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Noslēdzies futbola turnīrs „BALVI OPEN CUP”
20.un 21.jūlijā jau 4.gadu pēc
kārtas norisinājās BALVI OPEN CUP
sacensības futbolā Balvos, kurās
kopumā piedalījās 15 komandas no Mārupes, Balviem, Rēzeknes,
Lubānas, Kārsavas, Viļāniem, Valgas (Igaunija), Varakļāniem.
Spēles risinājās divās vecuma grupās – 2007./2008. un
2005./2006. gadā dzimušajiem.
Visas spēles norisinājās Balvu
pilsētas stadiona un Balvu Valsts
ģimnāzijas futbola laukumos.
Ar pārliecinošiem rezultātiem
abās vecuma grupās šoreiz
spēcīgākās izrādījās Mārupes
komandas. Savukārt Balvu Sporta
centra futbolisti ierindojās 4.vietā
– 2007./2008.g.dz., un 6.vietā –
2005./2006.g.dz.
Rezultāti:
2007./2008. g.dz.
1. Mārupes Sporta centrs I
2. Mārupes Sporta centrs II
3. Rēzeknes FA
4. Balvu Sporta centrs
5. Lubāna
6. Rēzeknes FA II
7. Mārupes Sporta centrs III.
Labākais vārtsargs - Marsels
Zemturis (Mārupe I), labākais
aizsargs - Jegors Poskrjobiševs
(Rēzeknes FA I), labākais uzbrucējs
- Kristians Kabakovs (Mārupe II).
2005./2006. g.dz.

12. (149.) numurs
Izmaiņas
klientiem

Sociālā

dienesta

Sociālais dienests informē,
ka sakarā ar sociālo darbinieku
„Vasaras skolu 2016”, asistenta
pakalpojuma atskaites par jūlija
mēnesi sāks pieņemt no 27. jūlija.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!

Izmaiņas VZD darba laikā

Sacensību laureāti vecākajā grupā – Mārupes sporta centra futbolisti, kuru
Kokorevičs.
1. Mārupes Sporta centrs I
7. Rēzeknes FA
2. Kārsava
8. Mārupes Sporta centrs II.
3. Warrior Valga
Labākais vārtsargs - Ņikita
4. Varakļāni
Vasiļjevs
(Kārsava),
labākais
5. Viļāni
aizsargs - Karl Hendrik Pindma
6. Balvu Sporta centrs
(Valga), labākais uzbrucējs - Reinis

treneris ir bijušais balvenietis Agris
Kriceriņš (Mārupe I).
Balvu Sporta centra vadītājs Edgars Kaļva izsaka pateicību visiem
spēlētājiem, vecākiem, treneriem
un līdzjutējiem, kas padarīja Balvu
futbola dzīvi krāsaināku un košāku!

Valsts zemes dienests (VZD),
saskaņā ar sadarbības līgumu,
kas noslēgts starp Balvu novada
pašvaldību, Valsts zemes dienestu
un Vides un reģionālās attīstības
ministriju, informē par izmaiņām
VZD klientu apkalpošanas laikos
VPVKAC Balvos laika periodā no
2016.gada 21.jūlija līdz 1.septembrim: Sakarā ar nepieciešamību
nodrošināt
dienesta
klientu
apkalpošanu gan VPVKAC Balvos,
gan klientu apkalpošanas vietā
Alūksnē, Vidzemes reģionālās
nodaļas Gulbenes biroja klientu
apkalpošanas
konsultantu
prombūtnes laikā (ikgadējais
atvaļinājums) VZD neveiks klientu
apkalpošanu VPVKAC Balvos:
• ceturtdienās, 2016.gada 4., 11.,
18., un 25.augustā;
• ceturtdien,
2016.gada
1.septembrī.

Par attīstības plānošanas
dokumenta „Balvu novada
attīstības programma 2018. –
2024.gadam” izstrādes darba
uzdevuma precizēšanu
Balvu novada Dome 2016.gada
14.jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu
„Par darba uzdevuma precizēšanu
Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādei”
(sēdes prot. Nr.10, 23.§).
Lēmumā precizēti attīstības
programmas izstrādes termiņi un
darba uzdevumi, ņemot vērā, ka
Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādei
piesaistīs nepieciešamos nozaru
ekspertu pakalpojumus.

Aicina
jauniešus
studēt
Nacionālajā
aizsardzības
akadēmijā

Lai arī Balvu Sporta centra jaunākās grupas futbolisti cīnījās visiem spēkiem,
šoreiz veiksme nebija viņu pusē un iegūta 4.vieta.

Apbalvošanas ceremonijā Balvu novada novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis uzsvēra, ka futbols Latvijā šobrīd ir uz viļņa, un visiem sportistiem novēlēja nokļūt tajos turnīros, par kuriem tiek sapņots.

Iesaistīsimies projekta īstenošanā sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu
Balvu novada pašvaldība
kā
sadarbības
partneris
ir
iesaistījusies Latgales plānošanas
reģiona ES struktūrfondu projekta
„Deinstitucionalizācijas
pasākumu
īstenošana
Latgales
reģionā”,
vienošanās
Nr.9.2.2.1./15/I/005 īstenošanā.
Projekta laikā tiks veikta
mērķa
grupu
personu
individuālo vajadzību izvērtēšana
un individuālo atbalsta un
deinstitucionalizācijas
plānu
izstrāde, nosakot attīstāmo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un izveidē.

Tiks izstrādāti reorganizācijas
plāni bērnu aprūpes institūcijām,
nosakot darbības pakalpojuma
tuvināšanai ģimeniskai videi,
un valsts sociālās aprūpes centram, paredzot cilvēkresursu
un
infrastruktūras
tālāku
izmantošanu. Personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT), kas
uzturas VSAC, tiks nodrošināti
sagatavošanas pasākumi pārejai
uz dzīvi sabiedrībā. Ar sadarbības
partneriem tiks uzsākta sabiedrībā
balstītu pakalpojumu sniegšana
personām ar GRT un bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
un viņu ģimenes locekļiem. No-

tiks speciālistu apmācības par
klientu sagatavošanu pārejai uz
dzīvi sabiedrībā (VSAC speciālisti,
„sociālie mentori”), slēdzamo
institūciju
speciālistiem,
lai
pārkvalificētos sabiedrībā balstīto
pakalpojumu sniegšanai, bērnu
ilgstošas
aprūpes
institūciju
speciālistiem jaunu aprūpes veidu un darba metožu apguvei, kā
arī sabiedrības informēšanas un
izglītošanas pasākumi attieksmes

maiņai un stereotipu likvidēšanai.
Projekts tiek realizēts specifiskā
atbalsta
mērķa
„Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu
sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi
pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” ietvaros.
Projekta īstenošanas laiks no
2015.gada 1. decembra līdz 2022.
gada 31.decembrim.

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

Nacionālie bruņotie spēki aicina jauniešus ar vidējo un augstāko
izglītību izvēlēties militāro karjeru un bez maksas studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā, lai apgūtu virsnieka
profesiju.
Kandidātu
pieteikšanās
studijām notiek līdz pat 31.jūlijam
Rekrutēšanas un atlases centrā,
Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, kā arī
pieteikuma anketu aizpildot un
nosūtot elektroniski.
Ar akadēmijas piedāvātajām
studiju
un
apmācības
programmām un kandidātiem
izvirzītajām prasībām var iepazīties
akadēmijas interneta vietnē www.
naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās
kārtību un atlases procesu
militārajam dienestam - bruņoto
spēku interneta vietnes www.mil.lv
sadaļā „Rekrutēšana”, neskaidrību
gadījumā rakstot uz elektronisko
pasta adresi rekrutesana@mil.lv
vai zvanot pa tālruni 67137137.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Jūlijs un augusts ir svētku un pasākumu laiks. Arī Balvu novadā
20.augustā notiks novada svētki, kuriem notiek intensīva gatavošanās.
Esmu saņēmis ielūgumus un izmantojis iespēju pabūt arī citu pilsētu
un novadu svētkos, piemēram, Gulbenē, Madonā. Tikko pilsētas svētki
bija arī kaimiņvalstī Krievijā - Pitalovas pilsētā, kur jutāmies gaidīti viesi.
Ir interesanti salīdzināt šo svētku norisi Pitalovā un pie mums, arī gūt
pozitīvas atziņas un zināmus ierosinājumus. No Krievijas kolēģu puses
joprojām ir vēlēšanās sadarboties.
Ņemot vērā to, ka no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem
tiek plānota kopēju projektu izstrāde Latvijas-Krievijas pārrobežu prog
rammas ietvaros, tad sakarus ar kaimiņvalstu pašvaldībām nepieciešams
aktualizēt. Šajā sakarā padomā ir konkrēts projekts saistībā ar Lāča dārza
sakārtošanu, kas būtu turpinājums realizētajam Balvu Novada muzeja digitalizācijas projektam. Protams, svētku laikā bija paredzētas arī
pārrunas un noskaidrojās pozīcijas, uz kurām mēs turpmāk varam balstīt
sadarbību.
Kā vienu no pozitīvajiem procesiem Krievijā jāmin tautas atgriešanās
pie Dieva, pareizticīgās konfesijas nostiprināšanās. Arī Balvos jau
ir uzbūvēta un gandrīz pilnībā sakārtota pareizticīgo baznīca, kur
finansējums tika saņemts no vairākiem avotiem – draudzes locekļu
savāktajiem ziedojumiem, valsts budžeta, protams, arī pašvaldība pēdējos
gadus ir ieguldījusi līdzekļus, un arī Pleskavas apgabala administrācija ar
gubernatora A.Turčaka kunga atbalstu baznīcas celtniecībai ir sniegusi
savu ieguldījumu, dāvinot guļbūves baļķus.
Jāpiebilst, ka Balvu novada dome savu iespēju robežās atbalsta visas trīs konfesijas – gan katoļu, gan luterāņu, gan pareizticīgo draudzes.
Paldies šīm draudzēm par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību!
Latvijas un Krievijas pierobežu pašvaldību, toreizējo rajonu, sadarbība
sākās 90.gadu sākumā drīz vien pēc PSRS sabrukšanas. Veidojās gan
divpusējā sadarbība, piemēram, Alūksnes-Pečoru rajonu un Balvu-Pitalo
vas rajonu starpā, gan daudzpusējā sadarbība, piemēram, „Eiroreģiona
„Pleskava,Livonija”” ietvaros, kura izveidošanā 1996.gadā piedalījās
divi Igaunijas apriņķi, pieci Krievijas pierobežu rajoni un Alūksnes un
Balvu rajoni no Latvijas puses. Šī sadarbība ir devusi pozitīvu rezultātu
daudzu svarīgu jautājumu risināšanā. Kā piemēru var minēt Vientuļu –
Ļudonkas robežkontroles punkta (RKP) un ceļu attīstību. Savulaik Balvu
un Pitalovas vadītāji bija vienojušies par šī punkta izbūvi. Nākošais solis
bija šī jautājuma risināšanā iesaistīt gan Pleskavas apgabala vadību, gan
abu pušu atbildīgās ministrijas un politiķus. Katrs no rajoniem virzījām
RKP celtniecību, savā valstī meklējot atbalstu un sabiedrotos gan no
politiķiem un partijām, gan no dažādām institūcijām. Pagāja ilgs laiks līdz
Vientuļu – Ļudonkas robežkontroles punkts tika izbūvēts.
Vēl viens pozitīvs rezultāts ir tas, ka savulaik divu rajonu vadītāji
– Pitalo
vas rajona toreizējais vadītājs J.Samuilova kungs un es pats
kā toreizējais Balvu rajona vadītājs, divatā izstrādājām vienkāršotās
robežšķēršošanas noteikumu melnrakstu, kurš kalpoja par pamatu
starpvalstu vienošanās izstrādei par vienkāršoto robežšķēršošanu, kuru
akceptēja abu valstu valdības. Šos noteikumus, protams, ar zināmu
pārtraukumu, ir izmantojoši, un joprojām izmanto, daudzi Latvijas un
Krievijas pierobežas iedzīvotāji, lai šķērsotu robežu un apmeklētu radiniekus, piedalītos dažādos pasākumos –kāzās, bērēs, kapusvētkos un
citos.
Bet turpinot par kultūras pasākumiem, jāsaka, ka darba apjoms
nedēļas nogalēs nemazinās, jo svētki tiek rīkoti tieši piektdienās,
sestdienās un svētdienās.
Arī šī nedēļas nogale nav izņēmums, jo piektdien notiks ilggadējais
pasākums „Dziesma Bērzpilij”, kurā noteikti jāpiedalās ikvienam, kuram
tuva ir dziesma. Tāpat arī Tilžas pagastā šonedēļ notiek plašs amatierteātru
pasākums, Briežuciemā Jaunības svētki utt. Domāju, ka mūsu novada
iedzīvotājiem tiek piedāvātas plašas iespējas apmeklēt pasākumus, ja
vien pašiem ir vēlēšanās to darīt.
Ņemot vērā šobrīd pasaulē notiekošos teroraktus, karus un nemierus,
pievienojos nesen laikrakstā „Vaduguns” kāda iedzīvotāja paustajam
viedoklim, ka Balvi un mūsu apkārtne šobrīd liekas viena no drošākajām
vietām pasaulē. Arī no iedzīvotājiem Pitalovā radās iespaids, ka karu un
nemierus nevēlas neviens.

