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Nemet zemē, met maisā!

Par zaļu un neatkarīgu
Latviju!

Šī gada 4.maijs ir Latvijas neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 20.gadadiena.
Šie ir svētki, kas būtu jāsvin visā valstī, katrā
ģimenē, mājā un katrā sirdī.

Talka sākas ar rīta rosmi. Balvu Vilks, Domes priekšsēdētājs un Lielās Talkas koordinators sapulcējušos talciniekus aicināja kopīgi pavingrot, vēlēja veiksmīgu dienu un pēc
darba cēliena mudināja nobaudīt īpašo Talkas zupu.
Arī Balvu novads aktīvi spēka veltīt nevis pudeļu un administrācijas Balvu nodaļas
iesaistījās Lielajā Talkā. gružu vākšanai, bet parka kolektīvs Lielajā Talkā saTalkas koordinators Jānis iekopšanai, puķu stādīšanai kopa ezera krastu no tilta līdz
Laicāns informēja, ka Tal- un citām labām lietām”. bijušajam gaļas kombinātam.
kas dienā novadā darbojās Talkotāji kopa pagastu cen- Nodaļas
vadītāja
Janīna
vairāk nekā 1000 organizēto trus, ceļmalas, dažādas atpūtas Pužule atzina, ka Talka bitalcinieku. Taču jāņem vērā, vietas. Diemžēl nākas atzīt, jusi labi organizēta un pēc
ka vairākas iestādes un sko- ka tie, kuri talko, nav tie, kuri darba atpūta bijusi saturīga.
las talkoja jau ceturtdien piegružo. Taču to vienotību, „Mēs sakārtojām arī teritoun piektdien. Tātad Talkā kas rodas pasākumā, kurā mēs riju blakus mūsu iestādei, kur
kopumā piedalījās vairāk parādām savu attieksmi pret privātīpašnieks nav bijis pienekā 2000 dalībnieku. Uz sevi, savu pilsētu, savu valsti, ir tiekami čakls un sakopis savu
īpašumu. Jāatzīst, ka tie, kuri
piedalās talkās parasti nav tie,
kuri piegružo apkārtni,” teica
J.Pužule.
Lielās Talkas koordinators
Jānis Laicāns paldies vārdus
saka visiem čaklajiem talciniekiem, atbildīgajiem novada pagastos, „San – Tex”
darbiniekiem, Valsts policijas
kolektīvam, jaunsargiem, atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmumam par operatīvo
darbību, „Balvu Maizniekam”,
čaklajām
Talkas
zupas
vārītājām un Balvu Vilkam.
atkritumu poligonu tika aizvestas apmēram 28.8 tonnas
atkritumu. Vai tas ir daudz
vai maz? Varbūt čakli vācam,
bet varbūt čakli mēslojam?
Atklājot Lielo Talku Balvu parka estrādē, novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks aicināja čakli
strādāt sevis, novada un visas Latvijas labā: „Jo mazāk
gružosim, jo vairāk laika mums
paliks labiem darbiem. Varbūt
nākamgad varēsim vairāk

vērts izbaudīt
ikvienam. Šī
gaisotne saliedē. Gluži
kā Dziesmu
svētkos. Tāpēc nevajag
tikai skatīties,
bet gan piedalīties.
Valsts ieņēmumu
dienesta Latgales nodokļu
un
muitas

