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Apbalvo aizritējušā mācību gada veiksmīgākos skolēnus un pedagogus
Kā ierast, mācību gada
noslēgumā tiekas visi Balvu novada
skolu izglītojamie un pedagogi,
kuri tiek godināti par gūtajiem sasniegumiem mācībās.
Arī šogad 30.maijā Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
un Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Nora Apīne pasniedza balvas skolēniem un pedagogiem un pateicās par darbu visa
mācību gada garumā.
Šogad tika apbalvoti Balvu Mūzikas skolas kolektīvi un
audzēkņi: skolas pūtēju orķestris,
skolas vokālais ansamblis, Evelīna
Pipcāne, Mārtiņš Lāpāns, Ričards
Ķirsons, Agnese Ieva Lipska,
Harijs Ločmelis, Lainis Pavlovskis,
Aleksandrs Samoiļenko, Gvido
Dokāns, Ernests Mežals, Maksims
Silinevičs, kā arī pedagogi: Egons
Salmanis, Linda Vītola, Ģirts Ripa,
Zoja Zaharova, Jeļena Agafonova,
Lija Ivanova, Egita Salmane, Edvīns
Timošenko, Vladimirs Bondarenko, Jānis Budevičs, Viktors Bormanis, Inta Sleža, Irēna Šņitkina.
Apbalvoti tika arī Balvu Sporta
skolas audzēkņi: Ralfs Boldāns,
Uvis Pošeika, Artis Duļbinskis, Aiva
Niedra, Aivis Krastiņš, Dita Kaša,
Daniels Saliņš, Dāvis Maks, Ralfs
Plavnieks, Rainers Melnstrads,
Kristiāns Panga, Kristiāns Čubars,
Vladislavs Baranovs, Alens Alans
Nipers, Krišjānis Kočāns, Dmitrijs
Goļikovs, Vjačeslavs Naumenko,
Jānis Stepanovs, Rihards Pavlovs,
Raivis Dupužs, Juris Bozovičs, Mai
ris Zeps. Treneri - Varis Sārtaputnis,
Imants Kairišs, Konstantīns Titorenko.
Par
gūtajiem
sasniegu
miem tika sveiktas Balvu Valsts
ģimnāzijas basketbola komandas - B grupa, A grupa (jaunieši),
A grupa (jaunietes), audzēkņi:

Ieva Jurjāne, Maksis Garais, Gvido
Dokāns, Maria Galushkina, Sandis Livzenieks, Ernests Mežals, Vita
Servidova, Kristaps Kokorevičs,
Dārija Semjonova, Laura Berne,
Artis Duļbinskis, Ita Leišavniece,
Reina Ambarova, Kitija Dzintare,
un pedagogi: Valters Duļevskis,
Jānis Zakarīts, Valentīna Pužule,
Irēna Baltiņa, Inga Kleine, Zigfrīds
Lielbārdis, Ārita Andrejeva, Anita
Kamendere, Gaida Fengāne, Sandra Mozule.
No Bērzpils vidusskolas tika
apbalvota skolas volejbola zēnu
komanda (C grupa), basketbola
zēnu komanda (C grupa) un skolniece Valērija Borovikova. Peda-

gogi - Andris Rižais, Jolanta Dundeniece.
Balvu saņēma arī Krišjāņu
skolas audzēkne Sigita Skudriņa un
skolotāja Adrija Dreimane.
No Tilžas vidusskolas sasniegumus guvis vokālais ansam
blis „Varbūt”, skolnieces - Alise
Lazorenko, Aira Zelča, Ma
rita
Elste, Sandija Aleksandrova. Par
audzēkņu sasniegumiem balvas
saņēma pedagogi - Linda Vītola,
Aiva Aleksandrova, Aina Rakstiņa.
Ivo Bisenieks, Ketija Rakstiņa,
Brigita Zelča, Beāte Dārziņa,
Evelīna Krakope, Sandris Puriņš,
Evelīna Aleksejeva, Kristaps Cielavs
– apbalvotie Balvu pamatskolas

audzēkņi, kurus olimpiādēm un
konkursiem sagatavojuši pedagogi
- Aldis Voits, Ineta Gargurne, Ināra
Melne, Tamāra Vasiļjeva.
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes balvas saņēma arī Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas izglītojamie - Elvis Ga
r
ais un Aleksejs Trahnovs, kā arī
skolotāja Gunita Čubare.
Tika izteikti pateicības vārdi
un pasniegta balva arī Tilžas
internātpamatskolas
audzēknei
Zanei Staģei un skolotājai Inesei
Daukstei.
Lai saulaina un notikumiem
bagāta vasara visiem skolēniem un
pedagogiem!

Koncerts lieliem un maziem
31. maijā plkst. 18.30 Balvu
Mūzikas skolas zālē notiks metāla
pūšaminstrumentu
ansambļa
SHOWBRASS koncerts.
Mūziķi: Latvijas Nacionālās
operas un baleta trombonu grupa
- Vairis Nartišs (trombons, subkontrabastrompete), Artūrs Hrustaļovs
(trombons), Māris Zondaks (bastrombons), Kaspars Šmits (tuba).
Ieeja bezmaksas. Koncertu
atbalsta biedrība SAVI un Balvu
Mūzikas skola.

Izmaiņas bibliotēkas darba laikā
Balvu Centrālā bibliotēka no 1.
jūnija līdz 1. septembrim sestdienās
būs slēgta. Bērnu abonements no
1. jūnija līdz 1. oktobrim sestdienās
slēgts.
Atvainojamies lasītājiem par
sagādātajām neērtībām!

