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Iedegas ugunis Balvu lielajā eglē

Adventa laikam…

Adventes pirmajā svētdienā
tradicionāli tika iedegtas ugunis lielajā eglē Balvu Kultūras un
atpūtas centra laukumā. Kuplā
pulkā sanākušos mazos un lielos
balveniešus rotaļās veda Lācis,
Sienāzis, Vārnas kungs. Viņiem
pievienojās arī Ziemassvētku
vecītis.
Novada
Domes
vārdā
mierīgu un pārdomām bagātu
Ziemassvētku gaidīšanas laiku
vēlēja deputāts Aigars Pušpurs.
Pasākuma laikā pie krāšņās egles
varēja sildīties ejot rotaļās, dzerot
tēju un garšojot piparkūkas.

Ziemassvētku gaidīšanas laika nosaukums cēlies no latīņu valodas
vārda adventus un nozīmē „atnākšana”. Ar pirmo adventi sākas ne tikai
Ziemassvētku laiks, kas ilgst līdz 6. janvārim – Zvaigznes jeb Triju Ķēniņu
dienai-, bet arī kristīgās baznīcas jaunais gads. Tas ir sagatavošanās laiks
Kristus dzimšanas svētkiem. Neiztrūkstošs Adventa simbols ir vainags,
kura apļa forma atgādina par nerimtīgo gada ritējumu. Parasti to veido
no mūžzaļajiem augiem, kas liecina par mūžīgo dzīvību. Mūsdienās
ierasts Adventa vainagu veidot arī no citiem dažādiem materiāliem. Tā
kā Advents ilgst četras nedēļas, tajā ir četras sveces. Arī sveču simbolika ir
daudznozīmīga – tās simbolizē eņģeļus, praviešus, ganus un Bētlemi. Katru Adventa svētdienu tiek iedegts par vienu sveci vairāk. Šis rituāls palīdz
saprast to, ka Dievs cilvēkam atklājas pamazām, ka Viņa iepazīšana ir
bezgalīgs ceļš, kurā vienmēr ir daudz neapjausta, un ka vispilnīgākā Dieva
atklāšanās ir Viņa Dēls Jēzus Kristus. Adventa laikā mēs vairāk pievēršamies
savai garīgajai izaugsmei.
Tāpat kā grāmatu plauktam sakrājas putekļi un ir vajadzīga tīrīšana,
tāpat arī cilvēkam šai laikā vajadzētu pārdomāt visu nepareizo, kas
uzkrājies, un izstāstīt to lūgšanā Dievam. Tikai tad, kad ir sagatavotas mūsu
sirdis un mājas, var sākties īsti svētki – tādi, kas atstās dvēselē nedziestošu
prieku.

26.novembrī Tilžas bibliotēkā
pulcējās apmeklētāji, kas vēlējās
radoši darboties, lai izveidotu
savu Adventa vainagu. Darbnīcu
apmeklēja 11 cilvēki un tika izveidoti Adventa vainagi. Pārsvarā
vainagi tika veidoti par pamatu

Tapusi jauna piemiņas vieta
Grīvas mežos kritušajiem
„Šodien esam šeit, lai atcerētos
tos, kuri atdevuši savas dzīvības
kaut kādu ideju, kaut kādu mērķu
vārdā tieši šeit Grīvas mežos. Latvijai ir bijuši grūti laiki. Pirms 70
gadiem, kad lielvaras dalīja pasauli, mēs bijām pa vidu - gan vienā
armijā, gan otrā armijā. Un daudzi
no viņiem atdeva savu dzīvību”, ar
šādiem vārdiem un klusuma brīdi,
pieminot tos, kuri gājuši bojā pirms daudziem gadu desmitiem
un nesenajā Zolitūdes traģēdijā
cietušajiem un bojāgājušajiem,
AS
„Latvijas
Valsts
meži”
Ziemeļlatgales mežsaimniecības
izpilddirektors Viktors Reblis
27.novembrī atklāja piemiņas
zīmi Grīvas mežos kritušajiem.
Piemiņas
zīmes
atklāšanā
piedalījās arī Baltinavas Domes
priekšsēdētāja Lidija Siliņa, kura
uzsvēra, ka mums katram jāpatur
atmiņā tie, kuri cīnījušies par savas
dzimtenes brīvību.

Uzraksts, kurš saglabājies no 1945.
gada. Purvsaliņas Tilžas novada
nacionālo partizānu mītnes
Pasākuma laikā tika apskatītas
partizānu mītnes Grīvas mežos,
Meiteņu kalniņš, kā arī atklāts Numernes skatu tornis dabas parkā
„Nurmenes valnis”, kurš tapis
pateicoties Dabas aizsardzības
pārvaldes realizētajam projektam.

ņemot pamatni aptītu ar sūnām.
Taču bija arī neparastāki risinājumi,
piemēram, pamatne no sizāla vai
arī no gofrētā iesaiņojuma papīra.
Paldies visiem, kas dalījās savās
idejās ar citiem!

Par projektiem mājražošanai un augkopības attīstībai
Biedrība
„Balvu
rajona
partnerība” izsludinājusi atklāta
konkursa
projektu
iesniegumu
pieņemšanas
3.kārtu
mājražotājiem Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam
pasākuma “Vietējās attīstības
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās
vietējās
attīstības
stratēģijas
ieviešanai. Lai informētu iedzīvotājus un mudinātu viņus iesniegt
projektus, Balvos 4.decembrī
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes zālē
notika seminārs.
Seminārā informāciju sniedza biedrības „Balvu rajona
partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone, Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vecākā
referente Nora Boka un Pārtikas
Veterinārā dienesta Ziemeļlatgales
pārvaldes inspektore Dace Alsiņa.
Tas bija informatīvais seminārs
par projektu iesniegumu Lauku

attīstības programmas 2007.2013.gadam 4. ass 411. pasākuma
„Konkurētspējas
veicināšana
vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros
šādām aktivitātēm un rīcībai:
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu
ražošanai un pirmapstrāde, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu
balstu sistēmu, žogu un žogu
balstu
iegāde,
uzstādīšana
un stādījumu ierīkošana” un
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai”.

Klausītājus
iepazīstināja
ar biedrības „Balvu rajona
partnerība” projektu vērtēšanas
kritērijiem un to atbilstību vietējai
attīstības stratēģijai. Speciālisti
atbildēja
uz
daudzajiem
jautājumiem.

Ar realizēto projektu iepazīstina
jaunais uzņēmējs Sandis Odumiņš
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Domes priekšsēdētāja sleja

Di-dancers apņēmības pilni

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs

Advente – pārdomu laiks

Advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tas ir pārdomu laiks
katram. Arī man. Protams, pārdomas galvenokārt saistītas ar situāciju
pasaulē, mūsu valstī un mūsu novadā. Un uzreiz nāk prātā doma – kad ir
slikti, cilvēks, neko nedomājot, izsaka savu neapmierinātību - cits raud,
kāds lamājas, vēl kāds visās nelaimēs vaino citus...
Arī runājot par situāciju mūsu valstī un izbraukšanām uz ārzemēm,
liekas, ka reti kurš salīdzina, kā ir pie mums un kā ir citur. Pasaulē ir tik
daudz nemieru pārņemtu vietu –Irāka un Irāna, Ēģipte, tagad Taizeme
un Ukraina. Katrai valstij un katrai tautai gribas dzīvot pēc iespējas labāk
un tas ir dabiski.
Arī mums šķiet, ka Anglijā vai Norvēģijā mēs varētu dzīvot labākkomfortablāk. Bet vai daudzi mēs nedzīvojam eiforijā? Šķietami iegūtais
labais, ko varam sasniegt svešās zemēs, ne vienmēr ir tas, par ko sapņo
cilvēks, braukdams prom no Latvijas.
Man bieži ir gadījies būt ārzemēs, cenšos dzīvi tur salīdzināt ar Latviju. Katru reizi, kad atgriežos mājās, savā dzimtajā zemē un savā dzimtajā
vietā, man šķiet, ka vislabāk ir te, kur esmu audzis un dzīvojis.
Protams, ir grūtas situācijas, kad jāmeklē risinājums. Bet vai nav tā, ka
viena no kļūdām ir mūsu vieglprātīgā attieksme pret dzīvi, un viena no
tās izpausmēm – kredīti. Negribu vainot nevienu cilvēku, bet, mainoties
iepriekšējai sistēmai, mēs neesam bijuši gatavi dzīvei jaunos apstākļos.
Tikai tagad daudzi sākam apzināties tās problēmas un riskus. Tas sakāms
arī par manis pieminētajiem kredītiem.
Taču gribas runāt par labo, par mūsu priekšrocībām šeit Latvijā.
Pirmkārt, tā ir mūsu brīvība, mūsu valsts. Salīdzinot ar iepriekšējiem laikiem, kad tika diktēts dzīvesveids, tagad pašiem jāizvēlas, ko un kā no
labā un sliktā mēs katrs varam paņemt.
Otra priekšrocība – mēs esam ģeogrāfiski labvēlīgā vietā – ne mums
plūdi, ne sausumi, ne zemestrīces, ne vulkāni. Mūsu kopīgā bagātība ir
ūdeņi, auglīgā zeme un meži.
Treškārt, atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm, kurās ir ļoti
multinacionāla sabiedrība, mūsu sabiedrību veido pamatnācija –
latvieši un citu tautību iedzīvotāji, kas pārsvarā ir no kaimiņu zemēm
un kuri daudzi šeit jau dzīvo vairākās paaudzēs. Pamatreliģija mums ir
kristietība. Ir svarīgi saglabāt mūsu nacionālo valsti, un tas daudzējādā
ziņā ir atkarīgs no mums pašiem. Ceru, ka arī pēc 20,50 un 100 gadiem
latviešiem būs sava valsts – Latvija, kur ikviens dzīvo labklājībā un mierā.