Balvu novada pašvaldība ir iesaistījusies akcijā ”Apzaļumosim
Latviju!”. Balvu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks
šajā nozīmīgajā dienā aicina visus novada iedzīvotājus būt kopā
svinīgā brīdī Balvu pilsētas skvērā vai pagastu centros un vienoties arī kopīgā darbā par godu valsts gadadienai.
4.maijā visā novadā vienlaicīgi notiks svinīgi pasākumi, pēc
kuriem iedzīvotāji aicināti piedalīties koku un košumkrūmu
stādīšanas akcijā.
Balvos plkst.11.00 tiksimies pie Balvu Mākslas skolas, Teātra
ielā 2. Pēc tam dosimies iestādīt desmit kociņus pilsētas skvērā.
Katru kociņu iestādīs noteikta iedzīvotāju grupa un tam būs savs
aizbildnis. Ikviens ir aicināts piebiedroties. Vienu koku iestādīs
novada Domes vadība un tā aizbildnis būs J.Trupovnieks, bijušo
pilsētas vadītāju iestādītā koka “krusttēvs” būs Juris Annuškāns,
par Tautas frontes koku rūpēsies Juris Porietis, Goda pilsone
Sofija Graudumniece būs sabiedriski aktīvo balveniešu koka patronese, izglītības, kultūras un sporta aktīvistu koku stādīs Iveta
Tiltiņa, kristīgo konfesiju koka aizbildnis būs Kaspars Ķerģis,
par jaunsardzes iestādīto koku atbildīgais būs Valdis Sērmūkšs,
Zinaida Logina organizēs pensionāru, Ināra Frolova - pusaudžu
un jauniešu, savukārt Nora Apīne - pilsētas mazuļu kociņa
iedēstīšanu. Koku stādīšanas vietas ir izvēlētas saskaņā ar skvēra
apzaļumošanas plānu.
Bērzkalnes pagastā pie pagasta pārvaldes ēkas plkst.10.00
svinīgs brīdis par godu Latvijas neatkarības 20.gadadienai, koku
stādīšana pie pagasta ēkas, plkst.11.00 mākslas filmas ,,Rīgas
sargi,, demonstrēšana kultūras darba organizatora telpās.
Vectilžas pagastā Sporta un atpūtas centrā plkst.10.30 Latvijas neatkarības 20.gadadienai veltīts pašdarbnieku koncerts.
Piedalās Balvu novada Domes deputāts Normunds Dimitrijevs.
Filmas ,,Likteņdzirnas” demonstrēšana.
Briežuciema pagastā Briežuciema Tautas namā plkst.10.00
amata meistaru un rokdarbnieku darbu izstādes atklāšana,
plkst.11.00 svinīgs brīdis par godu Latvijas neatkarības
20.gadadienai pie Briežuciema pamatskolas, plkst.16.00 Audēju
pulciņa atskats uz pirmā gada radošo darbību un daņču un
dziesmu mācīšanās kopā ar etnogrāfisko ansambli un jauniešu
folkloras kopu.
Kubulu pagastā pie pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ieviņa”
plkst.11.00 LR neatkarības dienai veltīts pasākums, ābelīšu
stādīšana un sadziedāšanās ar pagasta Jaukto vokālo ansambli.
Bērzpils pagasta estrādē plkst.11.00 Latvijas neatkarības
20.gadadienai veltīts pašdarbnieku koncerts, koku stādīšana pie
estrādes. Piedalās Balvu novada Domes deputāts Aivars Kindzuls.
Tilžas pagastā plkst.10.00 koku stādīšana pie Tilžas vidusskolas. Plkst.11.00 Latvijas neatkarības 20.gadadienai veltīts
muzikāls pasākums Tilžas Kultūras namā. Piedalās Balvu novada Domes deputāts Pēteris Ozoliņš. Plkst.12.00 Mākslas filmas „Rīgas sargi” demonstrēšana Tilžas Kultūras namā.
Krišjāņu pagasta Tautas namā plkst. 11.00 Latvijas neatkarības
20.gadadienai veltīts svinīgs brīdis, prezentācija „Par Jaunsargiem Latvijā”. Piedalās Balvu novada Domes deputāts Raimonds
Bombāns. Rīgas kinostudijas mākslas filmas „Mērnieku laiki”
demonstrēšana.
Lazdulejas pagastā pie pagasta pārvaldes plkst.11.00 svinīgs
brīdis par godu Latvijas neatkarības 20.gadadienai. Piedalās
Balvu novada deputāts Sandis Puks, pēc tam koku stādīšana.
Balvu pagasta Tautas nama pagalmā plkst.11.00 svinīgs brīdis
par godu Latvijas neatkarības 20.gadadienai. Piedalās Balvu novada Domes deputāts Pēteris Kalniņš, pēc tam koku stādīšana
pie Naudaskalna ezera.
Vīksnas pagastā pie pagasta pārvaldes plkst.11.00 svinīgs brīdis
par godu Latvijas neatkarības 20.gadadienai. Piedalās Balvu novada Domes deputāts Andris Kazinovskis. Koku stādīšana pie
bērnu rotaļu laukuma.
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Dome lēma

8.aprīļa
Domes sēde
Izdara grozījumus
Dome nolēma izdarīt grozījumus Balvu novada Domes
lēmumos „Par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Balvu pilsētā”,
„Par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošajām lauku apvidus
zemes vienībām”, „Par Balvu
novada pašvaldības īpašumā,
valdījumā vai zemes reformas
laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu”.

Pieņem saistošos noteikumus
Dome pieņēma saistošo noteikumu Nr.5 “Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par dzīvojamo
māju (dzīvokļu) pārveidošanu
par nedzīvojamām ēkām
(telpām)” atcelšanu” projektu.
Saistošie noteikumi stāsies
spēkā nākošajā dienā pēc to
publicēšanas „Balvu Novada
Ziņās”.