Fotokonkurss „Latgalietis XXI gadsimtā”
Latvijas simtgadi sagaidot,
Latgales fotogrāfu biedrība kopā
ar Latgales plānošanas reģionu
aicina piedalīties fotokonkursā
„Latgalietis XXI gadsimtā” un līdz
2016. gada 1. decembrim iesniegt
fotoattēlus, kuros redzami cilvēki,
kas dzīvo vai ir saistīti ar Latgales
novadiem. Tāpat portretējumos
var attēlot sadzīves paražas, ti-

kumus un tradīcijas, kultūru,
ražošanu, novada dabas skais
tumu saistībā ar Latgales cilvēka
ikdienu un arī svētku svinēšanu.
Vairāk par konkursa nosacījumiem
lasiet fotokonkursa nolikumā,
kas publicēts Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv kultūras apakšsadaļā „Latvijas
simtgade”.

Domes sēde

Šī gada 14.jūlijā 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, Pēteris
Kalniņš, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis,
Ivans Baranovs. Sēdē tika izskatīts
kopumā 51 jautājums.
Par nekustamo īpašumu
Tika pieņemti lēmumi par
vairāku nekustamo īpašumu sadali,
par zemes nomu, zemes nomas
līgumu pagarināšanu un slēgšanu.
Tāpat deputāti lēma nodot nomā
nedzīvojamās telpas – garāžas Liepu
ielā 1B, Balvos, 222,4 m2 platībā, kā
arī zemes īpašumam Balvu pagastā
piešķirt nosaukumu „Fjodori”.
Tika nolemts, pēc dzīvokļu Tirgus iela 5 – 2 un Tirgus iela 5 – 3, Balvi
apvienošanas, piešķirt vienu kopējo
adresi Tirgus iela 5-2, Balvi, Balvu
novads, LV-4501, un likvidēt adresi
Tirgus iela 5-3, Balvi, Balvu novads,
LV-4501, jo nav adresācijas objekta.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2016.gada
12.maija lēmumā „Par nekustamā
īpašuma Dārza iela 40A, Bērzpils
pagastā izveidošanu un nodošanu
atsavināšanai” un izteikt 5. un
6.punktu jaunā redakcijā.
Tika nolemts precizēt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Tilžas pagastā
platību no 0,074 ha uz 0,09 ha un
konfigurāciju.
Deputāti apstiprināja zemes
ierīcības projektus nekustamajiem
īpašumiem Vīksnas un Bērzpils pagastos.
Sēdē lēma atcelt Balvu novada
Domes 2016.gada 9.jūnija lēmumu
„Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā
61, Balvos, Balvu novadā nodošanu
nomā” (sēdes protokols Nr.9, 12.§).
Tika lemts pārdot ZS „Šķiriņi”,
Tilžas pagasts, nekustamo īpašumu
„Šķiriņi” Golvaros, Bērzpils pagastā,
kas sastāv no zemes gabala ar
kopējo platību 0,17 ha, un noteikt
nekustamā īpašuma pārdošanas
cenu EUR 1500,00, nosakot nomaksas termiņu – 5 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Sēdē lēma nodot Balvu novada
pašvaldības aģentūrai „SAN- TEX”
bezatlīdzības lietošanā uz 12 gadiem nedzīvojamās telpas daļu,
Partizānu ielā 14, Balvos, 8,50 m2
platībā norēķinu centra vajadzībām.
Savukārt sabiedriskā labuma
organizācijai biedrībai „Latvijas
Samariešu apvienība” tika lemts
nodot bezatlīdzības lietošanā uz
5 gadiem garāžu Liepu ielā 1B,
Balvos, 53,2 m2 platībā aprūpes
automašīnas novietošanai.
Par parāda piedziņu
Deputāti lēma piedzīt no
SIA „MEŽA SONĀTE” nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR 156,19
apmērā par nekustamo īpašumu
Vectilžas pagastā un nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR 157,47
apmērā par nekustamo īpašumu
Briežuciema pagastā.
Par ielām un ceļiem
Deputāti lēma veikt šādas
izmaiņas „Balvu novada pašvaldības
ceļu un ielu reģistrā”:
1.1. Iekļaut B - grupas ceļu
sarakstā ceļu “Svētleja – Kvieši”,
Kubulu pagastā, ceļa kopgarums
1450 m;
1.2. Iekļaut B - grupas ceļu
sarakstā ceļu “Krampiņas - Ausekļi”,
Krišjāņu pagastā, ceļa kopgarums
700 m;
1.3. Iekļaut A – grupas ceļu
sarakstā ceļu “Skaidņa ceļš”, Balvu
pagastā, ceļa kopgarums 70 m;
1.4. Iekļaut B – grupas ceļu
sarakstā ceļu “Dārza iela–Attīrīšanas
iekārtas”, Bērzpils pagastā, ceļa kopgarums 900 m.
Sēdē tika nolemts neizskatīt
jautājumu
„Par
ceļazīmju

uzstādīšanu Dzirnavu ielā 1D, Balvos, Balvu novadā”.
Par attīstības programmu
Tika
nolemts
apstiprināt
precizēto darba uzdevumu Balvu
novada attīstības programmas
2018. – 2024.gadam izstrādei un
programmas izstrādei piesaistīt
ārpakalpojuma sniedzēju.
Par noteikumiem, nolikumiem
Deputāti
lēma
izdarīt
precizējumus Balvu novada Domes
2016.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.17/2016 „Kārtība, kādā Balvu
novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
projektā.
Tika nolemts apstiprināt Balvu
novada Bāriņtiesas nolikumu.
Par izsoles rezultātiem
Sēdē lēma apstiprināt Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Bērzkalnes pagastā 2,8
ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju I.
Ciukori, ar kuri tiks slēgts zemes nomas līgums uz 10 gadiem.
Tāpat
tika
apstiprināti
nekustamā īpašuma „Verpuļeva
485A”, kas sastāv no zemes gabala –
starpgabala 0,069 ha platībā, izsoles
rezultāti, nosakot par uzvarētāju
J. Breidaku, kurš iegādājās minēto
nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu EUR
762,00. Un ar kuru tiks slēgts
nekustamā īpašuma pirkuma līgums
un nodošanas - pieņemšanas akts.
Par aizņēmumiem
Sēdē lēma lūgt Valsts kasei
mainīt procentu likmi uz mainīgo
ar 12 mēnešu fiksēšanas periodu
sešiem Balvu novada pašvaldības
aizdevumiem.
Tika nolemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2016.gadā Balvu novada
pašvaldībai
ņemt
ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 41 127,90 uz 7 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi aizņēmumam
pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei - Autobusa iegāde
Balvu novada pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei tiks lūgta atļauja 2016.
gadā Balvu novada pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
29 919,78 uz 5 gadiem no Valsts ka
ses ar noteikto gada procentu likmi
pašvaldības prioritārā investīciju
projekta „Arhitektūras pieminekļa
„Bēržu kapu kapliča” atjaunošana”
realizēšanai.
Tāpat tika lemts lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
2016.gadā Balvu novada pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
41000,00 uz 5 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu
īstenošanai – Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vie
tas potenciāla attīstības iniciatīvas”
finansētā projekta „Arhitektūras
pieminekļa „Bēržu kapu kapliča”
atjaunošana” realizēšanai.
Par ziedojumu
Sēdē lēma pieņemt juridiskās
personas SIA „Latvijas Mobilais Te
lefons” ziedojumu naudu kopumā
EUR 4000,00 apmērā un novirzīt
to Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzei akustiskās
sistēmas komplekta iegādei un
Balvu pirmsskolas izglītības iestādei
„Pīlādzītis” sajūtu – dabas takas izveidei.
Par atvaļinājumu piešķiršanu
Sēdē lēma piešķirt Balvu novada
pašvaldības Domes priekšsēdētāja
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vietniecei Sarmītei Cunskai ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no šī gada
18.jūlija līdz 31.jūlijam.
Tāpat deputāti lēma piešķirt
Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no šī gada
10.augusta līdz 23.augustam un
papildatvaļinājumu no 24.augusta
līdz 2016.gada 6.septembrim par
nostrādāto laika periodu no 2015.
gada 3.maija līdz 2016.gada 2.maijam.
Par finansējuma piešķiršanu
Deputāti
lēma
projekta „Mūzikas skaņu aparatūras
iegāde Vīksnas Tautas namam”
atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
Balvu
rajona
Vīksnas pagasta jauniešu biedrībai
„VIKO” projekta „Mūzikas skaņu
aparatūras iegāde Vīksnas Tautas
namam” realizācijai EUR 409,68
apmērā.
Sēdē lēma piešķirt Balvu Bērnu
un jauniešu centram finansējumu
grīdu un iekšējo tīklu rekonstrukcijai EUR 12 074,48 no Balvu
novada pašvaldības 2016.gada
pamatbudžeta līdzekļiem.
Tika lemts piešķirt Vienotā valsts
un pašvaldības klientu apkalpošanas
centra Balvos uzturēšanai un izveides izmaksu segšanai 2016.gadā
no valsts budžeta dotācijas EUR
6000,00, no pašvaldības budžeta
EUR 12 459,00.
Tāpat
deputāti
lēma
piešķirt finansējumu tehniskās
dokumentācijas izstrādei projektu
sagatavošanai EUR 21565,00 apmērā
no Balvu novada pašvaldības 2016.
gada pamatbudžeta līdzekļiem.
Par dalību projektos
Deputāti nolēma piedalīties
projektos:
- Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam izsludinātā atklātā
projektu
konkursā
1.prioritātē
„Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības
rezultātā”,
apakšaktivitātē
1.1
„Kultūras un dabas mantojuma
objektu uzlabošana un attīstība
teritorijas
apmeklētāju
skaita
palielināšanai”, iesniedzot projekta iesniegumu „Lauku muižu
atdzimšana” („The revival of provincial estates”) un iesniedzot projekta
iesniegumu „Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā ūdens vides
uzlabošanai” („Development of
eco-tourism in Latvia and Luthuania
by improvement of water environment /Water eco-trip”).
- Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam
izsludinātā atklātā
projektu konkursā 3.prioritātes
„Sociālā iekļaušana kā teritoriālās
attīstības
priekšnoteikums”
apakšaktivitātē 3.1. „Sociālo pakalpojumu
pieejamības
un
efektivitātes uzlabošana”, iesnie
dzot
projekta
iesniegumu
„Sasniedz-pieskaries-sajūti”
(„REACH-TOUCH-FEEL (RE-TO-FE)”)
un iesniedzot projekta iesniegumu
„Neaizsargāto sabiedrības grupu sociālā iekļaušana, uzlabojot
pieejamību publiskajiem ūdeņiem
un kultūras zonai” („Social inclusion
of vulnerable groups by improvement of accessibility to public waters and cultural space”).
- Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020.gadam izsludinātā atklātā
projektu konkursā 2.prioritātē
„Nodarbinātības un darbaspēka
mobilitātes
uzlabošana,
apakšaktivitātē 2.2 „Darba iespēju
palielināšana, uzlabojot darbaspēka
mobilitāti un prasmes”, iesniedzot
projekta iesniegumu „Darba tirgus
bez robežām (Mobilitāte)” („Labour
Market without Borders (Mobility)”).
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti
un attīstības plānošanas dokumenti/
Lēmumi.
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PVN piemērošana dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem
No šī gada 1.jūlija P/A „SAN-TEX”
apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju
dzīvokļu īpašnieki savos maksājumu
rēķinos
pamanīs
atšķirību
maksājumu lielumā. Tas viss saistīts
ar to, ka Eiropas Komisijas direktīva
nosaka pievienotās vērtības nodokli
apsaimniekošanas maksai. Līdz
ar to jūlijā stājās spēkā grozījumi
Pievienotās
vērtības
nodokļa
likumā. Ja Latvijas valsts šo direktīvu
neievēros, tad valstij būs jāmaksā
soda nauda. Turklāt direktīva nosaka, ka apsaimniekošanas maksu nedrīkst aplikt ar samazinātu
12% PVN likmi, bet piemērojama
standartlikme 21% apmērā.
Gadījumos, kad P/A „SAN-TEX”
remonta pakalpojumus nesniegs
(piem., jumta seguma nomaiņa
utt.), bet šo pakalpojumu pirks no
citiem uzņēmumiem Publiskā iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā, šajā
situācijā apsaimniekotājs attiecībā
uz remonta pakalpojumu sniegšanu

