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5. (142.) numurs
Balvu Centrālās bibliotēkas
darba
laiks
Lieldienu
brīvdienās:
24. martā no plkst.10:00 -16:00;
25. martā – slēgta;
26. martā no plkst.10:00 - 14:00;
27. martā – slēgta;
28. martā – slēgta;

Muzejā Lieldienās!

27.martā no plkst.12:00 līdz
15:00 karikatūriste Gaļina Gruziņa
aicina zīmēt “ģīmīšus”, izkrāsot Balvu muižas ļaužu tērpus un minēt
krustvārdu mīklas.

Balvu Sporta skolas peldbaseina darba laiks Lieldienu
brīvdienās:

25.marts - Lielā Piektdiena –
slēgts;
26.marts- no plkst.09:00 līdz
22:00;
27.marts - Pirmās Lieldienas - no
plkst.12:00 līdz plkst. 22:00;
28.marts - Otrās Lieldienas –
slēgts.

Biedrības „Ezermala - 1”
biedriem

Lieldienu dievkalpojumi novadā
Romas katoļu draudzēs

Balvos: 24.martā - Lielā Ceturtdiena, Sv. Mise plkst. 18.00;
25.martā - Lielā Piektdiena
(stingrs gavēnis), Kunga ciešanu
dievkalpojums
plkst.
15.00;
26.martā - Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana)
plkst.11.00, plkst.15.00 un plkst.
18.00; 27.martā – Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki, Sv.
Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00;
28.martā - Otrās Lieldienas-Kristus augšāmcelšanās svētki, Sv.
Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu
pansionātā:
27.martā – Lieldienas, Kristus

augšāmcelšanās svētki, Sv. Mise
plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā: 26.martā
Lielā
Sestdiena,
Kristus
augšāmcelšanās svētku Vigilija
(Lieldienu ēdienu svētīšana),
plkst. 22.00.
Bēržos: 24.martā - Lielās
nedēļas
ceturtdiena,
plkst.
18.00; 25.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem),
plkst. 10.00; 26.martā - Kunga
Augšāmcelšanās svētku Vigilija
(uguns, ūdens un Lieldienu
maltītes svētīšana), plkst. 18.00;
27.martā – Kunga Augšāmcelšanās
diena, lieli svētki (Lieldienu
maltītes svētīšana), plkst. 9.00;

Balvu dārzkopības biedrības
„Ezermala
-1”
valde
lūdz
dārzkopības biedrus, kā arī
makšķerniekus
nebraukt
ar
automašīnām pa biedrības teritorijas celiņiem līdz tie kļūs sausi.
Saudzēsim dārzu celiņus!
28.martā - II Lieldienu svētdiena,
plkst. 11.00.
Krišjāņos: 25.martā - Lielā
Piektdiena (atturība no gaļas
ēdieniem), plkst. 15.00; 26.martā
- Kunga Augšāmcelšanās svētku
Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu
maltītes
svētīšana),
plkst. 15.00; 27.martā - Kunga
Augšāmcelšanās diena, lieli svētki
(Lieldienu maltītes svētīšana),
plkst. 16.00.
Tilžā: 24.martā - Lielā Ceturtdiena, plkst. 19.00; 25.martā Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis),
plkst. 19.00; 26.martā - Lielā Sestdiena (svētīs ūdeni), plkst. 7.00;
27.martā – Lieldienas, plkst. 7.00;

28.martā - II Lieldienu svētdiena,
plkst. 12.00.
Evaņģēliski
draudzēs

luteriskajās

Balvos: 24.martā - Zaļās
Ceturtdienas
dievkalpojums
plkst. 18.00; 25.martā - Lielās
Piektdienas
dievkalpojums
plkst.10.00; 26.martā - Kristus
Augšāmcelšanās
svētku
sagaidīšanas
dievkalpojums
plkst. 23.30; 27.martā - Lieldienu
dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā - 24.martā - Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums plkst.
14.00; 27.martā - Lieldienu dievkalpojums plkst. 13.00.

Aizsardzības ministrs vizītē Balvos

11.martā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
tikās ar Balvu novada vadību, kā
arī apmeklēja bijušo Zemessardzes mītni Partizānu ielā un Balvu slimnīcu.
Lai
arī
drošība
valstī
šobrīd ir viena no galvenajām
prioritātēm, tomēr aizsardzības
ministrs atzina, ka situācija ar
loģistiku ir sarežģīta, jo militārā
nozare ir resursietilpīga. Lai
iepazītu reālo situāciju un
pieņemtu tālākus lēmumus,
šobrīd tiek apmeklēti Zemessardzes bataljoni.
Tiekoties ar Balvu novada
vadību, tika pārrunāta gan esošā
situācija pierobežā un Vientuļu
robežkontroles punktā, gan arī

iespēja atjaunot Zemessardzes
rotas atbalsta punktu Balvos,
jo, kā noskaidrojās, Zemessardzes 31.kājinieku bataljonā
no 116 zemessargiem 80% nāk
no bijušā Balvu rajona. Tikšanās
laikā aizsardzības ministrs kopā
ar Zemessardzes pārstāvjiem
apskatīja Partizānu ielas teritoriju un ēkas, tomēr nekādus
solījumus nedeva: „Bataljona
štābs ir dislocēts Alūksnē, bet
rotas atbalsta punkts šeit ir.
Protams, mēs vēlētos, lai tas
būtu plašāks un lielāks, bet
šobrīd mēģinām sistematizēt
un saprast, kādus mēs vēlamies
redzēt ideālos Zemessardzes
bataljonus”.

Aizsardzības ministrs R.Bergmanis uzsvēra, ka austrumu pierobežas
iedzīvotājiem nav jābaidās, jo Latvijas militārie spēki tiek attīstīti, turklāt atbalstu sniedz arī sabiedrotie. Tā, piemēram, ASV šogad mūsu aizsardzības
sistēmā ieguldīs 20 milj. dolāru.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

Komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņas
dienas
pasākumi

24.martā plkst.10.00 Balvu
Sociālā dienesta zālē notiks Latvijas politiski represēto apvienības
Balvu nodaļas biedru kopsapulce.
Līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments. Pēc sapulces ar autobusu varēs doties uz atceres
vietām Balvos un Kubulos.
24.martā
plkst.12.15
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums „Klusums skan” Balvos pie pieminekļa
Abrenes apriņķa komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņai.
Plkst.13.00 Atceres pasākums pie
piemiņas akmens Balvu Stacijā.
25.martā plkst.10.00 Pagasta
represēto iedzīvotāju tikšanās
Bērzkalnes pagastā.

Aicina uz lekciju par kvalitāti
tūrismā

Sagaidot
vasaras
tūrisma
sezonu, aicinām esošos un
topošos tūrisma pakalpojumu
sniedzējus (muzejus, atvērtās
lauku saimniecības, amatnieku
darbnīcas, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus u.c.) un uzņēmējus
pieteikties lekcijai un praktiskiem
padomiem „Galvenais jautājums
šodien - kvalitāte. Kā uzlabot
piedāvājumu un apkalpot tā, lai
pieaug apgrozījums un peļņa”, ko
vadīs Aivars Provejs.
Norises vieta un laiks - 5. aprīlis
plkst.10:00 viesu mājā „Rūķīši”
Rugāju novadā. Dalība bezmaksas. Pieteikšanās obligāta, zvanot
29272948 vai rakstot turisms@
balvi.lv.
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Domes sēde
10.martā notika kārtējā Balvu
novada Domes sēde, kurā piedalījās
13 deputāti: Andris Kazinovskis,
Sarmīte Cunska, Egons Salmanis,
Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Aivars Kindzuls, Ināra
Ņikuļina, Arvīds Raciborskis, Ivans
Baranovs, Svetlana Pavlovska, Vilnis
Dzenis, Ēriks Ločmelis.
Domes sēdē kopumā tika
izskatīti 89 jautājumi.
Par nolikumiem, noteikumiem, lēmumiem
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas nolikumā, tā 2.1.3., 2.2.5.,
6.1. un 6.2. punktus izsakot jaunā
redakcijā. Tāpat jaunā redakcijā tika
apstiprināts Tilžas vidusskolas nolikums.
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2011.gada
10.marta lēmumā „Par būvju
pieņemšanas ekspluatācijā komisiju” (sēdes protokols Nr.6, 14.§),
izsakot lēmuma 1.punktu šādā
redakcijā: „Noteikt, ka būvju
pieņemšanas ekspluatācijā komisijā
darbojas būvinspektors Āris Kļaviņš,
kā komisijas priekšsēdētājs un
būvvaldes vadītāja Anita Avotiņa, kā
pašvaldības arhitekte.”
Tika pieņemts saistošo noteikumu Nr.___/2016 „Grozījumi 2009.
gada 29.decembra saistošajos
noteikumos Nr.11 „Noteikumi,
par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība”” projekts.
Balvu novada domes 2016.
gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2016 „Balvu novada
pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”
nolikums” projektā tika veikti
precizējumi.
Tika pieņemts saistošo noteikumu Nr.___/2016 „Grozījums
2012.gada 9.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5/2012 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs”
sniegto
pakalpojumu
cenrādi”” projekts.
Tika pieņemts saistošo noteikumu Nr.___/2016 „Grozījumi 2011.
gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
sniegto pakalpojumu cenrādi””
projekts.
Tika apstiprināti Balvu novada
pašvaldības noteikumi Nr.___/2016
,,Par inventarizāciju veikšanu Balvu
novada pašvaldībā” un noteikumi
Nr.____/2016 ,,Skaidrās naudas
maksājumu uzskaite Balvu novada
pašvaldībā”.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē tika lemts slēgt
nomas līgumus ar vairākām
privātpersonām un juridiskām
personām par Balvu novada
pašvaldībai
piekrītošo
zemes
vienības daļu iznomāšanu Vīksnas,
Tilžas, Bērzkalnes, Briežuciema,
Vectilžas, Balvu pagastos.
Tāpat arī tika skatīti jautājumi
un pieņemti lēmumi par zemes
nomas
līgumu
pagarināšanu,
izbeigšanu, kā arī par atļauju
slēgt apakšnomas līgumus zemes
vienības iznomāšanai.
Sēdē
tika
lemts
nodot
atsavināšanai zemesgabalu - starpgabalu Pilsoņu ielā 5A, Balvos.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no Lazdulejas pagasta nekustamā
īpašuma „Bebri” zemes vienību 2,9
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu.
Tika lemts atcelt Balvu novada Domes 2012.gada 13.decembra lēmumu “Par adreses
piešķiršanu telpu grupai Balvu
pilsētā” (protokols Nr.21, 48.§) un