Reorganizē skolas
Dome
pieņēma
lēmumu
reorganizēt Balvu 2.pamatskolu, pievienojot to Balvu
pamatskolai. Reorganizāciju
uzsāks
ar
2010.gada
1.jūniju un pabeigs līdz
2010.gada
31.augustam.
Pēc
reorganizācijas, Balvu 2.pamatskolas īstenotās
mazākumtautību
pamatizglītības programmas ar
2010.gada 1.septembri tiks
īstenotas Balvu pamatskolā.
Pašvaldības
izpilddirektorei Intai Kaļvai uzdeva:
līdz 2010.gada 1.maijam izveidot Balvu 2.pamatskolas
reorganizācijas komisiju, kuras uzdevums ir nodrošināt
materiālo vērtību un finanšu
līdzekļu inventarizāciju, kā
arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības
nodošanu Balvu pamatskolai,
un apstiprināt reorganizācijas
komisijas nolikumu; 2 darba
dienu laikā pēc šī lēmuma
stāšanās spēkā brīdināt Balvu
2.pamatskolas direktori Terēzu
Čudarkinu par izglītības iestādes reorganizāciju un in-

formēt to par iespējamiem
grozījumiem darba līgumā
vai iespējamo darba līguma
uzteikumu saskaņā ar Darba
likuma 101.panta 1.daļas
9.punktu sakarā ar darbinieku
skaita samazināšanu. Balvu
2.pamatskolas direktorei Terēzai Čudarkinai uzdeva: 5 darba dienu laikā pēc šī lēmuma
stāšanās spēkā brīdināt iestādes
darbiniekus par izglītības
iestādes reorganizāciju un
veikt nepieciešamās darbības
reorganizācijas nodrošināšanai
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
līdz
2010.gada
31.augustam sakārtot visus
skolas pastāvīgi un ilgtermiņā
glabājamos
dokumentus
un
personāla
dokumentus saskaņā ar Valsts arhīvu
ģenerāldirekcijas prasībām.
Intai Kaļvai uzdeva nodrošināt
paredzēto remontu veikšanu
ēkā Partizānu ielā 16, Balvos,
līdz 2010.gada 1.augustam.
Dome
pieņēma
lēmumu
reorganizēt Balvu vakara
(maiņu) vidusskolu, pievienojot to Balvu Amatniecības
vidusskolai. Reorganizāciju
nolēma uzsākt ar 2010.gada
1.jūniju un pabeigt līdz 2010.
gada 31.augustam. Noteica,
ka pēc reorganizācijas Balvu
vakara (maiņu) vidusskolas īstenotās izglītības programmas
ar 2010.gada 1.septembri tiks
īstenotas Balvu Amatniecības
vidusskolā.
Izpilddirektorei Intai Kaļvai uzdeva: līdz
2010.gada 1.maijam izveidot
reorganizācijas komisiju, kuras uzdevums ir nodrošināt
materiālo vērtību un finanšu
līdzekļu inventarizāciju, kā
arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības
nodošanu Balvu Amatniecības
vidusskolai, un apstiprināt
reorganizācijas
komisijas
nolikumu;
2 darba dienu
laikā pēc šī lēmuma stāšanās
spēkā brīdināt Balvu vakara
(maiņu) vidusskolas direktori Antru Eizāni par izglītības
iestādes reorganizāciju un
informēt to par iespējamiem
grozījumiem darba līgumā vai
iespējamo darba līguma uzteikumu saskaņā ar Darba likuma
101.panta 1.daļas 9.punktu
sakarā ar darbinieku skaita
samazināšanu. Antrai Eizānei

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
Balvos
					
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.15
„PAR DZĪVOJAMO MĀJU (DZĪVOKĻU) PĀRVEIDOŠANU
PAR NEDZĪVOJAMĀM ĒKĀM (TELPĀM)” ATCELŠANU
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 8.aprīļa
lēmumu (sēdes prot.
Nr.7,14.§)
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām”14.panta pirmās
daļas 12.punktu.