Virtuālais katalogs amatniekiem
Darbu uzsācis virtuālais katalogs amatniekiem www.orudi.
lv, kura idejas autori ir Balvu novada Briežuciema biedrība "Saulessvece" un Baltinavas novada
biedrība "Sukrums".
“Orūdi” ir vieta, kur savus
darbus var reklamēt jebkurš Latgales amatnieks. Laipni aicināti

virtuālajos apcirkņos - pirkt un
pārdot gribētāji!
Esam ceļa sākumposmā un
dzīvojam ar pārliecību, ka mūsu
e-katalogs nākotnē būs spēcīgs,
bagāts un pieprasīts. Ienāc, apskaties, iekāro, nopērc!
Papildus informācijai:
a i g a r s ke i ss @ i n b ox . l v,
mob.26423947
l o c m e l e s i l v i j a @ i n b ox . l v,
mob29170134

Notiks aizlūgums par bērnu veselību
Balvu teritoriālā invalīdu biedrība un māmiņu domubiedru grupa
„Esi aktīva!” 26.decembrī plkst.11.00 aicina uz dievkalpojumu Balvu
Romas katoļu baznīcā. Dievkalpojuma laikā notiks aizlūgums par bērnu
ar īpašām vajadzībām veselību un labdarības koncerts.

Sākas gatavošanās konkursam
"Mis un Misters Balvi"
30.novembrī Balvu Kultūras
un
atpūtas
centrā
notika
konkursa "Mis un Misters Balvi"
dalībnieku atlase. Konkursu rīko
Balvu Kultūras un Atpūtas centrs sadarbībā ar Balvu novada
Domi.
Vērtēšanas
komitejā
darbojās Gulbenes tērpu teātra
"Varavīksne" vadītāja Inese Buliņa,
Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne,
Balvu Amatniecības vidussko-

las sporta skolotāja Iluta Balule,
Balvu novada Domes deputāts
Juris Boldāns, Madonas novada
pašvaldības Kultūras nodaļas
vadītājs Jānis Kļaviņš, Mis Balvi
2010 titula īpašniece Anna Lauskiniece, pasākuma producents
Ivars Saide, konkursa horeogrāfs
Rolands Radionovs. Konkursa
"Mis un Misters Balvi" fināls notiks
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
2014.gada 8.februārī.

Balvu bērnu un jauniešu centra
mūsdienu deju studija Di-dancers
ir aktīvi uzsākusi deju sezonu.

Dejotājiem ir svarīgi piedalīties
un gūt pieredzi mūsdienu deju
sacensībās, tāpēc 16.novembrī
Ditas Niperes deju studijas 6
solisti un deju grupa Didancers
crew devās uz Rēzekni, kur jau
trešo gadu notika Mūsdienu deju
konkurss festivāls „Latgales kauss”.
Šogad pasākumā piedalījās Daugavpils, Rēzeknes, Rīgas, Maltas,
Jēkabpils, Balvu mūsdienu deju
grupas un individuālie dejotāji,
sacenšoties hip hop, housa un
streetdance šovu deju stilos.
Savā vecuma grupā
sešu
mūsdienu deju grupu konkurencē
2.vietu izcīnīja Di dancers crew
dejotāji. Panākumus guva solisti

vecuma grupā līdz 11 gadiem
- Evelīna Sirmace ieguva 1.vieta, Anna Elīza Buglova -2.vietu,
Katrīna Buglova –3. vietu.
Pēc gūtajiem panākumiem
dejotāji, enerģijas pilni, gatavojas
Latvijas
mūsdienu
deju čempionātam, kas notiks decembrī Rīgā, iestudē
deju
koncertiņu
uzvedumam
„Ziemassvētku
vecīša
meklējumos”, ir pieteikušies XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju ietvaros paredzētajam
Mūsdienu deju lieluzvedumam
un ar nepacietību gaida jaunās
deju zāles atklāšanu Balvu bērnu
un jauniešu centriņā.

Balvu novads iegūst 3.vietu Latvijā fizisko
aktivitāšu rīkošanā

No 7. līdz 13. oktobrim, visas
nedēļas garumā, Latvijas Tautas
sporta asociācija (LTSA) sadarbībā
ar Latvijas pilsētu un novadu
pašvaldībām organizēja Veselības
Nedēļu, kuras ietvaros visā Latvijas teritorijā notika dažādi fizisko
aktivitāšu pasākumi.
Apkopojot iegūtos rezultātus, noskaidrojās, ka starp
mazākajiem novadiem līdz 5000
iedzīvotājiem ar aktivitāti izcēlās
– Jaunpiebalga, Mērsrags un Ape.
Novados līdz 10000 iedzīvotāju –
Dagda, Ropaži, Iecava un Aloja.
Novados līdz 15000 iedzīvotāju –
Valka, Preiļi un Balvi. Kā arī pašos
lielākajos novados – Sigulda, Cēsis
un Gulbene. Aktīvākie dalībnieki
Skolu konkurencē – Pelēču pamatskola, Jaunsaules pamatskola
un Mežgaļu pamatskola.
Veselības
Nedēļa
tika
organizēta jau otro gadu, lai
parādītu, ka ir daudzi vienkārši
un visiem pieejami veidi, kā

ikdienā nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm, kas vērstas uz cilvēka
veselības uzlabošanu, piemēram,
soļošana, skriešana, nūjošana,
dažādas spēles, pārgājieni u.c.
aktivitātes. Veselības Nedēļas
mērķis ir pievērst uzmanību tam,
ka tieši regulāras fiziskās aktivitātes
ir vislētākais un efektīvākais veids,
kā novērst dažādas slimības, it īpaši
šī brīža ekonomiskajos apstākļos.
Veselības Nedēļa tiek rīkota starptautiska projekta „Move” ietvaros.
Projekta mērķis ir līdz 2020. gadam iesaistīt 100 miljonus Eiropas
iedzīvotāju fiziskās aktivitātēs. To
plānots sasniegt, sadarbojoties ar
valsts mēroga organizācijām, kas
savukārt koordinētu un veicinātu
pašvaldību rīkotas aktivitātes
savu valstu ietvaros. Koordinējošā
organizācija Latvijā ir Latvijas Tautas Sporta Asociācija (LTSA).
Šogad Veselības Nedēļas koordinatori no vairāk kā 50 Latvijas
pašvaldībām, novadiem, pilsētām,

skolām un sporta organizācijām
piedāvāja visdažādākās fiziskās
aktivitātes atbilstoši visiem vecumiem un fiziskajām spējām. Kā,
piemēram, akcija „Katram vienu
kilometru” kuras ietvaros visi novada iedzīvotāji aicināti veikt sev
vēlamu distanci skrienot, nūjojot
vai vienkārši soļojot. Veselības
Nedēļas laikā visā Latvijā kopā
šogad veikti vairāk kā 8000 km,
kas salīdzinājumam ir kā aiziet no
Rīgas līdz Lisabonai un atpakaļ.
Papildus aktivitātēs veikti 112181
lēcieni ar lecamauklu, uzkāpti
128151 pakāpieni, 2219 reizes
dalībnieki pievilkušies pie stieņa
un veikti 21034 vēderpreses
vingrinājumi. Veselības Nedēļā
Latvijā piedalījās apm. 25 tūkstoši
iedzīvotāji. Jāpiemin, ka Eiropā
šīs nedēļas laikā pasākumus
organizēja vairāk nekā 1000 organizatoru. LTSA saka lielu paldies
visiem nedēļas dalībniekiem un
organizatoriem.