atcelt Balvu novada Domes 2013.
gada 14.februāra lēmumu „Par
grozījumiem Balvu novada Domes
2012.gada 13.decembra lēmumā
„Par adreses piešķiršanu telpu grupai Balvu pilsētā”” (protokols Nr.2,
21.§), un likvidēt telpu grupu adresi
Bērzpils iela 8-15, Balvi, Balvu novads, LV-4501.
Tika pieņemts lēmums likvidēt
telpu grupu adreses garāžām
Bērzpils ielā, Balvos, kā arī telpu
grupu adreses garāžām Ezera ielā,
Balvos. Grupu adreses likvidētas arī
„Ezermala 2”, Steķintava, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4501.
Deputāti
lēma
pagarināt
nedzīvojamās telpas nomas līgumu
par telpu - garāžu Ezera ielā 37B,
Balvos.
Sēdē lēma izsolīt nomas tiesības
uz Balvu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību Kubulu
pagastā 1,3 ha kopplatībā.
Zemes vienībai Balvu pilsētā,
0,051 ha kopplatībā tika noteikts
lietošanas mērķis - 1101 „zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā”.
Tika lemts nodot nekustamā
īpašuma Stacijas ielā 28, Balvos,
lokālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai laika posmā no
2016. gada 17. marta līdz 2016.gada
18. aprīlim.
Tika apstiprināts zemes ierīcības
projekts
nekustamā
īpašuma
„Lapas” Balvu pagastā zemes
vienības sadalīšanai.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Deputāti lēma atļaut uzstādīt
ceļazīmi
Nr.537
„Stāvvieta”
ar
papildzīmēm
Nr.833
“Transportlīdzekļa
novietojuma
veids stāvvietā” un Nr.849 “Pārējā
papildinformācija” ar tekstu „Tikai „Joker” klientiem”, un ceļazīmi
Nr.326 “Apstāties aizliegts” pie ēkas
Kalna ielā 2, Balvos, Balvu novadā.
Par nodošanu atsavināšanai
Tika lemts nodot atsavināšanai
pašvaldības kustamo mantu, vieglo
automašīnu Audi 100, izlaiduma
gads 1988., un traktoru MTZ- 52L,
izlaiduma gads 1985.
Tāpat nodot atsavināšanai
nolēma
šādus
nekustamos
īpašumus:
- vienistabas dzīvokli Nr.7
Pilsoņu ielā 23, Balvos ar kopējo
platību 40,50 m2;
- vienistabas dzīvokli Nr.11
Pilsoņu ielā 23, Balvos ar kopējo
platību 33,60 m2;
- vienistabas dzīvokli Nr.27
Pilsoņu ielā 23, Balvos ar kopējo
platību 40,40 m2;
- vienistabas dzīvokli Nr.57
Pilsoņu ielā 23, Balvos ar kopējo
platību 33.60 m2.
Par atļauju totalizatora un
derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanai
Deputāti pieņēma lēmumu par
atļauju totalizatora un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai SIA
„Joker LTD”.
Par attīstības programmas
apstiprināšanu
Dome apstiprināja pašvaldības
attīstības plānošanas dokumenta
„Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam” aktualizētās
Investīciju programmas 2016.2017. gadam pielikumus: Integrēto
teritoriālo
investīciju
ietvaros
īstenojamās prioritārās projektu
idejas Eiropas Savienības fondu
finansējumam
2014.-2020.gadam un Kartogrāfiskais materiāls
degradētajām teritorijām Investīciju
programmas
2016.-2017.gadam

pielikumam “Integrēto teritoriālo
investīciju ietvaros īstenojamās
prioritārās projektu idejas Eiropas
Savienības fondu finansējumam
2014. - 2020.gadam”.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Tika apstiprināti nekustamo
īpašumu – 3 dzīvokļu Pilsoņu ielā
23, Balvos, nekustamā īpašuma
„Kadiķīši” Balvu pagastā un
nekustamā īpašuma „Vīksnas”,
Vīksnas pagastā, izsoles rezultāti.
Tāpat tika apstiprināti izsoles
rezultāti nedzīvojamām telpām
Brīvības ielā 47, Balvos, nekustamajam īpašumam Kalna ielā 16A,
Kubulu pagastā, nekustamajam
īpašumam “Mārītes” Balvu pagastā
un nekustamajam īpašumam –
dzīvokļiem Alejas ielā 7, Balvos.
Par parādu piedziņu, dzēšanu
Dome nolēma dzēst nekustamā
īpašuma nodokļa parādu personai
EUR 49,57 apmērā.
No piecām privātpersonām
tika nolemts piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu.
Par projektiem
Deputāti nolēma piedalīties
Valsts
atbalsta
saņemšanai
zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem ar projektu „Zivju resursu palielināšana
Balvu novada ezeros”, projekta
atbalsta
gadījumā
nodrošinot
līdzfinansējumu
1211,28
eiro
apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām EUR 6979,28 un sedzot
papildus izmaksas, zivju mazuļu
transportēšanas izdevumus 507,60
eiro.
Tāpat dome lēma piedalīties
Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi veidot un
stiprināt jauniešu piederības apziņu”
ar projektu ”DZIMIS BALVOS”, projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošinot
priekšfinansējumu
700,00 eiro apmērā. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 3500,00.
Tika lemts nodrošināt Balvu
novada
pašvaldības
projekta
“Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībās” (Nr.9.2.1.1/15/I/001)
priekšfinansējumu 2464,00 eiro
apmērā.
Par izglītību
Deputāti lēma apstiprināt
darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas
„Modernizēt vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi reģionālas
nozīmes
attīstības
centros”
sekojošās atbalstāmās vispārējās
izglītības iestādes: Balvu pamatskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Stacijas
pamatskola.
Par dalības maksu
Tika nolemts noteikt dalības
maksu starpnovadu deju kolektīvu
skatē Batinavas, Rugāju, Viļakas novadu kolektīviem - EUR 15, 00 no
katra kolektīva.
Par maksas noteikšanu pakalpojumiem
Sēdē lēma noteikt maksu par
Balvu novada pašvaldības iestādes
„Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem
saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes
izdevumiem 2016.gadā - EUR
380,12 vienai personai mēnesī,
personām, kas deklarējušas dzīves
vietu Balvu novada teritorijā - EUR
305,23 vienai personai mēnesī,
personām, kas deklarējušas dzīves
vietu Rugāju novada, Baltinavas novada un Viļakas novada teritorijā,
un uzņemtas pansionātā laika
periodā no 2006.gada 15.novem-

bra līdz 2010.gada 1.martam - EUR
305,23 vienai personai mēnesī.
Tika lemts noteikt maksu citos novados deklarētajām personām,
kuru attiecīgā novada pašvaldība
ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, par
Balvu novada pašvaldības iestādes
„Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma
„Grupu dzīvoklis” sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem
saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes
izdevumiem 2016.gadā - EUR
198,56 vienai personai mēnesī.
Par
sadarbības
līgumu
noslēgšanu
Deputāti
pilnvaroja
Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski
slēgt Sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Zemessardzi par
sabiedrisko kārtību un drošību.
Tāpat sadarbības līgums tiks
slēgts ar Jaunsardzes un informācijas
centru par jautājumiem, kas saistīti
ar jaunatnes pilsoniskās apziņas un
personiskās līdzdalības prasmju
veidošanās veicināšanu.
Par komisijas likvidēšanu
Sēdē tika lemts likvidēt Balvu
novada pašvaldības Starptautiskās
sadarbības komisiju.
Par klientu apkalpošanas centru
Dome lēma izveidot Valsts
un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas
centru
Balvos,
Partizānu ielā 14, nosakot, ka Valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs ir Balvu novada pašvaldības administrācijas
struktūrvienība.
Valsts
un
pašvaldības
vienotais
klientu
apkalpošanas centrs darbību uzsāks
ar 2016.gada 1.jūliju.
Sakarā ar šo lēmumu, Balvu novada pašvaldības administrācijas
struktūrvienībā
“Valsts
un
pašvaldības
vienotais
klientu
apkalpošanas centrs” tika izveidotas
amata vienības: “Centra vadītājs”
– 0,5 amata vienības no 2016.gada
15.marta līdz 2016.gada 30.jūnijam;
“Centra vadītājs” – 1 amata vienība
no 2016.gada 1.jūlija; “Klientu
apkalpošanas speciālists” – 1 amata
vienība no 2016.gada 1.jūlija.
Tāpat, saistībā ar Valsts un
pašvaldības
vienotā
klientu
apkalpošanas centra izveidi, tika
veikti grozījumi Balvu novada
pašvaldības administrācijas amata
vienību sarakstā un amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Par deleģējumu slēgt līgumus
Deputāti lēma uzdot Balvu novada pašvaldības „Pansionāts “Balvi”” pašvaldības vārdā slēgt līgumus
ar klientiem, kuri saņem sociālās
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus un nevar samaksāt
pilnu pakalpojuma maksu no
valsts pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas, vai valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta, un/vai
to apgādniekiem par pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai vai
daļējai pakalpojuma samaksai, un
kontrolēt šo līgumu izpildi.
Par pārstāvja deleģēšanu
Tika lemts atbrīvot V.Fedulovu
no pašvaldības deleģētā pārstāvja
(aizvietotāja) pienākumiem Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejā un šos
pienākumus deleģēt Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora vietniekam J.Roginskim.
Par mēnešalgas noteikšanu
Tā kā apstiprinot Balvu novada
pašvaldības 2016.gada budžetu,
Pašvaldības policijas darbiniekiem tika palielināta alga, tad arī
Balvu novada pašvaldības Policijas priekšniekam tika noteikta
mēnešalga 940,00 euro apmērā.
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Izsole
Balvu novada pašvaldība
pārdod atkārtotā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
piederošo nekustamo īpašumu
Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3801 001 0301, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301,
4141m2 platībā un četrām būvēm
(garāžas (kadastra apzīmējums
3801 001 0301 001), garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301
002), garāžas – atpūtas bloka
(kadastra apzīmējums 3801 001
0301 003) un garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301
004). Izsoles sākumcena – EUR 16
500,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci
simti euro, 00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”,
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales
laikrakstā „Vaduguns”. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2016.gada 25.aprīlim plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 25.aprīļa plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 1650,00 (viens tūkstotis
seši simti piecdesmit euro, 00
centi) un reģistrācijas maksa EUR
5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ. Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods: UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9 vai
AS „Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 26.aprīlī plkst. 14.00.