Atcelt
Balvu
novada
pašvaldības 2009.gada 10.decembra saistošos noteikumus
Nr.15 „Par dzīvojamo māju
(dzīvokļu) pārveidošanu par
nedzīvojamām ēkām (telpām)”
(Balvu novada pašvaldības
Domes sēdes protokols Nr.20,
4.§).

uzdeva: 5 darba dienu laikā pēc
šī lēmuma stāšanās brīdināt savus darbiniekus par izglītības
iestādes reorganizāciju un
veikt nepieciešamās darbības
reorganizācijas nodrošināšanai
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
līdz
2010.gada
31.augustam sakārtot visus
skolas pastāvīgi un ilgtermiņā
glabājamos
dokumentus
un
personāla
dokumentus saskaņā ar Valsts arhīvu
ģenerāldirekcijas prasībām.

kuma 10.1.punktu izteica
jaunā redakcijā: „10.1. Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā
virziena
programma, kods 31011013
(neklātiene).”; nolikuma V nodaļu papildināja ar 181.punktu
un izteica to šādā redakcijā:
”181. Pēc pedagoģiskās padomes ierosinājuma skolas
direktoram ir tiesības pieņemt
lēmumu - vidusskolas posmā
atļaut izglītojamajam vienā
gadā pabeigt divas klases.”.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Ivetai
Tiltiņai uzdeva lēmumus par
reorganizāciju nosūtīt LR
Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai. Par lēmumu
izpildi ir atbildīga Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde.

Par informācijas
maiņu

Maina adreses
Dome noteica ar 2010.gada
1.septembri Balvu pamatskolas juridisko adresi - Partizānu
ielā 16, Balvi, Balvu novads.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektorei Intai Kaļvai
un Balvu pamatskolas direktorei Mārai Pimanovai uzdeva
līdz 2010.gada 1.septembrim
organizēt iestādes pārcelšanos
uz lēmuma 1.punktā norādīto
adresi. Balvu pamatskolas
direktorei Mārai Pimanovai
uzdeva reģistrēt iestādes
juridiskās adreses maiņu
Valsts ieņēmuma dienestā un
veikt grozījumus iestādes darbinieku darba līgumos LR Darba likuma noteiktajā kārtībā.
Dome noteica ar 2010.
gada
1.septembri
Balvu
tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centra
juridisko
adresi - Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads. Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai un Balvu
tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centra vadītājai
Marutai Castrovai uzdeva
līdz 2010.gada 1.septembrim
organizēt iestādes pārcelšanos.
M.Castrovai uzdeva reģistrēt
iestādes juridiskās adreses
maiņu
Valsts
ieņēmuma
dienestā un veikt grozījumus
iestādes darbinieku darba
līgumos LR Darba likuma
noteiktajā kārtībā.
Dome noteica ar 2010.gada
1.septembri Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles atrašanās
vietu - Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads. Pašvaldības
izpilddirektorei I.Kaļvai sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles direktori
T.Čudarkinu uzdeva līdz 2010.
gada 1.septembrim organizēt
iestādes pārcelšanos.

Izdara grozījumus nolikumā
Dome izdarīja grozījumus
Balvu vakara (maiņu) vidusskolas Nolikumā: noli-

ap-

Dome uzdeva Saimnieciskās
pārvaldes vadītājam Sandim
Pukam, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītājai
Ivetai Tiltiņai un Sociālās
pārvaldes vadītājai Anitai
Petrovai informēt attiecīgos
pašvaldības pagastu pārvalžu
vadītājus par gatavotajiem
lēmumiem, kas saistīti ar
konkrētā pagasta teritoriju vai
tā iedzīvotājiem.

Par amatu savienošanu
Dome nolēma atļaut Raimondam Bombānam savienot Bal-

vu novada pašvaldības Domes
deputāta un Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu
ar a/s „Balvu enerģija” valdes
locekļa amatu.

Piedalīsies
konkursā

projektu

Nolēma piedalīties Izglītības
un
zinātnes
ministrijas
atklātā projektu konkursā
„Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana
pašvaldībās”, izstrādājot projektu iesniegumu "Jauns un
aktīvs" par kopējo summu Ls
3000.

Finansēs attīstības programmas izstrādi
Dome iedalīja Ls 5 000 no Balvu novada pašvaldības 2010.
gada budžetā apstiprinātajiem
„izdevumi neparedzētajiem
gadījumiem”
Balvu
novada attīstības programmas
izstrādei.
*Ar pilnu Domes lēmumu un
pielikumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1a, Balvos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3
Balvos

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU
BALVU NOVADĀ
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2010.gada 22.aprīļa
lēmumam (sēdes prot. Nr.8,
9.§)
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām”14.panta pirmās
daļas 3.punktu un likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Šie saistošie noteikumi
(turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķirami
nekustamā īpašuma nodokļa
(turpmāk - NĪN) atvieglojumi
nodokļa maksātājiem Balvu
novadā.
1.2. Šie noteikumi stājas spēkā
Latvijas Republikas likumā
“Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā.
1.3. Nekustamā īpašuma
administrēšanu veic Balvu
novada pašvaldības Budžeta
plānošanas un grāmatvedības
nodaļa.
2.
Nekustamā
īpašuma
nodokļa atvieglojumi.
2.1.Balvu novada pašvaldības
Dome atkarībā no pašvaldības
budžeta ieņēmumu izpildes un
saskaņā ar LR likumdošanas
normām var piešķirt atvieglojumus šādām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām:
2.1.1. Juridiskām personām,
kas atbilst visām šādām
pazīmēm:

2.1.1.1. netiek finansētas no
valsts vai pašvaldības budžetu
līdzekļiem;
2.1.1.2. vidējais pastāvīgi
strādājošo Balvu novada
iedzīvotāju skaits iepriekšējā
taksācijas gadā (saņemot vismaz minimālo darba samaksu)
ir lielāks par 3;
2.1.1.3. nav nodokļu parāda
par iepriekšējo taksācijas periodu;
2.1.1.4. vidējais strādājošo
Balvu novada iedzīvotāju
skaits
(saņemot
vismaz
minimālo darba samaksu)
pēdējo 2 taksācijas periodu
laikā nav samazinājies un,
salīdzinājumā ar iepriekšējo
taksācijas periodu, ir pieaudzis
par:
2.1.1.4.1. 1 līdz 3 darba
vietām - 25% no NĪN summas;
2.1.1.4.2. vairāk kā 3 darba
vietām - 50% no NĪN summas.
2.1.2. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri taksācijas
gadā veikuši investīcijas novada infrastruktūras attīstībā
(investīciju apjoms):
2.1.2.1. no Ls 1000 līdz Ls 3
000
- 25 % no NĪN summas;
2.1.2.2. no Ls 3 000 līdz Ls 5
000 - 50 % no NĪN summas;
2.1.2.3. virs Ls 5 000 - 70 %
no NĪN summas.
turpinājums 3.lpp.
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Bibliotēkas nakts „Nesēdi tumsā”

Ģimnāzisti turpina uzrādīt labus rezultātus

23.aprīlis ir Pasaules
grāma-tu
diena. Tāpēc
Balvu biliotē-ka šim datumama par godu rīkoja
īpašu „Bibliotēkas nakti.
Pasākuma ideja – neierastāk
parādīt bibliotēkas darbu un
vidi.

Balvu Valsts ģimnāzijas
audzēkņi joprojām veiksmīgi
piedalās dažādu līmeņu konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs.

Negaidīti liela atsaucība bija
no bērnu un jaunatnes puses. Bibliotēkas darbinieki
vairāk gaidīja pieaugušos, un
viņiem bija domātas vairākas
aktivitātes. Priecēja atnākušās
ģimenes ar bērniem. Pavisam
bibliotēkas nakti apmeklēja
apmēram 100 interesenti.
Orientēšanās sacensībās piedalījās piecdesmit dalībnieki.
Daudzi teica paldies vārdus par
orientēšanās sacensību ideju,
jo to laikā bija iespēja izpētīt
gandrīz visas bibliotēkas telpas.
Ikviens aktivitātes dalībnieks jutās kā uzvarētājs,
jo saņēma balvas. Bērni
pamanījās
piedalīties
vairākās aktivitātēs un
saņemt vairākas balvas.
Jaunie lasītāji jautāja,
kad būs nākamais šāds
pasākums
un
jutās

turpinājums no 2.lpp.
2.1.3. Fiziskām un juridiskām
personām par zemi, kas kā
zaļā zona (nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa kods 0908 –
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža
parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas
un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikatorā norādītā lietošanas
mērķa) nepieciešama publiskai
lietošanai – 50% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
3. Kārtība, kādā nodokļa
maksātājs
var
saņemt
nodokļa atvieglojumus.
3.1. Nodokļa maksātājam
jāiesniedz Balvu novada
pašvaldībā motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot šādus
dokumentus:
3.1.1. Juridiskām personām:
3.1.1.1. noteikumu 2.1.1.punktā minētajos gadījumos VID
izziņa par nodokļu nomaksu
un strādājošo Balvu novada
iedzīvotāju skaitu un darba algas apmēru;
3.1.1.2. noteikumu 2.1.2.punktā minētajos gadījumos apstiprināts darba izpildes akts
vai līgums par veiktajiem
ieguldījumiem.
3.1.2.
Citiem
nodokļu
maksātājiem
jāpievieno
pierādījumi, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.
3.2. Lai saņemtu nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegums ar pievieno-