Nobalso
par
Tilžas
internātpamatskolas projektu!
„4finance fonda Labie Darbi” projektu konkursa ietvaros ir uzsākts publiskais balsojums par to, kurš no 26 izglītības
iestāžu, pašvaldību un neval
stisko organizāciju sagatavotajiem projektiem iegūs 3000 eiro
finansējumu. Balsojums fonda
mājaslapā
www.labiedarbi.lv
noslēgsies 30.jūnijā. No Balvu
novada konkursam pieteikts projekts, kura ietvaros plānots izveidot bērnu atpūtas laukumu Tilžas
internātpamatskolā. Vairāk par
projektu: https://labiedarbi.lv/lv/
projekts/bernu-atputas-laukumaizveide.

Apbalvošanas pasākumā Ralfam Boldānam un viņa trenerim Varim Sārtaputnim tika pasniegtas Balvu novada
domes piešķirtās naudas balvas 120,00 euro apmērā. Ralfs ieguvis bronzas medaļu 6. starptautiskajās KONYA RUMI
jaunatnes sporta spēlēs Turcijā.

Vairas Vīķes Freibergas vizīte Balvu Valsts ģimnāzijā
Šogad, dzīvojot Balvu Valsts
ģimnāzijas 85. jubilejas gaidās,
domājot par Latvijas 100-gadi, kā
arī dziļā cieņā un pateicībā par „Jā”
vārdu grūtam un skaistam darbam
vadīt valsti astoņu gadu garumā,
19. maijā - ābeļziedu laikā, Balvu
Valsts ģimnāzijā tikāmies ar eks
prezidenti Vairu Vīķi Freibergu.
Latgaliskā
centībā
un
patiesā savas zemes, novada un
pilsētas mīlestībā gatavojāmies
pasākumam. Iebraucot Balvos,
Vairu Vīķi Freibergu sagaidīja zirga pajūgs, brauciena laikā ļaujot
Freibergas kundzei ne tikai izbaudīt
Balvu pilsētas un ezeru pievilcību,
bet arī ieklausīties stāstījumā par
Balvu vēsturi. Pie skolas sagaidīja
tautas deju kolektīvs „Purenīte”,
simboliski izvedot cauri saules
dainu alejai. Koncertā uzstājās
TDK „Rika”, vokālais ansam
blis, kā arī tika demonstrēts īpašs
video no Sibīrijas, Omskas apgabala. Ģimnāzijā eksprezidente
dalījās pārdomās par savas dzīves
vērtībām, sveica Balvu Valsts
ģimnāziju 85. jubilejā, runāja par
mērķiem, gribasspēku un katram
dotajām iespējām tos īstenot.
Tika uzdoti vairāki jautājumi un
saņemtas izsmeļošas atbildes.
Pēc uzrunas notika kopīga
fotografēšanās.
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Tālāk ceļš aizvijās uz Viļakas
novada Vēršukalna muzeju vienkāršu Latgales lauku sētu, kurā
ir iespēja sajust svaigi ceptas mai
zes smaržu. „Dzimtenes Latvijas
mīlestība, vēlme neizšķīst pasaules
tautu okeānā ir augstākā vērtība
latviskajam garam un pašapziņai”,

uzskata muzeja saimnieks, titula
„Latvijas lepnums 2004” ieguvējs
Aldis Pušpurs, kurš glabā Eiropā un
Amerikā dažādos laikos rakstītas
un izdotas vairāk kā 1200 trimdas
latviešu grāmatas.
Ceram, ka Jūs, cienījamā
Vaira Vīķe Freiberga, sajutāt īstus

pieskārienus bagātībai, kura nav
nedz nosverama, nedz izmērāma
- sirsnību un dalīšanās prieku!
Šo tikšanos mēs atcerēsimies vēl
daudzus gadus!
Inese Paidere
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore

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

Dārzkopības biedrības „Ezermalas 1” īpašnieku ievērībai!
Dārzkopības biedrības valde
lūdz mazdārziņu auto vadītājus
pa celiņiem braukt pēc iespējas
lēnāk, lai neceltu putekļus. Gonkas, ne bērnu, ne pieaugušo,
nav pieļaujamas. Mazdārziņu
īpašniekiem, kuriem dārziņos
augļu koku zari uz ceļa pusi ir pāri
sētai, ir jānozāģē. Augļu kokus
atļauts stādīt ne tuvāk kā 3 metrus
no ceļa robežas.
Valde
lūdz
mazdārziņu
īpašniekus savest kārtībā dārziņa
teritoriju, savlaicīgi nopļaut zāli,
salabot sētu, kā arī veikt citus
darbus, lai būtu jauka ainava un
skaista vieta, kur atpūsties.

Aicinājums Balvu pilsētas un
novada uzņēmumiem!
8. un 9. jūlijā Balvos notiks
otrās Ziemeļlatgales uzņēmēju
dienas, kuru ietvaros arī šogad tiek
rīkota Atvērto durvju diena vietējos
uzņēmumos, ar mērķi dot iespēju
ikvienam pilsētas iedzīvotājam un
viesim iepazīties ar uzņēmumu
darbību un to piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem.
Aicinām
pieteikt
sava
uzņēmuma dalību Atvērto durvju dienā 8. jūlijā no plkst.13.00
līdz 17.00, bet 9.jūlijā - uzņēmuma
prezentāciju (ar degustācijām,
produkcijas pārdošanu, pakalpojumu reklamēšanu u.c.) Balvu pilsētas
parkā!
Papildus
informācija
un pieteikšanās – 29437260,
29272948 vai inta.kalva@balvi.lv.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Gūtas atziņas pēc LPS kongresa un pieņemti budžeta
grozījumi