PAZIŅOJUMS

Balvu novada dome 2016.
gada 10.martā pieņēmusi lēmumu
Nr.4, 51.§ „Par nekustamā īpašuma
Balvu novada Balvu pilsētā Stacijas
ielā 28, lokālplānojuma redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts četras nedēļas – no 2016.
gada 17. marta līdz 18. aprīlim.
Lokālplānojuma
publiskās
apspriešanas sanāksme notiks
18.04.2016. plkst. 17:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvi, 3. stāvā zālē.
Ar lokālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā
iespējams iepazīties:
- Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvi, 2. stāvā, darba
dienās darba laikā;
- interneta mājas lapā www.balvi.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība";
Atsauksmes
iesniedzamas
līdz 18.04.2016. Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi,
2.stāvā administrācijas sekretārei
28.kabinetā.
Apmeklētāju
pieņemšanas
laiks Būvvaldē: pirmdienās un
ceturtdienās no plkst.8.30 līdz
plkst.17.00 Bērzpils ielā 1A, Balvi.
Jautājumu gadījumā lūdzam
sazināties
ar
lokālplānojuma
izstrādātāju IK „BBB” Viktoru
Baškirovu (tālr. 29446423, e-pasts:
bbbb@apollo.lv).
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Tilžas internātpamatskola - starp labākajām būvēm Gleznotājs, skolotājs Jānis Ūdris
Martā pieminam komunistiskā reabilitēts 1990.gadā.
Latvijā
Pēc atgriešanās no izsūtījuma
genocīda
upurus.
Padomju
17.martā
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Andris
Kazinovskis,
Tilžas
internātpamatskolas direktore Iluta
Bērziša, AS „Siguldas būvmeistars”
būvdarbu vadītājs Jānis Keiselis un
būvuzraugs Pēteris Igaunis Rīgā
piedalījās valsts mēroga skates „Gada
labākā būve Latvijā 2015” trešās
kārtas pasākumā, kurā prezentēja
Tilžas
internātpamatskolas
renovāciju. Konkursa trešā kārta
bija atklāta – visai sabiedrībai bija
iespēja vērot finālistu prezentācijas
un žūrijas darbu klātienē.
Tilžas
internātpamatskolas
vienkāršotā
atjaunošana
energoefektivitātes paaugstināšanai
skates „Gada labākā būve Latvijā
2015” ieguva Atzinību. Jāpiebilst,
ka šai nominācijai bija izvirzītas divas būves, un abas no tām saņēma
Atzinību.

Balvu Novada muzejs nominēts Eiropas muzeju
gada balvai

Eiropas
muzeju
forums
(EMF) ir starptautiska nevalstiska organizācija, kuras mērķis
ir paaugstināt standartus un
popularizēt izcilību Eiropas muzejos, kā arī organizēt pasākumus
muzejizglītības veicināšanai. Kopš
1977.gada tiek organizēta Eiropas
muzeju gada balva (EMYA) – lai
veicinātu izcilību un inovatīvus
procesus
muzeju
pasaulē.
Tiesneši cenšas identificēt tādus
notikumus muzeju jomā, kam
varētu būt būtiska ietekme gan
valsts, gan starptautiskā mērogā.
Pagājušajā gadā EMYA balvas
žūrija apmeklēja arī Balvu Novada
muzeju un iepazinās ar jauno
Ziemeļlatgales
nemateriālajam
kultūras mantojumam veltīto

ekspozīciju. Mūsu muzejs ir
iekļauts EMYA balvas nominantu sarakstā un uzaicināts
piedalīties ar prezentāciju Eiropas
muzeju forumā un EMYA balvas
pasniegšanas ceremonijā, kur
tiks paziņots uzvarētājs. Dalība
forumā ir lieliska iespēja iepazīt
Eiropas labāko muzeju pieredzi,
uzzināt par jaunākajām iespējām
un sasniegumiem muzeju nozarē,
ka arī prezentēt Eiropas mērogā
savu muzeju, pilsētu un valsti.
Kopumā
Eiropas
muzeju
Gada balvai 2016 EMF ir izvirzījis
49 kandidātus no 24 valstīm.
Nominantu sarakstā mēs esam
līdzās
tādiem
ievērojamiem
muzejiem kā Karaliskais Beļģijas
dabaszinātņu institūts Briselē,

Quay Branly muzejs Parīzē, Polijas
ebreju vēstures muzejs Varšavā un
daudzi citi. Latviju šogad pārstāv
muzeji no Balviem un Kuldīgas.
Forums no 5.- 10.aprīlim notiks
Sansebastianā un Tolosā, Spānijā.
Balvu Novada muzeju pārstāvēs
vadītāja Iveta Supe un sabiedrisko
attiecību speciāliste Zaiga Kozlovska.
Dalību atbalsta Balvu Novada pašvaldība un Valsts
Kultūrkapitāla fonds.

Zinātniski – lietišķā konference “Skolotājs un bērns
izglītības sistēmā”

18. martā Balvu Valsts ģimnāzijā
notika zinātniski – lietišķā konference „Skolotājs un bērns izglītības
sistēmā”. Konferences atklāšana
sākās ar burvīgu priekšnesumu –
uzstājās deju kolektīvs „Mazā Rika”
un dziedāja Balvu Valsts ģimnāzijas
vokālais ansamblis.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere savā uzrunā
pauda to, ka skolām ir svarīga
sadarbība un ne vienmēr jāseko
principam nauda seko skolēnam,
bet gan savstarpēji jāpapildina
zināšanas, jādalās pieredzē, lai
pedagoģiskais darbs būtu sekmīgs.
Direktore pedagogiem novēlēja
rast jaunas iedvesmas, kā arī
radošu, zināšanām bagātu dienu!
RPIVA
Alūksnes
filiāles
vadītāja Anita Pētersone pateicās
balveniešiem – Balvu novada
domei, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei, Balvu Valsts
ģimnāzijai par līdzšinējo sadarbību
un vēlmi iesaistīties šādas konferences organizēšanā.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Sarmīte Cunska uzsvēra, ka
izglītība un medicīna ir pats pamatu pamats un, ka Balvu novadā
izglītība noteikti ir prioritāte. Uzrunas nobeigumā Sarmīte Cunska pedagogiem vēlēja: „Lai jums
ļoti, ļoti laba veselība, optimisms,
dzīvesprieks un cilvēkmīlestība
pret
apkārtējiem.
Pieņemiet
izaicinājumus un nebaidieties
spert platu soli to realizēšanā!”.

Konferencē
piedalījās
arī Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, kurš pateicās par sadarbību
un uzsvēra, ka tieši tā ir panākumu
atslēga.
Pēc
uzmundrinošajām
uzrunām
sākās
konferences
oficiālā daļa. Pirmo lekciju par
iekļaujošo izglītību un tās nozīmi
skolas ikdienas dzīve, kā arī par
dažādiem stereotipiem, kuri sastopami skolu vidē, lasīja RPIVA lektore Staņislava Mārsone.
Lekciju lasīja arī LU lektore Egija Laganovska par tēmu
„Pedagoģiskais atbalsts bērniem
ar
mācīšanās
traucējumiem
vispārizglītojošās skolās” un to,
cik svarīgi konstatēt vai kādam
no bērniem nav disleksija, diskalkulija vai kāda cita problēma.
Lektore sniedza informāciju par to,
kā šādus mācīšanās traucējumus
apzināt un kā pielāgot pedagogu
darbu, lai ikviens bērns spētu apgūt
paredzēto mācību vielu. Lektore
norādīja arī uz to, ka situācijās,
kad kādam bērnam ir mācīšanās
traucējumi, svarīgs darbs ir arī ar
šo bērnu vecākiem, kuriem mājās
jāpalīdz sagatavoties nākamajai
skolas dienai.
RPIVA pasniedzēja Anda Štoka
lasīja lekciju par tēmu “Darbs ar
apdāvinātajiem bērniem” stāstot
praktiskus piemērus un ieteikumus, kā šos bērnus nodarbināt
mācību stundās tā, lai viņiem būtu
interesanti.

Mūsdienās bērni kļūst arvien
drošāki un skolā jūtas brīvāk, tāpēc
vērtīga bija arī RPIVA lektores
Daces Bērziņas lekcija par tēmu
„Bērns ar uzvedības problēmām
vispārizglītojošajās
skolās.
Problēmas un risinājumi”.
Konferences
turpmākajā
daļā norisinājās grupu darbs par
tādām tēmām kā „Interaktīvo
vingrinājumu
izmantošana
mācību stundās”, „Mācību procesa
organizēšana
bērniem
ar
speciālām
vajadzībām”,
„Veiksmīga pedagoģiskā pieredze
bērnu problemātiskās uzvedības
mazināšanā” u.c. Katrā no šīm
darba grupām varēja uzzināt kaut
ko jaunu, lekcijas deva iespēju
papildināt
esošās
zināšanas
un iespēju uz mācību procesu
paraudzīties nedaudz savādāk.
Konferences noslēgumā tika
sumināti konkursa „Stūru stūriem
tēvu zeme” dalībnieki. Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Nora Apīne kopā ar Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieci Sarmīti
Cunsku pasniedza Balvu novada
domes Pateicības rakstus visām
Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu skolām, kuras piedalījās šajā
konkursā, kas veltīts Latvijas 100.
dzimšanas dienai. Kopumā tika
iesūtīti 174 darbi - sūtīti zīmējumi,
video un prezentācijas, tāpēc
Pateicības raksti bija godam
nopelnīti.