nedaudz sarūgtināti, kad
uzzināja, ka nākamā bibliotēku
nakts būs tikai pēc gada.
Daudzus interesēja, ko vēl šeit
var padarīt, kur piedalīties?
Bibliotekārus priecēja jauno
lasītāju interese un darboties
gribēšana. Bērni aizrautīgi
stāstīja, ka patikuši uzdevumi
kontrolpunktos. Iespējams, ka
nākamreiz jādod sarežģītāki
uzdevumi, lai ir ko pameklēt
nopietnāk.
Krustvārdu mīklas
minēja
sešpadsmit pieaugušie dalībnieki.
Krustvārdu
mīklu
konkursa laureāti bija Maija
Laicāne un Ulrihs Pozņaks.
Pasākuma laikā bibliotēkas
gaiteņos valdīja dzīvība, un
priecēja, ka tieši bērni ir tie,
kuri negrib „būt tumsā”.
Tagad jākrāj idejas nākamajai
bibliotēku naktij!

tajiem dokumentiem iesniedzams sākot ar katra kalendārā
gada 1.janvāri līdz 31.maijam:
3.2.1. ja iesniegums iesniegts
no 1.janvāra līdz 31.janvārim,
tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu taksācijas
gadu;
3.2.2. ja iesniegums iesniegts
no 1.februāra līdz 31.maijam,
tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda
otro pusgadu.
3.3. Ja vienam nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam
pienākas vairāki nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi,
piešķirams tikai viens no tiem,
priekšroku dodot nekustamā
īpašuma par zemi nodokļa atvieglojumam.
3.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piemēro
Balvu novada pašvaldības
Dome pēc pozitīva Budžeta
plānošanas un grāmatvedības
nodaļas atzinuma.
3.5. Lēmumus par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu vai nepiešķiršanu
pieņem Dome un nosūta
adresātam ne vēlāk kā 1
mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas.

Konkurss „Trešā Atmoda Latvijā”

Sprudzāns ar darbu „Laikraksts „Balvu Atmoda” – tautfrontiešu ideju nesējs Balvu
rajonā Atmodas laikā”, darba
konsultante - vēstures skolotāja
Irēna Šaicāne.
23.aprīlī
viņš
piedalījās
konkursa finālā, kur savus darbus prezentēja deviņi jaunieši.
Raivis godam izturēja šo
pārbaudījumu un ieguva
1.vietu.
Uz
apbalvošanu
jādodas 7. maijā.

Augsti sasniegumi konferencē

Par godu 20. Latvijas Neatkarības Deklarācijas pasludināšanas gadadienai Daugavas Vanagu
organizācija
bija izsludinājusi jaunatnes
pētniecisko darbu konkursu
„Trešā Atmoda Latvijā”, kur
vidusskolēnus rosināja rakstīt
pētnieciskos darbus par Trešās
Atmodas notikumiem gan
Latvijā, gan pasaulē.
No Balvu Valsts ģimnāzijas
šajā
konkursā
piedalījās
12.a klases skolnieks Raivis

24. aprīlī Latvijas Universitātes
Lielajā Aulā atklāja Zinātniski
pētniecisko darbu 34. konferenci. Darbu aizstāvēšana no-

tika 17 dažādās zinātņu sekcijās.
Balvu Valsts ģimnāziju pār-

3.

stāvēja trīs skolēni, kuru
starts bija ļoti veiksmīgs. 12.a
un 9.b klases skolēni Ilmārs
un Guntars Pužuļi (darba
vadītāja Valentīna Pužule) par
darbu zemes zinātņu sekcijā
„Ziemeļlatgales hidronīmi”
ieguva 1. vietu.
Arī 12.a klases skolnieks
Oskars Smoļaks, piedaloties kulturoloģijas sekcijā
ar darbu „Balvu evaņģēliski
luteriskā draudze un baznīca
(1902-2009)” (darba vadītāja
skolotāja Irēna Šaicāne), valstī
ieguva 1. vietu.
Oskars savu darbu prezentēja

arī 25. aprīlī, kad bija 7.
zinātnisko darbu konferences
noslēgums, bet Ilmārs un Guntars Pužuļi ar savu pētījumu
izvirzīti atlasei, lai piedalītos
starptautiskajā konferencē.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS MAKSAS PAKALPOJUMI

4. Pārsūdzība.
4.1. Balvu novada pašvaldības
Domes lēmumi pārsūdzami
Administratīvajā tiesā.

5. Noslēguma jautājumi.
5.1. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās dienu spēku zaudē
Balvu pilsētas Domes 2006.
gada 9.marta saistošie noteikumi Nr.5 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu
pilsētā”.
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Paziņojumi