darbosies kā starpnieks un netiks
uzskatīts par remonta pakalpojumu
sniedzēju dzīvokļu īpašniekiem.
P/A
„SAN-TEX”,
saņemot
rēķinus no citiem reģistrētiem
pievienotās
vērtības
nodokļu
maksātājiem, kopējā summa (ar
pievienotās vērtības nodokli) būs
jāsadala dzīvokļu īpašniekiem
kā atsevišķa apmaksas pozīcija
ikmēneša komunālo pakalpojumu
maksājumu rēķinos. Šajā gadījumā
maksājumiem mājas uzkrājumu remonta fondā pievienotās vērtības
nodoklis
netiek
piemērots.
Piemēram, ja ir notikusi dzīvojamās
mājas jumta seguma nomaiņa
un tagad apsaimniekotājs kādu
laika periodu iekasē jau par sen
saņemtu pakalpojuma samaksu,
šajā gadījumā par šo pakalpojumu
nodoklis vairs nav piemērojams.
Apsaimniekotājs vienkārši iekasē
5-10 eiro mēnesī un PVN šajā
pakalpojumā jau ir. Vienīgi

Jauni elektrības sadales tarifi
1. augustā stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas (SPRK) apstiprinātie AS
“Sadales tīkls” elektroenerģijas
sadales sistēmas pakalpojumu ta
rifi (elektrības sadales jeb piegādes
tarifi).
Mājsaimniecībām
tiks
pazemināta maksa par elektrības
piegādi, kas lielākajai daļai
iedzīvotāju kompensēs fiksēto
maksu par elektrības pieslēguma
nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls”
sniedz dažus noderīgus padomus, kas iedzīvotājiem būtu
jāzina, lai sagatavotos gaidāmajām
pārmaiņām.
Pirmos elektrības rēķinus
no
elektrības
tirgotājiem,
atbilstoši
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas
apstiprinātajiem
tarifiem,
iedzīvotāji
saņems
septembra sākumā. Līdz šim
iedzīvotāji maksāja par katras
patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā
iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par elektrības piegādi
veidosies no 2 daļām: fiksētas
ikmēneša maksas par pieslēguma
nodrošināšanu un maksas par
elektrības
piegādi
atbilstoši
patērētajām kilovatstundām, kas
līdzsvarotajā tarifā ir samazināta
par līdz pat 22%.
Daļa
iedzīvotāju
maldīgi
sapratuši, ka fiksētās ikmēneša
maksas ieviešana automātiski
nozīmēs elektrības gala rēķina
pieaugumu par, piemēram, 1,50,
ietverot PVN, mājsaimniecībām
vienfāzes pieslēgumos. Jaunā
tarifu struktūra ir veidota tā,
lai
samazinātā
maksa
par
elektrības piegādi pie vidēja
elektrības
patēriņa
faktiski
kompensētu fiksēto ikmēneša
maksu par pieslēgumu un negatīvi
neietekmētu lietotāju. Minētais
1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms
tiem
pieslēgumiem,
kuros
elektrība netiek patērēta. Šobrīd
aptuveni 120 000 klientu objektu
ir tā dēvētie “nulles” un ļoti zema
patēriņa pieslēgumi, un puse no
šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot
līdzsvarotos
elektrības sadales tarifus, tiks
nodrošināts taisnīguma princips elektrības piegādes maksai
visām mājsaimniecībām – sākot
ar 1. augustu, tiem, kas tērē
elektrību, vairs nebūs jāmaksā
arī par tiem, kas elektrību netērē,
bet kuriem tik un tā AS “Sadales
tīkls” ir jānodrošina pieslēgums,

nepārtraukta elektrības piegāde
un
skaitītāju
apkalpošana.
Iedzīvotājiem, kam nav “nulles”
pieslēgums, pie vidēja elektrības
patēriņa
samazinātā
maksa
par elektrības piegādi faktiski
kompensēs fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu. Kā liecina AS
“Sadales tīkls” aprēķini, aptuveni
700 tūkstošiem mājsaimniecību
jaunie sadales tarifi elektrības gala
rēķinu būtiski neietekmēs vai tas
pat samazināsies.
Lai klienti varētu uzzināt
elektrības
rēķina
izmaiņas,
stājoties spēkā līdzsvarotajiem
ta
rifiem, AS “Sadales tīkls”
iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi
informatīvu tarifu salīdzināšanas
kalkulatoru. Ar tā palīdzību var ātri
un ērti noskaidrot elektrības rēķina
izmaiņas. Kalkulatoram ir pievie
nota paskaidrojoša instrukcija, lai
ātri vien soli pa solim nonāktu pie
salīdzinošā rezultāta. Tarifa kalkulators ir izvietots mājaslapā www.
sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā
pie informācijas par tarifiem.
Tāpat uzņēmuma mājaslapā
pieejams vēl viens kalkulators, ar
kura palīdzību jebkurš klients var
novērtēt, kādi pieslēguma tehnis
kie parametri ir nepieciešami
konkrētajam mājoklim. Šis kalkulators savulaik izveidots klientiem, kuri vēlējās izveidot jaunu
pieslēgumu un saprast, cik lielu
pieslēguma jaudu nepieciešams
ierīkot. Taču līdz ar tarifu
struktūras izmaiņām šis kalkulators kļūst aktuāls gandrīz ikvienai mājsaimniecībai, jo vienkāršā
veidā un pietiekami ātri ļaus
saprast, vai šodienas realitāte
nav pavisam cita, salīdzinot ar
agrākajiem aprēķiniem. AS “Sa
dales tīkls” aicina ikvienu klientu
izmantot abus kalkulatorus un
aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz
1. augustam nav vērts sakārtot savu
saimniecību un ierīkot pareizu
elektroenerģijas
pieslēgumu,
samazinot vai, gluži pretēji, pa
lielinot pieslēguma jaudu atbilstoši
mājsaimniecības vajadzībām.
Augusta elektrības rēķinos,
ko saņemsiet septembra sākumā,
rēķina izmaiņas būs atkarīgas no
ikmēneša elektrības patēriņa un
pieslēguma veida. Piemēram,
mājsaimniecībām
vienfāzes
pieslēgumos
pie
salīdzinoši
maza elektrības patēriņa – 85
kilovatstundas (kWh) mēnesī
– kopējais rēķins pieaugs par
0,23 eiro(ietverot PVN), bet pie

maksājuma rēķinā šī maksājuma
pozīcija jāizdala atsevišķi.
Pievienotās vērtības likums
paredz ar pievienotās vērtības nodokli neaplikt dzīvojamo telpu īri.
Balvu pilsētā un pagastos tas attiecas uz pašvaldības izīrētajiem
dzīvokļiem.
PVN par ēku apsaimniekošanas
izdevumiem nebūs jāmaksā arī
dzīvokļu īpašnieku biedrībām vai
citām personām, kuras nodarbojas
ar dzīvojamo namu, tai skaitā arī
ar dzīvokļu īpašumu pārvaldīšanu
un kuru sniegto pakalpojumu
kopējā vērtība nesasniedz 50 000
eiro – ar PVN apliekamo darījumu
vērtību, tāpat kā līdz šim tās varēs
nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā.
Vispārējā PVN maksāšanas
kārtība nosaka, ka nodoklis ir
maksājams valstij pēc nodokļa
rēķina izrakstīšanas neatkarīgi
no tā, vai nodokļa summa ir

115 kWh patēriņa mēnesī gala
rēķins samazināsies par 0,21
eiro. Mājsaimniecībām trīsfāžu
pieslēgumos fiksētā ikmēneša
maksa būs atkarīga no pieslēguma
jaudas. Piemēram, 20 ampēru
trīsfāžu pieslēgumos ar salīdzinoši
mazu elektrības patēriņu – 100
kWh mēnesī – kopējais rēķins
pieaugs par 3,35 eiro, bet ar
patēriņu 400 kWh mēnesī gala
rēķins samazināsies par 1,13 eiro.
Saprotot, ka ne katram
iedzīvotājam ir vienkārši izprast
elektroenerģijas
pieslēgumu
jaudu dažādos tehniskos parametrus, kā arī to, ka situācija
katrā mājsaimniecībā var būt ļoti
atšķirīga, gada laikā – no 1. augusta līdz 2017. gada 31. jūlijam
– ikvienai mājsaimniecībai, kura
būs mainījusi sava pieslēguma
parametrus uz zemākiem, taču
konstatēs, ka samazinātā jauda
neļauj vienlaicīgi darbināt ikdienā
lietojamās elektroierīces, jo bieži
tiek “izsisti korķi”, tiks nodrošināta
iespēja vienu reizi bez maksas atkal
palielināt elektrotīkla pieslēguma
jaudu iepriekšējās jaudas robežās.
Pieslēguma jaudas samazināšana
arī turpmāk būs bez maksas.
Jaunie sadales tarifi, saskaņā
ar kuriem klienti norēķināsies
atbilstoši sava pieslēguma jaudai un elektrības patēriņam,
segs elektrotīkla uzturēšanas un
atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga
elektroapgādes tīkla attīstības
minimālā prasība ir to modernizēt
atbilstoši klientu vajadzībām un
pieprasījumam un katru gadu
pilnībā atjaunot vismaz 2% no
elektrotīkla
apjoma.
Latvijā
kopumā elektrolīniju kopgarums
ir ap 95 tūkst. km, un ik gadu
nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600
km garumā. Tas ir minimālais apjoms, kuru uzņēmuma speciālisti ir
novērtējuši kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu
maksātspēju
un
objektīvu
nepieciešamību
elektrotīkla
atjaunošanā, lai turpinātu uzlabot
klientu elektroapgādes drošumu
un kvalitāti, līdz 2024. gadam sasniedzot ES vidējo līmeni.
Visa informācija par AS “Sa
dales tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem
ir pieejama uzņēmuma mājaslapā
www.sadalestikls.lv.
Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” komunikācijas
speciāliste

saņemta vai nē. Līdz ar to, izrakstot dzīvokļu īpašniekiem rēķinu
par pārvaldīšanas pakalpojumiem,
neatkarīgi no tā, vai būs saņemta samaksa pilnā apmērā vai tikai daļēji,
pārvaldnieks būs spiests valstij
samaksāt visu nodokli, kas būs ietverts rēķinos.
Ņemot vērā šos jaunos
nosacījumus,
apsaimniekotājs
izvērtēs to māju apsaimniekošanu,

kuras
neiesaistās
māju
apsaimniekošanā, neveic obligātos
komunālos maksājumus un visu
laiku atrodas ar negatīvu finansu
bilanci. Tās pamatā ir dzīvojamās
mājas ar nelielu dzīvokļu skaitu un
lielu fizisku nolietojumu.
Uldis Sprudzāns
Balvu novada p/a „SAN-TEX”
direktors

