikumu 1.4.punktā
minētās personas.
1.7. Pašvaldības nedzīvojamā
fondā telpu nomas līgumus
slēdz, kontrolē to izpildi un
iekasē nomas maksu Balvu
pilsētas pašvaldības pilnvarotas personas.
1.8. Balvu novada pašvaldības
nedzīvojamo fondu drīkst
izmantot
personas,
kas
saņēmušas pašvaldības atļauju
šo ēku, telpu izmantošanai un
noslēgušas nedzīvojamo telpu
nomas līgumu.
1.9. Balvu novada pašvaldība
vai tās pilnvarota persona
pārzina visas savā īpašumā un
valdījumā esošās dzīvojamās
un nedzīvojamās ēkas, telpas un kontrolē to likumīgu
izmantošanu.
1.10. Par šo noteikumu
pārkāpumiem
iestājas
administratīvā
atbildība,
kas saskaņā ar Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksu paredzēta šajos noteikumos (ja pārkāpums nav
kvalificējams kā tāds, par kuru ir
paredzēta kriminālatbildība).
2. Namīpašumu, zemesgabalu,
pagalmu un piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana
2.1. Tiek noteikti šādi Balvu
novada teritorijas uzturēšanas
periodi:
2.1.1. pavasara - vasaras
sezona: no 1.aprīļa līdz
15.oktobrim;
2.1.2. rudens - ziemas
sezona: no 16.oktobra līdz
31.martam.
2.2. Apkopjamā teritorija ietver apsaimniekojamo zemesgabalu (Balvu pilsētā un

				
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
					
GROZĪJUMI 2009.GADA 27.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 “PAR
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM BALVU NOVADĀ”
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2010.gada 9.septembra
lēmumam (sēdes prot. Nr.16,
23.§)
Izdoti saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta 3.daļu

Izdarīt 2009.gada 27.augusta
Saistošajos
noteikumos Nr.2 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu
novadā”(turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.
Izteikt Saistošo noteikumu Nr.2 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu
novadā” 25.punktu jaunā

redakcijā: “25.Pabalstu piešķir
trūcīgām ģimenēm ar bērniem
(tām, kuru bērni apmeklē Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestādes, izņemot gadījumus,
kad bērns apgūst arodizglītību
ārpus novada mācību iestādes
- programmā, kura netiek
piedāvāta pašvaldības teritorijā
esošajās mācību iestādēs).”.

Balvu novada ciematos) ar
īpašumam piegulošo publiskā
lietošanā esošo teritoriju līdz
gājēju ietves ārējai malai
vai līdz ielas, ceļa, laukuma
brauktuves malai, kas atrodas apsaimniekojamā zemesgabala robežas garumā t.sk.
grāvjus, caurtekas un zālājus,
izņemot sabiedriskā transporta
pieturvietas;
2.3. Ja namīpašumi vai
piegulošā teritorija ir valsts vai
pašvaldību īpašumā, valdījumā,
lietošanā vai apsaimniekošanā,
atbilstošajām
valsts
vai
pašvaldības
institūcijām
jānodrošina:
2.3.1.
ielu,
iebrauktuvju (nobrauktuvju), ietvju
un to piegulošo teritoriju
sakopšana;
2.3.2. sabiedriskā transporta pieturvietu, zāliena (līdz brauktuvei) un ceļa grāvju sakopšana,
kā arī zāles nopļaušana;
2.3.3. vietās, kur nav ielas,
ietves vai ceļa, piegulošās teritorijas sakopšana un regulāra
zāliena nopļaušana (ieskaitot
arī grāvjus);
2.3.4. neapbūvētajās teritorijās
zālāju nopļaušana 10 m platā
joslā no ietves vai brauktuves,
neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās;
2.3.5. namīpašuma, gruntsgabala, pašvaldību dzīvojamā
fondā esošo ēku pagalma,
piemājas vai citu teritoriju
sakopšana, apsaimniekošana,
labiekārtošana, apstādījumu
(zaļumstādījumu) uzturēšana;
2.3.6. ziemas periodā:
2.3.6.1. ielu (brauktuvju un
ietvju) attīrīšana no sniega un
ledus, smilšu kaisīšana, kā arī
pagalma celiņu tīrīšana vai
kaisīšana – katru dienu (arī
brīvdienās un svētku dienās)
līdz pulksten 8:00 un, ja
nepieciešams, sniega tīrīšana
un smilšu kaisīšana visas dienas laikā;
2.3.6.2. sniega un ledus
notīrīšana no ēku jumtiem, lāsteku nolaušana, lai
nepieļautu sniega un ledus
krišanu no jumtiem, dzegām
un ūdens notekcaurulēm;
2.3.6.3. situācijās, kad tiek
apdraudēta gājēju un transporta līdzekļu drošība – bīstamo
vietu norobežošana, steidzami
veicot pasākumus sniega, ledus
un lāsteku novākšanai, lietojot
visus iespējamos līdzekļus;
2.3.7. dažādu priekšmetu
novākšana no ietvēm;
2.3.8. pilsētas, ciematu ielu,
tiltu, laukumu, ietvju, Balvu
novadam piederošo parku,
dārzu, skvēru, apstādījumu,
tiem piegulošo ietvju un ielas braucamo daļu uzturēšana
un sakopšana, kā arī soliņu
remonts
un
uzstādīšana
sabiedriskajās vietās, atkritumu tvertņu uzstādīšana un