20. maijā Liepājā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 27. kongress. Kā parasti piedalījās lielākā daļa
Latvijas pašvaldību vadītāju. Jāatzīmē, ka LPS darbojas pašvaldības no visas valsts. Šajā kongresā kā viesi piedalījās
arī mūsu valsts augstākās amatpersonas – valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece, ministru prezidents Māris Kučinskis, kā arī VARAM ministrs Kaspars Gerhards. Sākumā klātesošos
uzrunāja un nelielu prezentāciju sniedza Liepājas pašvaldības vadītājs Uldis Sesks, pastāstot par Liepājas pilsētu,
tās attīstību un perspektīvām, bet vēlāk uzrunas teica visas iepriekšminētās amatpersonas. Ziņojumu sniedza LPS
priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis un viņa ziņojuma pamatā bija vairāki aktuālāki jautājumi, kuri tika atspoguļoti
arī kongresā pieņemtajās rezolūcijās. Pavisam kongresā tika apstiprinātas piecas rezolūcijas - rezolūcija „Par
izglītības finansēšanas reformu”, rezolūcija „Par pašvaldību demokrātijas attīstību”, rezolūcija „Par ekonomikas attīstību”, rezolūcija „Par veselības aprūpes pieejamību”, rezolūcija „Par ceļiem” un viena deklarācija „Par
iedzīvotāju tiesībām saņemt informāciju”. Par dažām rezolūcijām noteikti ir vērts veikt dziļāku analīzi.
1) Par neatliekamiem risinājumiem izglītībā. Šīs rezolūcijas būtība ir tā, ka kongress aicināja Izglītības
un zinātnes ministriju, kā arī valdību, veicot izglītības reformas, vispirms uzlabot pedagoģisko darbinieku
motivācijas sistēmu, pēc tam sekotu satura un organizācijas reforma. Galvenās nostādnes bija tās, ka, palielinot
algas, pieaugošās izmaksas būtu jānodrošina no valsts nevis no pašvaldību budžeta. Pašreiz piedāvātais reformu
modelis izraisa pārdomas. Šobrīd bažas ir par to, ka, paredzot algu pieaugumu pedagogiem, tiks palielināts vienas slodzes stundu skaits. Finansējums it kā tiek palielināts, bet, tā kā palielinās arī stundu skaits, tad būtībā sanāk
tāda kā pedagogu maldināšana. Iespējams, ka daudzi pedagogi šobrīd nav izpratuši, ka tagad, piemēram, 20
stundu vietā būs jāstrādā 30 stundas, bet alga būs tik liela, cik iepriekš būtu bijusi par 1,5 slodzi. Rodas arī cita
problēma – lauku skolās nebūs iespējams palielināt stundu skaitu un izveidot veselu slodzi, līdz ar to nekāds algas
palielinājums arī nesanāks. Tiks apdraudēti lauku skolu statusi, iespējams arī mūsu novadā. Tāpat arī LPS iestājas
par to, lai, paaugstinot algas vispārizglītojošās skolās, tās tiktu paaugstinātas arī mākslas, mūzikas un sporta skolu
pedagogiem.
2) Par pašvaldību demokrātijas attīstību. Šajā rezolūcijā valdība un Saeima tika aicinātas apzināties, ka ir laiks
palielināt pašvaldību finanšu autonomiju un pilnībā pievienoties Eiropas vietējo pašvaldību hartai, kā arī novērst
Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, kas ir pretrunā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu. Nepieciešams
samazināt normatīvismu un valsts līmenī attiekties no Ministru Kabineta noteikumu izmantošanas pašvaldības
autonomo funkciju regulēšanai, kā arī novērst kontroles funkciju daudzkāršošanu. Piemēram, pašvaldību darba
analīzi, efektivitāti un revīziju, kā nosaka likums, veic konkrēta revīzijas firma, kura noteikta, veicot iepirkuma
procedūras. Ar šo firmu tiek slēgts līgums, maksāta nauda par padarīto, un atklātie pārkāpumi vai nepilnības
pašvaldībai ir jānovērš. Tomēr reālā dzīvē ir tā, ka arī citas institūcijas, piemēram, Valsts kontrole vai Konkurences
padome pārbauda vienus un tos pašus rādītājus, arī pašvaldībās. Šīs un citas institūcijas praktiski dubultīgi veic
kontroles funkcijas, tādējādi izšķērdē nodokļu maksātāju naudu. Šī birokratizācija un funkciju daudzkāršošana
kavē ekonomikas attīstību, piespiež pašvaldības un privāto sektoru daudz laika izlietot nelietderīgi. Komentējot
šo rezolūciju, var teikt, ka tiešām, gan fiziskām, gan juridiskām personām, arī pašvaldībām, nākas saskarties
ar pārlieku lielu kontroli. Dienesti, kontrolējot noteikumu izpildi, praktiski traucē gan uzņēmējdarbībā, gan
lauksaimniecībā un arī pašvaldībā, jo bieži vien brīdinošie pasākumi tiek aizstāti ar tiešu sodīšanu jeb naudas
iekasēšanu. Bieži vien šie dienesti pārvērš savu darbību par „biznesu”.
Par birokratizāciju runājot, varu minēt šādu piemēru, pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits valstī ir
samazinājies no 2,3 miljoniem līdz 1,8 miljoniem, toties ierēdņu skaits ir pieaudzis aptuveni no 160 000 līdz 180
000. Tas nozīmē, ka liela daļa valsts budžeta līdzekļu, tātad arī mūsu maksāto nodokļu daļa, aiziet tieši ierēdņu
uzturēšanai, saimnieciskajai nodrošināšanai, telpu un transporta līdzekļu uzturēšanai u.tml. Tāpēc bieži vien
pietrūkst naudas veselības aprūpei, izglītībai un ceļiem. Valsts pamazām sāk pārvērsties par ierēdņu pārvaldītu
valsti, pie tam ierēdņu palielinājums notiek tieši Rīgas institūcijās, bet lauku teritorijā, arī mūsu novadā, ierēdņu
skaits samazinās. Izdevumu palielināšanās ierēdņu uzturēšanai notiek uz Rīgas ierēdņu pieauguma rēķina, var
pat teikt, ka valstī veidojas „ierēdņu diktatūra”.
3) Par iedzīvotāju tiesībām saņemt informāciju. LPS kongress nosodīja centienus ierobežot pašvaldību
informācijas tiesības, ieviešot tiešu vai apslēptu cenzūru pašvaldības izdevumiem. LPS kongresā tika atgādināts,
ka katrai pašvaldībai ir tiesības patstāvīgi izvēlēties informēšanas formu par pašvaldības iedzīvotājiem domātiem
pasākumiem un iedzīvotāju savstarpējās informācijas izplatīšanā. LPS kongress, lai atbalstītu vietējās privātās
preses izdevumus, aicina pašvaldības atturēties no komercreklāmas izvietošanas pašvaldību izdevumos, kā arī aicina vietējos privātās preses izdevumos un pašvaldību preses izdevumos publicēt īpašniekus un tiem piederošo
daļu vai akciju struktūru, (kā arī privātajiem preses izdevumiem norādīt patiesā labuma guvējus). Runājot par
situāciju mūsu novadā, Balvu novada pašvaldības sadarbība ar reģionālo laikrakstu „Vaduguns” nav slikta. Galvenais nesaprašanās iemesls starp pašvaldībām un reģionālajiem laikrakstiem dažos citos novados ir tas, ka dažas
pašvaldības savos izdevumos publicē arī komercreklāmu.
Ņemot vērā to, ka valstī kopumā visu pašvaldību kopējais budžets ir nedaudz vairāk par 20% no visas valsts
kopējā budžeta, mēs redzam, ka pašvaldība savas funkcijas veic ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem, jo pārējie
80% ir ministriju un valsts institūciju rīcībā. Bieži vien rodas jautājums, vai valsts budžeta pakalpojumi tiek
saņemti pietiekošā apmērā, un vai tas apmierina mūsu iedzīvotājus. Piemēram, ja kāds lauku iedzīvotājs, kas ir
godīgi nomaksājis visus nodokļus, mēģinātu uzdot sev jautājumu - ko es saņemu no valsts pretī?, tad konstatētu,
ka izglītības problēmas tiek risinātas uz lauku rēķina, skolas attālinās no laukiem, veselība aprūpe arī attālinās
no laukiem Rīgas virzienā, ceļi netiek remontēti pietiekošā apmērā. Vai lauku iedzīvotājam jāmaksā tikpat lieli
nodokļi kā galvaspilsētā dzīvojošiem un strādājošiem iedzīvotājiem? Šī atbilde lai paliek uz valsts politiķu un
politisko partiju pārstāvju sirdsapziņas, domājot par mūsu valsts nākotnes attīstību.
12. maijā kārtējā domes sēdē tika pieņemti budžeta grozījumi, kas lielākoties saistās ar novada attīstību - ar
līdzekļu piesaistīšanu pagastu un pašvaldības iestāžu remontiem, iekārtu iegādei utt., arī līdzfinansējot projektus, kas iesniegti Eiropas struktūrfondu programmās kā, piemēram, LEADER u.c. Tas nodrošinās daudzu ideju
un iniciatīvu realizēšanos, tai skaitā, arī Balvu Kultūras un atpūtas centra renovāciju. Par šo budžeta projektu balsoja Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Pēteris Kalniņš, Aivars
Kindzuls. Budžeta grozījumus neatbalstīja Valdis Zeltkalns, Ināra Ņikuļina, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins, Svetlana
Pavlovska, Ēriks Ločmelis. Sēdē nepiedalījās Arvīds Raciborskis un Ivans Baranovs. Paldies visiem deputātiem, kas
atbalstīja projektu par budžeta grozījumiem. Ceru, ka šis lēmums būs par pamatu daudzu projektu realizēšanai
un būtiski sekmēs novada attīstību tuvākā nākotnē.