AFIŠA

Balvu novada pašvaldība informē par brīvajiem zemes gabaliem Balvu pilsētā, kuru lietošanas mērķis ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve. Ja jūs interesē kāds no minētajiem
zemes gabaliem, lūdzu, informējiet Balvu novada Saimniecisko pārvaldi. Zemes gabaliem, par kuriem būs interese,
rīkosim izsoles.
1. Neapbūvēts zemesgabals Ceļinieku ielā 22, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0330 un kopējo platību 1049 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 720,00.
2.Neapbūvēts zemesgabals Pelnupes ielā 2, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0302 un kopējo platību 1704 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1099,00.
3. Neapbūvēts zemesgabals Pelnupes ielā 4, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0505 un kopējo platību 1809 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1179,00.
4. Neapbūvēts zemesgabals Pelnupes ielā 6, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0506 un kopējo platību 1774 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1205,00.
5. Neapbūvēts zemesgabals Pelnupes ielā 8, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0507 un kopējo platību 1832 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1157,00.
6. Neapbūvēts zemesgabals Pelnupes ielā 10, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0508 un kopējo platību 1325 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 909,00.
7. Neapbūvēts zemesgabals Pelnupes ielā 10A, Balvos ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0509 un kopējo platību 1305 m2,
zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 914,00.
8. Neapbūvēts zemesgabals Pīlādžu ielā 3, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0510 un kopējo platību 1042 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1214,00.
9. Neapbūvēts zemesgabals Pīlādžu ielā 5, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0511 un kopējo platību 1821 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1224,00.
10. Neapbūvēts zemesgabals Pīlādžu ielā 7, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0512 un kopējo platību 1865 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1178,00.
11. Neapbūvēts zemesgabals Pīlādžu ielā 9, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0513 un kopējo platību 1337 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 917,00.
12. Neapbūvēts zemesgabals Pīlādžu ielā 11, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 001 0514 un kopējo platību 1316 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 921,00.
13. Neapbūvēts zemesgabals Rūpniecības ielā 16, Balvos ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0270 un kopējo platību 1021 m2,
zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1001,00.
14. Neapbūvēts zemesgabals Celtnieku ielā 15, Balvos ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0708 un kopējo platību 1418 m2,
zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 709,00.
15. Neapbūvēts zemesgabals Ķiršu ielā 9, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 003 0329 un kopējo platību 1061 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 483,00.
16. Neapbūvēts zemesgabals Ķiršu ielā 9A, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 003 0709 un kopējo platību 1129 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 542,00.
17. Neapbūvēts zemesgabals Raiņa ielā 47A, Balvos ar kadastra
apzīmējumu 3801 003 0625 un kopējo platību 1352 m2, zemesgabala kadastrālā vērtība LVL 1352,00.
Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts
UNESCO Bioloģiskās daudzveidības gada ietvaros organizē
pasākumu "Zaļā laboratorija Balvos" 21.maijā pie Balvu
muižas.
Aktivitātes laikā apmeklētāji varēs iejusties biologa ādā, pētot
dzīvo dabu kopā ar DU Sistemātiskās bioloģijas institūta
pētniekiem, vērot zinātniekā aprīkojuma demonstrējumus un
klausīties biologu stāstos par ekspedīcijās piedzīvoto. Aktivitātes
mazie apmeklētāji varēs piedalīties izglītojošās spēlēs un saņemt
balviņas. Vidusskolu jaunieši, kurus interesē studijas bioloģijā
varēs saņemt informāciju par studiju iespējām DU.
Balvu Mākslas skolā katru dienu no plkst.14.00 līdz 18.00 notiks
bezmaksas konsultācijas tiem, kuri vēlas mācīties Mākslas skolā.
Iestājpārbaudījumi 21. maijā plkst.15.00. Sīkāka informācija:
29157234; 29137849.
Balvu novada iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss, ir aicināti saņemt Latvijas Sarkanā Krusta Eiropas pakas
par aprīļa mēnesi: Balvu pilsētā - Raiņa ielā 52 vai Skolas ielā
54, vai savās pagastu pārvaldēs.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
2.maijā plkst.12.00 Starpnovadu koru skate Balvu muižas koncertzālē.
2.maijā plkst 21.00 Deju vakars – kafejnīca. Spēlē grupa „Otto”. Darbosies bufete. Ir iespēja
rezervēt galdiņu. Ieejas maksa Ls 26.maijā plkst.13.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Starpnovadu koru atlases
skate Balvu muižas koncertzālē.
6.maijā plkst.17.00 Kinobusiņa filmas „Graustu miljonārs” demonstrēšana.
7. maijā plkst. 19.00 Eksotisko deju koncerts- muzikālā pasaka ,,Maģiskais tauriņš,,. Programmā
klasiskā vēderdeja, modernā vēderdeja, amerikāņu tribal stila vēderdeja, komiskā deja, čigānu
deja. Pasākumā piedalās Gulbenes deju studija,,Kalla,, Gulbenes studija,,Džamila,, īpašā viešņa
Latvijas tribal, vēderdeju stila zvaigzne Elīna. Ieejas maksa Ls 19.maijs - Mātes diena – plkst.15.00 Litenes dramatiskā kolektīva izrāde. Aivars Banka ,,Barona
Bundula atgriešanās,,. Kriminālkomēdija 2 cēlienos. Ieeja bez maksas.
14.maijā plkst.16.00 Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts – X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku ieskaņas koncerts. Viesi – Tautu deju kolektīvi ,,Vadži”, ,,Jumalēni”, ,, Oira”, ,,
Dziguči” no Rēzeknes novada. Pēc pasākuma diskotēka bērniem, tīņiem, jauniešiem .
Balvu pagasts
Tautas namā Naudaskalnā 1. maijā plkst.22.00 Pavasara balle. Spēlē grupa “Ceļā” (Artūrs
Jauntēvs). Ieejas maksa no 22.00- 1.00 Ls, pēc 23.00 - 1.50 Ls
Briežuciema pagasts
9. maijā plkst. 15.00 Etnogrāfiskais ansamblis aicina visus piebiedroties Maija dziedājumiem pie
pagasta krucifiksiem. (etnogrāfiskais ansamblis dzied pie krusta Dukuļevā).
15. maijā plkst.14.00 Bērnības svētki. Plkst. 22.00 Patrioti LG aicina uz koncertballi.
Kubulu pagasts
3.maijā no pulksten 22 līdz 3.00 deju pasākums “Kubulu šlāgernakts”. Piedalās Vēja Runa (Rīga),
Rolise (Gulbene), Otto (Balvi). Starplaikos katras grupas minikonkurss ar balvām, noslēgumā Dj
Edžus. Darbosies kafejnīca. Ieejas maksa Ls 2.
8.maijā 10 gadu jubilejas pasākums-12 stundu deju maratons ,,Naac un tusee!”.
Tilžas pagasts
8.maijā Tilžā būs balle. Spēlēs “Ainārs”no Ludzas.
9.maijā Mātes dienai veltīts koncerts.