Cūku īpašniekiem joprojām stingri
jāievēro biodrošības pasākumi, lai
neizplatītos ĀCM
Ņemot vērā bīstamo situāciju,
kad Latvijas kaimiņvalstīs –
Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā
šogad mājas cūkām ir konstatēts
Āfrikas cūku mēris (ĀCM),
Zemkopības ministrija (ZM)
un Pārtikas un veterinārais die
nests (PVD) atgādina visu cūku
dzimtas dzīvnieku īpašniekiem
un turētājiem – lai pasargātu
mājas cūkas no saslimšanas ar
šo bīstamo dzīvnieku infekcijas slimību, ir stingri jāievēro
biodrošības
pasākumi.
Tie
jāievēro gan tradicionālo mājas
cūku, gan meža cūku un eksotisko šķirņu cūku dzimtas
dzīvnieku (Mangalica, Pekinas cūka, Vjetnamas cūka,
pundurcūka,
cūku
dzimtas
mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem
un turētājiem, gan zooloģisko
dārzu un „minizoo” turētājiem,
kā arī visiem, kuri cūkas tur
savam priekam kā mājas vai
istabas dzīvniekus. ĀCM ir
nāvējošs visiem cūku dzimtas
dzīvniekiem!
ZM atkārtoti vēršas pie cūku
dzimtas dzīvnieku īpašniekiem
un turētājiem, atgādinot par
svarīgākajām
biodrošības
prasībām:
- cūkas nedrīkst turēt āra
aplokos, ir jānovērš to kontakts
ar savvaļas un klaiņojošiem
dzīvniekiem;
- nedrīkst pieļaut savvaļas
putnu iekļūšanu cūku novietnēs
un barības uzglabāšanas vietās;
- nedrīkst lietot pakaišus,
ja pastāv aizdomas, ka tiem
varētu būt piekļuvuši savvaļas
dzīvnieki;
- cūkām nedrīkst izbarot
zaļbarību (arī pagalmos pļauto
zāli), termiski neapstrādātus
kartupeļus, īpaši, ja cūku noviet
ne atrodas tuvu mežam;
- cūkām nedrīkst izbarot
pārtikas atkritumus;
- kopjot dzīvniekus, jāiz
manto
tikai
šim
darbam
paredzēts apģērbs un apavi, kas
netiek valkāti ārpus novietnes;
- pie ieejas novietnē jāno
drošina apavu dezinfekcija, kā arī
novietnē jāveic regulāri tīrīšanas
un dezinfekcijas pasākumi;
- ja cūkas izskatās neve
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selas, nekavējoties jāizsauc
veterinārārsts.
Par biodrošības pasākumu
ieviešanu un izpildi novietnēs,
kurās tur un audzē cūku dzimtas dzīvniekus, t.sk. dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir
dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.
PVD inspektori pārbauda
biodrošības prasību ievērošanu
visās cūku turēšanas novietnēs.
Ja tiek konstatētas neatbilstības,
ņemot vērā slimības bīstamību
un straujo izplatību meža cūku
populācijā, PVD nosaka cūku
pārvietošanas aizliegumu un
tiek noteikts ļoti īss termiņš
neatbilstību novēršanai. Pēc šā
termiņa beigām, ja neatbilstības
nav novērstas, PVD sāk piemērot
administratīvas sankcijas, t.sk.
naudas sodus.
Ja šajā vasarā netiks konstatēti
jauni
saslimšanas
gadījumi
mājas cūkām ar ĀCM, ZM
aicinās Eiropas Komisiju atcelt 3.
ierobežojumu teritoriju, tādējādi
atvieglojot cūku un cūkgaļas
produktu apriti. Savukārt, ja
mājas cūkām tiks konstatēti
jauni saslimšanas gadījumi ar
ĀCM, 3. ierobežojumu teritorija tiks palielināta, kas var
radīt plašākus ierobežojumus
cūkkopības nozarei – gan
dzīvu cūku tirdzniecībai, gan
gaļas un produktu realizācijai.
Slimības uzliesmojuma teritorijā
noteiktu laiku nevarēs pārvietot
lauksaimniecības
dzīvniekus,
visas novietnes tiks pakļautas
pārbaudēm, PVD sadarbojoties ar Valsts policiju, organizēs
automašīnu pārbaudes un tiks
veikti citi ierobežojoši pasākumi.
Dzīvnieku īpašniekiem netiek izmaksāta kompensācija
par viņu dzīvnieku novietnē
uzliesmojušās dzīvnieku infekcijas slimības radītajiem
zaudējumiem, ja PVD konstatē,
ka dzīvnieku īpašnieks nav
ievērojis biodrošības un citas
normatīvos noteiktās prasības.

Kaspars Funts
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja vietnieks
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,,SOLI PA SOLIM AR KINO!,”
Tik drosmīgs kā Džeims Bonds
un liktenīgs kā Di Kaprio! Tik
smieklīgs kā Čārlijs Čaplins vai
Adamsu ģimenīte! Tik sievišķīga
kā Merlina Monro, tik krāšņas kā
Kabarē dejotājas! Tik komiski kā
Vicins, Morgunovs un Ņikuļins, tik
sirsnīgi kā „Mamma Mia”, tik sirdi
plosoši kā „Piezīmju grāmatiņa”!
Tik amizanti kā „Dāvana vientuļai
sievietei”, tik stalti kā „Vella
Kalpi”, tik asprātīgi kā „Šurika
piedzīvojumi”, tik latviski kā
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā” un
patiesi kā „Ugunsgrēks”! Tieši tādi
arī esam Mēs – savas dzīves kino
režisori un aktieri!
Ne tikai kino var notikt
visneiedomājamākās pārvērtības,
pakaļdzīšanās,
vissmieklīgākās
situācijas un kuriozi, mīlas intrigas un šausmu epizodes. Tas
viss spilgti atspoguļojas arī mūsu
ikdienā! Mēs ejam soli pa solim ar
kino. Gluži kā filmai ir savs skatītāju
loks, arī mums ir savējais, kas mūs
novēro, vērtē un kritizē, kā arī
mīl un slavē! Skatītājs no malas
jūt mums līdz, pārdzīvo kopā ar
mums, gluži kā vienam no filmas
varoņiem. Katra diena mūsu dzīvē
var būt prieka, humora, mīlestības,
sāpju, nežēlības vai piedzīvojumu
pilna, gluži kā komēdija, trilleris vai
romantiska filma!
Tāpēc arī šogad Balvu Novada svētki tiek savīti kopā ar
kino! Mums ir tik daudz skaistu,
dzīvespriecīgu un mīlestības pilnu
latviešu kino filmu, kas ir tieši tādas
kā mūsu krāšņā dzīve.
Novada svētku dienas gaita
sastāvēs no vairākiem kino
soļiem! Kā pirmais un svarīgākais
solis svētku atklāšanas dienā
būs dievkalpojums Balvu novada iedzīvotājiem – Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.
Pēc dievkalpojuma solis vedīs uz
Balvu pilsētas parku, kur notiks
tirgus lustes. Kā nākamais lielais
un nozīmīgais solis būs svētku
atklāšana „Ezera sonāte” pie Balvu
ezera un sveicienu vešana no pagastiem. Jautrāku un skanīgāku
atmosfēru nodrošinās grupa „Alu
cilvēki”. Nākamais solis turpināsies
turpat pie Balvu ezera, kur notiks
izrotātu, pašdarinātu peldlīdzekļu
parāde „Pūt vējiņi”. Sportisks solis

„Sapņu komanda” vedīs uz Balvu
pilsētas parku, kur būs iespēja
vērot spēka vīru un zemessargu
paraugdemonstrējumus.
Turpat netālu no estrādes Brīvības
ielā notiks strītbola sacensības.
Radošuma iedvesmu varēs smel
ties Balvu skvērā, kur darbosies
radošās darbnīcas un bērniem
būs iespēja izkrāsot ielu! Puķu
mīļi iekārtos ziedu izstādi skvērā,
kas dienas izskaņā tiks arī izsolīta.
Ikviens tiek aicināts sakārtot savus
ziedus kompozīcijā un to pievie
not izstādei! Nākamais solis vedīs
atpakaļ uz Balvu pilsētas parku,
kur būs iespēja noskatīties Valmie
ras kinostudijas izrādi bērniem
„Kung Fu Pand”. Balvu pilsētas
skvērā pie strūklakas „Ūdensroze”
soļi uzņems apgriezienus, jo
bērniem un pārējiem pasākuma
dalībniekiem būs iespēja izbraukt ar elektromobili un retro motocikliem. Paralēli bērnu
izrādei nākamais solis vedīs uz
Balvu muižu, kur būs tikšanās
ar slaveno kinorežisoru Jāni
Streiču, kurš šogad svin savu 80.
jubileju. Jestrs solis „Elpojet dziļi”
aizvedīs uz Balvu parku, kur notiks deju paraugdemonstrējumi
no hip-hop, zumbas, rokenrola
un modernās dejas un noslēgumā
būs skatāma profesionālā dejotāja
Aleksandra Ivanova jeb Snikera
uzstāšanās, kā arī skatītājiem
būs iespēja piedalīties dejas
meistarklasē. Skanīgs un klausāms
solis vedīs uz Balvu estrādi, kur
būs iespēja izbaudīt Normunda
Rutuļa un viņa pavadošās grupas
koncertu. Uzreiz pēc koncerta
ziedu kompozīciju izsole, jūsu
īpašumā varēs nonākt jebkura
ziedu kompozīcija no izstādes,
to varēs nest mājās, to varēs turpat kādam dāvināt. Tuvojoties
dienas gaitas izskaņai, soļi vedīs
uz netradicionālo braucamrīku
parādi – „Limuzīns Jāņunakts
krāsā” un neilgi pēc tam uz svētku
gājienu „Mēs no kino”. Satiekoties visiem kopā Balvu pilsētas
estrādē un izvērtējot dienas laikā
nostaigātos kino soļus, būs iespēja
izbaudīt Svētku lielkoncertu
ar slavenu mākslinieku – Ilonas
Bageles, Laimas muzykantu un
Nacionālā teātra dziedošo aktieru

ansambļa „DRAMA” uzstāšanos.
Koncerta izskaņā uguns šovs
un savas sirds gaismas atstāšana
novada labklājībai laukumā pie
ugunskuriem. Pēc koncerta svētku
Zaļumballe kopā ar grupām „Inga
un Normunds” un „Alu cilvēki”.
No plkst. 11.00 – Balvu pilsētas
parkā būs skatāma ziedu paklāju

Balvu novada amatnieki Vitebskā
No 14. līdz 18.jūlijam Vitebskā
(Baltkrievijā) noritēja XXV Starptautiskais mākslas festivāls „ Slavjanskij
bazar”, kas ir viens no lielākajiem
kultūras festivāliem Eiropā, kura
laikā festivāla apmeklētājiem ik
gadu tiek piedāvātas dažādas
aktivitātes, kā jauno izpildītāju
konkurss, teātra izrādes, izstādes,
koncerti, arī amatnieku tirgus.
Amatnieku tirgū Balvu novadu
prezentēja arī mūsu amatnieki:
keramiķi Jolanta un Valdis Dundenieki ar pašdarinātiem māla
izstrādājumiem, SIA „ Eco Fabrika”
pārstāvis Guntars Šults ar dažādiem
trikotāžas izstrādājumiem un Laila
Saide ar tamborētiem rokdarbiem.
„Esam apmierināti ar iegūto
pieredzi Vitebskā un ceram uz
turpmāko sadarbību”, tā braucienu
rezumē amatnieki.
Laila Saide atzīst, ka par viņas
tamborējumiem priecājās tieši
bērni, jo uz saražotās produkcijas atpazina populāros multfilmu
varoņus – miki peles, minjonus,
hello kitty.