Domes sēde
12.maijā notika kārtējā Balvu
novada domes sēde, kurā tika
izskatīti kopumā 81 jautājums.
Sēdē piedalījās 13 deputāti –
Andris
Kazinovskis,
Sarmīte
Cunska, Egons Salmanis, Valdis
Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Juris
Boldāns, Aivars Kindzuls, Ināra
Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Vilnis Dzenis, Ēriks
Ločmelis, Dmitrijs Usins.
Par skolēnu nodarbinātību
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu
novada
pašvaldības
2013.gada
14.marta
noteikumos
Nr.1/2013
„Kārtība,
kādā
organizējami
skolēnu
nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā Balvu novadā”.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma par vairāku
nekustamo
īpašumu
sadali
Bērzpils, Vīksnas, Bērzkalnes,
Kubulu un Vectilžas pagastos.
Tāpat tika pieņemti lēmumi
par zemes nomu, zemes nomas līgumu pagarināšanu, par
apakšnomas līgumu slēgšanu, par
zemes nomas līgumu izbeigšanu,
par
telpas
nomas
līgumu
pagarināšanu, par nekustamo
īpašumu sadali.
Balvu novada Domes 2013.
gada 31.maija lēmumā „Par zemes
nomu Kasparam Romanovam
Krišjāņu pagastā” (protokols Nr.6,
14.§) tika izdarīti grgrozījumi,
izsa
kot lēmuma 1.punktu jaunā
redakcijā.
Zemes vienībai un uz tās
esošām ēkām tika piešķirta adrese
„Degumi”, Briežuciema pagasts,
Balvu novads, LV-4595.
Deputāti lēma nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekrītošajā
zemes vienībā Kubulu pagastā par
labu nekustamajam īpašumam
„Buliņi”, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu ne mazāk kā 4,5 m
platumā un 100 m garumā. Tāpat
lēma nodibināt reālservitūtu
– ceļa servitūtu Balvu novada
pašvaldībai piekrītošajā zemes
vienībā Bērzpils pagastā par labu
nekustamajam īpašumam „Liepas
1”, Bērzpils, piešķirot tiesību uz
braucamo ceļu ne mazāk kā 2,5 m
platumā un 126 m garumā.
Sēdē lēma atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes
gabalu - starpgabalu Lazdulejas
pagastā 2,0 ha platībā, piešķirt
nosaukumu „Mežakalns” un nodot to atsavināšanai.
Tika pieņemts lēmums atdalīt
no Balvu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes īpašuma zemes
vienību 1,1 ha platībā un zemes
gabalu 0,3 ha platībā. Atdalītie
zemes gabali tiks apvienoti vienā
zemes vienībā ar kopējo platību
1,4 ha. Izveidotā zemes vienība
tiks atzīta par Balvu novada
pašvaldībai piekrītošu starpgabalu un tiks nodota atsavināšanai.
Bērzpils pagastā tika izveidots
un nodots atsavināšanai zemes
gabals – starpgabals 0,0531 ha
platībā.
Kubulu pagastā tika nodota
atsavināšanai zemes vienība
4,7798 ha platībā.
Tika atcelts Balvu novada
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Domes
2015.gada
14.maija
lēmums „Par nekustamā īpašuma
Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu
novadā nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.6, 37.§).
Atkārtoti
tika
atsavināts,
samazinot sākumcenu par 20%,
atklātā mutiskā izsolē nekustamais īpašums „Verpuļeva 485
B”, kas sastāv no zemes gabala starpgabala 0,069 ha platībā, un
apstiprināta nekustamā īpašuma
sākumcena EUR 712,00 un izsoles
noteikumi.
Sēdē lēma nodot sabiedriskā
labuma organizācijai biedrībai
„Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta
biedrība” bezatlīdzības lietošanā
uz 10 gadiem nedzīvojamo
telpu Balvu Valsts ģimnāzijā
71,70 m2 platībā. Nedzīvojamās
telpas lietošanas mērķis –
skolēnu pašpārvaldes darbības
nodrošināšanai, stiprinot pilsoniski aktīvu jauniešu lomu
Ziemeļlatgalē.
Par izsolēm
Tika apstiprināti Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības 1,3 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultāti, nosakot
par uzvarētāju V.Soldatovu.
Tāpat deputāti lēma izsolīt
nomas tiesības uz Balvu novada
pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Bērzkalnes pagastā 2,8 ha
kopplatībā, zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu nosakot 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības, kas
sastāda EUR 22,26.
Deputāti
lēma
iznomāt
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nedzīvojamo ēku Pirts ielā 1, Tilžā
60,80 m2 platībā, nosakot nomas
maksu EUR 0,17/ m2 mēnesī bez
PVN, un apstiprināja publicējamo
informāciju par nomas tiesību
izsoli.
Tika nolemts iznomāt mutiskā
izsolē nedzīvojamās telpas –
garāžas Ezera ielā 37B, Balvos, nosakot nomas maksu EUR 0,76/ m2
mēnesī bez PVN, un apstiprināja
publicējamo informāciju par nomas tiesību izsoli.
Par lēmumiem, noteikumiem
Deputāti lēma grozīt Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
11.jūnija noteikumu Nr.3/2015 „Par
Balvu novada pašvaldības medību
tiesību
nomas
piešķiršanas
kārtību” 9.1. un 9.2. apakšpunktu
izsakot jaunā redakcijā.
Sēdē lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.12/2016 „Grozījumi
2015.gada 12.marta saistošajos
noteikumos Nr.11/2015 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Balvu novadā”” projektu.
Sēdē
nolēma
izdarīt
precizējumus
Balvu
novada
domes
2016.gada
10.marta
saistošo noteikumu Nr.6/2016
„Grozījumi 2011.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2011
„Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektā un
pieņemt saistošo noteikumu projektu jaunā redakcijā kā Balvu novada domes 2016.gada 12.maija
saistošos noteikumus Nr.14/2016
„Grozījumi 2011.gada 20.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3/2011