Latgales uzņēmējdarbības centrs konsultē uzņēmējus

Mūsu uzņēmēji
Kopš savas darbības sākšanas šī
gada 1.martā, Latgales plānošanas
reģiona Latgales uzņēmējdarbības
centrs
(LUC)
ir
intensīvi
strādājis, organizējot dažādus
pasākumus
un
konsultējot
topošos un esošos uzņēmējus.
Par uzņēmējdarbības sākšanu
LUC speciālisti ir konsultējuši
186, bet par uzņēmējdarbības
attīstību, pārstrukturēšanu un
dažādošanu - 118 personas.
Septiņos gadījumos konsultācijas
sniegtas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras
atrašanai
un
attīstībai.
Lursoft veiktajā pētījumā
konstatēts – lai arī krīzes iespaidā
Latgalē reģistrēto uzņēmumu
skaits sarucis par 12,64%, noslīdot
no 14 061 2009.gadā līdz 12
284 2010.gadā, kopējās tendences reģionā uzņēmējdarbībā
ir pozitīvas. Par to liecina arī
veiksmīgā
atkopšanās
jau
nākamajā gadā pēc krituma, kad
Latgalē reģistrēto uzņēmumu
kopējais skaits pieaudzis par
20,96%. Arī 2012.gadā Latgalē
reģistrēto uzņēmumu kopējais
skaits turpinājis pieaugt, un tas
sasniedzis jau 15 579. Jāpiebilst,
ka liela daļa no pēdējos gados
reģiona
reģistrētajiem
uzņēmumiem ir arī mazkapitāla
SIA. Pēc Lursoft pētījuma da-

tiem kopš 2010.gada maija
Latgalē reģistrētas jau 1 624 SIA ar
samazinātu pamatkapitālu.
Patlaban
viens
no
veiksmīgākajiem biznesa veidiem
laukos ir nelielas pārtikas ražotnes,
atzīst Latgales uzņēmējdarbības
centra (LUC) vadītājs Vladislavs
Stankevičs. Tādu ir visai daudz un
tās pietiekami veiksmīgi strādā
gan eksportam, gan vietējam tirgum. Starp šiem cilvēkiem nereti ir
arī tādi, kas ar savām tehnoloģijām
un nopelnīto naudu ir atbraukuši
atpakaļ no ārzemēm uz mājām
un pietiekami veiksmīgi strādā.
Ja salīdzina uzņēmējdarbības
situāciju, piemēram, 2010.gadā un
tagad, tā ir uzlabojusies. Aizvien
vairāk cilvēku strādā uz ārējo tirgu,
veidojot mazas ražotnes. Diezgan
aktīvi patlaban ir arī mājražotāji.
Lielā mērā pateicoties Latgales
plānošanas reģiona aktivitātēm
tūrisma jomā, šovasar labi gājis arī
šajā jomā strādājošajiem tūrisma
uzņēmumiem.
No novembra otrās puses LUC Latgales pašvaldībās
organizē jauniešu motivācijas
pasākumu ciklu - „Latgales biznesa mēnesis”. Tā ietvaros Latgales
jaunieši interaktīvā formā tiek
informēti par uzņēmējdarbības
attīstības iespējām un atbalsta
mehānismiem, kas ir pieejami patlaban un būs pieejami turpmāk.
Informatīvajos
pasākumos
veiksmīgajā
uzņēmējdarbības
pieredzē ar jauniešiem dalās
gan pieredzējušie, gan arī jaunie

uzņēmēji.
2.decembrī Latgales biznesa mēneša pasākumi notika
Viļānos, 3.decembrī - Krāslavā,
4.decembrī – Balvos. 5.decembrī
– Ludzā, 6.decembrī – Daugavpilī,
9.decembrī – Līvānos, bet
10.decembrī – Rēzeknes novadā.
12.decembrī Daugavpilī aktīvākie
un motivētākie jaunieši būs
aicināti piedalīties Latgales biznesa mēneša noslēguma pasākumā,
kura gaitā arī tiks apmeklēta viena no modernākajām ražotnēm
Latgalē.
No 26.līdz 29.novembrim
LUC organizē Latgales uzņēmēju
vizīti Polijā - Krakovā un Mazpolijas reģionā. Vizītes gaitā ir plānota
tikšanās ar Polijas uzņēmējiem, kas
varētu būt ieinteresēti sadarbībā
ar Latgales uzņēmējiem.
LUC sniedz konsultācijas par
ES fondu un Latvijas Hipotēku
un zemes bankas programmu
pieejamību, tai skaitā par pieteikumu sagatavošana finansējuma
saņemšanai; organizē motivācijas
un
apmācības
pasākumus;
konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu un portāla
www.latvija.lv efektīvu lietošanu; konsultācijas par dažādu
institūciju pakalpojumiem, par
risinājumu meklēšanu „birokrātijas” problēmsituācijās; sniedz
konsultatīvu atbalstu piemērotu
industriālo
zonu
atrašanā
potenciāliem investoriem un
uzņēmējiem, kā arī dažādas citas
konsultācijas.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 5.decembris
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 14.novembra
lēmumu (prot. Nr.18, 105.§)

3.

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 14.novembra
lēmumam (prot. Nr.18, 105.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 14.novembrī

Balvos

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr.51/2013

GROZĪJUMI 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.
Izteikt Noteikumu 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā „9.2.Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”;”
2.
Papildināt Noteikumu 9.punktu ar 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.5. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”;”
3.
Svītrot Noteikumu 9.11., 11.4., 11.9., 11.13. un 112.3.4.apakšpunktu;
4.
Aizstāt Noteikumu 9.13. apakšpunktā vārdus „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”
ar vārdiem „ZAAO”;
5.
Papildināt Noteikumu 9.2 punktu ar 9.24. un 9.25. apakšpunktiem šādā redakcijā:
„9.24. biedrībā „Eiroreģions „Ezeru zeme””;
9.25. biedrībā „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”.
6.
Papildināt Noteikumu 11.punktu ar 11.17. un 11.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.17. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju 2 locekļu sastāvā;
11.18. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju 8 locekļu sastāvā.”
7.
Papildināt Noteikumu 18.punktu ar 18.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„18.5.1 apstiprina pašvaldības iestāžu ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes tekošajam gadam un to grozījumus;”
8.
Aizstāt Noteikumu 19.punktā vārdus „Grāmatvedības nodaļas” ar vārdiem „Centralizētās grāmatvedības”;
9.
Svītrot Noteikumu 20., 21. un 88. punktu.
10. Aizstāt Noteikumu 22.punktā vārdus „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu” ar vārdiem „Balvu
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”;
11.
Svītrot Noteikumu 50.punktā vārdus „vai viņa vietnieks”.
12. Svītrot noteikumu 86.punktā vārdu „atklāti”.
13. Aizstāt Noteikumu 94.punktā vārdus „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai” ar vārdiem
„Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”;
14. Aizstāt Noteikumu 96.punktā vārdus „Domes priekšsēdētājam vienu reizi nedēļā ir iedzīvotāju
pieņemšanas laiks - trešdienās no plkst.9.00. līdz 17.00., priekšsēdētāja vietniekam - pirmdienās no 9.00 – 17.00.” ar
vārdiem „Domes priekšsēdētājam vienu reizi nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst.9.00. līdz
17.00., priekšsēdētāja vietniekam - otrdienās no plkst.9.00 – 17.00.”.
15. Aizstāt Noteikumu 105.punktā skaitli „105” ar skaitli „104”;
16. Papildināt Noteikumu 112.3.apakšpunktu ar 112.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„112.3.5. Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas komisija.”
17.
Izteikt Noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
18. Izteikt Noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
19. Izteikt Noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.51/2013 „Grozījumi 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Noteikumi groza Balvu novada pašvaldības nolikumu. Tākā tiek likvidēts
izpilddirektora vietnieka amats, četras komisijas un divas komisijas
izveidotas, izmainās pašvaldības pārvaldes struktūra. Tiek mainīts Domes
vadības iedzīvotāju pieņemšanas laiks un ir notikušas arī izmaiņas likumā
„Par pašvaldībām”.
Ir arī mainījušies atsevišku uzņēmumu un institūciju nosaukumi.
Minētās izmaiņas arī ir atspoguļotas saistošajos noteikumos.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Nolikumam ir jāatspoguļo pašvaldības pārvaldes struktūra.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētājs

1.pielikums
Balvu novada domes 2013.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 51/2013
Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”

Balvu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma
D O M E
S

Tautsaimniecības un
vides komiteja

Izglītības, kultūras un
sporta komiteja

Finanšu
komiteja

K O M I S I J A S

Vēlēšanu komisija
Administratīvā
komisija

Pašvaldības īpašumu
privatizācijas un
atsavināšanas komisija

Interešu izglītības
programmu
izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales
komisija

Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija

Pieaugušo neformālās
izglītības licencēšanas
komisija

Būvju pieņemšanas
ekspluatācijā komisija
Zemes komisija

Nr.28/2013

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkt,
43.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Civilās aizsardzības
komisija

Ētikas
komisija
Dzīvokļu komisija

2.pielikums
Balvu novada domes 2013.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.51/2013
Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”

BALVU NOVADA IESTĀŽU UN AĢENTŪRU PAKĻAUTĪBA
Izpilddirektors

Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Balvu novada
pašvaldība
(Domes administrācija)

P/a
“SAN – TEX”

Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļa
Balvu novada
pašvaldības policija

Balvu novada
bāriņtiesa

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde

Balvu novada
pašvaldības
„Pansionāts
„Balvi””

Balvu novada
pašvaldības
Būvvalde

Izglītības iestādes

Balvu pagasta
pārvalde

Bērzkalnes
pagasta pārvalde

Bērzpils pagasta
pārvalde

Briežuciema
pagasta pārvalde

Krišjāņu pagasta
pārvalde

Kubulu pagasta
pārvalde

Lazdulejas
pagasta pārvalde

Tilžas pagasta
pārvalde

Vectilžas pagasta
pārvalde

Vīksnas pagasta
pārvalde

Tautas nami,
Kultūras nami
Balvi centrālā bibliotēka
ar filiālēm
Balvu novada muzejs
Balvu sporta centrs
Kultūrizglītības iestādes

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Balvu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu
struktūrshēma