Tirgus laikā pārstāvji no Latvijas
vēstniecības Baltkrievijā piedāvāja
mūsu amatniekiem tālāku kopīgu
sadarbību.
Balvu novada amatnieki šajā
pasākumā piedalās jau vairākas

reizes, jo tā ir iespēja pārstāvēt
novadu liela mēroga pasākumā,
kura laikā gūt sev nepieciešamos
kontaktus,
realizēt pašražoto
produkciju un iegūt jaunu pieredzi.

izstāde, kā arī darbosies fotosalons
ar kino rekvizītiem.
Iespēja vinnēt! Katram dienas
laikā nostaigātajam solim un notikumam var piemērot kādu no
filmām! Dienas gaitā aizpildot
anketu un atrodot katram solim
atbilstošo filmu, Tev būs iespēja
piedalīties izlozē un iegūt abone-

mentu uz vieskoncertiem Balvu
Kultūras un atpūtas centrā 2017.
gadā!
Uz tikšanos svētkos!
Anita Strapcāne
Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Lauku
atbalsta
dienests
(LAD) no 2016. gada 25. jūlija
līdz 2016. gada 24. augustam
izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu “Lauku saimniecību
un uzņēmējdarbības attīstība”
apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”.
Apakšpasākuma mērķis ir
sekmēt gados jaunu cilvēku
iesaistīšanos
pastāvīgā
lauksaimniecības
darbībā
un
nodrošināt
darbaspēka
atjaunošanos
un
paaudžu
nomaiņu
lauksaimniecības
sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības
vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu
saimniecību,
lai
ražotu
lauksaimniecības produkciju vai
savā īpašumā pārņemtu esošu
saimniecību.
Otrās
kārtas
pieejamais publiskais finansējums
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apakšpasākumā
“Atbalsts
jaunajiem
lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai”
ir EUR 8 000 000, kas sadalīts
ievērojot reģionalizācijas principu.
Projekta iesnieguma veid
lapa un detalizētāki pasākuma
nosacījumi pieejami mājas lapā:
www.lad.gov.lv sadaļā: “Atbalsta
veidi/ Projekti un investīcijas”.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz,
izmantojot
LAD
Elektroniskās
pieteikšanās
sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elek
tronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā struktūrvienībā
Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē
(tālr. 67095000). Aicinām lauksaimniekus iesniegt pieteikumus
EPS!
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Balvu PII „Pīlādzītis” bērniem izveidota sajūtu taka
14. jūlijā, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
(Balvu PII „Pīlādzītis”) teritorijā tās
bērniem tika atklāta „Sajūtu – dabas
taka”. Līdzekļi takas tapšanai 2000
eiro apmērā iegūti pateicoties uzvarai iedzīvotāju balsojumā „Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkursā „LMT Latvijai”.
Plānoto 80 metru vietā, pirms
skolas izglītības iestādes teritorijā
izveidota aptuveni 100 metrus
gara sajūtu taka ar 16 dažādiem
posmiem staigāšanai gan ar basām
kājām, gan apaviem. Taka ietver
arī spēku, veiklību, līdzsvaru un
koordināciju attīstošus elementus. Sajūtu taka izveidota ar mērķi
veicināt biežākas bērnu aktivitātes
svaigā gaisā.
Takas atklāšanā piedalījās
Balvu pilsētas pārvaldnieks Sandis Meiers, Balvu PII „Pīlādzītis”
vadītāja, projekta iesniedzēja Antra Eizāne, kā arī audzēkņi, kuri
jauno taku ar lielu sajūsmu steidza
iepazīt kopā ar Meža māti. Pa-

saku tēla lomā iejutās un bērnus
priecēja Ilona Ločmele.
„Ir liels gandarījums par
padarīto, redzot bērnu sejās
veselīgu prieku un jaunas emocijas. Priekšdarbus takas veidošanā
uzsākām ap Jāņiem, bet takas izveidi – jūlija sākumā. Ar lielu entuziasmu strādājām bez brīvdienām.
Darbos piedalījās arī vecāki un pat
vecvecāki, lai vēl vasarā bērniem
būtu iespēja baudīt piedzīvojumus
sajūtu takā. Īpaši jāuzsver, ka
takā esošie elementi uzstādīti
pēc senlatviešu metodēm, lai tie
kalpotu iespējami ilgāku laiku,”
stāsta projekta iesniedzēja A.
Eizāne, uzsverot, ka projekts tik
ātri netiktu realizēts, ja savu atbalstu nebūtu snieguši bērnu vecāki,
Rugāju un Balvu novada uzņēmēji,
un citi palīgi - Gints Feldmanis,
Leonīds Ikaunieks, Ēriks Eizāns,
SIA „Eko Baltia”, Ilmārs Medinieks,
Viktors Dubovs, Jānis Dvinskis,
Ainis Ločmelis, Andrejs Jefimovs,
Artis Romāns, Inga Mičule, Valdis

Sērmūkšs. Piedalīties projektā
iedrošināja un virzīja Svetlana
Tomsone. „Viss kolektīvs atbalstīja
un strādāja, pierādot sevi nevis ar
skaistiem vārdiem, bet kopīgu darbu, kā rezultātā tapa šī taka, ” teic
A.Eizāne.
Savukārt pilsētas pārvaldnieks
S.Meiers uzsvēra, ka ir svarīgi ar
šādu projektu palīdzību uzlabot

pilsētvidi, bet vislielākie ieguvēji
ir bērni, jo izveidotā sajūtu taka
veicinās bērnu attīstību.
„Sajūtu – dabas taka” ir pirmais
īstenotais projekts no kopumā
četriem uzvarētājiem Balvu novadā
šajā gadā. „Prieks, ka Balvu novadā
projektu realizācija sākusies ar
ieceri, kas veltīta bērniem. Priecē
projekta pieteicēju degsme un

entuziasms, domas realizējot darbos ātrāk nekā sākotnēji plānots,”
uzver LMT klientu biznesa centra
„Rēzekne” vadītājs Edgars Repelis.
Jāpiebilst, ka šobrīd projektu realizējusi arī Balvu Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu draudze,
iegādājoties akustiskās sistēmas
komplektu Balvu Sakrālās kultūras
centra vajadzībām.

Projektā iesaistītie saņēma pateicības vārdus par ieguldīto darbu.

Sajūtu - dabas taku iemēģināja ne tikai bērni, bet arī pilsētas pārvaldnieks
Sandis Meiers, atzīstot to par interesantu un drošu.

PII „Pīlādzītis” bērni ar prieku skrēja iemēģināt izveidoto taku.

Vīksnas pasta pakalpojumu starpniecības nodaļas Tūrisma akcija
noslēpumi 2016”
klientu apkalpošanu pārņem Balvu 1.pasta nodaļa
Izvērtējot pasta pakalpojumu
pieprasījumu un klientu plūsmu
Balvu novada Vīksnas pagasta
pasta starpniecības nodaļā IU
Vīksnas saulīte, Jaunajā ielā 21-2,
tika pieņemts lēmums no šī gada
20.jūlija pasta pakalpojumus šajā
teritorijā nodrošināt Vīksnas pagasta pārvaldē katru darbdienu
no plkst.10.30 līdz 11.30. Šobrīd
iedzīvotāji
katru
darbdienu
noteiktā laikā pagasta pārvaldē
var saņemt visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdzšinējā
pasta starpniecības nodaļā, vai
arī varēs izvēlēties saņemt tos
savā dzīvesvietā ar pastnieka
starpniecību.
Tāpat kā līdz šim, jaunajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā
iedzīvotājiem būs pieejami visi
pasta pakalpojumi un arī citi pa-

kalpojumi, kurus nodrošina Latvijas
Pasts: preses izdevumu abonēšana,
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes
un pārrobežu vēstuļu korespon
dences saņemšana un nosūtīšana,
iekšzemes un pārrobežu pasta
paku saņemšana un nosūtīšana,
pastmarku un aplokšņu iegāde,
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas
(PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksa, komunālo maksājumu un
citu rēķinu apmaksa, komercpreču
iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram iedzīvotājam jau
patlaban ir plašas iespējas saņemt
nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā
dzīvesvietā, ja ir grūtības nokļūt
uz pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu ārpus mājām. Pastnieks
klienta dzīvesvietā nodrošina
naudas pārvedumu un pensijas

saņemšanu, komunālo un citu
rēķinu apmaksu, pastmarku un
aplokšņu iegādi, pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, preses izdevumu abonēšanu, sūtījumu piegādes
pieteikšanu
mājās,
iemaksu
veikšanu PNS kontā u.c.
Saņemot
aicinājumu
par
reģistrēta sūtījuma saņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
bezmaksas sūtījuma saņemšanu
Vīksnas
pasta
pakalpojumu
sniegšanas vietā, iepriekš zvanot
uz tālruņa numuru 26165742 vai
64507257 un norādot datumu,
kurā klients vēlas saņemt pasta
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot
Balvu 1.pasta nodaļu, sūtījumu
saņemšana ir iespējama katru
darbdienu no plkst.8.00 līdz 18.00
un sestdienās no plkst.9.00 līdz
13.00 bez iepriekšēja pieteikuma.

Šovasar ceļotāji tiek aicināti
iesaistīties tūrisma akcijā un
apceļot Latvijas lielākā ezera
Lubāna apkārtni. Piedāvājumā
iekļautas Lubāna ezera apkārtnes
tūrisma vietas Madonas, Rēzeknes,
Lubānas, Balvu, Rugāju un
Varakļānu novados. Akcijas laiks ir
no 1. maija līdz 1.oktobrim.
Tūrisma akcijas noteikumi:
1) Izdrukā tūrisma akcijas
BROŠŪRU;
2) Līdz 1.oktobrim apmeklē
vismaz 5 akcijas OBJEKTUS un izmanto tajos kādu no maksas pakalpojumiem;
3) Apmeklētajos objektos prasi
saimniekam, lai Tavā „DALĪBNIEKA
KARTĒ” izdara atzīmi! Akcijas
noslēguma pasākumā no visām
„Dalībnieku kartēm” tiks izlozētas
30 kartes, kas saņems tūrisma objektu saimnieku sarūpētās loterijas
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„Lubāna

ezera

balvas.
4) Aizpildīto „Dalībnieka karti”
līdz 1.oktobrim:
* atstāj akcijas objektos Nr. (1)
(3) (10) (21);
* vai atsūti (nofotografētu vai
ieskenētu) uz e-pastu: tic@madona.lv;
* vai atsūti pa pastu: „Lubāna
ezera noslēpumi 2016”, Saieta laukums 1, Madona, LV 4801;
* vai ved līdzi uz akcijas
noslēguma pasākumu.
5) Brauc ciemos uz akcijas NOSLĒGUMA PASĀKUMU
1. oktobrī, kas notiks atpūtas
kompleksā „Bāka” Lubāna ezera
krastā. Programma būs pieejama
no 1.septembra.
Tūrisma akcijas objektu darba
laiki un pakalpojumu cenas, kā arī
lielākie pasākumi pieejami http://
turisms.balvi.lv/.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 28.jūlijs
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 14.jūlija
lēmumu (sēdes prot. Nr.10, 24.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2016.gada 14.jūlijā