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 31.maijs
„Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu.
Tika pieņemts saistošo noteikumu Nr.15/2016 “Grozījumi
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums”” projekts.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.
gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu
to prombūtnes laikā” (protokols
Nr.6, 57.§).
Apstiprināti tika Balvu novada
pašvaldības noteikumi Nr.5/2016
„Kārtība, kādā notiek Balvu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanas process”.
Tika
pieņemts
saistošo
noteikumu
Nr.16/2016
projekts „Grozījumi Balvu novada
pašvaldības 21.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr.1/2016 „Par Balvu
novada pašvaldības 2016.gada
budžetu””.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.gada
14.maija noteikumos Nr.2/2015
„Kārtība, kādā Balvu novada
pašvaldība piešķir finansējumu
biedrībām,
nodibinājumiem
un reliģiskajām organizācijām”
un aizstāt noteikumu 2.2.11.
apakšpunktā skaitli “12” ar skaitli
“6”.
Par lokalplānojumu
Tika
apstiprināts
lokālplānojums
nekustamajam
īpašumam Stacijas ielā 28, Balvos, Balvu novadā un apstiprināts
saistošo noteikumu Nr.13/2016
„Lokālplānojuma Stacijas ielā 28,
Balvos, Balvu novadā teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” projekts.
Par attīstības programmu
Tika lemts uzsākt Balvu novada attīstības programmas 2018.
– 2024.gadam izstrādi, apstiprinot
Balvu novada pašvaldības Finanšu
un attīstības nodaļas plānotāju par
atbildīgo darbinieku Programmas
izstrādei.
Par projektiem
Sēdē lēma projekta „Andra
kalna kapsētas labiekārtošana”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „Andra
kalns” projekta realizācijai EUR
925,82 apmērā; projekta „Dabas veltes veselīgam dzīves
veidam”
atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Guņkurs” projekta
realizācijai EUR 260,00 apmērā;
projekta „Sociālo pakalpojumu
pieejamības uzlabošana” atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „Mans
patvērums” projekta realizācijai
EUR 1227,36 apmērā; projekta
„Pilsoniski aktīvu jauniešu lomas stiprināšana Ziemeļlatgalē”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „Balvu Valsts ģimnāzijas atbals
ta
biedrība” projekta realizācijai
EUR 1539,53 apmērā; projekta
„18.gs.
Ziemeļlatgales
tērpu atdarinājuma kom
plekts
jauniešu deju kopai „Rika”” atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai
„Attīstības horizonti” projekta