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2010.gada 23.septembra
lēmumam (sēdes prot.
Nr.17,12.§)
atkritumu izvešana;
2.3.9. pilsētas , ciematu teritorijā augošo koku
apsekošana (ne retāk kā vienu
reizi trīs mēnešos) un koku
, kas apdraud sabiedrības,
transporta un būvju drošību
nekavējoša izzāģēšana;
2.3.10. garāžām piegulošās
teritorijas (5 m platā joslā) un
tās pievedceļa sakopšana un
uzturēšana.
2.4. Namīpašumu, zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem,
valdītājiem, pārvaldītājiem –
pilnvarniekiem, lietotājiem,
apsaimniekotājiem un dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībām savos
objektos jānodrošina:
2.4.1. īpašuma un tam
piegulošās teritorijas, gājēju
ietves, līdz ārējai ietves malai
sakopšana; ziemas periodā:
2.4.1.1.
ietves
attīrīšana
no sniega un ledus, smilšu
kaisīšana, kā arī pagalma
celiņu tīrīšana vai kaisīšana –
katru dienu (arī brīvdienās un
svētku dienās) līdz pulksten
8:00;
2.4.1.2. sniega un ledus
notīrīšana no ēku jumtiem, lāsteku nolaušana, lai
nepieļautu sniega un ledus
krišanu no jumtiem, dzegām
un ūdens notekcaurulēm;
2.4.2. daudzdzīvokļu māju
koplietošanas telpu sakopšana
un apgaismošanas iespējamība,
tumsai iestājoties;
2.4.3. pašvaldības lēmumiem
atbilstošas ēkas numerācijas
norādes piestiprināšana pie
namīpašuma.
2.4.4. vietās, kur nav ielas,
ietves vai ceļa, piegulošās teritorijas sakopšana un regulāra
zāliena nopļaušana 5 m platā
joslā;
2.4.5. neapbūvētajās teritorijās
zālāju nopļaušana 10m platā
joslā no ietves vai brauktuves,
neuzkrājot būvgružus un atkritumus minētajās vietās;
2.4.6.
autostāvvietu
īpašniekiem un valdītājiem
jānodrošina
stāvvietas
projektā noteiktās platības,
tai
piegulošās
teritorijas
sakopšana;
2.4.7. tirdzniecības un pakalpojumu
sfēras
objektu
īpašniekiem, lietotājiem –
nomniekiem, kā arī iestādēm,
uzņēmumiem, organizācijām
jānodrošina piegulošās teritorijas sakopšana, kā arī objekta
skatlogu, durvju un fasādes
tīrība un fasādes pienācīgs, sakopts izskats, atkritumu urnu
izvietošana un iztukšošana,
atkritumu izvešana (noslēdzot
līgumus
par
atkritumu
izvešanu). Intensīvi izmantojamos apstādījumos zālieni
jāpļauj 3 reizes mēnesī;