Vīksnas pagasts

Lazdulejas pagasts
No 10.-17.maijam izstāde “Mans hobijs”
Krišjāņu pagasts
14.maijā plkst.19.00 Stradu pagasta pašdarbnieku koncerts. Plkst.22.00 Balle, spēlē “Ainārs” no
Ludzas.

Top jauni objekti

Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskā pārvalde informē, ka Balvos notiek vairāki
labiekārtošanas darbi.

Pilsētas centrālajā skvērā tiek
ierīkots laukuma apgaismojums. Jau iemontēti gaismas
ķermeņi, kuru stari apmēram
divu metru augstumā satiksies laukuma centrā. Darbi tiek
veikti, lai vasaras laikā skvērā
būtu nodrošināts apgaismojums. Šos darbus darbus veic
SIA „RĪTS R”. Darbu izpildes
termiņš - 4.maijs.
Pie Balvu Amatniecības vidusskolas, noslēdzot sadarbības
līgumu ar Latvijas Futbola
federāciju, tiek sagatavota
„MiniPitch” futbola laukuma pamatne. Sadarbības nosacījumi – pašvaldībai par
saviem finanšu līdzekļiem
jāsagatavo laukuma pamatne,
savukārt
Latvijas Futbola
federācija nodrošina sintētiskā
seguma klājumu un ap lauReģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Top futbola laukuma pamatne. Šāda veida futbola laukumi ir populāri daudzās Eiropas valstīs. Tagad šāds moderns laukums ar sintētisku segumu būs arī Balvos. Vasarā
te varēs spēlēt futbolu, bet ziemā – hokeju.
kumu esošo bortu uzstādīšanu.
Laukuma vizuālo izskatu var
apskatīties Latvijas Futbola
federācijas mājas lapā, darbus
veic SIA „ŽAUGUPE”, darbu
izpilde - 7.maijs. Laukumā
varēs spēlēt ne tikai futbolu.
Ziemas mēnešos te varēs uz-
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Tirāža: 5000
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liet ledu un spēlēt hokeju.
Darbi risinās arī pie bērnudārza
„Sienāzītis” Te tiek izveidots
bērnu rotaļu laukums, daļēji
nomainot vecās bērnu rotaļu
iekārtas, darbu izpildes termiņš
ir 18.jūnijs.

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