Nr.19/2016

KĀRTĪBA, KĀDĀ BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA SNIEDZ PALĪDZĪBU
DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas
6.punktu, 14.panta astoto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 21.1 panta
otro dalu, 21.2 panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo daļu,
27.panta otro daļu, un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu,
10.panta otro daļu
7.1. pašvaldības administrācijā
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie noteikumi piemērojami, vai pagasta pārvaldēs;
7.2. sociālajā dienestā, ja perBalvu novada pašvaldībai (turpmāk
tekstā - pašvaldība) sniedzot Balvu sona vēlas īrēt sociālo dzīvokli vai
novada iedzīvotājiem šādu likumā sociālo dzīvojamo telpu.
8. Persona ar savu parakstu
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” (turpmāk – Likums) apliecina:
8.1. ka personas īpašumā vai
paredzēto palīdzību (turpmāk
valdījumā nav cita dzīvošanai
tekstā – pašvaldības palīdzība):
1.1.
izīrējot
pašvaldības derīga dzīvojamā platība;
8.2. ka pēdējo piecu gadu
(īpašumā vai valdījumā esošas)
laikā nav devusi piekrišanu
dzīvojamās telpas;
mājokli pārdot vai citādi atsavināt
1.2. izīrējot sociālos dzīvokļus;
1.3. nodrošinot ar pagaidu un darījuma rezultātā zaudējusi
lietošanas tiesības uz attiecīgo
dzīvojamo telpu;
1.4. sniedzot palīdzību īrētās mājokli;
8.3. ka piecu gadu laikā tā
pašvaldības
dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamu nav pasliktinājusi savus dzīves
apstākļus, apmainot mājokli pret
pašvaldības dzīvojamo telpu;
1.5. lemjot par dzīvojamo telpu mazāku vai, iemitinot īrētajā
dzīvoklī radiniekus(izņemot laulāto
remontu;
1.6. izīrējot dzīvojamo telpu un nepilngadīgus bērnus) vai citas personas, kuru iemitināšanai
speciālistiem.
2. Pabalstu dzīvojamās telpas nepieciešama izīrētāja atļauja.
9. Personas, kas vēlas saņemt
īres maksas un maksas par pakalponoteikumos
paredzēto
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās šajos
palīdzību,
tiek
telpas lietošanu, segšanai (dzīvokļa pašvaldības
pabalsts) piešķiršanas kārtību un reģistrētas šādos reģistros:
9.1. Pašvaldības dzīvojamās telapmērus nosaka atsevišķi Balvu
novada domes izdotie saistošie pas izīrēšana pirmām kārtām;
9.2. Pašvaldības dzīvojamās
noteikumi.
3. Likuma 27.1 pantā paredzēto telpas izīrēšana vispārējā kārtībā;
9.3. Sociālā dzīvokļa vai sociālās
palīdzību
dzīvojamās
telpas
iegādei vai būvniecībai Balvu no- dzīvojamās telpas izīrēšana;
9.4.
Īrētās
pašvaldības
vada pašvaldība nesniedz .
telpas
apmaiņai
4. Palīdzību dzīvojamās mājas dzīvojamās
īpašniekam (īpašniekiem) vai pret citu īrējamu pašvaldības
dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot dzīvojamo telpu.
10.
Noteikumu
9.punktā
finansējumu Likuma 27.2 pantā
reģistrus
kārto
paredzētajiem mērķiem nosaka minētos
atsevišķi Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas speciālists.
11. Par katru personu, kas
saistošie noteikumi.
5. Noteikumos paredzēto reģistrēta pašvaldības palīdzības
palīdzību
pašvaldība
sniedz saņemšanai, attiecīgajā palīdzības
personām, kuras dzīvo un ir reģistrā, papildus Likuma 9.pantā
deklarētas vai kuru pēdējā paredzētajam (vārds, uzvārds, dadeklarētā dzīvesvieta ir Balvu no- tums, kad reģistrēts iesniegums,
personas kārtas numurs) , tiek
vada administratīvajā teritorijā.
6. Lēmumus par sociālā iekļautas šādas ziņas:
11.1. deklarētā adrese;
dzīvokļa statusa noteikšanu un šī
11.2. ģimenes locekļu skaits.
statusa atcelšanu pieņem Balvu
12. Persona tiek izslēgta no
novada dome (turpmāk – dome).
Lēmumus par personu reģistrēšanu palīdzības reģistra Likuma 10.panšajos noteikumos paredzētās ta pirmajā daļā paredzētajos
pašvaldības palīdzības saņemšanai gadījumos.
13. Personas, kas līdz šo noteiun personu izslēgšanu no attiecīgā
pašvaldības palīdzības reģistra kumu spēkā stāšanās brīdim
(turpmāk - palīdzības reģistrs), šajos noteikumos paredzētās
saņemšanai
bija
par dzīvojamās telpas izīrēšanu, palīdzības
īres līguma termiņa noteikšanu, reģistrētas Balvu novada palīdzības
īres līguma pagarināšanu, īrētās reģistrā atbilstoši Balvu novada
dzīvojamās telpas apmaiņu pret saistošajiem noteikumiem, un ja
citu īrējamu dzīvojamo telpu, nav iestājušies Likuma 10.panta
sociālā dzīvokļa un sociālās pirmajā daļā paredzētie gadījumi,
dzīvojamās
telpas
izīrēšanu, tiek pārreģistrētas atbilstošajos
dzīvokļa izīrēšanu speciālistiem pašvaldības palīdzības reģistros,
pieņem Balvu novada Dzīvokļu uzskaites kārtas numuru nosakot pēc personas pieteikuma
komisija (turpmāk – komisija).
reģistrācijas datuma attiecīgajā
II REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS pašvaldībā.
14. Reģistrā – pašvaldības
SAŅEMŠANAI
telpas
izīrēšanai
7. Persona, kas vēlas saņemt dzīvojamās
šajos
noteikumos
paredzēto pirmām kārtām – tiek reģistrētas:
14.1. Likuma 14.panta pirmajā
pašvaldības palīdzību, iesniegumu, ko paraksta visi pilngadīgi daļā minētās personas;
14.2. maznodrošinātās persoģimenes locekļi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona nas (ģimenes), kuras īrē dzīvojamo
ir tiesīga saņemt pašvaldības telpu avārijas stāvoklī, par ko ir
sastādīts Būvvaldes akts;
palīdzību, iesniedz:

14.3.
maznodrošināti
pensionāri, invalīdi vai ģimenes,
kurā ir vismaz viens nepilngadīgs
bērns, kuri dzīvo dzīvošanai
nederīgā dzīvojamā telpā vai
vasaras mītnē;
14.4. personas, kuras audzina bērnu invalīdu ar kustību
traucējumiem un dzīvo īrētā
dzīvojamā telpā augstāk par pirmo
stāvu bez vides pieejamības.
15. Reģistrā - pašvaldības
dzīvojamās
telpas
izīrēšanai
vispārējā kārtībā - tiek reģistrētas
maznodrošinātas
personas
(ģimenes):
15.1. kuras īrē tādu dzīvojamo
telpu, kurā vienā istabā jādzīvo
dažāda
dzimuma
personām
(izņemot laulātos), kuras vecākas
par deviņiem gadiem, un kuras
deklarējušas
dzīvesvietu
šajā
dzīvojamā telpā, ja turklāt tās ir:
15.1.1. ģimenes ar vienu un
vairāk nepilngadīgiem bērniem;
15.1.2. ģimenes, kuras audzina
bērnu invalīdu;
15.1.3. ģimenes, kur visi
pilngadīgie ģimenes locekļi ir
pensionāri vai invalīdi,
15.2. ja nekustamajā īpašumā
dzīvo un ir deklarējušas savu
pamata dzīves vietu personas,
kuras ir atsevišķas ģimenes, un tajās
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns
vai ir gaidāma bērna piedzimšana,
ja šīm personām nepieder cita
dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa;
15.3 ģimenes ar nepilngadīgiem
bērniem, kuras vismaz sešus
mēnešus pēc kārtas bijušas
izceļojušas
no
pastāvīgās
dzīvesvietas Latvijas Republikas
Balvu novadā, un ir atgriezušās Balvu novadā, ja tās nav nodrošinātas
ar atsevišķu dzīvojamo platību;
15.4. jaunās ģimenes viena gada
laikā pēc laulības noslēgšanas, ja
laulību noslēgušas pēdējā gada
laikā un deklarētā dzīvesvieta Balvu novadā ir vismaz 3 gadi un nav
citas dzīvojamās platības.
15.5. citas personas, kuras
saņēmušas sociālā darbinieka
apsekojuma aktu par dzīvokļa
nepieciešamību.
16. Komisija atsaka atzīt
personu par tiesīgu saņemt
šajos
noteikumos
paredzēto
pašvaldības palīdzību, ja:
16.1. ir konstatēti Likuma 7.panta piektajā daļā minētie apstākļi;
16.2.
personas
īrētās
dzīvojamās telpas īres līgums tiek
izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu
dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu;
16.3.
personas
īrētās
dzīvojamās telpas īres līgums tiek
izbeigts sakarā ar īres un komunālo
maksājumu parādu;
16.4. persona labprātīgi (bez
tiesas
sprieduma)
atbrīvojusi
dzīvojamo
telpu,
kurā
iemitinājusies
un
deklarējusi
savu dzīvesvietu uz beztermiņa
dzīvojamo telpu īres līguma pamata, vai labprātīgi atsakās no iespējas
pagarināt terminēto dzīvojamo telpu īres līgumu.
17. Personas, kuras vēlas
saņemt
palīdzību
dzīvokļa
jautājumu risināšanā, iesniedzot
iesniegumu noteikumu 7.punktā
minētajām institūcijām un pie
vieno šādus dokumentus:
17.1. apliecinājumu, ka personai (ģimenei) nepieder cita
dzīvojamā platība;
17.2. bērnu
dzimšanas
apliecību kopijas (minētais dokuments nav jāiesniedz gadījumos, ja
attiecīgā informācija ir pašvaldības
rīcībā);
17.3. pensionāra
apliecības
kopiju
(pensijas
vecumu
sasniegušām personas);
17.4. politiski represētās personas apliecības kopiju (politiski