1.
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par tirdzniecību
publiskajās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1.punkta tabulā vārdu „Ls” ar vārdu „euro”;
1.2. aizstāt 2.1.1.1., 2.1.2.2., 2.1.3.1., un 2.1.3.4. apakšpunktos skaitli „3,00” ar skaiti „4,27”;
1.3. aizstāt 2.1.1.2. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „14,23”;
1.4. aizstāt 2.1.1.3. un 2.1.3.3.apakšpunktos skaitli „5,00” ar skaiti „7,11”;
1.5. aizstāt 2.1.2.1. un 2.1.2.4. apakšpunktos skaiti „0,50” ar skaitli „0,71”;
1.6. aizstāt 2.1.2.3. apkšpunktā skaitli „1,00” ar skaitli „1,42”;
1.7. aizstāt 2.1.3.2. apakšpunktā skaitli „30,00” ar skaitli „42,69”;
1.8. aizstāt 2.1.4.1. un 2.1.4.4. apakšpunktos skaitli „25,00” ar skaitli „35,57”;
1.9. aizstāt 2.1.4.2. apakšpunktā skaitli „130,00” ar skaitli „184,97”;
1.10. aizstāt 2.1.4.3. apakšpunktā skaitli „35,00” ar skaitli „49,80”

IZPILDDIREKTORS

3.pielikums
Balvu novada domes 2013.gada 14.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.512013
Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības
nolikums”

Vispārējā un juridiskā nodaļa

Sabiedrisko attiecību un
informācijas tehnoloģiju
nodaļa

IESTĀDES
SAIMNIECISKAJĀ
JOMĀ

IESTĀDES

Finanšu un attīstības
nodaļa
Centralizētā grāmatvedība

10 Pagastu pārvaldes
VADĪTĀJS

Īpašumu apsaimniekošanas
un tehniskā nodrošinājuma
nodaļa

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
A.Kazinovskis

Administratīvo aktu
strīdu komisija

A.Kazinovskis

A.Kazinovskis

Balvos

Pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas komisija

Domes priekšsēdētājs

GROZĪJUMI 2010.GADA 25.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.4
„PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKAJĀS VIETĀS UN PAR PAŠVALDĪBAS
NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS BALVU NOVADĀ”

Domes priekšsēdētājs

Tautsaimniecības un
vides komitejas
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Sociālā un veselības
aprūpes jautājumu
komiteja

Pirmpirkuma tiesību
izvērtēšanas komisija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2.

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 33.§)

2013.gada 10.oktobrī

A.Kazinovskis

Patstāvīgā iepirkumu
komisija

Pielikumā:
1.
Shēma „Balvu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma” uz 1 lapas.
2.
Shēma „Balvu novada iestāžu un aģentūru pakļautība” uz 1 lapas.
3.
Shēma „Balvu novada pašvaldības un pagastu pārvalžu struktūrshēma” uz 1 lapas.
Domes priekšsēdētājs

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Domes priekšsēdētājs

darbinieki

darbinieki

.........
A.Kazinovskis

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

4.

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 5.decembris

Par svarīgāko turpmākajos gados - Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
arī Balvos tikās ar Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra Gulbenes, Alūksnes un Balvu
nodaļu lauku attīstības konsultantiem. Mūsu novadā ministrei bija
saruna ar Balvu novada Domes
priekšsēdētaju Andri Kazinovski.

novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis un Eiropas
Parlamenta deputāte Sandra
Kalniete. Viņa atklāja, ka Eiropas
Parlamenta plenārsēdē galējā
redakcijā ir apstiprināta Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP)
reforma, kura nosaka vadlīnijas,
pēc kurām turpmākos gadus Eiropas zemnieki varēs saņemt
atbalstu. Latvijai KLP reforma ir
ļoti svarīga, jo tā paredz, ka Latvijai atvēlētie līdzekļi pieaugs par
50%, kamēr citām dalībvalstīm
lauksaimniecībai
atvēlētais
budžets tiks samazināts. Tāpat

svarīgi, ka turpmāk lielāks
tiešais atbalsts tiks sniegts tieši
ražojošajiem zemniekiem, lai
Eiropas lauksaimniecība kļūtu
konkurētspējīgāka
pasaules
līmenī.

LAD Austrumlatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
AigarsPuncuļs, LAD Ziemeļaustrumu reģionālās pārvaldes vadītājas
vietniece Elita Mozule, vadītāja Saulcerīte Indričeva un LAD sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža

Zemkopības ministrijas speciālistei
Inetai Stabulniecei bija atbildes uz
visiem jautājumiem

Savukārt piektdien L. Straujuma Balvos piedalījās Zemkopības
ministrijas organizētajā konferencē lauksaimniekiem Balvu
kultūras un atpūtas centrā. Konferences darbu vadīja Valsts Lauku
tīkla Sekretariāta vadītājs Edgars
Linde, tajā uzrunas teica Balvu
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
Pagājušā piektdiena- 22. novembris – Balvos bija lauksaimnieku diena. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma Balvos
piedalījās Zemkopības ministrijas
organizētajā konferencē lauksaimniekiem „Esi informēts un
ražo laukos”, kurā piedalīties tika
aicināti Latgales lauksaimnieki un
citi interesenti. Balvu kultūras un
atpūtas centra zāle bija pārpildīta
un tik tikko spēja uzņemt visus,
kuri vēlējās dzirdēt aktuālāko par
lauksaimniecības nozari.

Konferencē
lauksaimniekiem tika sniegta informācija par
tiešajiem maksājumiem 2014.
un 2015. gadā, Lauku attīstības
programmas mērķiem un ES un
valsts atbalstu lauksaimniecībai
no 2014. līdz 2020. gadam, kā arī
vietējo lauku teritoriju attīstības
iespējām.

Pirms konferences, ceturtdien,
Zemkopības
ministre
Laimdota Straujuma devās uz
Ziemeļaustrumvidzemi un Latgali, lai apmeklētu šā reģiona
zemnieku saimniecības un tiktos
ar lauksaimniekiem. Laimdota
Straujuma apmeklēja zemnieku
saimniecību „Skudras” Gulbenes
novada Litenes pagastā, zemnieku
saimniecību
„Kotiņi”
Viļakas novada Šķilbēnu pagastā,
zemnieku saimniecību „Rūķīši”
Rugāju novada Rugāju pagastā, kā

Lauku un lauksaimniecības lomu novadā akcentēja Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis

Gūst pieredzi par rehabilitācijas iespējām bērniem ar īpašām vajadzībām
Balvu
teritoriālā
invalīdu
biedrības un Balvu novada
pašvaldības
pārstāvji,
pateicoties Balvu novada Domes
finansiālajam
atbalstam,
20.novembrī organizēja braucienu uz Liepājas biedrību
„Dižvanagi”, lai gūtu pieredzi par
dažādām rehabilitācijas iespējām
bērniem ar invaliditāti. Braucienā
piedalījās
biedrības
vadītājs
Staņislavs
Cibulis,
biedrības
stratēģijas administratīvais vadītājs
Reinis Linde, Sociālā dienesta
darbinieks darbam ar ģimeni un
bērniem, deputāts Dmitrijs Usins,
māmiņu domubiedru grupas „Esi
aktīva!” vadītāja Marija Duļbinska
un 2 šīs grupas māmiņas.
Biedrības „Dižavnagi” vadītāja
Ilze Durņeva, SIA „Liepājas
reģionālās slimnīcas” ārste, pediatre Jūlija Cīrule-Galūza un Kanisterapijas vadītājs Ingars Gudermanis laipni uzņēma viesus no
Balviem un pastāstīja par savu
pieredzi, biedrības ikdienas darbu. I.Durņeva atklāja, ka biedrība
ir izveidojusies no mazumiņa.
Viss sācies ar aktivitātēm pašas
mājās, tikai vēlāk radusies doma
par neatkarīgas organizācijas izveidi, šobrīd tajā aktīvi darbojas

25 māmiņas. Biedrība, sadarbojoties ar slimnīcu, Sociālo dienestu,
tāpat arī ar pašvaldību, piedāvā
vairākas atbalsta programmas
bērniem ar invaliditāti un viņu
vecākiem – Kanisterapiju, Paliatīvo
aprūpi, Mājas Neirorehabilitācijas
programmu, Mini Zoo, kā arī
regulāri organizē vecāku atbalsta
grupu tikšanās.
Brauciena vadītājs Reinis Linde
atzina, ka Liepājā gūta milzīga

pieredze
par
Kanisterapijas,
Neirorehabilitācijas programmas
pielietošanu bērnu dziedināšanā.
„Ja mums izdotos rehabilitācijas
programmas attīstīt tādā līmenī
kā tas ir izdevies „Dižvanagiem”,
tad tas noteikti ļautu būtiski
uzlabot veselību arī mūsu novada
bērniem ar invaliditāti. Diemžēl
Balvu novadā par šīm lietām
nerunā, bet tas ir jāsāk, jāsāk
palīdzēt un atbalstīt tās ģimenes,