turpinājums 7.lpp.
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turpinājums no 6.lpp.
2.4.8. inženierkomunikāciju
valdītājiem
jānodrošina
inženierkomunikāciju avāriju
dēļ esošā apledojuma un
bedru likvidēšana, gājējiem
un satiksmei bīstamo vietu
iežogošana
ar
standarta
barjerām un ceļazīmēm, kā arī
signāluguņu uzstādīšana sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšana gar virszemes
inženierkomunikācijām 5 m
platā joslā ap tām;
2.4.9. automašīnu īpašniekiem,
valdītājiem
jānodrošina
sava
transporta
līdzekļa
novietošanas un apkārtējās
teritorijas 3 m platā joslā
sakopšana,
ja
transporta
līdzeklis tiek turēts uz ielas,
pagalmā vai citā teritorijā nakts
laikā, kā arī garāžai piegulošās
teritorijas (3 m platā joslā) un
tās pievadceļa sakopšana;
2.4.10. būvētājam jānodrošina
būvobjekta teritorijai līdzās
esošo
ietvju,
brauktuvju un zāliena sakopšana,
zāles nopļaušana, būvžoga
uzturēšana un krāsošana, atkritumu izvešana;
2.4.11. mazdārziņu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem jānodrošina teritorijas
uzturēšana, robežai piegulošajā
teritorijā - ietvju, brauktuvju un
zālienu (līdz ietvei) sakopšana,
zāles nopļaušana (līdz ietvei)
gar iebrauktuvēm, atkritumu
izvešana un siltumnīcas segumu, kas neder, neatbilst tālākai
ekspluatācijai, noņemšana pēc
ražas novākšanas;
2.4.12. ar malku kurināmo
dzīvokļu īpašniekiem jānodrošina iekšējo komunikāciju
neaizsalšana ziemas periodā.
2.5. Ja būve ir pilnīgi vai
daļēji sagruvusi vai nonākusi
tādā stāvoklī, ka tās lietošana
ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā
ar attiecīgās pašvaldības
lēmumu tā jāsaved kārtībā
vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.p. noteikumiem.

Ja būves īpašnieks līdz noteiktajam laikam nav izpildījis
pašvaldības lēmumu, tad
saskaņā ar Būvniecības likumu, pašvaldība organizē
šīs būves savešanu kārtībā
vai nojaukšanu. Ar savešanu
kārtībā
vai
nojaukšanu
saistītos izdevumus sedz būves
īpašnieks. Būves nojaukšana
veicama
Vispārīgajos
būvnoteikumos paredzētajā
kārtībā saskaņā ar akceptēto
būvprojektu.
2.6. Apkopjamā teritorija
jāuzkopj katru dienu rīta
stundās pirms gājēju un transporta kustības sākuma, saslaukas (saslaucītie atkritumi)
nekavējoties jāaizvāc.
2.7. Regulāri jāveic apkopjamās
teritorijas apstādījumu un ceļa
grāvju tīrīšana, lapu, atkritumu
savākšana, zāles nopļaušana.
Zāles garums apstādījumos
nedrīkst pārsniegt 15 cm.
2.8. Ceļi, piebrauktuves,
ietves, laukumi un pagalmi
jākopj visu gadu, bet papildus
ziemā – ietves vai brauktuves
nomales 1m platumā jāattīra
no sniega; savāktais sniegs 2
diennakšu laikā jāaizved, ja
tiek traucētu gājēju un transporta kustība vai redzamība.
2.9. Uz ietvēm un ielām ziemas periodā izkaisītās smiltis
jāsavāc divu nedēļu laikā pēc
sniega un ledus nokušanas,
izņemot
gadījumus,
kad
to neatļauj klimatiskie laika apstākļi. Savāktā smilts
jāuzglabā savā zemesgabalā
speciāli iekārtotā vietā vai
jāizved no apsaimniekojamās
teritorijas uz šim nolūkam
paredzētām izgāztuvēm.
2.10. No gājēju ietvēm jānovāc
dažādi nokrituši neatļauti
novietoti priekšmeti, kā arī
jāiežogo gājējiem un satiksmei
bīstamās vietas ietvju seguma
bojājuma gadījumos.
2.11. Sausās lapas, zarus u.c.
organiskos atkritumus drīkst
dedzināt nelielos daudzumos pavasarī no 15.aprīļa
līdz 15.maijam, rudenī no