realizācijai EUR 972,60 apmērā;
projekta „Tautu tērpu iegāde
jauniešu deju kolektīvam „Jauda””
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu Bērzpils pagasta
sieviešu biedrībai „Dzērvenīte”
projekta realizācijai EUR 479,77
apmērā; projekta „Tematiskā
parka „Ičas apmetnes ciems”
ierīkošana pie Bērzpils brīvdabas
estrādes”
atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
Bērzpils
pagasta
sieviešu
biedrībai „Dzērvenīte” projekta
realizācijai EUR 1693,87 apmērā;
projekta „Balvu ezera krasta
labiekārtošana” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai “Vienlīdzība” projekta
realizācijai EUR 637,13 apmērā;
projekta „Pasākumu kopums
„Dabas un cilvēka mijiedarbība””
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „BPVV
atbalsta biedrība „Skolas kastanis””
projekta realizācijai EUR 1200,00
apmērā;
projekta
„Saturīga,
lietderīga brīvā laika pavadīšana,
izmantojot tehniskās jaunrades
formulas un mobilās laboratorijas
Balvu Bērnu un jauniešu centrā”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai
„Kalmārs” projekta realizācijai
EUR 600,00 apmērā; projekta
„Saksofonu iegāde TPO “Balvi””
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „RUBATO”
projekta
realizācijai
EUR 252,40 apmērā; projekta
„Rotāsimies! Dziedāsim! Svētkus
svinēsim!” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Kultūra Balviem” projekta realizācijai EUR 182,00
apmērā; projekta „Nāc rotaļzemē
ciemoties” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai
„Olūts”
projekta
realizācijai EUR 472,98 apmērā;
projekta „BMX trases un disku
golfa laukuma izveidošana Balvos” atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „Motoklubs „Spieķi Vējā”” projekta
realizācijai EUR 1555,73 apmērā;
projekta „Bērnības prieki” atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai
„Biedrība Balvu novada attīstības
veicināšanai
„SAVI””
projekta realizācijai EUR 2372,53
apmērā; projekta „19.gadsimta
Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa
valkāšanas tradīciju pētīšana
un tērpa detaļu darināšana
deju kolektīva „Balvu vilciņš”
dejotājiem” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Balvu vilciņš” projekta realizācijai EUR 951,62
apmērā; projekta „Koncerttērpu
iegāde Tilžas Kultūras nama
sieviešu korim” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „nextHorizont” projekta
realizācijai EUR 456,50 apmērā.
Deputāti lēma piedalīties projektu konkursā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas
nozīmes
centros,
veicot
ieguldījumus
uzņēmējdarbībai
nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši

pašvaldības
integrētajām
attīstības
programmām”,
izstrādājot projektu iesniegumu
„Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai un konkurētspējas
uzlabošanai Balvu novadā”. Tika
apstiprinātas projekta kopējās
izmaksas EUR 847 848, 24 un
lemts projekta atbalsta gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu EUR
101 741,79, kas sastāda 12% no
projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Tāpat tika lemts piedalīties
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam izsludinātā atklātā projektu konkursa apakšpasākumā 19.2.
”Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, aktivitātē
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”, iesniedzot projekta
iesniegumu
„Kultūrvēsturiskā
mantojuma
infrastruktūras
–
kapsētu labiekārtošana”. Projekta
kopējā summa EUR 41 116,40.
Projekta apstiprināšanas gadījumā
tiks nodrošināts līdzfinansējums
10 % apmērā EUR 4 084,83.
Sēdē
nolēma
piedalīties
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam izsludinātā atklātā projektu konkursa apakšpasākumā 19.2.
”Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, aktivitātē
19.2.2.
“Vietas
potenciāla
attīstības iniciatīvas”, iesniedzot
projekta iesniegumu „Spēlēsim!
Dziedāsim! Dejosim!”. Projekta
kopējā summa EUR 56 659,84.
Deputāti lēma apstiprināt
un realizēt saskaņā ar Ministru
kabineta 2016. gada 26.janvāra
noteikumu
Nr.69
„Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana – zema
enerģijas patēriņa ēkas” nolikums” prasībām Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta līdzekļiem
līdzfinansēto
Balvu
novada
pašvaldības sagatavoto projekta
iesniegumu
„Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”
ar kopējām projekta izmaksām
1 240 393,17 euro apmērā, no
kurām 1 240 393,17 euro ir projekta
attiecināmās
izmaksas.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir
867034,83 euro.
Sēdē lēma piedalīties Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības
programmas
2014.
2020.gadam
izsludinātā
atklātā
projektu
konkursa
apakšpasākumā 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”, aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”,
iesniedzot projekta iesniegumu
„Velomaršrutu izveide un attīstība
Balvu novadā”, projekta kopējās
izmaksas EUR 3325,82. Projekta

apstiprināšanas gadījumā tiks
nodrošināts līdzfinansējums 10 %
apmērā EUR 332,58 apmērā.
Par aizņēmumu
Domes sēdē tika lemts lūgt
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei
atļauju
2016.gadā
Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 115
020,53 uz 5 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu likmi Latvijas un Šveices
sadarbības programmas „Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos un mazattīstītos reģionos”
finansētā projekta „Jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Balvu
novadā” realizēšanai.
Par finansējuma sadali
Tika apstiprināts piešķirtā
val
sts
budžeta
finansējuma
mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei sadalījums
Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības
iestādēm 2016.gadā.
Par bērnu vasaras nometnēm
Deputāti noteica vecāku
dalības maksu (līdzfinansējumu)
Balvu
novada
pašvaldības
izglītības iestāžu organizētajās
vasaras nometnēs 2016.gadā.
Par naudas balvas piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Ralfam
Boldānam - Balvu Sporta skolas
svarcelšanas nodaļas audzēknim,