kurās aug bērni ar invaliditāti. Šī
iemesla dēļ sadarbība ar biedrību
„Dižvanagi” noteikti turpināsies.”
teica R.Linde.
Balstoties uz sadarbību ar
māmiņu domubiedru grupu, Balvu teritoriālajai invalīdu biedrībai
ir nosprausts mērķis veidot nelielu atbalsta centru māmiņām,
kuru bērni ir ar funkcionāliem
un smadzeņu darbības traucējumiem, organizēt ārstes J.
Cīrules - Galūzas lekciju ciklu par
Neirorehabilitācijas programmu
mājas apstākļos un Kanisterapiju, sadarbībā ar I.Gudermani
attīstīt Kanisterapijas pieejamību
mūsu novadā, kā arī organizēt
psihoanalītisko apmācību bērnu
māmiņām.
Paliatīvā aprūpe ir visaptveroša
(no bioloģiskā, psiholoģiskā,
sociālā, garīgā aspekta) to cilvēku
aprūpe, kuru slimības vairs nav
radikāli izārstējamas. Tās mērķis
ir nodrošināt pacientiem un viņu
ģimenēm maksimāli labu dzīves
kvalitāti esošajā situācijā. Paliatīvās
aprūpes pamatelementi ir agrīna
sāpju diagnostika, ārstēšana un
rehabilitācija.
Kanisterapija nozīmē dziedināšanu saskarsmē ar speciāli

piemeklētiem un apmācītiem
suņiem – viņiem ir jābūt mierīgiem,
līdzsvarotiem, ar labu raksturu un
augstu intelektu, paklausīgiem.
Kanisterapija palīdz psiholoģisku,
fizisku, emocionālu un saskarsmes problēmu gadījumā.
“Mājas
Neirorehabilitācijas
programmas” īstenošanas pamatā
ir vecāku izpratne par bērna
veselības stāvokli un motivācija
pašiem katru dienu ar bērnu
strādāt, lai to uzlabotu. Tādēļ
bērnu vecāki apgūst teorētiskas
un praktiskas zināšanas par bērna
nervu sistēmu, tās problēmām un
iespējām pašiem veicināt bērna
attīstību.
Atbalstīt Balvu novada bērnus
ar invaliditāti un viņu vecākus
iespējams ziedojot:
Balvu
teritoriālā
invalīdu
biedrība
40008017698
Raiņa iela 52, Balvi, LV-4501
A/S „Citadele banka”
LV84PARX0002731540015
Norāde: māmiņu domubiedru grupai „Esi aktīva!”
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5.

Balveniete Ilona Džigure – labākā sociālā darbiniece Latvijā
Piektdien, 22.novembī, labklājības ministre Ilze Viņķele
svinīgā ceremonijā apbalvoja
labākās sociālās darbinieces
Latvijā - pirmās vietas laureāti Ilonu Džiguri no Balviem, otrās vietas
ieguvēju Ingu Ābiķi no Ventspils
un Sandru Darkevicu no Rīgas,
kura ierindojās trešajā vietā.
Pirmās vietas ieguvēja Ilona
Džigure ir Balvu novada domes
Dzīvokļu
komisijas
locekle,
kura palīdz risināt Balvu novada
iedzīvotāju
dzīvojamo
telpu

jautājumus. Viņa arī atbildīgi
vada nakts patversmes darbu Balvos, kā arī pašas izstrādāto projektu „Dažādu mazākumtautību
un sociālo grupu integrācijas
un dzimumu līdztiesības skola", kura laikā Balvu pilsētas
dažādu tautību un sociālo
grupu iedzīvotājiem organizē
izglītojošus pasākumus, veidojot
dialogu ar valsts un pašvaldības
institūciju amatpersonām. Projekta laikā izveidota Balvu dažādu
tautību kopiena „Smaids", kurā
savu interešu aizstāvībai darbojas

dažādu tautību sievietes.
Labklājības ministrija (LM)
šogad pirmo reizi izsludināja
konkursu „Labākais sociālais
darbinieks Latvijā", kurā tika pieteikti 49 pretendenti no visas
Latvijas. Konkursā piedalījāss gan
pašvaldību sociālo dienestu, gan
dažādu sociālo pakalpojumu
sniedzēju iestāžu darbinieki, tai
skaitā arī struktūrvienību vadītāji.
Iesniegtās anketas vērtēja un
uzvarētājus noteica LM, Sociālo
darbinieku
biedrības,
Latvi-

jas Pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienības un Latvijas Profesionālo sociālā darba
speciālistu asociācijas izveidota
žūrija.
Laureātes balvās saņēma
skaistumkopšanas
procedūras,
SPA, vakariņas un nakšņošanu
viesnīcā „Hotel Jurmala Spa",
pārsteigumu no TV3 raidījuma
„Ievas
pārvērtības",
kā
arī
dāvanu karti 300 latu vērtībā no
tirdzniecības centra „Domina
Shopping".

Es - daļiņa no tevis, dzimtā puse
Ar dzeju, dziesmām un skaistiem
tērpu demonstrējumiem
aizritēja
pasākums
Balvu
Amatniecības vidusskolā. Šajā
mācību gadā Balvu Amatniecības
vidusskolā tika īstenoti divi
jauniešu iniciatīvu projekti: starpnovadu skolu jauniešu radošo
darbu konkurss” Es-daļiņa no tevis, dzimtā puse'' (organizētājslatviešu valodas un literatūras
skolotāja Gunta Blauma) un abstrakto tērpu izgatavošana "No
sapņa līdz tērpam" (organizētāji:
amatu mācības skolotāja Anita Matule un vizuālās mākslas

skolotāja Daina Mediniece).
Jaunrades darbu konkursā
piedalījās 1-12.klašu skolēni no
Balvu, Rugāju un Viļakas novada
skolām. Iesūtīti 90 jaunrades darbi. Darbu vērtēšanā tika iesaistīti
ne tikai skolotāji, bet arī SEB Bankas, Balvu novada pašvaldības,
Balvu novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes, laikraksta „Vaduguns” darbinieki, kā arī
SIA “Litiņa” kolektīvs, luterāņu
mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs
Alpe, Rugāju novada z.s. “Āriņi”
pārstāvji. To, cik labi raksta mūsu

bērni, kā izjūt dabu un cilvēku
attiecību skaistumu, cik dziļi mīl
savu dzimto pusi, atklāja bērnu
un jauniešu rakstītā dzeja, esejas, stāsti. Par šiem darbiem savu
sajūsmu izteica visi vērtētāji.
Abstrakto tērpu izgatavošanas
projektā iesaistījās Balvu Amatniecības vidusskolas 5.-12.klašu
skolnieces. Tapa 3 kolekcijas:
floristikas pulciņa meitenes no
celtniecības materiāliem izveidoja tērpu kolekciju ''Es ierados
no sapņa''; vizuālās un plastiskās
mākslas pulciņa dalībnieces izveidoja kolekciju no kreppapīra

''No puķēm vismīļākās man
rozes visskaistākās''; abstrakto
tērpu dizaina un tehnoloģiju
pulciņa meitenes no celtniecības
materiāliem izveidoja kolek-ciju
''6.elementi''. 28.novembrī Balvu
Amatniecības vidusskolā uz radošo
darbu
noslēguma pasākumu
pulcējās jaunie
rakstnieki un
viņu skolotāji, kā arī vērtētāji. Katra
vērtētāju grupa apbalvoja savus
izvirzītos labākos darbu autorus.
Pasākuma gaitā tika lasīta skolēnu
dzeja, prezentētas tērpu kolekcijas, saņemtas patīkamas un mīļas
dāvanas.
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6.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 35.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 10.oktobrī

Balvos

Nr.30/2013

GROZĪJUMI 2011.GADA 20.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.3/2011 „PAR BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SANTEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU
CENRĀDI”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļām,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
1.
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.pielikuma tabulā vārdu „Ls” ar vārdu
„euro”;
1.2. noteikumu pielikumu Nr.1. izteikt jaunā
redakcijā (pielikumā).
2.

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības aģentūras „San
– tex” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis uz 6 lapām.
Domes priekšsēdētājs		

A.Kazinovskis

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30/2013
„Grozījumi 2011.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2011
“Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi””
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO MAKSAS
PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Nr.
P.k.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.

Pakalpojums

Vienība

Cena
PVN
(euro)
21%
bez PVN
1. Santehniskie remontdarbi, elektroremontdarbi

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
gab.
izlietnes noņemšanas
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar
gab.
izlietnes noņemšanu
Ūdens maisītāja nomaiņa
gab.
vannai/dušai/izlietnei
Izlietnes nomaiņa
gab.
Klozetpoda nomaiņa
gab.
Skalojamā trauka nomaiņa
gab.
Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa
gab.
Vannas nomaiņa(Sarežģītības gadījumā
gab.
, atkarībā no vannas novietojuma,
pielietot koef. 1.5, saskaņojot ar
pasūtītāju)
Ūdens padeves noslēgšana un
viena vieta
pieslēgšana
Ūdens padeves noslēgšana un
divas
pieslēgšana
vietas
Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
gab.
metroloģiskās pārbaudes
Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
gab.
jauna montāža
Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gab.
Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
gab.
materiāliem
Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
gab.
materiāliem
Santehniķa pakalpojumi
h
Asenizācijas mašīna, objekta
tvertne
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3,fiziskām personām(sausā
tualete, savācējakas utt.,) ,viena reize
līdz 3m3
tvertne
Asenizācijas mašīna, objekta
2
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3,fiziskām personām(sausā
tualete, savācējakas utt.,) divas un
vairāk reizes slēdzot līgumu
Asenizācijas mašīna, objekta
tvertne
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3, juridiskām personām (sausā
tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā
kanalizācija utt.)
Asenizācijas mašīna, objekta
Tvertne
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3 m3,juridiskām personām
saimnieciski fekālā kanalizācija ar
taukvielu, naftas produktu piemaisījumu
utt.
Asenizācijas mašīna, objekta
tvertne
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
līdz 3m3 ūdens
Asenizācijas mašīnas transporta
km
izmaksas („SAN-TEX”-objekts-NAI„SAN-TEX”)
Avārijas brigāde (ūdensvadah
kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvads-kanal.)
h
pakalpojumi (4 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvadah
kanalizācija) pakalpojumi (5 cilvēki)
Ierīce”COBRA”izmantošana
1
operācija
Elektriķa pakalpojumi
h
Elektriķa pakalpojumi (siltummezglu
h
apkalpošana)
Mobilās vienības (santehniķis,
h
metinātājs) pakalpojumi
Siltummaiņa skalošana
h
Traktora T-16 izmantošana
h
Automašīnas VW TRANSPORTER
h
izmantošana
Automašīnas VW TRANSPORTER
km
transporta izmantošana
Kravas furgona VW TRANSPORTER
h
izmantošana
Kravas furgona VW TRANSPORTER
km
transporta izmantošana