Balvu novada Bāriņtiesas
apliecinājumu nodevas

Balvu novada Bāriņtiesa informē, ka Bāriņtiesa
iekasē šādas valsts nodevas:
par darījuma akta projekta sagatavošanu( pirkuma līgums u.c.)
– 8 latus;
par darījuma apliecināšanu- 5latus;
par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu- 13 latus;
par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 24 latus;
par pilnvaras sagatavošanu- 3 latus;
par pilnvaras apliecināšanu- 2 latus;
par paraksta apliecināšanu – 2 latus;
par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 5 latus;
par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma- 3latus;
par mantojuma saraksta sastādīšanu – 34 latus;
par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu
un izsniegšanu- 1latu(par katru lappusi);
par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1latu ( par katru lappusi);
par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,30 latus (par
katru lappusi);
par paziņojuma izsniegšanu- 3latus;
par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 3 latus;
par cita veida dokumenta sastādīšanu ( pieteikums tiesai u.c.) – 3
latus ( par katru lappusi).
Balvu novada Bāriņtiesā var griezties visi Balvu novada
iedzīvotāji.

15.septembra līdz 15.oktobrim,
ievērojot ugunsdrošības noteikumus.
2.12. Balvu novada teritorijā
aizliegts:
2.12.1. izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus,
ledu un citus priekšmetus
šim nolūkam neparedzētās
vietās, izgāzt tos upē, ezerā,
gravā, grāvjos, uz lietus ūdens
uztvērēju restēm un vākiem,
inženiertīklu akās, kā arī uz
ietvēm un ielu braucamās
daļas;
2.12.2. izveidot sniega vaļņus
apstādījumu (zaļumstādījumu)
zonās, sabiedriskā transporta
pieturvietās un citās vietās, kur
tie traucē gājēju pārvietošanos
un transporta satiksmi;
2.12.3. ierīkot izgāztuves
un ierakt atkritumus pagalmos un citās šim nolūkam
neparedzētās vietās;
2.12.4.
mest
atkritumu
tvertnēs būvgružus, izdedžus,
metāllūžņus, liela izmēra
sadzīves
atkritumus,
kā
arī liet tajās ūdeni un citus
šķidrumus;
2.14.5. bojāt ietves vai ielas
segumu;
2.12.6. bojāt ūdens apgādes
un kanalizācijas sistēmu vai
piegružot to;
2.12.7. bojāt ūdens apgādes
un kanalizācijas sistēmu vai
piegružot to;
2.12.8. kaisīt ietves ar netīrām
smiltīm vai izdedžiem;
2.12.9. piesārņot teritoriju,
ietves un ceļu braucamās daļas
ar būvgružiem, ķīmiskajām
vielām, metāllūžņiem sadzīves
un citiem atkritumiem;
2.12.10. savā zemes gabalā
savākto sniegu un citus atkritumus un priekšmetus novietot ārpus sava zemes gabala
robežām;
2.12.11. dedzināt sadzīves atkritumus, indīgas un smirdīgas
vielas;
2.12.12. glabāt taru, malku,
būvmateriālus, metāllūžņus un

NVA informē
Nodarbinātības valsts aģentūra Eiropas Sociālā fonda
projekta
„Mūžizglītības
pasākumi
nodarbinātām
personām” ietvaros, piedāvā nodarbinātām un pašnodarbinātām
personām
papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes
un zināšanas profesionālās
pilnveides un neformālās
izglītības programmās.
Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta
persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā
esošu), kura atbilst šādiem
nosacījumiem:
• ir vecumā no 25 gadiem;
• atrodas darba tiesiskajās
attiecībās vai ir pašnodarbināta
persona;
• pēdējā formālā vai neformālā
izglītība ir iegūta vismaz pirms
gada vai agrāk;

7.