režīma laikā daudzus Latvijas
iedzīvotājus piespiedu kārtā izsūtīja
no dzimtajām mājām, no ierastās
vides, aizrestotos lopu vagonos aizveda tūkstošiem kilometru tālu, kur
cilvēki bija pakļauti pazemojumiem,
beztiesībai, badam, nāvei.
Naktī uz 1941. gada 14. jūniju
Latvijā arestēja un izsūtīja 15 443
iedzīvotājus,
tostarp
sievietes,
bērnus, vecus cilvēkus. No Abrenes
apriņķa izsūtīja 446 cilvēkus. 1949.
gada martā no Latvijas deportēja
vairāk nekā 42000 cilvēku, no
Viļakas apriņķa - 1696 cilvēkus.
Iedzīvotāju aresti, apcietināšana,
izsūtīšana notika arī citās dienās.
Starp padomju represiju upuriem bija arī gleznotājs, skolotājs
Jānis Ūdris.
2016.gada 30.aprīlī paliks 110
gadi kopš Stāmerienas pagastā dzimis Jānis Ūdris. 1932.gadā J.Ūdris
kā talantīgs gleznotājs beidza
mākslas akadēmiju. Strādāja par
zīmēšanas skolotāju Viļakas Valsts
ģimnāzijā (1934-1944) un Litenes
vidusskolā (1944-1948). Gleznoja,
piedalījās izstādēs, ieceru bija
daudz...
1948.gadā
uz
nepamatotas informācijas pamata Jānis
Ūdris tika apcietināts. Apsūdzību
izvirzīja par to, ka J.Ūdris esot
iesaistījies pašaizsardzības vienībā
un piedalījies ebreju konvojēšanā.
Kara tribunāls 1948.gada 15.aprīlī
J.Ūdrim par dzimtenes nodevību
piesprieda brīvības atņemšanu uz
25 gadiem, tiesību atņemšanu uz
5 gadiem ar mantas konfiskāciju.
Jānis Ūdris tika izsūtīts uz Sibīriju,
Krasnojarskas apgabalu, vēlāk
izsūtīja arī sievu Paulīnu un dēlu
Jāni, viņus aizsūtīja uz Omskas
apgabalu. Ģimene satikās tikai pēc
daudziem gadiem, kad atgriezās
Latvijā.
1956.gada
janvārī
J.Ūdri
atbrīvoja no ieslodzījuma, atzīstot,
ka viņš nav piedalījies ebreju
konvojēšanā
un
nošaušanā,

J.Ūdris ar ģimeni dzīvoja Balvos.
Daudzās gleznās attēlotas Balvu
ainavas un cilvēki. Pirmā plašākā
J.Ūdra darbu izstāde Balvos bija
1968.gadā. Balvenieši lepojās ar
savu gleznotāju, kaut arī toreizējā
vara mākslinieka biogrāfijas dēļ
viņu centās neievērot. Izsūtījumā
pavadīto gadu dēļ Jānis Ūdris
netika uzņemts arī Mākslinieku
savienībā.
Bijusī Balvu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja (19571960) Zelma Šulce atcerējās
tikšanos ar mākslinieku: „Viņu
interesēja
pilsētas
dzīve,
mākslinieks bieži iegriezās pie
manis parunāt. Kad tuvojās tautas
skaitīšana un Balvu ielām vajadzēja
uzrakstus, Jānis Ūdris atnāca un
izteica priekšlikumu, ka viņš varot
uzzīmēt gan uzvārdus, gan ielu numurus. Darbs tika paveikts lieliski,
un viņi abi ar dēlu uzrakstus arī
piestiprināja.” Z.Šulce vēl atceras,
ka mākslinieks palīdzēja arī Goda
plāksnes gatavošanā. Tajā tikuši
iestrādāti mākslinieka no Baikāla
atvestie akmentiņi.
Māksliniekam patika dāvināt
savas gleznas, jau 20.gs.30.gados Jānis Ūdris iesaistījies akcijā
„Draudzīgais aicinājumus” un
gleznas dāvinājis skolām, pagastu
kultūras iestādēm, arī dzīvodams
Balvos mākslinieks daudzus savus
darbus dāvināja balveniešiem.
Jānis Ūdris miris 1973.gada
jūlijā, apglabāts Začu kapos.
No 22.marta Balvu Novada muzejā skatāma izstāde
„Gleznotājam Jānim Ūdrim 110”.
30.aprīlī plkst.14.00 kopā
svinēsim mākslinieka dzimšanas
dienu. Mazmeitas un vedekla aicina uz tikšanos Jāņa Ūdra radiniekus, draugus un cienītājus.
Ruta Akmentiņa
Balvu Novada muzeja vecākā
speciāliste, vēsturniece

Paziņojums par Balvu novada Investīciju
programmas 2014.-2017.gadam aktualizēto
pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Dome 2016.
gada 10.martā ir pieņēmusi
lēmumu (protokols Nr.4, 56.§)
„Par Balvu novada Attīstības
programmas
2011.-2017.gadam
aktualizēto
pielikumu
apstiprināšanu”.
Ar domes lēmumu un
investīciju programmas 1.pielikumu „Integrēto teritoriālo
investīciju ietvaros īstenojamās
prioritārās
projektu
idejas Eiropas Savienības fondu
finansējumam
2014.-2020.
gadam”
un
2.pielikumu
„Kartogrāfiskais
materiāls

degradētajām
teritorijām
Investīciju programmas 2016.2017.gadam
pielikumam
„
Integrēto teritoriālo investīciju
ietvaros īstenojamās prioritārās
projektu
idejas
Eiropas
Savienības fondu finansējumam
2014.-2020.gadam”
var
iepazīties
Balvu
novada
pašvaldības mājaslapā www.
balvi.lv
sadaļā „Normatīvie
akti un attīstības plānošanas
dokumenti” un Balvu
novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļā, Bērzpils ielā
1A, Balvos.

Piesaki savu projektu Balvu novadu
attīstībai!

„Latvijas Mobilais Telefons”
(LMT) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību ir izsludinājis
projektu konkursu “LMT Latvijai”.
Lai piedalītos konkursā, līdz
šī gada 14. aprīlim ikviens Balvu
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija
vai juridiska persona, kuras
deklarētā vai juridiskā adrese
ir Balvu novadā, var iesniegt
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projekta
pieteikumu.
Projektu īstenošanai novadam
paredzēts
piešķirt
astoņus
tūkstošus eiro, katram projektam ir iespēja saņemt no 500
līdz 2000 eiro finansējumu vai
līdzfinansējumu.
Ar detalizētiem konkursa
noteikumiem var iepazīties novada mājaslapā www.balvi.lv,
kā arī portālā www.lmt.lv/lmtlatvijai.
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Sievietes tiekas „Prieka tūrē”

12.martā Balvu pilsētas stadionā
bija vērojama nebijusi rosība-šeit
startam sieviešu rallijā „Prieka tūre”
gatavojās 59 dāmu ekipāžas.
Pasākumu krāšņāku darīja
sieviešu
darinātie
mašīnu
noformējumi un komandu tērpi
– bija sastopamas gan Mikipeles,
gan Zebras, gan Mašas, gan Trakās
sievas un daudzi citi personāži.
Sieviešu
autorallija
dalībniecēm dienas laikā pēc organizatoru izsniegtajām kartēm
un norādēm bija jāatrod vairāki
punkti bijušā Balvu rajona teritorijā
un jāizpilda dažādi uzdevumi –
jānofotografējas pie norādītajiem
objektiem, jāparāda automašīnas
noparkošanas prasmes, jānosaka
dažādi pārtikas produkti, jāatšķir
graudi un to izstrādājumi, kā arī
jāsasien kaklasaites, jāsaliek puzle
un jāparāda sportiskā veiklība un
iemaņas hokejā.
Summējot laikus un punktus
par uzdevumiem, tika noteiktas
ātrākās un precīzākās sieviešu rallija komandas. Pirmo vietu ieguva
komanda „Čikas-čikitas” – Santa
Raciborska, Samanta Vējiņa un
Anna Baune. Otrajā vietā Vineta
Sirmā, Aija Dakule, Rudīte Putna,
Maruta Baltbārde, kuras startēja
ar nosaukumu „Baltiņas”. Liels
pārsteigums un prieks par iegūto
3.vietu bija komandai „Queens on
Wheels”, kurā pilote bija Evija Vinciuna, bet stūrmanes - Inese Salmane un Jolanta Minkevica.
Tāpat apbalvošanas pasākumā
sieviešu autorallija organizatori –
Balvu Sporta centrs, Dagnija Vaickovska un Ilze Gļauda, pasniedza
balvas vairākās nominācijās:
Tālākās viešņas – Zilās stirniņas
– Līga Treija un Laura Dobele;
Populārākā
komanda
–
Astoņkājis – Anita Petrova un Zanda Petrova;
Jautrākā komanda – Čiepiņas –

Otrās un trešās vietas ieguvējas – komandas „Baltiņas” un „Queens on Wheels”.

„Prieka tūres” laureātes - komanda „Čikas-čikitas” - Santa Raciborska, Samanta Vējiņa un Anna Baune, kopā ar Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieci Sarmīti Cunsku un pasākuma organizatorēm.

Pirmās starta vietu no Balvu pilsētas stadiona atstāja komanda „Vienmēr uz
pareizā ceļa”.

Komanda „Balvu ūdensrozes” rallijā izcīnīja 5.vietu.
kurām putni galvā – Zane Začeva
Līga Zvirgzdiņa un Lauma Kaļva;
Enerģiskākā komanda – Lāča un Madara Vilciņa;
Atraktīvākā
komanda
–
ķepu patruļa – Līga Andrijeviča un
Mākoņstūmējas – Elita Ataudziņa
Alīna Butkeviča;
Greznākā mašīna – Jautrās zeb- un Santa Dūrīte;
Viedākā komanda – Čabiņas –
ras – Iveta Berne un Zigrīda Kubaka;
Apdomīgākā komanda – Ezer- Daiga Putene un Elvīra Birkova;
Pirmās pirms starta – Lidvāveres
ielas trio – Elita Logina un Ingūna
– Santa Šakina un Evita Začeste.
Circene;
Kolorītākā komanda – Tām,

Balvu Centrālā bibliotēka un Balvu pamatskolas
bibliotēka - 10 labāko Latvijas bibliotēku topā!

Šī gada 5. martā Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas
Ziedoņa zālē notika LNB
lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2015” noslēguma
pasākums – „Lielie lasīšanas
svētki”. Tajos piedalījās ap
800 žūrijas ekspertu – bērnu,
jauniešu
un
pieaugušo,
pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada
populārāko
grāmatu
autorus, ilustrētājus, tulkotājus un
izdevējus. Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka
2015. gadā žūrijā un lasīšanas
maratonā piedalījušies 18 963
lasītāji no Latvijas un 40 latviešu
diasporas centriem pasaulē.
Svētkos piedalījās arī 30
Balvu Centrālās bibliotēkas un
Balvu pamatskolas bibliotēkas
čaklākie žūrijas eksperti un
bibliotekāres. Mēs varam lepoties, ka Balvu Centrālā
bibliotēka un Balvu pamatskolas bibliotēka tika atzītas par
aktīvākajām dalībniecēm un
ierindojās 10 labāko bibliotēku
skaitā, saņemot arī PATEICĪBAS
no
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas
par
ieguldīto
darbu lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu – Jauniešu -

Vecāku žūrija - 2015”.
No 2015. gada jūnija līdz
pat 2016. gada janvāra beigām
bibliotēkās spraigi ritēja programmas grāmatu lasīšana un
vērtēšana dažādās vecuma
grupās, sākot no pirmsskolniekiem 5+ grupā līdz pat
pieaugušajiem vecāku žūrijas
ekspertiem.
Lasīšanas
ekspertu uzdevums bija izlasīt 6
grāmatas un tās izvērtēt, aizpildot elektronisko anketu un
labākās grāmatas ierindojot 1.,
2. un 3. vietā. Balvu Centrālajā
bibliotēkā
savu
vērtējumu
izlasītajām grāmatām deva 185
lasītāji, bet Balvu pamatskolā
196 lasītāji.
Bibliotēkas darbinieki saka
lielu paldies saviem lasītājiem
un viņu palīgiem un pievienojas svētkos paustajai atziņai, ka:
„Gudrākie un labākie vienmēr
lasa grāmatas”. Uz tikšanos
„Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijā 2016”!
Lasīšanas
vērtējumu
rezultāti:
5+ grupā
1.vieta Roberešts T. „Vilks,
kurš izvēlās no grāmatas” - 2456
balsis;
2.vieta Lindenbauma L. „Brigita un brāļi aļņi“ - 1418 balsis;
3.vieta
Zutis
M.