represētās personas);
17.5. VDEĀK izziņas kopiju
(invalīdi);
17.6. dzīvojamās telpas īres
līguma kopiju.
18. Reģistrācijai reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas
izīrēšanai pirmām kārtām noteikumu 7.punktā minētajās institūcijās
palīdzības pieprasītājam papildus
jāiesniedz šādi dokumenti:
18.1. Likuma
14.panta
pirmās daļas 1.punkta “a” un
“b” apakšpunktos minētajām
personām likumīgā spēkā stājušās
tiesas sprieduma kopija, uzrādot
oriģinālu.
18.2. Likuma 14.panta pirmās
daļas 1.1 punktā minētajām
personām - likumīgā spēkā stājušās
tiesas sprieduma kopija, uzrādot
oriģinālu.
18.3. Likuma 14.panta pirmās
daļas 2. punktā minētajām
personām likumīgā spēkā stājušās
tiesas sprieduma kopija, uzrādot
oriģinālu.
18.4. Likuma 14.panta pirmās
daļas 3. punktā minētajām
personām:
18.4.1.
bāriņtiesas
lēmumu kopijas par bērna
aprūpes
tiesību
atņemšanu,
bērnu ievietošanu bērnu aprūpes
un
audzināšanas
iestādē,
par
uzturēšanās
izbeigšanos
audžuģimenē vai atlaišanu no
aizbildņa pienākumiem (minētais
dokuments
nav
jāiesniedz
gadījumos, ja attiecīgā informācija
ir pašvaldības rīcībā);
18.4.2.
bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādes rīkojums
par bērna uzturēšanās izbeigšanu
iestādē (minētais dokuments nav
jāiesniedz gadījumos, ja attiecīgā
informācija ir pašvaldības rīcībā);
18.5. Likuma 14.panta pirmās
daļas 4. punktā minētajām
personām:
18.5.1.
arhīva
izziņu
par repatrianta, viņa vecāku vai
vecvecāku
pēdējo
pastāvīgo
reģistrēto
dzīvesvietu
pirms
izceļošanas no Latvijas;
18.5.2.
repatrianta
izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu).
18.6. Likuma 14.panta pirmās
daļas 5. punktā minētajām
personām - ieslodzījuma vietas
izziņu par personas atrašanās laiku
ieslodzījumā;
19. Reģistrācijai reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā noteikumu 7.punktā minētajās institūcijās
palīdzības pieprasītājam jāiesniedz
personas īrētās dzīvojamās telpas inventarizācijas lietas kopiju
(uzrādot oriģinālu), ja pašvaldības
iedzīvotāju reģistra datos nav
informācijas
par
dzīvojamās
platības lielumu.
III
DZĪVOJAMO
TELPU
IZĪRĒŠANA
20. Pašvaldības
neizīrēto
dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti veic Saimnieciskās nodaļas
speciālists.
21. Par
pašvaldībai
piederošo
dzīvojamo
telpu
atbrīvošanos šo telpu pārvaldnieks
vai pagasta pārvaldes triju darba
dienu laikā paziņo Saimnieciskajai nodaļai, kuras speciālists to
nekavējoties ņem uzskaitē kā
neizīrētu un iekļauj to attiecīgajā
neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.
22. Neizīrēto
dzīvojamo
telpu sarakstā iekļaujama šāda
informācija:
22.1. dzīvojamās
telpas
adrese;
22.2. dzīvojamās
telpas
platība, istabu skaits, stāvs, kurā šī
telpa atrodas;
22.3. dzīvojamās
telpas
labiekārtojuma līmenis;
22.4. dzīvojamās telpas īres
maksa.
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23. Neizīrēto
dzīvojamo
telpu sarakstā iekļautā informācija
ir brīvi pieejama ikvienai personai, kura reģistrēta šajos noteikumos paredzētajos pašvaldības
palīdzības reģistros vai kurai šāda
palīdzība sniedzama neatliekami.
24. Pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas attiecīgajā novada administratīvajā teritorijā
(pilsētas vai pagasta teritorijā)
vispirms tiek izīrētas personām,
kurām neatliekami sniedzama
pašvaldības palīdzība saskaņā ar
Likuma 13.panta prasībām.
25.
Ja noteikumu 24.punktā
minēto personu nav vai ja šīs personas rakstveidā no piedāvātās
dzīvojamās
platības
īrēšanas
atsakās (vai institūcijas paziņojumā
norādītajā termiņā nesniedz atbildi), dzīvojamās telpas tiek izīrētas
reģistrā- pašvaldības dzīvojamās
telpas izīrēšanai pirmām kārtām
reģistrētām personām.
26. Ja 25.punktā minēto personu nav vai ja tās no piedāvātās
dzīvojamās
platības
īrēšanas
atsakās (vai institūcijas paziņojumā
norādītajā termiņā nesniedz atbildi), Saimnieciskās nodaļas
speciālists
dzīvojamo
telpu
piedāvā īrēt reģistrā (pašvaldības
dzīvojamās
telpas
izīrēšanai
vispārējā kārtībā reģistrētajai personai.
27. Ja persona piekrīt īrēt
dzīvojamo platību, pašvaldība
viena mēneša laikā veic tajā
nepieciešamos
remontdarbus
un iesniedz apliecinājumu, ka
telpa ir derīga dzīvošanai. Pēc
apliecinājuma saņemšanas tiek
noslēgts īres līgums. Par derīgu
dzīvošanai uzskatāma dzīvojamā
telpa, kas atbilst Likuma 16.panta prasībām un Balvu novada
Domes noteiktajiem vērtēšanas
kritērijiem.
28. Ar personas rakstveida
piekrišanu tai var izīrēt atsevišķu
izolētu dzīvojamo telpu kopējā
dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā.
29. Reģistru
ietvaros
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt
personām to reģistrācijas secībā.
30. Šo noteikumu 9.1. un
9.2.punktos minētajos reģistros
reģistrētajām personām dzīvojamo
telpu piedāvā īrēt un izīrē,
ievērojot sekojošus kritērijus:
30.1. vienistabas dzīvokli izīrē
1 līdz 3 cilvēku ģimenei;
30.2. divistabu dzīvokli izīrē 2
līdz 5 cilvēku ģimenei;
30.3. trīsistabu un lielākus
dzīvokļus izīrē 4 un vairāk cilvēku
ģimenei.
31. Rakstveida piedāvājumā
īrēt dzīvojamo telpu Saimnieciskās
nodaļas
speciālists
norāda
piedāvātās dzīvojamās telpas:
31.1. adresi;
31.2. platību;
31.3. istabu skaitu;
31.4. stāvu, kurā telpa atrodas;
31.5. labiekārtojuma līmeni;
31.6. īres maksas apmēru;
31.7. īres līguma termiņu;
31.8. p e r s o n a s
kontaktinformāciju, ar kuru sazinoties var apskatīt dzīvokli.
31.9. termiņu
līdz
kuram
jāsniedz atbilde, vēlas vai nevēlas
īrēt;
32. Atbildi uz dzīvojamās
telpas īres piedāvājumu personai jāsniedz ne vēlāk kā divdesmit
dienu laikā no vēstules izsūtīšanas
dienas,
33. Ja personai ir bijusi
iespēja iepazīties ar ne mazāk kā
trim dzīvošanai derīgu dzīvojamo
telpu īres piedāvājumiem, bet tā
no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi atbildi uz piedāvājumiem, šī
persona tiek izslēgta no reģistra.
Lēmumu par izslēgšanu no reģistra
pieņem Dzīvokļu komisija.
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34. Par nepamatotu atteikumu īrēt piedāvāto dzīvojamo
platību uzskatāms atteikums tādu
iemeslu dēļ kā: dzīvojamā māja,
kurā piedāvāts īrēt dzīvojamo
platību, atrodas pārāk tālu no
pilsētas vai pagasta centra, tuvumā
nav veikala, neapmierina kaimiņi
vai dzīvojamais rajons pilsētā,
neapmierina atbilstoši noteikumu 30.punktam piedāvātās
dzīvojamās platības istabu skaits
un tml.
35. Palīdzības
reģistrā
reģistrētās personas atteikums
īrēt dzīvojamo platību tās novada
administratīvās vienības (pilsētas
vai pagasta) teritorijā, kurā šīs personas dzīvesvieta nav deklarēta,
nevar būt par pamatu noteikumu
34.punkta piemērošanai.
36. Lēmumā par dzīvojamās
telpas izīrēšanu norāda termiņu,
uz kādu slēdzams īres līgums.
Dzīvokļu komisija nosaka kritērijus
pēc kuriem tiek noteikts līguma
termiņš un uz kādu laiku tiek
pagarināts īres līgums. Komisija
uzklausa īrnieka argumentus un
pieņem lēmumu par īres līguma
termiņa pagarināšanu.
37. Pamatojoties uz noslēgto
dzīvojamo telpu īres līgumu, īrnieks
noslēdz līgumus ar komunālo
pakalpojumu sniedzējiem par
attiecīgā pakalpojuma saņemšanu.
38. Dzīvojamo telpu īres
līgumus Balvu pilsētā paraksta
izpilddirektors, pagastos- pagasta
pārvaldes vadītājs, sociālos īres
līgumus sociālās mājās – Sociālā
dienesta vadītājs.
IV BRĪVO DZĪVOJAMO TELPU
IZĪRĒŠANA, ATSAVINĀŠANA
39.
Ja likuma 13., 14., 15.
pantā, likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām”
5.panta pirmajā daļā un šo
saistošo noteikumos minētās personas, kuras reģistrētas attiecīgā
palīdzības veida saņemšanai, visas nodrošinātas ar dzīvojamām
telpām vai rakstveidā attiekušās
no tām piedāvāto dzīvojamo telpu izīrēšanas, vai nav sniegušas
atbildi uz dzīvojamo telpu īres
piedāvājumiem,
komisijai
ir
tiesības izīrēt šo dzīvojamo telpu personai, kura nav reģistrēta
palīdzības reģistrā un ir piekritusi remontēt dzīvokli par
saviem līdzekļiem, noslēdzot
dzīvojamās telpas īres līgumu
uz pieciem gadiem ar tiesībām
to pagarināt (priekšroka tā pagasta iedzīvotājiem, kurā ir brīvas
dzīvojamās telpas). Dzīvojamās
telpas tiek izīrētas iesniegumu
iesniegšanas secībā.
40. Informācija par brīvām
dzīvojamām telpām tiek uzlikta
administrācijas telpās un pagastu
pārvaldēs.
41. Personai vai ģimenei,
kura pretendē uz brīvas dzīvojamās
telpas īres tiesību piešķiršanu
nedrīkst piederēt cita dzīvojamā
telpa, nedrīkst būt nekāda parāda
veida parādu attiecībā pret Balvu novada pašvaldību un tās
iestādēm.
42. Ja uz brīvo dzīvojamo
platību divu mēnešu laikā nav
pie
teikusies neviena persona
(ģimene) pašvaldība dzīvojamo
platību pārdod izsolē. Izsoles
noteikumus izstrādā un izsoli
organizē Īpašumu privatizācijas un
atsavināšanas komisija.
V
SOCIĀLO
DZĪVOKĻU
IZĪRĒŠANA
43. Nosakot
sociālā
dzīvokļa statusu likuma “Par
sociālajiem
dzīvokļiem
un
sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta trešajā daļā norādītajiem
dzīvokļiem vai izīrējot dzīvokļus
sociālajās mājās, pašvaldība izīrē
sociālos dzīvokļus un sociālās
dzīvojamās telpas (dzīvojamās tel-

pas sociālajās dzīvojamās mājās ar
labierīcību (tualetes, vannas, dušas
un virtuves koplietošanu) likumā
“Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām”
un šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā.
44. Noteikumu 9.3.punktā
minētajā reģistrā - dzīvokļa
sociālajā mājā izīrēšanai reģistrē
šādas personas, kuras dzīvo
un ir deklarētas Balvu novada
administratīvajā
teritorijā
ne
mazāk kā 1 (vienu) kalendāro gadu
(nepārtraukti) pirms palīdzības
pieprasīšanas:
44.1. m a z n o d r o š i n ā t a s
sociāli mazaizsargātas personas,
ja attiecībā uz tām ir likumīgā
spēkā stājies tiesas spriedums par
izlikšanu no dzīvojamās telpas
saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu,
28.3 panta pirmo daļu un 28.4 panta
otro daļu un īrnieks atbilst šī likuma 36.1 panta nosacījumiem;
44.2. m a z n o d r o š i n ā t a s
(trūcīgas) vai sociāli mazaizsargātas
personas, kuras īrē pašvaldības
īpašumā esošu dzīvokli un
ir izteikušas vēlēšanos īrēt
dzīvokli sociālajā mājā, kā arī
maznodrošinātas
(trūcīgas)
vai sociāli mazaizsargātas personas, kuru sadzīves apstākļi
ir neapmierinoši, un kuras ir
izteikušas vēlēšanos īrēt dzīvokli
sociālajā mājā;
44.3. neizvērtējot ienākumus,
bērnus bāreņus un bērnus,
kuri
palikuši
bez
vecāku
gādības un audzināti bērnu
aprūpes audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa pēc
tam, kad beigusies viņu uzturēšanās
bērnu aprūpes audzināšanas
iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa, ja šīs personas turpina mācības vispārizglītojošā vai
profesionālajā mācību iestādē,
vai pilna laika studiju programmā
augstākajā mācību iestādē, bet ne
ilgāk kā līdz divdesmit četru gadu
vecumam, un nav nodrošinātas ar
dzīvojamo platību.
45. Par
sociāli
mazaizsargātām personām šajos
noteikumos uzskatāmas:
45.1. ģimenes, kurās ir trīs vai
vairāk nepilngadīgi bērni;
45.2. ģimenes, kuras audzina
bērnu invalīdu;
45.3. nepilnās ģimenes ar
bērniem;
45.4. ģimenes,
kurās
visi
pilngadīgie ģimenes locekļi ir
pensionāri vai invalīdi;
45.5. atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kurām nav
apgādnieku vai apgādniekiem
ir piešķirts maznodrošinātas vai
trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
45.6. atsevišķi
dzīvojoši
invalīdi, kuriem nav apgādnieku
vai apgādniekiem ir piešķirts
maznodrošinātas vai trūcīgas
ģimenes (personas) statuss;
45.7. politiski represētās personas.
45.8. personas vai ģimenes,
kurām dabas katastrofu rezultātā
nodarīts kaitējums dzīvojamai
mājai.
46. Persona (ģimene), kas
vēlas īrēt sociālo dzīvokli, Sociālajā
dienestā iesniedz iesniegumu
kuru parakstījuši visi pilngadīgie
ģimenes locekļi, tam pievienojot
spēkā esoša īres līgumu kopiju.
47. Papildus augšminētajam
persona (ģimene), kas vēlas īrēt
sociālo dzīvokli, Sociālajā dienestā
iesniedz – arī izziņu par personas
(ģimenes) veselības stāvokli.
48. Sociālā dzīvokļa statusu dome var noteikt dzīvoklim,
kura kopējā platība nepārsniedz
Ministru kabineta 30.06.1998.
noteikumos Nr.233 „Noteikumi