citus priekšmetus uz ietvēm,
ielās un pagalmos, kā arī citās
koplietošanas vietās (izņemot
speciāli tam norādītās vietās);
2.12.13. bojāt, tajā skaitā ar
uzrakstiem un zīmējumiem,
dzīvojamās un sabiedriskās
ēkas, saimnieciskās celtnes,
žogus un citas būves.
2.13.
Novada
lauku
teritorijā papildus savlaicīgi
jānodrošina:
2.13.1. augsnes auglības
saglabāšana, veicot visus
kopšanas un atjaunošanas
darbus, nepieļaujot teritoriju
pārpurvošanos un aizaugšanu;
2.13.2. meliorācijas sistēmu
kopšana un uzturēšana;
2.13.3.
lauksaimniecības
augu kaitēkļu un slimību
apkarošana;
2.13.4. teritorijas uzturēšana,
nepieļaujot
teritoriju
aizaudzēšanu ar nezālēm,
krūmiem un kokiem vai
augiem, kas apdraud cilvēku
drošību;
2.13.5. teritoriju uzturēšana,
nepieļaujot (lauksaimniecības
zemju, mežu u.c. teritoriju)
piesārņošanu ar ražošanas,
celtniecības, sadzīves atkritumiem, ķīmiskajām vielām,
metāllūžņiem, būvgružiem,
notekūdeņiem un augiem
kaitīgām vielām.
2.14. Ēku (namu, māju) apsaimniekotājiem jānodrošina:
2.14.1. koplietošanas telpu
sakopšana, atkritumu vadu
tīrīšana;
2.14.2. nama numura zīmes
vai nosaukuma plāksnīšu
piestiprināšana,
atbilstoši
Balvu novada pašvaldības
apstiprinātam standartam.
2.14.3. pagalmu, numura zīmju
plāksnīšu, dzīvojamo māju
kāpņu telpu un pievadceļu
apgaismošana,
tumsai
iestājoties;
2.14.4. ēku fasāžu (tajā
skaitā logu, durvju, balkonu,
izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu
kārtīgs izskats un tīrība,
to
savlaicīga
krāsošana,

nepieļaujot, ka krāsojumā
ir bojājumi, plaisas, izdrupumi vai apdares materiāla
atslāņojumi; žogi un vārti
laikus jāremontē, bet stipri
bojātie jāatjauno vai jānojauc;
2.14.5. ziemas periodā sniega
un ledus notīrīšana no māju
jumtiem, balkoniem un citām
būvju daļām, lai nepieļautu
lāsteku veidošanos un sniega
vai ledus krišanu no tiem uz
brauktuves vai gājēju ietves;
situācijās, kad tiek apdraudēta
gājēju un transporta līdzekļu
drošība,
bīstamās
vietas
jānorobežo un nekavējoties
jānovāc sniegs, ledus un
lāstekas, veicot nepieciešamos
drošības pasākumus;
2.14.6. neapdzīvoto un saimnieciskai darbībai neizmantoto
ēku:
2.14.6.1. ieejas un pagrabu durvju noslēgšana;
2.14.6.2. pagalma fasāžu logu
aizvēršana vai aiznaglošana;
2.14.6.3. teritorijas iežogošana,
lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos
tajās;
2.14.6.4. nepiegružošanu ar
atkritumiem un jānovērš atkritumu uzkrāšanās;
2.14.6.5.
atbilstība
ugunsdrošības noteikumiem;
2.14.6.6. piegulošo teritoriju
uzturēšana atbilstoši šo noteikumu prasībām.
3. Administratīvā atbildība par
noteikumu neievērošanu
3.1. Par šo noteikumu
neievērošanu fiziskām un
juridiskām personām tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts
naudas sods no Ls 5,- līdz Ls
50,-.
3.2. Administratīvais sods neatbrīvo personas no pienākuma
novērst pārkāpumu, kā arī no
pārkāpuma rezultātā nodarīto
zaudējumu atlīdzības.
3.3.
Ja
persona
pēc
administratīvā soda uzlikšanas
turpina neatļauto darbību,
pārkāpējam administratīvais
sods var tikt piemērots
atkārtoti.

• pēc reģistrācijas NVA filiālē
ir saņemts karjeras konsultanta
atzinums par nepieciešamību
iesaistīties konkrētās izglītības
programmas apguvē.

izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta
apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.