„Nenotikušais atklājums” - 1200
balsis.
9+ grupā
1.vieta Lāgerkranca R. „Mana
laimīgā dzīve”- 1919 balsis;
2.vieta Nopola S. „Tā stunda
ir situsi, Risto Reperi!”- 939 balsis;
3.vieta Pastore L. „Pazudušais
pērtiķis”-567 balsis;
Zēnu žūrijas atzinību ieguva
J. Zvirgzdiņa grāmata „No Rīgas
līdz Rīgai”.
11+ grupā
1.vieta Olsone K. „Stikla
bērni”- 1496 balsis;
2. vieta Jundze A. „Kristofers
un ēnu ordenis”- 673 balsis;
3.vieta Samauska I. „Govs uz
bagāžnieka”- 440 balsis;

Sieviešu dienas rallijā piedalījās komandas no tuvākām un tālākām
pilsētām, tai skaitā arī komanda „Ar smaidu uz priekšu!” no Rēzeknes.

Meiteņu žūrijas atzinība
ieguva Karija A. grāmata „Īstā
Rebeka”.
15+ grupā
1.vieta
Palasio
R.
Dž.
„Brīnums”- 545 balsis;
2. vieta Herndorfs V. „Čiks”333 balsis;
3.vieta Košeļeva S. „RīgaMaskava”-289 balsis;
Zēnu žūrijas atzinību ieguva
fantāzijas darbu krājums „Zilie
jūras vērši”.
Vecāku žūrija
1.vieta Bērziņš M. „Svina
garša”- 799 balsis;
2.vieta
Pulkinena
R.
„Patiesība”- 223 balsis;
3.vieta Tabūna D. „Pirmā
reize”- 188 balsis.
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Pasākums “Satiec
savu
meistaru!
2016”

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums „Satiec savu meistaru” 2016. gadā no 1.
līdz 3. aprīlim pa visu Latviju notiks
jau astoto reizi. Arī Balvu novadā,
šīs akcijas ietvaros, notiks dažādi
pasākumi.
1. aprīlī Briežuciema pagasta
Tautas nama mazajā zālē plkst.
14:00 sāksies ādas apstrādes
meistardarbnīca, ko vadīs Andris Ločmelis. Būs apskatāmi arī
jau izgatavotie ādas izstrādājumi.
Tālrunis uzziņām: 28303578.
1. aprīlī Tilžā, Brīvības ielā
16b, no plkst. 10:00-15:00 notiks meistardarbnīca “Spilvenu
pasaule”, kurā notiks spilvenu
darināšana dažādās tehnikās:
adīšana, tamborēšana, izšūšana.
Būs arī spilvenu izstāde, Lielvārdes
jostas rakstu zīmju iepazīšana un
Lielvārdes jostas aušana. Meistari:
Astrīda Krainā (jostu audēja)
un SLO “Tilžas Rūķīši”. Tālrunis
uzziņām: 26375017.
2.aprīlī Balvu Novada muzejā
no plkst. 10:00 līdz 14:00 būs
iespēja gūt pieredzi cimdu adīšanā.
Piedalīsies meistares no Balvu,
Baltinavas, Viļakas, Rugājiem.
Varēs gan praktiski apgūt dažādas
adīšanas tehnikas, gan iepazīt
Ziemeļlatgales cimdu rakstus
ekspresizstādē. Uz radošo darbnīcu
līdzi jāņem 5 adāmadatas un dzija.
Tālrunis uzziņām 28352770.
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Modes skate pasaku noskaņās
Pēdējais gads Latvijas kultūras
vidē tika aizvadīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas zīmē. Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas (BPVV) kolektīvs atceres un jubilejas gadu noslēdz,
9. Starpnovadu bērnu modes
skates tēmu veltot abiem izcilajiem
latviešu dzejniekiem. Bērnu modes
skate ir viens no gaidītākajiem novada pasākumiem, jo tajā piedalās
ikviens Balvu novada radošais
kolektīvs un abās vecuma grupās
ir liels skaits dalībnieku. Šogad
skatē piedalījās vairāk nekā 170
dalībnieki. Kopā modes skatē
piedalījās gandrīz 20 radošās
apvienības un kolektīvi.
Kopējo noskaņu radīja Aspazijas dzejoļa „Pasaciņa” pirmās rindas, kas ir zināmas no bērnības.
Multiplikācijas filma, kas veidota
pēc šī dzejoļa motīviem, ir ar
bērnības sajūtu pildīta. Šo lirisko
tēmu uztvēra arī daudzas skates
dalībnieku grupas.
Starpnovadu bērnu modes
skates pirmajā daļā uz skatuves
kāpa novada mazākie iedzīvotāji
- pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi. Īpaši aktīvi savu dalību
skatē pieteica PII „Sienāzītis”
kolektīvs. Vismazākie dalībnieki
bija tikai divus gadus veci un
piedalījās ar tērpu kolekciju

„Dadzīšu piedzīvojumi”, šī kolekcija saņēma arī BPVV simpātiju
balvas.
Pirmās daļas noslēgumā zālē
virmoja sajūta, ka ir piedzīvota
pasaka. Katra kolekcija bija koša,
pārsteidzoša un pierādīja to, ka
cilvēki, kas dzīvo mūsu novadā,
ir radoši, mākslinieciski un spēj
pārsteigt viens otru. Tērpu kolekcijas, ko demonstrēja jaunākie
dalībnieki, ir vecāku un skolotāju
darba rezultāts. Katra kolekcija atklāja kādu noslēpumu,
piedzīvojumu pasauli, ko piedāvā
ielūkošanās pasakā. Tika apciemota
zaķīšu pirtiņa, pasēdēts uz mākoņa
maliņas, izdejota Minjonu ballīte,
izbaudīti nerātni piedzīvojumi.
Žūrijas darbs pēc šī skates daļas bija
neapskaužams, jo katra kolekcija
pierādīja veidotāju mākslinieciskās
spējas un radošumu.
Skates otrajā daļā startēja skolas vecuma jaunieši ne tikai no
Balvu novada, bet arī jaunieši no
Viļakas un Alūksnes novadiem.
Šo kolekciju tapšanā savu artavu
bija devuši arī skolēni, piedaloties tērpu veidošanas procesā kā
idejiski, tā praktiski. Šajā skates
daļā vēstījums, ko katra kolekcija
pauž, bija citāds un pat drosmīgs.
Darinātie tērpi vēstīja katras grupas noskaņu un stāstu par kolek-

3. vietu ieņēma Kubulu PII „Ieviņa” grupa „Rūķīši” (4 gadi) ar kolekciju
„Zaķīšu pirtiņa”. Tērpus demonstrēja 12 dalībnieki. Skolotājas Iveta Ivanovska un Ingrīda Pitkeviča.

Skolu grupā 1.vietu ieguva Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Vizuālās un plastiskās mākslas pulciņa 7.klases audzēknes ar
kolekciju „Svešās zvaigznes”. Skolotājas Aiga Jansone, Iluta Balule.

ciju tapšanu. Tērpu darinātāji
atklāja mazu pasauli, kurā viņi ir
izsapņojuši savas pasakas. Pasakas,
kuras var lasīt arī pieaugušie.
Pasākuma
noslēgumā
ar
paraugdemonstrējumiem
piedalījās pašapziņas celšanas
studijas „Lote” dalībnieces ar
brīnišķīgiem un avangardiskiem
tērpiem.
Vērtēšanas darbs bija sarežģīts,
par ko liecina skolu grupā piešķirtās
divas trešās vietas. Pasākuma
organizatori
pateicas
žūrijas
dalībniekiem - Anitai Strapcānei,
Anitai Šmitei, Elitai Teilānei, Madarai Sirmacei, Kasparam Buliņam.
Pasākuma idejas autore un
skates organizatore Anita Matule
noslēgumā dalībniekus aicināja būt
aktīviem arī nākamajā gadā, kad
bērnu modes skate notiks desmito
reizi. Tēma jau esot padomā un
būšot grandioza. Ziņkārības sēkliņa
ir iesēta, gaidām nākamo gadu!
Gunita Prokofjeva
BPVV direktora vietniece
audzināšanas jomā

Kultūras centra „Rekova” 7.-9. klases audzēknes ar kolekciju „Pasaku
meža mistērija” godam nopelnīja
2.vietu. Skolotāja Inese Lāce.

Balvu PII „Sienāzītis” 6 dalībnieču (5-6 gadi) demonstrētos tērpus no kolekcijas „Pasaciņa” novērtēja arī žūrija, piešķirot 2.vietu. Skolotāja Ingrīda Skuča.

Arī Kultūras centra „Rekova” (4
dalībnieki, 3.-4. klase), kolekcija
„Ziedu klēpis” skatē ieguva 3.vietu.
Skolotāja Kristīna Lapsa.

Ar spilgtiem tērpiem izcēlās pašapziņas celšanas studija „Lote” kolekcija
„Laikmetīgās krāsu vīzijas!”. Studijas meitenes (3-12gadi) ieguva dalītu 3.vietu. Skolotājas Līga Moroza- Ušacka, Rudīte Liepiņa.