par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības
īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa
kopējās
platības
normām”
paredzētās
dzīvokļa
kopējās
platības normas.
49. Pašvaldības
neizīrēto
dzīvokļu sociālajās mājās vienotu
uzskaiti veic Sociālais dienests.
50.
Sociālos
dzīvokļus
piedāvā īrēt personu reģistrācijas
secībā attiecīgā reģistrā.
51. Šo noteikumu 9.3.punktā
minētajā reģistrā reģistrētajām
personām piedāvā īrēt dzīvokļus
sociālajās mājās, kas uz to brīdi
ir iekļauti attiecīgā novada
administratīvā dalījuma (pilsētas
vai pagasta) neizīrēto dzīvokļu
sociālajās mājās reģistrā, ievērojot
sekojošus kritērijus:
51.1. vienistabas
dzīvokli
piedāvā īrēt 1 līdz 3 cilvēku
ģimenei;
51.2. divistabu
dzīvokli
piedāvā īrēt 2 līdz 5 cilvēku
ģimenei;
51.3. trīsistabu un lielākus
dzīvokļus piedāvā īrēt 4 un vairāk
cilvēku ģimenei.
52. Sociālā dzīvokļa īres
līgumu noslēdz uz laiku, kas nav
ilgāks par 6 mēnešiem.
53. Izīrējot
sociālos
dzīvokļus, Balvu novada Dome
lēmumos nosaka arī īres un
komunālo
maksājumu
atlaides,
kuras
apmaksā
no
pašvaldības sociālajā budžetā
attiecīgajam
administratīvajam
dalījumam (pilsētai vai pagastam)
paredzētajiem līdzekļiem.
54. Tiesības uz šajos noteikumos paredzētajām īres un
komunālo maksājumu atlaidēm
personas (ģimenes) iegūst tikai
pēc sociālā dzīvokļa īres līguma
noslēgšanas.
55. Sociālajam dienestam ir
tiesības ģimenes ar nepilngadīgu
bērnu pārvietot no sociālās
dzīvojamās telpas uz lielākām
sociālajām dzīvojamām telpām, ja
ģimenei par sociālo dzīvojamo telpu nav parāda, noslēdzot attiecīgu
līgumu pēc Dzīvokļu komisijas
lēmuma.
VI NODROŠINĀŠANA AR PAGAIDU DZĪVOJAMO PLATĪBU
56. Pagaidu dzīvojamo telpu pašvaldība izīrē uz laiku, ne
ilgāku par gadu Likuma 23.pantā
minētajām personām.
VII
DZĪVOJAMO
TELPU
APMAIŅA
57. Noteikumu reģistrā īrētās pašvaldības dzīvojamās
telpas apmaiņai pret citu īrējamu
pašvaldības dzīvojamo telpu
reģistrē personas:
57.1. kurām ir īres un pakalpojumu parāds un ja tās vēlas
pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošo dzīvojamo telpu apmainīt
pret mazāku dzīvojamo telpu,
57.2. pret dzīvojamo telpu
par kuru jāmaksā zemāka maksa
par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu
(dzīvojamā telpa ar zemāku
labiekārtojuma līmeni;
57.3. kuras dzīvo sociālajā
dzīvoklī un veselības stāvokļa dēļ
vēlas dzīvojamo telpu dzīvojamo
māju pirmajos stāvos.
58.
Pārējos
gadījumos
pašvaldība
vienīgi
uzkrāj
informāciju par iespējām apmainīt
dzīvojamo telpu.
59. Persona,
kura
vēlas
saņemt šāda veida palīdzību,
iesniedz
iesniegumu,
kuru
parakstījuši
visi
pilngadīgie
ģimenes locekļi un persona, ar
kuru tiks veikta dzīvojamās telpas maiņa un tās visi pilngadīgi
ģimenes locekļi.
60. Lēmumus par dzīvojamo
telpu apmaiņu pieņem dzīvokļu
komisija atbilstoši savai kompeten-

cei.

VIII DZĪVOJAMO TELPU REMONTS
61. Pašvaldība veic remontu
tikai pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošos dzīvokļus, kuru
īrniekiem nav parādu par dzīvokļa
īri un komunālajiem pakalpojumiem (izņemot gadījumus,
kad remontdarbu neveikšana
rada situāciju, kas apdraud ēkas
(dzīvokļa) tālāku ekspluatēšanu).
Pašvaldība veic remontus, kuri nav
paredzēti veikt īrniekam saskaņā
ar īres līgumu vai gadījumos, kad
dzīvoklī iemitinātās personas
ir atzītas par maznodrošinātām
(trūcīgām). Pašvaldības palīdzība
remontdarbu veikšanai tiek sniegta ne biežāk kā vienu reizi gadā.
IX
DZĪVOJAMO
TELPU
IZĪRĒŠANA SPECIĀLISTIEM
62. Pašvaldībai piederošu
vai tās nomātu dzīvojamo telpu,
kurai pašvaldības dome noteikusi
speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga
izīrēt:
62.1. veselības, kultūras, sporta
un izglītības jomā nodarbinātam
kvalificētam speciālistam;
62.2. ārstam, skolotājam, sporta skolas trenerim, tautas mākslas
kolektīva vadītājam, direktoram
(turpmāk – speciālistam), kas veic
ar valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanu saistītu pārvaldes
uzdevumu jomā, kurā konstatēts
nepietiekams
kvalificētu
speciālistu nodrošinājums.
63. Lēmumu par speciālistam
izīrējamās dzīvojamās telpas statusu pieņem Balvu novada Dome,
saņemot iesniegumu no attiecīgās
iestādes vadītāja.
64. Lēmumu par dzīvojamās
telpas
izīrēšanu
speciālistam
pieņem Dzīvokļu komisija.
65. Speciālistam izīrējamo
dzīvojamo telpu izīrē personai, kura ir atzīta par tiesīgu īrēt
dzīvokli.
66. Speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas īres līgums tiek
noslēgts uz darba tiesisko attiecību
laiku, bet ne ilgāk kā uz trim ga
Domes priekšsēdētājs
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diem.
67. Ja pēc trim gadiem persona nav zaudējusi tiesības īrēt
Speciālistam izīrējamo dzīvojamo
telpu, īres līgums tiek pagarināts.
68. Lēmumu par dzīvojamās
telpas īres līguma pagarināšanu
pieņem Dzīvokļu komisija..
69. Speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas īres līgumu
neatjauno, ja persona ir zaudējusi
tiesības īrēt Speciālistam izīrējamo
dzīvojamo telpu.
70. Dokumenti, kas jāiesniedz,
lai persona varētu īrēt dzīvokli:
70.1
attiecīgās
institūcijas
vadītāja iesniegums, kurā izteikta
nepieciešamība tās amatpersonu, darbinieku vai uzaicināto
speciālistu
nodrošināt
ar
dzīvojamo telpu uz darba laiku;
70.2 rakstveida apliecinājums,
ka personas lietošanā vai īpašumā
nav citas dzīvojamās telpas Balvu
novadā;
70.3. izglītību apliecinošus dokumentus;
70.4. darba līgumu.
X LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
71. Dzīvokļu komisijas lēmumu
var pārsūdzēt Balvu novada
pašvaldības Administratīvo aktu
strīdu komisijā.
72. Balvu novada pašvaldības
Administratīvo
aktu
strīdu
komisijas lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
XI NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
73. Personas, kuras iekļautas
pašvaldības palīdzības reģistrā līdz
šo saistošo noteikumu stāšanās
spēkā, nodrošināmas ar dzīvojamo
telpu reģistrācijas secībā.
74. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā
pēc publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”.
75. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē
Balvu novada Domes 25.03.2010.
saistošie noteikumi Nr.1 „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā Balvu novadā”.
A.Kazinovskis
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“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 28.jūlijs

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
30. jūlijā plkst. 18.00 Balvu pilsētas estrādē Putu ballīte
bērniem – dejas, konkursi, balvas,
piepūšamās atrakcijas, popkorns.
Ieejas maksa EUR 2,00.
30. jūlijā no plkst. 10.00 Vislatvijas Sporta spēles cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas sporta zālē.
13.augustā plkst. 9.00 Lauku
labumu tirdziņš Balvos, laukumā
pie Kultūras nama.
27.augustā un 28. augustā
Kamermūzikas
festivāls
Balvu muižas koncertzālē. Sīkāka
informācija www.balvi.lv/kultūra.
Bērzkalnes pagasts
27.
augustā
plkst.10.00
Bērzkalnes pagasta sporta svētki
(sporta un atpūtas laukumā).
Plkst.20.00 Diskoballe Bērzkalnes
pagasta estrādē.
Bērzpils pagasts
29.jūlijā
plkst.
20.00
Pasākums „Dziesma Bērzpilij”
Bērzpils pagasta estrādē. Pēc
pasākuma balle, spēlēs „Draugi”,
„Liepavots”, Ralfs Rubenis, Rita un
Māris Keiši. Ieeja uz koncertu un
balli EUR 3,00.
6.augustā plkst. 12.00 estrādē
Bērnības svētki. Gaviļniekus pie
teikt līdz 3.augustam.

Briežuciema pagasts
30.
jūlijā
plkst.
19.00
Briežuciema pagasta Jaunības
svētku pasākums „Katram sava
laimes poga”. Pēc pasākuma balle
ar Ralfu Rubeni.
Lazdulejas pagasts
6.augustā Lazdulejas pagasta
svētki „Satiekas paaudzes”. Plkst.
20.00 koncerts, turpinājumā balle
ar Gunāru Ozolu, ieeja brīva.
27.augustā plkst. 13.00 Ballīte
bērniem „Izkrāsosim vasaru”.
Tilžas pagasts
30.
jūlijā
Amatierteātru
radošā nometne „Krāsa spēlē
teātri”. Plkst.18.00 Kultūras namā
A.Banka „Šedevrs” – Gaigalavas
amatierteātra „Bykovīši” izrāde.
Ieejas maksa EUR 1,00. Plkst.20.30
amatierteātru krāsu gājiens no
Kultūras nama uz brīvdabas
estrādi. Plkst.21.00 koncertēs kapela „Dziga”. Ieejas maksa EUR
1,00. Plkst.22.00 zaļumballe ar
Arni Grapu. Ieejas maksa EUR
2,00, pēc plkst.23.00 – EUR 3,00.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde „Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,

Izteiktos viedokļus ņemsim vērā!
No šī gada 13.maija līdz
17.jūnijam ikvienam Balvu Novada
Ziņu lasītājam bija iespēja izteikt
savu viedokli un aizpildīt anketu
par pašvaldības izdevumu.
Jāteic, ka kopumā tika
saņemtas tikai 57 anketas, kuras
aizpildījuši lielākoties respondenti

vecumā no 31-62 gadiem (56%).
Priecē, ka 58 % aptaujāto uzskata,
ka informācijas par pašvaldības
darbu ir pietiekami, tomēr 29%
apgalvo, ka informācijas trūkst.
Iedzīvotāji vairāk vēlētos uzzināt
par sociālo jomu, medicīnas pakalpojumiem, kā arī par pagastos

tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Balvu Novada muzejā
skatāma Anitas Holmas gleznu
izstāde „Pieskāriens”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
„Virtuāla pastaiga pa pagājušā
gadsimta avīzēm un žurnāliem”, ar
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni
29213768.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde „Līgas karikatūras”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkas
gaitenī skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde „Mana Rīga”.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Dinas Babānes
izstāde „Gleznas”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde „Muzikāla
glezniecība”.
- Tilžas Kultūrvēstures izpētes
un Tūrisma centrā skatāma Kristapa Herca fotoizstāde „Starptautiskais ledus skulptūru festivāls
2016”.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Elitas Eglītes un Zanes
Čudarānes radošo darbu izstāde.
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu noslēguma darbi.

notiekošo.
Paldies visiem, kuri veltīja laiku,
lai izteiktu savas domas! Viedokļus
ņemsim vērā un strādāsim, lai
Jūs saņemtu noderīgu un plašu
informāciju!

Studē sociālās zinības!
LU
P.Stradiņa
medicīnas
koledža aicina apgūt 1. līmeņa
profesionālās augstākās izglītības
studiju
programmu
Sociālā
rehabilitācija,
kvalifikācija
–
sociālais rehabilitētājs.
Studijas par valsts budžeta
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

līdzekļiem. Studiju ilgums 2 gadi.
Pieteikšanās studijām 2016./
2017.
akadēmiskajam
studiju
gadam no 11.07. līdz 05.08.2016
Latvijas Universitātes P.Stradiņa
medicīnas koledžā katru darba
dienu no plkst. 9:00 – 15:00.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Adrese: Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala, LV-2010. Tālr.: +371
67752507, mob.: +371 25448404,
e-pasts:
lupsk.kanceleja@gmail.
com.
Vairāk informācijas koledžas
mājas lapā www.psk.lu.lv.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Aicina studēt Alūksnē

Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas Alūksnes filiāle
2016./2017.studiju gadā piedāvā:
- Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās
izglītības
studiju
programmas:
„Cilvēkresursu/
Biroja
administrēšana”
ar
specializācijas virzienu „Personāla
speciālists”;
„Komercdarbības
organizācija” ar specializācijas
virzienu
„Uzņēmējdarbības
(komercdarbības)
speciālists”
vai „Mārketinga un tirdzniecības
speciālists”.
- Otrā līmeņa profesionālās
augstākās
izglītības
bakalaura
studiju programmas: „Skolotājs”
- apakšprogramma „Pirmssko-

las un sākumskolas skolotājs”;
„Sākumskolas
skolotājs
ar
tiesībām mācīt vienu priekšmetu
pamatskolā”; „Komercdarbība un
uzņēmuma vadība”.
- Otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības maģistra stu
diju programmas: „Organizācijas
vadība”; „Organizācijas vadība” (ar
kvalifikāciju).
- Otrā līmeņa īsā profesionālās
augstākās izglītības studiju programma: „Skolotājs”- apakšprogramma
„Skolotājs logopēds”.
Uzņemšana no 1.jūlija līdz
15.augustam. Tālruņi: 64381168,
26443798, e-pasts: aluksne@rpiva.
lv. Tiek piedāvāts studiju kredīts
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