Lai saņemtu karjeras konsultāciju
un
mūžizglītības
kuponu mācībām izvēlētajā
izglītības iestādē, jāreģistrējas
jebkurā no 28 NVA filiālēm
Latvijā. Izglītības programmu,
kurā nepieciešama apmācība,
izvēlas pati persona sadarbībā
ar NVA karjeras konsultantu.
Mūžizglītības pasākumos ir
atbalstīta iesaiste mūžizglītībā
profesionālās pilnveides programmās (no 160 stundām)
un neformālās izglītības programmās (no 24 līdz 159
stundām). NVA sedz mācību
maksu par profesionālās pilnveides izglītības programmas
apguvi – līdz 250 Ls, savukārt
par neformālās izglītības programmas apguvi – līdz 3Ls
par stundu, bet kopā ne vairāk
kā 250 latus. Ja izvēlētās

NVA izsniedz mūžizglītības
kuponu pilnā apmērā līdz
250 latiem, ja persona atbilst
vismaz vienam no šādiem
kritērijiem:
• līdz valsts vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne
vairāk kā pieci gadi (izņemot
gadījumu, ja persona vecuma
pensiju saņem priekšlaicīgi);
• ir divi vai vairāki bērni
vecumā līdz 18 gadiem;
• ir noteikta invaliditāte;
• ir atzīta par trūcīgu.
Personas, kuras neatbilst
minētajiem kritērijiem, pašas
nodrošina
līdzmaksājumu
10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona
vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 225 latus.
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BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS
PIEDĀVĀ DARBOTIES PULCIŅOS UN KURSOS
TAUTAS PŪTĒJU
ORĶESTRIS “BALVI”
(mākslinieciskais
vadītājs,
diriģents Egons Salmanis)
pirmdienās,
ceturtdienās
plkst.19:00
BALVU TAUTAS TEĀTRIS, 2 TAUTAS TEĀTRA
STUDIJAS
(mākslinieciskā
vadītāja,
režisore Vaira Resne)
Strādās pēc īpaša grafika
Teātra istabā un Teātra zālē,
pirmdienās no pl.19:30 uz
skatuves.
JAUNIEŠU DEJU
KOLEKTĪVS “RIKA”
2 grupas
(mākslinieciskais
vadītājs
Agris Veismanis)
otrdienās plkst.17:00-19:00,
ceturtdienās
plkst.17:0021:00.
DEJU KOPA “NEBĒDA”
(mākslinieciskais
vadītājs
Agris Veismanis)
otrdienās plkst.19:00 -21:00
(aicinām pievienoties pārus).
SENIORU DEJU
KOPA
“LUSTE”
(mākslinieciskais
vadītājs
Agris Veismanis)
trešdienās plkst.18:30.
JAUKTAIS KORIS „EZERKRASTS”
(mākslinieciskā
vadītāja,
diriģente Anastasija Ločmele)
trešdienās
plkst.18:00,
svētdienās plkst.16:00.
SENIORU KORIS
“PĪLĀDZIS”
(diriģente Liene Akmeņkalne)
otrdienās plkst.18:00
ROKDARBNIEČU
PULCIŅŠ “MEŽĢIS”
(atbildīgā Skaidrīte Šnepere)
trešdienās plkst.17:00.
BĒRNU DZIEDĀŠANAS
PULCIŅŠ
(pedagoģe Iluta Tihomirova)
ceturtdienās plkst.16:00.
EIROPAS DEJU KOPA
„ATVASARA”
(vadītāja Lūcija Jermacāne)
pirmdienās plkst.18:00-19:30.

HIP-HOP DEJU GRUPA
(atbildīgā Simona Grāvīte,
konsultante Dita Nipere)
piektdienās plkst.17:00.
NEREDZĪGO BIEDRĪBAS
DRAMATISKĀ KOPA
“REDZĒT AR SIRDI”
(režisore Vaira Resne)
pirmdienās plkst. 10-14.
JAUNUMI
Aicinām pieteikties pa tālruni
645 22833 vai personīgi
pie mākslinieciskās daļas
vadītājas Ilgas Oplucānes
• deju studijā “SILVA” - valsis, fokstrots, tango, mamba
utml. (maksas kursi), vadītājs
Andris Brasovs,
• līnijdeju grupā, vadītāja
Kristīne Jermacāne.
AICINĀM apmeklēt:
- zīmēšanas studiju, vadītājs
Nikolajs Gorkins – pirmās
nodarbības svētdienās 10.un
17.oktobrī pl.13:00. Gaidīti
gan bērni, gan pieaugušie;