Balvu Mūzikas skolas audzēkņi iegūst godalgotas vietas
pūšaminstrumentu izpildītāju konkursā
4.martā
Jāņa
Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskolā
notika III Latgales Mūzikas skolu
pūšaminstrumentu
izpildītāju
konkurss, kur ļoti veiksmīgs
sniegums izdevās Balvu Mūzikas
skolas audzēkņiem:
- Flautas spēlē vecākajā
grupā Agnesei Ievai Lipskai Diplomandes gods (sk.
Vladimirs Bondarenko, koncertmeistars Viktors Bormanis);
- Klarnetes spēlē jaunākajā
grupā Aivai Melnei - Diplomandes gods (sk. Arnis Graps,
koncertmeistars Viktors Borma-

nis);
- Saksofona spēlē jaunākajā
grupā Megijai Krivišai III vieta
(sk. Arnis Graps, koncertmeistars
Viktors Bormanis);
- Eifonija spēlē jaunākajā
grupā Kalvim Koļcovam Diplomanda gods (sk. Ojārs Tūmiņš,
koncertmeistars Viktors Bormanis);
- Eifonija spēlē vecākajā
grupā Naurim Ločmelim III vieta (sk. Egons Salmanis, koncertmeistars Egita Salmane);
- Trompetes spēlē vecākajā
grupā Ričardam Ķirsonam II

Žūrija lēma godalgoto 1. vietu piešķirt Balvu PII „Sienāzītis” 2.vecākajai
grupiņai (5-6 gadi), kur krāšņus kolekcijas „Jāj pa ceļu pasaciņa...” tērpus
demonstrēja 18 dalībnieki. Skolotājas Dace Znotiņa, Aina Saidāne.

vieta (sk. Egons Salmanis, koncertmeistars Egita Salmane);
- Trompetes spēlē vecākajā
grupā Harijam Ločmelim II vieta (sk. Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis)
- Trombona spēlē vecākajā
grupā Gvido Dokānam II vieta
(sk. Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis);
- Tubas spēlē vecākajā grupā
Lainim Pavlovskim Diplomanda gods (sk. Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis).

Nedēļas
nogalē
pulksteņa rādītāji
Šī gada 27. martā Latvijā un
daudzviet citur pasaulē notiks pāreja uz vasaras laiku, kad
pulksteņa rādītāji būs jāpagriež
par vienu stundu uz priekšu.
Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 27. martā,
plkst.03:00 (naktī no sestdienas
uz svētdienu), pulksteņa rādītājus
pagriežot vienu stundu uz priekšu.
Latvijā vasaras laiks pirmo
reizi tika ieviests 1981. gadā.
Sākot no 1997. gada, vasaras laiks
Latvijā ir spēkā no marta pēdējās
svētdienas līdz oktobra pēdējai
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jāpagriež

svētdienai.
Pāreju uz vasaras laiku un
atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada
26. oktobra Ministru Kabineta
noteikumi Nr.1010 „Par pāreju uz
vasaras laiku”. Noteikumos minēts,
ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku
notiek šādā kārtībā: marta pēdējā
svētdienā plkst.03:00 atbilstoši
otrās joslas laikam pulksteņa
rādītājus pagriež par vienu stundu
uz priekšu un attiecīgi oktobra
pēdējā svētdienā plkst.04:00 –
par vienu stundu atpakaļ.

6.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 10.marta
lēmumu (sēdes prot. Nr.4, 54.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2016.gada 10.martā

Nr.4/2016

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “SAN-TEX” NOLIKUMS
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 16.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 4.pielikuma 37.punktu
noteiktās prasības un izvērtējot
I Vispārīgie jautājumi
tās izveidošanas, reorganizācijas
1. Saistošie noteikumi no- vai likvidēšanas nepieciešamību
no
lietderīguma,
saka Balvu novada pašvaldības atkarībā
aģentūras “SAN-TEX” (turpmāk efektivitātes un citiem Valsts
– Aģentūra) mērķi, funkci- pārvaldes likumā noteiktajiem
jas, uzdevumus un tiesības, pamatprincipiem.
Aģentūras
pārvaldes
kārtību,
rīcību ar Aģentūras mantu un II Aģentūras funkcijas, tiesības un
finanšu līdzekļiem, Aģentūras uzdevumi
darbības pārraudzības kārtību,
8.
Aģentūra veic šādas
Aģentūras darbības tiesiskuma
funkcijas:
nodrošināšanas kārtību.
8.1. pārvalda
Aģentūras
2. Aģentūra ir saskaņā Balvu
pilsētas domes 2003.gada 11.sep- valdījumā nodotās Pašvaldības,
tembra lēmumu (protokols Nr.16; ūdensapgādes, fekālās un lietus
5.§) izveidota un ar Balvu novada kanalizācijas sistēmas, t. sk. tīklus,
domes 2010.gada 16.decem- ar tiem funkcionāli saistītās ēkas
bra lēmumu (protokols Nr.22; un būves (sūknētavas, attīrīšanas
31.§)
pārņemta
pašvaldības iekārtas, atdzelžošanas stacija u.c.),
iestāde, kurai ar Balvu novada tām piesaistītos zemes gabalus,
Domes lēmumu uzdots veikt šajā organizējot to apsaimniekošanu;
8.2. organizē komunālos panolikumā minētos no pašvaldības
funkcijām izrietošus pārvaldes kalpojumus, nodrošinot Balvu nouzdevumus, sniedzot pakalpoju- vada Balvu pilsētas teritorijā:
8.2.1. ūdensapgādes
pamus un īstenojot pašvaldības un
starptautiskus projektus un prog- kalpojumu, kas ietver: LR un ES
normatīvajos aktos paredzētajām
rammas.
3. Aģentūras izveidošanas prasībām atbilstošu ūdens ieguuzkrāšanu,
sagatavošanu
mērķis ir īstenot vienotu Balvu no- vi,
vada Pašvaldības politiku Balvu lietošanai (tai skaitā atdzelžošanu)
pilsētas labiekārtošanas, sanitārās un novadīšanu ūdensvada tīklā,
tīrības, ūdensapgādes, saimniecis- ūdens piegādi no padeves vietas
ki – fekālās kanalizācijas savākšanā, ūdensvada tīklā līdz pakalpojumu
novadīšanā
un
attīrīšanā, saņēmējam; pakalpojumu tarifu
nekustamā īpašuma pārvaldīšanā nosaka Dome;
8.2.2. kanalizācijas
pakalpoun
apsaimniekošanā,
lai
nodrošinātu sabiedrības vajadzību jumus, kas ietver notekūdeņu
apmierināšanu šo pakalpojumu savākšanu un novadīšanu līdz
saņemšanā Balvu pilsētā. Aģentūrai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
centralizētos
tiek piešķirtas īpašas tiesības sniegt izmantojot
ūdensapgādes un saimnieciski- kanalizācijas tīklus, LR un ES
fekālās kanalizācijas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām atbilstošu notekūdeņu
Balvu pilsētā.
4. Aģentūra ir juridiska perso- attīrīšanu un novadīšanu līdz
na, tai ir savi norēķinu konti bankās izplūdei ūdenstilpē; pakalpojuma
un zīmogs. Kontu atvēršanu tarifu nosaka Dome;
8.2.3. lietus
kanalizācijas
Aģentūra saskaņo ar Balvu novada
pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība). ekspluatāciju un rekonstrukciju
5. Aģentūra savā darbībā ievēro Balvu novada pašvaldības piešķirtā
Latvijas Republikas Satversmi, finansējuma ietvaros;
8.2.4. lielgabarītu
atkritumu
Latvijas Republikas likumus, Latvino
daudzdzīvokļu
jas Republikas Ministru kabineta savākšana
tiesību aktus, šo nolikumu, Balvu māju apsaimniekošanā esošām
novada pašvaldības saistošos teritorijām un to nogādāšana uz
noteikumus, Balvu novada Domes kopējo atkritumu savākšanas vietu.
(turpmāk – Dome) lēmumus Izdevumu segšana tiek veikta no
un rīkojumus, kas attiecas uz dzīvojamo māju apsaimniekošanas
maksas uzkrājumiem.
Aģentūras darbības sfēru.
8.3. Pārvalda
pašvaldības
6. Šajos saistošajos noteikuīpašumu
–
mos iekļauti nosacījumi, kādus nekustamo
pakalpojumu sniedzējam paredz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
Eiropas Komisijas 2011.gada 20.de- nedzīvojamās ēkas (telpas),ar tām
cembra lēmums par Līguma par funkcionāli saistītās ēkas un būves,
Eiropas Savienības darbību 106. nedzīvojamās ēkas un telpas, tām
panta 2.punktu piemērošanu piesaistītos zemes gabalus, kā
valsts atbalstam attiecībā uz arī privatizēto dzīvokļu īpašumu
kompensāciju par sabiedriska- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
jiem pakalpojumiem dažiem līdz to pārvaldīšanas tiesību
uzņēmumiem, kuriem uzticēts nodošanai dzīvokļu īpašnieku
sniegt pakalpojumus ar vispārēju sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotai personai, vai , ja
tautsaimniecisku nozīmi.
7. Aģentūru izveido, reorganizē dzīvokļu īpašnieki izvēlējušies
un likvidē Dome pēc savas Aģentūru kā mājas pārvaldnieku,
šo
īpašumu
iniciatīvas,
ievērojot
Valsts organizējot
atbilstoši
pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā apsaimniekošanu