3.

naudas balvu EUR 120,00 apmērā
pēc nodokļu nomaksas par iegūto
III vietu 6.starptautiskajās KONYA
RUMI jaunatnes sporta spēlēs
Turcijā. Naudas balva šāda apmērā
piešķirta arī trenerim svarcelšanā Varim Sārtaputnim.
Par ceļu un ielu fondu
Tika apstiprināta Balvu novada
pašvaldības ceļu un ielu fonda
izlietošanas vidējā termiņa prog
ramma 2016. -2018.gadam.
Par finanšu pārskatu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
konsolidēto finanšu pārskatu ar
šādiem rādītājiem: bilances aktīvi
uz 31.12.2015. - 44 729 389 EUR;
pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts - 300 854 EUR; pārskata
gada speciālā budžeta izpildes
rezultāts - (2893) EUR; pārskata
gada ziedojumu un dāvinājumu
izpildes rezultāts - 4747 EUR.
Par parādu piedziņu
Sēdē lēma par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu
no fiziskas un juridiskas personas.
Par sadarbības līgumu
Tika lemts pilnvarot Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski
slēgt Sadarbības līgumu ar Madonas, Rēzeknes, Varakļānu,
Lubānas un Rugāju pašvaldību par
tūrisma galamērķa „Lubāna ezera
apkārtne” attīstību.

Ārkārtas sēde
17.maijā notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā
tika izskatīti 7 jautājumi. Sēdē
piedalījās deputāti - Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons
Salmanis, Aigars Pušpurs, Juris
Boldāns, Ināra Ņikuļina, Ivans
Baranovs, Svetlana Pavlovska,
Arvīds Raciborskis, Vilnis Dzenis,
Pēteris Kalniņš, Ināra Ņikuļina.
Par aizņēmumu
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2016.gadā Balvu novada
pašvaldībai ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 69 905, 42 uz 8
gadiem no Valsts kases ar noteik
to gada procentu likmi Valsts
un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidei Balvos. Tā kā ēka, kur būs vienotais
klientu apkalpošanas centrs, ir
samērā veca, tad ir nepieciešami
papildus līdzekļi tās sakārtošanai.
Par projektiem
Domes sēdē tika nolemts projekta „Daudzfunkcionālā laukuma
izveidošana” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Austrumvilki” projekta
realizācijai EUR 21719,67 apmērā.
Tāpat tika lemts projekta „SVAIGĀ
GAISĀ”
atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Balvu teātris” projekta
realizācijai EUR 704,50 apmērā.
Tika
nolemts
piedalīties
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam
izsludinātā
atklātā
projektu
konkursā
apakšpasākumā 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
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virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”,
aktivitātē
19.2.2.
„Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”,
iesniedzot
projekta iesniegumu „Arhitektūras
pieminekļa „Bēržu kapu kapliča”
atjaunošana”. Projekta kopējā
summa EUR 76745,78. Projekta
apstiprināšanas gadījumā tiks
nodrošināts līdzfinansējums 10 %
apmērā EUR 5000,00.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2016.gada
12.maija lēmumā „Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības prog
rammas
2014.-2020.gadam
apakšpasākuma 19.2.”Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”
aktivitātē
19.2.2.
“Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas” un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam
„Spēlēsim! Dziedāsim! Dejosim!”” (protokols Nr.6, 78.§).
Par nekustamo īpašumu
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2016.gada
14.aprīļa lēmumā „Par nekustamā
īpašuma „Kundziņi”, Briežuciema
pagastā, Balvu novadā, sadali”
(protokols Nr.5, 14.§), izsakot
lēmuma 3.punktu jaunā redakcijā.
Deputāti lēma zemes vienībai
16,9 ha kopplatībā noteikt divus
zemes lietošanas mērķus.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.
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Balvos svinīgi atklāts
reģionālais velomaršruts
21. maijā Balvos un vēl četros
kaimiņu novados pulcējās aktīvās
atpūtas un velo sporta piekritēji, lai
piedalītos pirmā Latgalē marķētā
reģionālā velomaršruta Nr. 34
simboliskajā atklāšanā.
Balvos pasākums sākās ar
krāšņu velo parādes braucienu
„Pretī vasarai”, kur atraktīvākie
un košākie dalībnieki saņēma
pārsteiguma
balvas
no
atbalstītājiem. Dienas gaitā ikviens
varēja doties atpūtas braucienā pa
velomaršrutu, kur viens no pie
turas punktiem bija Balvu pagasta
Naudaskalnā. Tur velobraucējus
gaidīja garda zivju zupa un
dažādas sportiskas aktivitātes, bet
15 pasākuma dalībnieki piedalījās
sacensību
braucienā
„BalviRugāji”, kur ātrākie bija Sandris
Spridzāns un Kintija Pušpure, taču
ikviens dalībnieks saņēma Balvu
Sporta centra sarūpētās balvas par
piedalīšanos. Liels, liels paldies
visiem pasākuma dalībniekiem,
apmeklētājiem un atbalstītājiem!
Īpaši pateicamies Balvu Bērnu
un jauniešu centram, Balvu Sporta
centram, Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirknim,
CSDD Balvu nodaļai, Balvu novada
pašvaldības policijai, Balvu pagasta pārvaldei par aktīvu līdzdalību
un
ieguldījumu
pasākuma
organizēšanā!
Paldies
pasākuma
atbalstītājiem SIA „Balvu maizīte”
un personīgi Andrejam Kindzulim,
Balvu Sporta skolas peldbasei
nam, Bankai Citadele, kafejnīcai
„Velves”, Kasparam Bukšam un Agrim Apšeniekam!
Ineta Bordāne
Tūrisma organizatore