uzvedumi tiks demonstrēti gan
novadā, gan ārpus tā.
- vokālo ansambli, vadītāja
Liene Akmeņkalne – pirmās
nodarbības otrdienās 12 un
19.oktobrī pl.19:30;
-pilates, trenere Zinaida Logina – pirmās nodarbības
ceturtdienās 14.un 21.oktobrī
pl.17:30. Pilates treniņa sistēma
īpaši piemērota tiem, kas cieš
no sāpēm mugurkaula rajonā.
gandrīz visa nodarbība notiek
uz grīdas, stingri kontrolējot
pēdu, plecu un elkoņu stāvokli.
Treniņā izmanto speciālu
mīkstu bumbu, garu porolona
nūju un paklājiņu. Pateicoties
šiem elementiem, iespējams
koordinēt slodzi, panākt, lai
labā un kreisā ķermeņa puse
būtu vienmērīgi nodarbinātas
un līdzsvarotas un muskuļu
darbā nodrošināts līdzsvars;
-ārstniecisko
vingrošanu,
fizioterapeite Rita Saleniece
– pirmās nodarbības otrdienās
12.un 19.oktobrī pl.17:30;

pirmskolas
vecuma
bērnu tautu deju pulciņu,
vadītāja
Zane
Kravale,
pirmās nodarbības un grupas komplektēšana trešdienās
13.un 20.oktobrī pl.17;

-aerobiku ar zemas un
vidējas intensitātes slodzi,
trenere Iluta Balule – pirmās
nodarbības trešdienās un
piektdienās pl.17:30 (13.un
15.oktobrī);

- tērpu teātri pirmskolas
un skolas vecuma bērniem,
vadītāja
Inese
Buliņa,
pirmās nodarbības un grupu
komplektēšana
trešdienās
13.un 20.oktobrī pl.17:30;
Tērpu teātris - to varētu
nosaukt arī par Mazo modeļu
skolu, jo bērni- gan zēni, gan
meitenes- apgūst stājas un gaitas veidošanu, defile prasmi,
aktiermākslas un deju elementus, tērpu modelēšanas pamatus, u.c. nepieciešamās prasmes. Tas viss ir nepieciešams,
lai varētu veidot iestudējumus,
kuros tiek parādītas tērpu
kolekcijas. Tērpu kolekcijas
daļēji tiek sagatavotas uz vietas nodarbību laikā. Izveidotie
tērpi un iestudētie tērpu teātra

- dzejas draugu kopu katra
mēneša pēdējā piektdienā,
pirmā tikšanās 29.oktobrī
pl.17:00.
Deju studija “TERPSIHORA” piedāvā:
Ritmika 3-4.gadi
Ritmika 5-6.gadi
Mūsdienu deja 7-10.gadi
Šova deju grupa -LEO- 12-18.
gadi
Vadītāja Līga Moroza;
Break dance iesācēji 5-12.
gadi.
Vadītājs Maldis Ivanovs;
Vēderdejas.
Vadītāja Ilze Leišavniece.

8.

AFIŠA
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
21. oktobrī plkst.19.00 kinopunkta 7.filma “Atceries mani!”.
30.oktobrī plkst.18.00 rudens balle senioriem “Satiniet kritušo
lapu smaržu kā šifona šalli un nāciet uz rudens balli...”. Seniori, lūdzam piedalīties izstādes “Vaļasprieks” veidošanā.
Eksponātus izstādei (visu, kas saistīts ar Jūsu vaļasprieku) atnest līdz 29.oktobrim.
5.novembrī plkst.19:00 Riču un Annas Dribas jaunā
šovprogramma “Mūzikas krāsas”. Piedalās eksotisko deju teātris
KARINEDANCE. Biļešu iepriekšpārdošana no 25.oktobra.
Ieejas maksa no 3-6,- Ls.
Briežuciemā
Apskatāma fotogrāfiju izstāde “Pa novadu saules takām...”.
22.oktobrī plkst.19.00 atpūtas pasākums vecākajai paaudzei
“...uzdāvini saules ziedu vienu”. Dalības maksa Ls 2. Pieteikties līdz 15.oktobrim.
Tilžā
23.oktobrī plkst.20.00 divu muzicējošu vienību apvienotais
projekts - “Patrioti.Lg” un “Inga & Normunds” piedāvā sirdsdziesmu koncertu. Programmā labāko dziesmu izlase kopprojekta izpildījumā, jauno dziesmu prezentācija. Ieejas maksa
-Ls 2,50, skolēniem un studentiem - Ls 1. Plkst.22.00 balle.
Spēlēs un dziedās “Patrioti.Lg” un “Inga & Normunds”. Ieejas
maksa -Ls 2. Varēs iegādāties mūziķu izdotos albumus.
30.oktobrī plkst.20.00 pašdarbnieku vakars.
Krišjāņos
22.oktobrī plkst.19.00 dramatisko kolektīvu saiets kopā ar
kaimiņpagastu dramatiskajiem kolektīviem. Ieeja brīva. Dramatiskie kolektīvi aicināti pieteikties pie kultūras darba organizatores.
21.oktobrī plkst.19.00 kinopunkta filma.