Kopējā
summa ar
PVN

11,70

2,46

14,16

18,67

3,92

22,59

11,70

2,46

14,16

18,67
22,14
15,18
5,22
39,54

3,92
4,65
3,19
1,10
8,30

22,59
26,79
18,37
6,32
47,84

11,70

2,46

14,16

15,18

3,19

18,37

11,18

2,35

13,53

17,56

3,69

21,25

1,72
10,80

0,36
2,27

2,08
13,07

25,41

5,34

30,75

3,49
23,21

0,73
4,87

4,22
28,08

20,23

4,25

23,98

5,04

24,48

2.5.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

46,41

9,75

56,16

14,06

2,95

17,01

0,61

0,13

0,74

17,76

3,73

21,49

21,73

4,56

26,29

25,68

5,39

31,07

63,60

13,36

76,96

3,50
4,87

0,74
1,02

4,24
5,89

16,06

3,37

19,43

15,72
10,16
18,07

3,30
2,13
3,79

19,02
12,29
21,86

0.30

0,06

0.36

11,28

2,37

13,65

0.34

0.07

0.41

0,95
2,54
2,02
5,34

5,46
14,62
11,64
30,77

0,15

0,85

Galdnieka, celtnieka pakalpojumi
h
4,51
3
Traktora T-25 izmantošana
h
12,08
Blietētāja BOMAG izmantošana
h
9,62
Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC
h
25,43
izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC
km
0,70
transporta izmaksas
3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

Strādnieka pakalpojumi
Sētnieka pakalpojumi
Traktorista (strādnieka) pakalpojumi
Zāliena pļaušana ar trimmeri
Zāliena pļaušana ar trimmeri svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.6. Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
3.7. Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
3.8. Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
3.9. Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
3.10. Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
pakalpojumu izmantošana
3.11. Traktora Belarus MK320MK
izmantošana
3.12. Traktora Belarus MK320MK

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.

Traktorista (strādnieka) pakalpojumi
Zāliena pļaušana ar trimmeri
Zāliena pļaušana ar trimmeri svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
Zāliena pļaušana ar rokas pļaujmašīnu
svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
pakalpojumu izmantošana
Traktora Belarus MK320MK
izmantošana
Traktora Belarus MK320MK
izmantošana svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana
ar piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana
nakts stundās
Piekabes noma
Traktora T-25 izmantošana
Traktora T-25 izmantošana svētku
dienās, brīvdienās ,virsstundās
Traktora T-25 izmantošana nakts
stundās
Traktora JUMZ izmantošana
Traktora JUMZ izmantošana svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Traktora JUMZ izmantošana nakts
stundās
Traktora MTZ 80 izmantošana
Traktora MTZ 80 izmantošana svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Traktora MTZ 80 izmantošana nakts
stundās
4
Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
tīrīšanai
Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Traktora MTZ 80 izmantošana sniega
tīrīšanai nakts stundās
Greidera DZ143 izmantošana
Greidera DZ143 izmantošana svētku
dienās, brīvdienās, virsstundā
Greidera DZ143 izmantošana nakts
stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai nakts
stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana smilts kaisīšanai

h
h
h
h
h

4,00
3,49
4,35
8,21
12,15

0,84
0,73
0,91
1,72
2,55

4,84
4,21
5,26
9,93
14,70

h

13,13

2,76

15,89

h
h

12,91
17,73

2,70
3,73

15,61
21,46

30,77
0,85

h
h
h
h
h

4,00
3,49
4,35
8,21
12,15

0,84
0,73
0,91
1,72
2,55

4,84
4,21
5,26
9,93
14,70

h
h

13,13
18,41

2,76
3,87

15,89
22,28

h
h

12,91
17,73

2,70
3,73

15,61
21,46

h

10,52

2,21

12,73

h

15,52

3,26

18,78

h

21,27

4,47

25,74

h

18,33

3,84

22,17

h

18,38

3,86

22,24

h
h
h

2,80
12,02
17,81

0,58
2,52
3,74

3,38
14,54
21,56

h

14,90

3,13

18,03

h
h

14,40
20,19

3,02
4,24

17,42
24,43

h

17,29

3,63

20,92

h
h

14,74
20,55

3,10
4,31

17,84
24,86

h

17,64

3,70

21,34

h

14,94

3,13

18,07

h

20,72

4,35

25,07

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 38.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 10.oktobrī

Balvos

Nr.33/2013

GROZĪJUMI 2012.GADA 13.DECEMBRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.25/2012
„PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA APJOMU UN TĀ
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMO MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES
PASĀKUMU VEIKŠANAI UN PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 otrās daļas 4. un 5. punktu un piekto daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

h

17,84

3,74

21,58

h
h

27,38
31,73

5,75
6,66

33,12
38,39

h

29,57

6,20

35,77

h

14,74

3,10

17,84

h

20,03

4,21

24,25

h

17,39

3,66

21,05

h

15,67

3,29

18,96

h

20,94

4,40

25,34

h

18,30

3,84

22,14

2.

h

18,40

3,86

22,26

Domes priekšsēdētājs				A.Kazinovskis

h

24,19

5,08

29,27

h

21,29

4,47

25,75

h

19,44

4,08

23,52

h

19,75

4,14

23,89

h

17,59

3,70

21,29

h

14,85

3,12

17,97

h

20,63

4,33

24,96

h

17,73

3,73

21,46

h

16,06

3,37

19,43

h

21,84

4,58

26,42

h

18,92

3,97

22,89

h

13,45

2,82

16,27

3.50. Mini ekskavatora JCB 8014
h
14,74
3,10
izmantošana
3.51. Mini ekskavatora JCB 8014
h
21,16
4,44
izmantošana svētku, brīvdienas un
virsstundas
3.52. Mini ekskavatora JCB 8014
h
18,00
3,78
izmantošana nakts stundas
4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.

17,84

4.1.
4.2.

3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.

3.35. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana smilts kaisīšanai svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.36. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046
izmantošana smilts kaisīšanai nakts
stundās
3.37. Ekskavatora FIAT HITACHI
izmantošana
3.38. Ekskavatora FIAT HITACHI
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
3.39. Ekskavatora FIAT HITACHI
izmantošana nakts stundās
3.40. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
izmantošana
3.41. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs)
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
3.42. Traktora MTZ-80 (zemes griezēja)
izmantošana nakts stundās
3.43. Traktora JUMZ (ekskavators)
izmantošana

3.44. Traktora JUMZ (ekskavatora)
izmantošana svētku dienās, brīvdienās, 5
virsstundās
3.45. Traktora JUMZ (ekskavatora)
izmantošana nakts stundās
3.46. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana
3.47. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana svētku un brīvdienas
virsstundas
3.48. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR
izmantošana nakts stundās
3.49. Lapu savācēja VD/18-180 izmantošana

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Kapsētas pārzines pakalpojumi
h
Apbedīšanas piederumu noma (dvieļi,
kompl.
lāpstas utt.) bēru ceremonijas laikā
Kapa dēļu izmantošana bēru
kompl.
ceremonijas laikā
Kapličas izmantošana bēru ceremonijas
diennakts
laikā
Kapličas izmantošana pārējās dienās
diennakts
Svečturu izmantošana
kompl.
Inventāra novākšana un kapa vietas
gab.
teritorijas uzkopšana
5. Citi pakalpojumi

5.1.