normatīvo aktu prasībām;
8.4. nodrošina Balvu pilsētas
teritorijas
labiekārtošanu
un
uzturēšanu (apstādījumi, skvēri,
laukumi, ielas);
8.5. n o d r o š i n a
apsaimniekošanā
esošo
dzīvojamo māju iekšējo tīklu
avāriju (siltumtīkli, ūdensvads,
saimnieciski-fekālā kanalizācija,
lietus notekūdeņu kanalizācija,
elektroapgaismojums no ēkas
kopējā elektrības skaitītāja līdz
dzīvokļa skaitītājam) novēršanu
Balvu pilsētā;
8.6. organizē un kontrolē
dzīvojamā fonda uzturēšanu Balvu pilsētā; dzīvojamām mājām
Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmene Kubulu pagasts; „Ceriņu
mājas ”Tutinava, Kubulu pagasts;
„Pīlādzēni” Skolas iela 31 Kubulu
pagasts; „Baltā māja” Druvenieki Kubulu pagasts; „Mežabrāļi”
Vīksna Vīksnas pagasts;
8.7. nodrošina Balvu pilsētas
kapsētu, kapsētu norobežojuma
un
aizsargjoslas
teritorijas
ekspluatāciju, uzturēšanu kārtībā
un labiekārtošanu;
8.8. nodrošina kapa vietu
ierādīšanu Balvu pilsētas kapsētās,
tās piesaistot plānu materiāliem;
8.9. nodrošina
klaiņojošo
dzīvnieku ķeršanas organizēšanu
Balvu novadā;
8.10. nodrošina
valsts,
pašvaldības, kā arī starptautisku
projektu un programmu realizāciju
un vadīšanu Aģentūras kompetences ietvaros;
8.11. vada
un
realizē
pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas,
kas saistītas ar Aģentūras valdījumā
nodotā Pašvaldības nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu;
8.12. vada un ievieš Eiropas
Savienības un valsts līdzfinansētos
ūdenssaimniecības attīstības projektus;
8.13. nodrošina pakalpojumus
Balvu novada iedzīvotājiem, kā arī
juridiskām personām, iestādēm
un organizācijām, kurām īpašumā
vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi funkcionāli saistīti
ar Aģentūras valdījumā esošajām
komunālajām sistēmām;
8.14. avārijas gadījumā savas kompetences ietvaros sniedz
ar tās novēršanu saistītos darbus personām, kuru īpašumā
vai valdījumā esošie nekustamie
īpašumi atrodas apsaimniekošanā
esošajās
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās;
8.15. nodrošina
visu
pašvaldības iestāžu ārējo ūdens
un kanalizācijas
tīklu avāriju
novēršanas pakalpojumu Balvu
pilsētas teritorijā;
8.16. organizē nedzīvojamo
ēku (telpu) izmantošanu un veic
to uzskaiti pašvaldības piešķirtā
finansējuma līdzekļu ietvaros;
8.17. nodrošina pašvaldības
īpašumā esošo dzīvokļu un
dzīvojamo telpu remontdarbu
organizēšanu un darbu izpildes
kontroli pašvaldības piešķirtā
finansējuma līdzekļu ietvaros;
8.18. pārvalda
Aģentūras
valdījumā nodoto pašvaldības
mantu, organizējot racionālu tās
apsaimniekošanu;
8.19. nodrošina pašvaldības
ielu grāvju ierīkošanu un tīrīšanu
Balvu pilsētā pašvaldības piešķirtā
finansējuma ietvaros;
8.20. nodrošina nepieciešamo
ceļa zīmju un aizsargbarjeru
uzstādīšanu, to uzturēšanu un

nomaiņu Balvu pilsētā;
8.21. nodrošina ikdienas Balvu
pilsētas ielu uzturēšanu vasaras un
ziemas periodā t.i. ielu malu smilts savākšanu, slaucīšanu, sniega
tīrīšanu, slīdošās daļas un ielu
krustojumu kaisīšanu ar smiltīm
pašvaldības piešķirtā finansējuma
līdzekļu ietvaros;
8.22. nodrošina Balvu pilsētā
esošo Pašvaldības skvēru, parku un
apstādījumu apsaimniekošanu;
8.23. nodrošina
Aģentūras
valdījumā un apsaimniekošanā
esošo māju iekšpagalmu remontdarbus
par
dzīvojamo
māju apsaimniekošanas maksas
uzkrātajiem finansu līdzekļiem;
8.24. savas kompetences ietvaros sniedz maksas pakalpojumus Balvu novada fiziskajām un
juridiskajām personām atbilstoši
Balvu novada saistošajiem noteikumiem par Aģentūras sniegto pakalpojumu cenrādi;
8.25. Aģentūra esošo finanšu
līdzekļu robežās uztur un atjauno nepieciešamo tehnisko
aprīkojumu, lai šo saistošo noteikumu 8.24. apakšpunktā minētos
pakalpojumus
varētu
sniegt
atbilstoši katram pakalpojumam
noteiktajām prasībām;
8.26. citas
funkcijas
šai
nolikumā
minēto
mērķu
sasniegšanai.
9.
Aģentūrai
ir
civilā
tiesībspēja un rīcībspēja, t.sk.
tiesības savā vārdā un uz pilnvarojuma pamata trešo personu vārdā
slēgt līgumus un kārtot darījumus
ar jebkuru fizisko un juridisko personu, iegūt tiesības un uzņemties
pienākumus, būt prasītājai un
atbildētājai tiesā.
10. Aģentūrai ir tiesības
likumā
noteiktajā
kārtībā,
ievērojot noteiktos pašvaldības
mantas atsavināšanas un iegādes
ierobežojumus, iegādāties savai
darbībai nepieciešamo mantu
un atsavināt Aģentūras valdījumā
esošo kustamo mantu, saskaņojot
ar Pašvaldības administrāciju.
11.
Aģentūra rīkojas ar tās
valdījumā
esošo
Pašvaldības
nekustamo, kustamo mantu un
finanšu līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem
normatīviem aktiem un šo nolikumu. Aģentūra ir atbildīga par
valdījumā esošo pamatlīdzekļu un
tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un
atjaunošanu, lai varētu nodrošināt
šo noteikumu funkciju izpildi.
12. Aģentūrai ir tiesības
atbilstoši
ar
Pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem
apstiprinātajiem tarifiem un saskaņā ar pakalpojumu
lietotājiem noslēgtajiem līgumiem
iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.
13. Pašvaldības saistošajos
noteikumos
paredzētajos
gadījumos
Aģentūra
saskaņā
ar normatīvajiem aktiem izdod
administratīvos aktus.
14. Aģentūrai ir tiesības likumos “Par budžetu un finanšu
vadību”,
“Par
pašvaldībām”,
“Par publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” un citos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ar Domes
atļauju ņemt aizņēmumus un slēgt
līzinga līgumus ar kredītiestādēm
vai citām institūcijām.
15. Aģentūrai ir tiesības tās
funkciju izpildes nodrošināšanai
saņemt no Pašvaldības un tās
iestādēm un uzņēmējsabiedrībām
nepieciešamo informāciju un
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dokumentāciju.
16. Aģentūras uzdevumi:
16.1. pēc
pieprasījuma
sniegt
Pašvaldības izpilddirektoram informāciju par Aģentūras
darbību;
16.2. nodrošināt
Aģentūras
darbinieku sociālās un darba garantijas;
16.3. veikt Latvijas Republikas
likumos un citos normatīvajos aktos paredzētos maksājumus valsts
un pašvaldības budžetos;
16.4. veikt citus vienreizējus
uzdevumus, kas tai uzdoti ar
Domes lēmumu.
III Aģentūras pārvalde
17. Aģentūras darbību vada
Aģentūras direktors, kuru ieceļ
amatā un atbrīvo no amata dome.
Darba līgumu ar Aģentūras direktoru slēdz Pašvaldības izpilddirektors.
18. A ģ e n t ū r a s
struktūrvienības ir apakšnozares,
nodaļas un speciālisti (pielikumā).
Aģentūras darbinieku pienākumi
un tiesības noteikti amatu aprakstos;
19. Aģentūras direktors savas
kompetences ietvaros un saskaņā
ar LR likumdošanu pilda šajā
nolikumā noteiktos uzdevumus,
kā arī:
19.1. vada, organizē Aģentūras
darbu,
nodrošina
Aģentūras
darbības nepārtrauktību;
19.2. sniedz
Domei
un
pašvaldības
administrācijai
pārskatus par vidēja termiņa
darbības stratēģijas un kārtējā gada
darba plāna izpildi;
19.3. izstrādā
Aģentūras
darbības plānus un budžetu;
19.4. nosaka Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;
19.5. atbilstoši
domes
apstiprinātajam amatu un amatalgu likmju sarakstam pieņem darbā
un atbrīvo no darba Aģentūras
darbiniekus un nosaka Aģentūras
darbinieku atalgojumu;
19.6. nodrošina
Aģentūras
personāla vadību;
19.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru visās valsts
un pašvaldību iestādēs, tiesu
instancēs, citās organizācijās,
institūcijās, attiecībās ar jebkurām
juridiskajām
un
fiziskajām
personām;
19.8. Aģentūras vārdā slēdz
darījumus saskaņā ar šo Nolikumu
un ievērojot šai Nolikumā noteiktos ierobežojumus;
19.9. izdod pilnvaras, t.sk., ar
pārpilnvarojuma tiesībām, atver
kontus kredītiestādēs;
19.10. rīkojas ar iestādes finanšu
līdzekļiem un Aģentūrai valdījumā
nodoto mantu;
19.11. atbild par Aģentūras
resursu lietderīgu izmantošanu;
19.12. atbild par Aģentūras
darbības tiesiskumu;
19.13. sniedz informāciju un
priekšlikumus
par
Aģentūras
darbības jautājumiem;
19.14. pieņem lēmumus un
izdod rīkojumus par Aģentūras
darbības jautājumiem, kuri ir
saistoši Aģentūras darbiniekiem;
19.15. pieņem lēmumus un atbild par Eiropas struktūrfondu projektu ieviešanu un realizāciju.
20. Direktoram ir tiesības
Aģentūras vārdā uzņemties finanšu
saistības saskaņā ar likumu „Par
budžetu un finanšu vadību” un
citiem normatīvajiem aktiem.
21. Direktors ir civiltiesiski

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 22.marts
atbildīgs par saistībām, kuras tas ir
uzņēmies, pārsniedzot savu kompetenci.
22. Aģentūras apakšnozares
vadītājs organizē un vada attiecīgās
struktūrvienības darbu, sadala
pienākumus,
dod
rīkojumus
darbiniekiem un kontrolē viņu
pienākumu izpildi.
IV Aģentūras manta un finanšu
līdzekļi
23. Aģentūras
manta
ir
Pašvaldības manta, kas atrodas
Aģentūras valdījumā.
24. Aģentūra savai darbībai
nepieciešamo mantu iegādājas
un rīkojas ar tās valdījumā nodoto
mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā.
25. Tiesiskajās
attiecībās
ar fiziskajām un juridiskajām
personām Aģentūra atbild ar tās
valdījumā Pašvaldības mantu. Ja ar
to nepietiek vai Aģentūras saistību
izpilde var traucēt Aģentūras
funkciju veikšanu, par Aģentūras
saistībām
Domes
noteiktajā
kārtībā atbild Pašvaldība.
26. Aģentūras ieņēmumus
veido:
26.1. Pašvaldības
budžeta
dotācijas Aģentūrai autonomo
pašvaldības funkciju realizācijai
un citu domes lēmumos noteiktu
uzdevumu izpildei;
26.2. Pašvaldības
budžeta
līdzekļi (pašvaldības finansējums)
pašvaldības, valsts un starptautisko
projektu realizācijai;
26.3. ieņēmumi no Aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem par
dzīvojamā un nedzīvojamā fonda
uzturēšanu,
par ūdensapgādi,
saimnieciski-fekālās
par
notekūdeņu
savākšanu
un
novadīšanu un sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu un citiem maksas pakalpojumiem;