Bezmaksas seminārs uzņēmējiem
Soli pa solim uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējas
celšanai ES vienotā tirgū! - ar šādu uzstādījumu 21.oktobrī
Rēzeknes pilsētas domes telpās notiks seminārs, kurā uzstāsies
Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas
nodaļas vadītāja Ligita Davidova. Viņai ir vairāk kā četrus gadus
ilga ekonomiskā diplomāta darba pieredze Latvijas vēstniecībā
Ķīnā. Savukārt par Latvijas – Polijas ekonomiskajām attiecībām
stāstīs Polijas vēstniecības ekonomikas nodaļas eksperts Davids
Tomaševskis. Par to, kā novērtēt savu konkurētspēju un veicināt
eksportu, zina teikt LU profesore Margarita Dunska, kā arī citi
lektori – tūrisma eksperts Aigars Smiltāns, Latgales biznesa inkubatora vadītājs Māris Igavens, SIA Demarsch konsultants Arturs
Štamers, Uzņēmumu konsultants par biznesa programmatūru
uzturēšanas un attīstības jautājumus Ivars Zarāns un Latgales
reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra konsultants Andris Kucins. Kontaktinformācija – Gunta Barbāne, SIA „BPS
PR” projektu vadītāja. Tālrunis 29495166, e pasts: gunta.barbane@bps.lv.
(NRORţLVNDV un sakoptas vides DWEDOVWūWœML - ELHGUūED

"Live Green Organisation“

Bezmaksas NRQVXOWœFLMDV

Balvu Novada muzejā
• Izstādes: “Pa novada saules takām...”; “Pirmā mākslas kolekcija”; “Kārļa Ozoliņa mantojums”;
“Pērle māsu pulciņā”; “Latgales partizānu pulkam - 90”; Gleznošanas studijas “Olīve” pirmā
izstāde - “Ļaujies”; “Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba”.

3ULYœWPœMXXQGDXG]G]ūYRNŶXG]ūYRMDPRPœMX
ūSDåQLHNLYDUřVSLHWHLNWSURMHNWXVES
ILQDQVřMXPDVDŸHPåDQDL!

• Līdz 14.novembrim skatāma foto izstāde “Skaistā Taivāna”. Tā aptver četru taivāņu foto
mākslinieku veikumu, kas tapis daudzu gadu garumā, apceļojot Taivānu un tai piederošās
saliņas.

9Apkures MDXWœMXPXULVLQœåDQDL
96LOWXPHIHNWLYLWœWHVuzlabošanai
9Izmaksu VDPD]LQœåDQDLizmantojot atjaunojamos energoresursus

• Pasākumu cikla „Pagraba stāsti” 2.stāsta „Kamēr Lācis vēl neguļ” stāstīšana. Tā būs saruna par
Lāča dārzu, kuram nākošgad apritēs 20. gadadiena, kopš tajā izveidotas akmeņu kompozīcijas.
Visi interesenti laipni gaidīti 20.oktobrī plkst. 17:00 Balvu Novada muzeja pagrabā!
• 21.oktobrī plkst.17.00 A.Liedskalniņas jubilejai veltītās sirdsgrāmatiņas “Viena skatiena
attālumā” atvēršana un tikšanās ar autoriem -Ivetu Krūmiņu (miniatūras) un Nikolaju Gorkinu
(fotogrāfijas). Pasākumā piedalās mūziķis Aivars Osis.
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