29,02

2. Remontceltniecības darbi
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC
h
25,43
5,34
izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC
km
0,70
0,15
transporta izmaksas
3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
gab.
izsniegšana fiziskām personām
5.2. Tehnisko noteikumu sagatavošana un
gab.
izsniegšana juridiskām personām
5.3. Izziņu sagatavošana un izsniegšana
gab.
5.4. Pārvietojamo tualešu kabīņu
1 gab.
apkalpošanas izmaksa
5.5. Pārvietojamo tualešu kabīņu
2 gab.
apkalpošanas izmaksas
5.6. Pārvietojamo tualešu kabīņu
3 gab.
apkalpošanas izmaksas
5.7. Pārvietojamo tualešu kabīņu
4 gab.
apkalpošanas izmaksas
5.8. Pārvietojamo tualešu kabīņu
5 gab.
6
apkalpošanas izmaksas
5.9. Pārvietojamo tualešu kabīņu
6 gab.
apkalpošanas izmaksas
5.10. Vienas kabīnes noma
1diennakts
Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
vasara
ziema
5.11. Kabīņu izmantošana ārpus pilsētas
km

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 10.oktobrī

4,22
4,85

2,66

0,56

3,22

3,88

0,81

4,69

1,93
1,59
6,96

0,41
0,33
1,46

2,34
1,92
8,42

5,88

1,23

7,11

11,77

2,47

14,24

0,58
47,87

0,12
10,05

0.70
57,92

59,25

12,44

71,69

83,75

17,59

101,34

96,24

20,21

116,45

121,93

25,61

147,54

133,25

27,98

161,23

7,06
5,88
3,53
0,30

1,48
1,23
0,74
0,06

8,54
7,11
4,27
0,36

A.Kazinovskis

Atgādinājums!
Balvu novada pašvaldība atgādina, ka saskaņā
ar Balvu novada Domes 2010.gada 23.septembra
saistošajiem noteikumu Nr. 16 „Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu” 2013.
gada 12.septembra grozījumiem, gar individuālajām
dzīvojamām mājām ziemas periodā pašvaldības
aģentūra SAN-TEX veiks tikai ietves attīrīšanu no sniega un ledus. Par ietvju kaisīšanu ar smiltīm jārūpējas
individuālo māju īpašniekiem, gar kuru mājām ir ietves.

Balvos

Nr.26/2013

GROZĪJUMS 2009.GADA 12.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.14
„PAR PAŠVALDĪBAS GALVOJUMU STUDIJU KREDĪTA UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTA
SAŅEMŠANAI”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta ceturto daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

21,78

0,73
0,84

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 31.§)

25,60

3,49
4,01

Domes priekšsēdētājs

1.
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra
saistošajos noteikumos Nr.25/2012 „Par Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 4.1.punktā vārdus „Ls 2000” ar vārdiem „2845,74 euro”;
1.2. aizstāt 2.pielikuma 17., 18. un 19.punktos vārdus „LVL” ar vārdiem
„euro”.

1.1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2009.gada 12.novembra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un
studējošā kredīta saņemšanai” šādu grozījumu - aizstāt 2.pielikuma tekstā
vārdus „LVL” ar vārdiem „euro”.
2.

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs				A.Kazinovskis

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 32.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Balvos

Nr.27/2013

GROZĪJUMI 2009.GADA 26.NOVEMBRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10 „NODEVA
PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU PUBLISKĀS
VIETĀS BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
1.
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.10 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1.punktā skaitli „0,50” ar skaitli „0,71” un skaitli „5,00” ar
skaitli „7,11”;
1.2. aizstāt 3.punkta tabulā vārdus „Ls/m2” ar vārdiem „Euro/m2”.
2.

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs				A.Kazinovskis

18,41
3,87
22,28 Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
“Balvu Novada Ziņas”:h Bērzpils
iela 1A,

h

10,52

2,21

12,73

h

15,52

3,26

18,78

h

21,27

4,47

25,74
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 30.§)

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 36.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2013.gada 10.oktobrī

		

Nr.31/2013

GROZĪJUMI 2012.GADA 9.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5/2012 „PAR
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„ZIEMEĻLATGALES BIZNESA CENTRS” SNIEGTO
PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
1.
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2012.gada 9.februāra
saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi” šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt pielikuma tabulā vārdu „LVL” ar vārdu „euro”;
1.2. noteikumu pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā)
2.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 10.oktobrī

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa
centrs” sniegto pakalpojumu cenrādis uz 2 lapām.

Balvos

				

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma
35.panta pirmo daļu un 39.panta 5 daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
1.
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par licenču
izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 6.1.1. un 6.1.3. apakšpunktos vārdus „0,40 Ls” ar vārdiem „0,57 euro”;
1.2. aizstāt 6.1.2. apakšpunktā vārdus „1,50 Ls” ar vārdiem „2,13 euro”;
1.3. aizstāt 6.1.4. apakšpunktā vārdus „0,50 Ls” ar vārdiem „0,71 euro”;
1.4. aizstāt 6.1.5. apakšpunktā vārdus „6,00 Ls” ar vārdiem „8,54 euro”;
1.5. aizstāt 3.pielikuma 11.punktā vārdu „LVL” ar vārdu „euro”.
Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs								A.Kazinovskis

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 34.§)

Domes priekšsēdētājs				A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31/2013
„Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegto pakalpojumu cenrādi”
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ZIEMEĻLATGALES BIZNESA
CENTRS” SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

mēnesī bez PVN*

Telpu noma bez biroja mēbelēm, bet ar iespēju
pieslēgties internetam
Telpu noma ar biroja mēbelēm un ar iespēju
pieslēgties internetam

2,33
3,50
euro stundā bez PVN*

Konferenču zāles noma ar visu aprīkojumu
līdz 100 vietām, st.

3,50

Tehniskie biroja pakalpojumi
Kopēšana

Viena puse
(euro bez PVN*)

Abas puses
(euro bez PVN*)

A4 melnbalta

uz papīra (teksts)

0.04

0.07

A3 melnbalta

teksts

0.09

0.18

euro bez PVN*
½ no A4 lapas

Teksta salikšana ar datoru
Steidzamā sagatavošana (1 st. Laikā)
Dokumentu tulkošana uz vai no valodas
Latviešu
Angļu
Krievu
Izdrukas
A4 melnbalta
A4 melnbalta

teksts
25% attēls/75% teksts
50% attēls/50% teksts
75% attēls/25% teksts
100% attēls

2

A4 lapa

0,58

1,17

1,05

1,75

Tulkojums (1800 zīmes = A4 lapa)
(euro bez PVN*)
3,50
3,50
3,50
Viena puse
Abas puses
(euro bez PVN*)
(euro bez PVN*)
0,04
0,07
0,07
0,10
0,09
0,17
0,11
0,23
0,17
0,36

Datu saglabāšana
CD ierakstīšana (klienta CD)
CD ierakstīšana (ieskaitot CD vērtību)
Datu saglabāšana klienta datu nesējā
CV sagatavošana un printēšana
Latviešu valodā
Angļu valodā
Krievu valodā
Informācijas meklēšana internetā
(ar centra speciālista palīdzību)
līdz 30 min.
no 30 min. līdz 1 stundai
virs 1 stundas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 10.oktobrī

Balvos

		

1 vienība euro bez PVN*
0,36
0,81
0,11
euro bez PVN*
2,33
3,50
3,50

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu ,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 2.punktu
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
1.
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Nodeva par izklaidējoša
rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1.punkta tabulā vārdu „latos” ar vārdu „euro”;
1.2. aizstāt 2.1.1. un 2.1.2.1. apakšpunktos skaitli „5,00” ar skaitli „7,11”;
1.3. aizstāt 2.1.2.2. apakšpunktā skaitli „3,00” ar skaitli „4,27”.
2.

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs						A.Kazinovskis

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 10.oktobra
lēmumu (prot. Nr.16, 37.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 10.oktobrī

Balvos

1,17
2,33
3,50
42,69

Konsultāciju sniegšana
euro stundā bez PVN*

Informācijas sniegšana par investīciju
fondiem, biznesa uzsākšanas iespējām,
novada, reģiona ekonomisko attīstību
Potenciālo sadarbības partneru meklējumi
Projektu koncepcijas formulēšana,
konsultācijas par iespējamiem fondiem Latvijā
un Eiropas Savienībā

5,48
5,48
5,48

Reklāmas izvietošana
euro bez PVN* (viena reklāma, sludinājums)
Reklāmas izvietošana Aģentūras mājas lapā

2,75

* Aprēķinot pakalpojumu vērtību papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme .

Domes priekšsēdētājs

		

Nr.32/2013

GROZĪJUMI 2012.GADA 8.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8/2012
„PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN PAKALPOJUMA
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU BALVU NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

euro bez PVN*

Biroja adreses nodrošināšana

Nr.29/2013

GROZĪJUMI 2010.GADA 10.JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.11
„NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU SARĪKOŠANU
PUBLISKĀS VIETĀS BALVU NOVADĀ”

Telpu noma
euro/m2

Nr.25/2013

GROZĪJUMI 2009.GADA 12.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.13 „PAR LICENČU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBU UN MAKSIMĀLAJIEM
VIEGLO TAKSOMETRU PĀRVADĀJUMU TARIFIEM BALVU NOVADĀ”

2.

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

7.

1.
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2012.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.8/2012 „Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 8.1.punktā vārdus „Ls 2” ar vārdiem „2,85 euro”;
1.2. aizstāt 8.2.punktā vārdus „Ls 4” ar vārdiem „5,69 euro”;
1.3. aizstāt 8.3.punktā vārdus „Ls 6” ar vārdiem „8,54 euro”;
1.4. aizstāt 8.4.punktā vārdus „Ls 12” ar vārdiem „17,07 euro”;
1.5. aizstāt 9.punktā vārdus „LVL 2,50” ar vārdiem „3,56 euro”;
1.6. aizstāt 1.pielikumā vārdu „LVL” ar vārdu „Euro”;
1.7. aizstāt 4.pielikumā 3.1.punktā vārdus „Ls 2” ar vārdiem „2,85 euro”;
1.8. aizstāt 4.pielikumā 3.2.punktā vārdus „Ls 4” ar vārdiem „5,69 euro”;
1.9. aizstāt 4.pielikumā 3.3.punktā vārdus „Ls 6” ar vārdiem „8,54 euro”;
1.10. aizstāt 4.pielikumā 3.4.punktā vārdus „Ls 12” ar vārdiem „17,07 euro”;
2.

Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs						A.Kazinovskis

A.Kazinovskis

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Bezmaksas medicīniskās konsultācijas
Gulbenē, Upes ielā 1, 7.decembrī SIA ‘’Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienībā’’ bezmaksas konsultēs SIA Brūču klīnikas speciālists.
Ja cilvēkiem ar
• izgulējumiem,
• diabēta pēdu čūlām,
• pēdu deformācijām, osteomielītu un lielām, komplicētām
trofiskām čūlām
nepieciešama palīdzība, aicinām viņu zvanīt un pierakstīties pa
tālruni: 29240254
Brūču klīnika nesen ir izveidojusi konsultatīvo tālruni 28456602,
pa kuru pacienti, viņu tuvinieki un arī citi interesenti, kuriem ir grūtības
uzreiz nokļūt pie ārsta, aicināti uzdot visus jautājumus par un ap
izgulējumiem, to profilaksi un ārstēšanas iespējām (maksa kā zvanot uz
parastu mobilo tālruni). Uz zvaniem atbildēs brūču speciālists, ārsts.
SIA Brūču klīnika ir medicīnas iestāde, kas specializējusies nedzīstošu
brūču ārstēšanā un piedāvā gan ambulatoro, gan stacionāro palīdzību.
Vairāk informācijas par klīniku varat atrast mājas lapā : www.woundclinic.lv
"Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca"
Linezera iela 6
Rīga, LV-1006

Iesaisties jaunās ekspozīcijas veidošanā
Balvu Novada muzejā

Jaunās ekspozīcijas veidošanai Balvu Novada muzejs meklē:
• Tautas mūzikas instrumentus - vijoli, lielās bungas, mutes
ermoņikas. Izskatīsim arī citus piedāvājumus.
• Lielu mucu (kubulu).
• Senas fotogrāfijas, kurās attēlotas amatu prasmes un tradīcijas
Ziemeļlatgalē - siera siešana, maizes cepšana, desu taisīšana, pļaušana,
kulšana, ķekatu maskas, muzicēšana u.c.

Aicinām Balvu novada daudzbērnu
ģimenes nākt pēc saziedotājām drēbēm
Interesēties Balvu novada pašvaldības „Sociālajā dienestā", Balvi, Raiņa iela – 52, pie biedrības „Mans patvērums” brīvprātīgajiem
jauniešiem.
Tirdzniecības centra Balvos, Brīvības ielā 57 īpašnieka SIA „Alfa Development” vārdā sakām milzīgu paldies visiem mūsu ziedotājiem, kas
piedalījās labdarības pasākumā „RADI PRIEKU DALOTIES ” un ziedoja
drēbes daudzbērnu ģimenēm , jo tieši Jūs esat tie, kas sarūpēja prieku
daudzu bērnu sirsniņās!

Tiks ieslēgtas trauksmes sirēnas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka 6.decembrī
plkst.10.00 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi
pārbaudīt civilās trauksmes apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību
un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes
sirēnu un tā centrālā vadības pults darbībā.
Atgādinām, ka izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem
jāieslēdz televizori un radioaparāti, informācijas saņemšanai par trauksmes sirēnu ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Balvu pilsēta
7.decembrī plkst.18.00 Sudrabkāzu balle “Viss, ko šodien domāšu, būs balts...” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Piedalās pāri, kuri laulību noslēguši 1988.gadā.
8.decembrī plkst. 15.00 Koncerts „Krievu romances „uzstājas Viktors Kozlitins Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Ieejas maksa Ls 2,- (Eur 2,85).
11.decembrī plkst. 18.20 7 animācijas filmu programma “Multenītes sniegā 2013” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
14.decembrī plkst.15.00 Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznu izstādes atklāšana Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
20.decembrī plkst.13.00 Zelta pāru pieņemšana Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā.
21.decembrī plkst.20.00 Koncerts „Brītiņu pirms gaismas” Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
25.decembrī plkst.20.00 Lielā Ziemas balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Spēlē grupa „Gunārs un Zane”.
26.decembrī plkst.15.00 Tautas pūtēju orķestra ,,Balvi” koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
27.decembrī plkst.11.00 Bērnu eglīte Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
27.decembrī plkst.19.00 Baltinavas amatierteātra „Palādas” izrāde Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
1.janvārī plkst.00.30 Jaungada salūts laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Plkst. 1.00 Jaungada balle
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Izstādes
Balvu novada muzejā:
• V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā
izstādē un dod iespēju apskatīt, gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu, un vēl daudz ko
citu, tikpat aizraujošu. ...
• Nikola Gorkina pasteļu izstāde “Atgriešanās”.
• Izstāde ”Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas
• Tautas tērpu izstāde „Pērle mūsu pulciņā”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba
• Izstāde ” Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Fotoizstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Balvu Mākslas skolas 2013.gada absolventu diplomdarbu izstāde līdz 12.decembrim
• No 14.decembra Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznu izstāde.
Balvu Centrālajā bibliotēkā:
• Dinas Babānes personālizstāde „Caur puķēm”. Izstāde veltīta gleznošanas studijas „Olīves” 5 gadu jubilejai.
Balvu pagasts
19.decembrī Ziemassvētku vecītis apciemos mājās Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus.
Bērzpils pagasts
20.decembrī plkst.10.00 Pirmsziemassvētku tirdziņš Bērzpils Saieta namā.
27.decembrī plkst.20.00 Gada noslēguma koncerts un balle Bērzpils Saieta namā.
Bērzkalnes pagasts
16.decembrī plkst.15.00 Gaismu iedegšana Bērzkalnes pagasta lielajā eglē pie Bērzkalnes pagasta ēkas.
20.decembrī plkst.10.00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Bērzkalnes bērnu dārza zālē.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.
Briežuciema pagasts
13.decembrī plkst.16.00 Latviešu filmu vakars Briežuciema Tautas namā.
20.decembrī Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pamatskolas skolēniem Briežuciema pamatskolā.
29.decembrī plkst.21.00 Gada noslēguma pasākums un balle kopā ar brāļiem Puncuļiem Briežuciema Tautas namā.
Kubulu pagasts
Decembrī Kubulu Kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde
„ES -MANA ĢIMENE,MANS PAGASTS,MANA LATVIJA”-veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
21.decembrī Pagasta deju kolektīvu koncerts ”Ziemai vārti vaļā” Kubulu Kultūras namā.
25.decembrī LNT šova „Dziedošās ģimenes” 2012.,2013.gada dalībnieku -Laicānu ģimenes koncerts un
Ziemassvētku balle ar grupu „Ceļā” Kubulu Kultūras namā.
28.decembrī Eglītes sarīkojums bērniem, kas neapmeklē skolu un bērnudārzu Kubulu Kultūras namā.
Krišjāņu pagasts
20.decembrī plkst.11.00 Eglīte bērniem Krišjāņu Tautas namā.
29.decembrī plkst.19.00 Gada noslēguma pasākums Krišjāņu Tautas namā. Plkst.21.00 Svētku balle kopā ar
Zinti Krakopu.
Lazdulejas pagasts
28.decembrī plkst.12.00 Ziemassvētku eglīte bērniem Lazdulejas Saieta namā.
Tilžas pagasts
7.decembrī plkst. 9.00 „Šujam, adām, cepam, vārām, Ziemassvētkus gaidīdami” - Amatnieku darbu izstādepārdošana Tilžas Kultūras namā.
13.decembrī plkst.15.00 Radošā darbnīca „Rotas mūsu eglītei” Tilžas kultūras namā.
15.decembrī plkst.16.00 Gaismu iedegšana Tilžas pagasta lielajā eglē pagasta centrā.
22.decembrī plkst.12.00 Labais lācis un viņa draugi visus pirmskolas vecuma bērnus ielūdz uz svētku
pasākumu Tilžas Kultūras namā.
25.decembrī plkst.19.00 Pasākums - „Raida Tilžas reģionālā televīzija” Tilžas kultūras namā. Plkst.21.00 Balle
kopā ar Ēriku Gruzniņu.
Vīksnas pagasts
No 5.decembra Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde „Pieturas punkts” skatāma Vīksnas Tautas namā.
6.decembrī plkst.19.00 Baltinavas dramatiskā teātra „Palādas” Danskovītes komēdija „Tāva meitas” Vīksnas
tautas namā.
26.decembrī plkst.15.00 Ziemassvētku koncerts „Balts sniedziņš krīt uz skujiņām” Vīksnas tautas namā.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada karnevāls bērniem Vīksnas tautas namā. Plkst.22.00 Vecgada karnevāla
balle. Spēlēs Zintis Krakops.
Vectilžas pagasts
14.decembrī plkst.13.00 Gaismu iedegšana Vectilžas pagasta lielajā eglē Vectilžas pagasta estrādē.
22.decembrī plkst.14.00 Pasākums bērniem ,,Kā ežu saime Ziemassvētkus gaidīja” Vectilžas sporta un
atpūtas centrā.
27.decembrī plkst.19.00 Koncertuzvedums ,,Ziemas saulgriežu laikā” Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Plkst.22.00 Balle ,,Zaļā gaisma”.
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