26.4. valsts un pašvaldības
pasūtījumi;
26.5. ziedojumi un dāvinājumi;
26.6. ārvalstu
finansiālā
palīdzība,
26.7. līdzekļi, kas iegūti atsavinot Aģentūras valdījumā esošo
kustamo mantu.
27. Aģentūra normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga
ņemt aizdevumus un uzņemties
garantijas.
28. Aģentūrai ir tiesības
bez Domes atļaujas iznomāt
fiziskām un juridiskām personām
tās valdījumā esošo kustamo
un nekustāmo mantu, iegūtos
līdzekļus novirzot saimnieciskās
darbības nodrošināšanai;
29. Aģentūra
kārto
grāmatvedības
uzskaiti
pēc
uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz
pārskatus par finanšu resursu
izlietojumu atbilstoši likumu "Par
grāmatvedību",
"Par
budžeta
un finanšu vadību" un Publisko aģentūru likuma prasībām.
Pašvaldības uzdevumu izpildes
izmaksu uzskaiti un norēķinus ar
balvu novada pašvaldību Aģentūra
veic saskaņā ar apstiprināto Balvu
novada pašvaldības grāmatvedības
uzskaites kārtību.
30. Aģentūra veic atsevišķu
grāmatvedības uzskaiti:
30.1. ūdensapgādei
un
kanalizācijai;
30.2. dzīvojamo
māju
apsaimniekošanai;
30.3. iekšējo tīklu tehniskai
apkalpošanai;
30.4. pašvaldības
funkciju
izpildei.
31. Aģentūra
ir
tiesīga
atvērt kontus finanšu līdzekļu
apgrozījumam un uzkrājumiem.
32. Lai
nodrošinātu
šo
saistošo
noteikumu

punktos noteikto sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu atbilstoši normatīvajos
aktos
noteiktajai
kvalitātei,
Aģentūra var saņemt atlīdzības
maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas
infrastruktūrā.
Atlīdzības
maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī
atlīdzības maksājuma pārmaksas
novēršana un atmaksāšana notiek
atbilstoši ES un LR normatīvajiem
aktiem, kas nosaka prasības ES
fondu
līdzekļu
piesaistīšanai
ieguldījumiem ūdenssaimniecības
sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūrā, šādu
projektu īstenošanas kārtībai, kā
arī neatbilstoši veikto izdevumu
atgūšanai un atmaksāšanai.

to;

V Aģentūras darbības pārraudzība

36. Aģentūras
darbinieku
lēmumus un faktisko rīcību var
apstrīdēt Aģentūras direktoram.
37. Aģentūras
direktora
lēmumus un faktisko rīcību var
apstrīdēt Domē Administratīvā

33. Aģentūras
darbību
atbilstoši Publisko aģentūru likuma
prasībām pārrauga Dome un tās
pilnvarotā amatpersona – izpilddirektors.
34. Pārraugot
Aģentūras
darbību,
izpilddirektoram
ir
tiesības:
34.1. sniegt atzinumu Domei
par Aģentūras direktora izstrādāto
Aģentūras vidēja termiņa darbības
stratēģiju, kārtējā gada darba plānu
un kopējo gada budžeta projektu;
34.2. sniegt atzinumu Domei
par Aģentūras gada pārskatu, kā arī
par Aģentūras darbību un finanšu
līdzekļu izlietojumu;
34.3. sniegt
priekšlikumus
Domei par Aģentūras direktora
darbības
novērtēšanu
(arī
materiālās
stimulēšanas
vai
disciplinārās
sodīšanas
jautājumos);
34.4. pieprasīt un saņemt no
Aģentūras direktora informāciju
par Aģentūras darbību un izvērtēt

34.5. izskatīt sūdzības par
Aģentūras darbību un sniegt
priekšlikumus
Domei
par
nepieciešamo rīcību;
34.6. informēt
Domi par
Aģentūras darbības jautājumiem;
34.7. pārraudzības pienākumu
veikšanai ir tiesīgs pieprasīt un
saņemt informāciju par Aģentūras
darbību.
35. Šajā nolikumā noteikto
izpilddirektora funkciju veikšanai
Dome var iecelt citu amatpersonu. Ieceltajai amatpersonai
ir visas izpilddirektora tiesības
un pienākumi, kas noteikti šajā
nolikumā.
VI Aģentūras darbības tiesiskuma
nodrošināšana

Domes priekšsēdētājs

procesa likumā noteiktajā kārtībā
VII Noslēguma jautājumi
38. Saistošie
noteikumi
stājas spēkā nākošajā dienā
pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
39. Saistošo
noteikumu
8.2.1., 8.2.2., 8.2.3, 8.25., 8.26
punkti ir spēkā līdz 2025.gada
31.decembrim.
40. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē:
40.1. 2010.gada 16.decembra
saistošie noteikumi Nr.21 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
“SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem (protokols Nr.8; 2.§);
42.2. 2015.gada 13.augusta Balvu novada pašvaldības aģentūras
“SAN-TEX” nolikums (protokols
Nr.10,42.§)
Pielikumā:
Balvu
novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
organizatoriskā struktūra
uz 1
lapas.
A.Kazinovskis
2.pielikums
Balvu novada Domes
2016.gada 10.marta lēmumam
(sēdes protokols Nr.4, 54.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS
PAR BALVU NOVADA DOMES 2016.GADA 10.MARTA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.4/2016 „BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
AĢENTŪRAS “SAN-TEX” NOLIKUMS” PROJEKTU
Īss projekts satura
izklāsts

Ar noteikumiem tiek apstiprināts Balvu novada pašvaldības
aģentūras “SAN-TEX” nolikums. Nolikums atspoguļo
jautājumus, ko paredz Publikso aģentūru likuma 16.panta otrā
daļa. Nolikumā papildus minētajam iekļauti arī jautājumi, kurus
pareds Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606
„Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”” 4.pielikuma 37.punkts.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Šādu noteikumu nepieciešamību nosaka LR Publisko aģentūru
likums un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu
Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”” 4.pielikuma 37.punkts.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Budžeta ieņēmumi nemainīsies.

Pielikums
Balvu novada domes
2016.gada 10.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016
„Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

7.

Nav.
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis
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Seminārs „Sociālās uzņēmējdarbības Tiek īstenots projekts Jaunatnes iniciatīvu centra
attīstības iespējas Latvijā”
“Dinamīts” izveidei

31. martā plkst. 10:00
notiks
seminārs
„Sociālās
u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s
attīstības iespējas Latvijā”
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā
(Balvi, Vidzemes iela 2b, konferenču
zālē). Lektore Mg.soc.sc. Inese
Silicka (Rēzknes Tehnoloģiju
akadēmija).
Semināra
tēmas:
Sociālās
uzņēmējdarbības
jēdziens,
būtība.
Sociālās
uzņēmējdarbības
tiesiskais
regulējums Latvijā un Eiropā.

Sociālās
uzņēmējdarbības
aktualitātes pamatojums Latvijas
reģionālā
kontekstā.
Radošā domāšana – pamats
sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstībai.
Aicinām uzņēmējus pieteikties semināram, jo sociālā
uzņēmējdarbība
ir
joma,
kurai iespējams piesaistīt ES
finansējumu!
Pieteikšanās
līdz
29.
martam, zvanot 29437260,
26461435 vai rakstot uz
biznesacentrs@balvi.lv.

Latvijas un Šveices sadarbības
programmas „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” ietvaros tika atbalstīts Balvu novada
pašvaldības projekts „Jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Balvu
novadā”. Īstenojot šo projektu,
Balvos, Brīvības ielā 48, tiks izveidots Jaunatnes iniciatīvu centrs
„Dinamīts”.
Līgums par projekta īstenošanu
starp Balvu novada pašvaldību un
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru tika noslēgts 2015.
gada 30.novembrī.
Līguma ietvaros, visu aktivitāšu

veikšanai ir pieejams publiskais
finansējums EUR 102 670, 16,
bet Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums ir EUR 5 403,69.
Kopā projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 108 073,85.
Projekta sekmīgai realizācijai
tika
izstrādāta
tehniskā
dokumentācija.
Šobrīd
ir
izsludināts iepirkums projektā
paredzētajai
aprīkojuma
un inventāra iegādei, kā arī
būvdarbiem, bet šī gada aprīlī ir
plānota piegāžu līgumu slēgšana
un būvdarbu uzsākšana.
Īstenojot projektu, Balvu novada jauniešiem tiks nodrošināta

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

iespēja bez maksas lietderīgi
pavadīt savu brīvo laiku, attīstīt
un īstenot savas idejas un
iniciatīvas. Jauniešiem, balstoties
uz centra darbību, tiks sniegts arī
materiāltehniskais atbalsts savu
iniciatīvu īstenošanai.
Visas projektā paredzētās
aktivitātes plānots īstenot līdz
2016.gada 15.augustam.
Andris Vrubļevskis
Balvu novada pašvaldības
projektu vadītājs

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 22.marts

Vāc kūku receptes
Latvijas 100 gadei

grāmatai

Signe Meirāne kopā ar SIA “Rimi Latvia” ir uzsākusi 100 gardāko
kūku recepšu vākšanu, lai Latvijai tās simtgadē varētu dāvināt grāmatu
„100 kūkas un viena svecīte”, kas sevī apvienos labākās, senākās un
interesantākās receptes no Latvijas saimniecēm. Pirmo recepti grāmatā
likusi bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kas grāmatai
ir veltījusi savu mammas vienkāršo, bet tomēr iemīļoto burkānu kūkas
recepti.
Iesūtīt gardāko kūku receptes kopā ar īpašo stāstu ir aicinātas jebkura vecuma cepējas no visas Latvijas. Lai pieteiktu savas gardākās kūkas
recepti, saimniecēm ir jāpagatavo sava garšīgākā kūka, jānofotografē
pagatavošanas process un rezultāts. Iesūtot pieteikumu, līdz ar divām
līdz trim fotogrāfijām ir jāiesniedz kūkas recepte un stāsts, kādēļ šī
kūka ir cienīga kļūt par Latvijas mantojumu grāmatā „100 kūkas un
viena svecīte”, kas tiks dāvināta Latvijai simtgadē. Kūku receptes būs
iespējams iesūtīt portālā gardezi.lv.
Grāmatu “100 kūkas un viena svecīte” atklās 2018. gada maijā, kur
tiksies visu recepšu autori.

Atsaucieties, durvju meistari!
Šogad 21.maijā notiks Muzeju nakts, tēma - „Durvis”. Vēlamies
apzināt un pasākuma laikā reklamēt mūsu puses amatniekus, kas
izgatavo durvis. Lūdzu atsaucieties un izmantojiet šo iespēju! Mob.
tālr. 25613565, e-pasts muzejs@balvi.lv.
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