pirmais

Latgalē

marķētais Kas bija aiz durvīm Muzeju naktī

Svinīgi pārgriežot lenti, velomaršrutu atklāja PA „Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs” direktore Inta Kaļva, domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Cunska un domes deputāts Aigars Pušpurs.

Parādes braucienā piedalījās aptuveni 70 dalībnieku.

2016?

Kā jau pēdējos gados ierasts,
arī šogad 21. maijā norisinājās
Muzeju nakts. Šī notikuma ietvaros savas durvis Balvos bija vērušas
vairākas iestādes. Šī gada akcijas tēma bija Durvis, kas rosināja
mirkli pakavēties uz sliekšņa un
pavērot, kādas durvis mēs veram
– aicinošas, pārsteigumus sološas
vai varbūt smagas, bijību raisošas?
Katrs Muzeju nakts apmeklētājs
varēja padomāt par atbildēm uz
jautājumiem - ko sargā, ko slēpj, ko
dāvā un stāsta muzeju durvis?
Balvu
Novada
muzeja
atklāšanas pasākums sākās jau
plkst. 20:00, kurā piedalījās
īpašie viesi – latgaliešu rokgrupa
„Dabasu Durovys”. Balvu Novada muzejā bija atvērtas visas
telpas – varēja apskatīt ne tikai
pastāvīgas ekspozīcijas, bet arī
izstādi, kas veltīta mūsu novadniekam ģenerālim Valdim Matīsam
un Nikolaja Gorkina jubilejas
fotoizstādi „Mana zeme, mani
draugi…” Lai muzeja apmeklējums
kļūtu interesantāks, bija sarūpēti
dažādi jautājumi, uz kuriem
varēja atbildēt tikai paši vērīgākie
un uzmanīgākie – bija jāskaita
ekspozīcijas, jālasa apraksti par
dažādiem amatiem, senajiem
priekšmetiem, cilvēkiem. Vairākos
apmeklētājos varēja manīt neviltotu aizrautību un interesi, pildot
šo uzdevumu.
Pie muzeja ēkas varēja apskatīt
arī novada amatnieku darinātās
durvis un foto prezentāciju muzeja konferenču zālē, kā rezultātā
izvēlēties meistaru savu durvju
izgatavošanai.
Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā
bija iespēja tikties ar grāmatas
„Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz
Olimpiskajai medaļai” autori Irēnu
Šaicāni un kopā pārlapot grāmatu,
kas vēsta par bijušā Abrenes un
Balvu rajona sporta attīstību un
sasniegumiem 20. gadsimtā, kā arī
mūsdienām.
Balvu muižā bija iespēja
noklausīties īsu muižas vēsturi, kā
arī atklāt seno durvju noslēpumu
– ielūkoties muižas pagrabā un
redzēt telpu, uz kuru vēl pavisam

nesen durvis bija ciet.
Lāča dārzā bija atvērta Ērika
Kanaviņa seno amatu darbnīca,
kur bija iespējams apskatīt
neiedomājami daudz senlietas –
dažādus radioaparātus, gludekļus,
dažādus koka izstrādājumus, virpu
un citas lietas. Drosmīgākie varēja
izmēģināt naglu kalšanu, kas nebūt
nebija viegls uzdevums.
Ja nu kāds līdz plkst. 22:00 jau
bija apskatījis „Muzeju nakts 2016”
piedāvājumus, tad, iestājoties
tumsai, pie Balvu Bērnu un
jauniešu centra varēja skatīties
filmu „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”,
baudīt siltu tēju un atpūsties pēc
rosīgā vakara.
Muzeju nakts ir aizvadīta
ar necerēti kuplu apmeklētāju
skaitu - 1323! Balvu Novada
muzejs izsaka lielu pateicību
visiem, kas piedalījās pasākuma
tapšanā un ikvienam muzeju
nakts apmeklētājam! Paldies par
iedvesmojošo uzrunu Balvu Romas katoļu baznīcas prāvestam
Mārtiņam
Klušam.
Paldies
latgaliešu kultūras gada balvas
„Boņuks” dubultajiem laureātiem
- rokgrupai „Dabasu Durovys”, kā
arī brāļiem Prancāniem par iespēju
baudīt muzeju gaismās un skaņās!
Liels paldies durvju amatniekiem
Naurim Pomeram - IK „ASNA-G”,
Artūram Penneram - SIA „Liarps”,
Intaram Salmanim – mēbeļu salons
„Oāze”, SIA „Amisa”, Artūram un
Guntim no Kubulu pagasta Začiem,
kuri atsaucās uz aicinājumu
piedalīties
durvju
izstādē;
kafejnīcas „Velves” meitenēm.
Tāpat, liels paldies Balvu muižai
un Dzintaram Putniņam, Ērikam
Kanaviņam par iespēju darboties Seno amatu darbnīcā. Paldies
Balvu Bērnu un jauniešu centram,
Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja
vadītājai Irēnai Šaicānei. Balvu
Novada muzejā, izpildot uzdevumus un atbildot uz jautājumiem,
bija iespēja ielūkoties aiz īpašajām
Muzeju nakts durvīm, kur katrs
apmeklētājs atklāja patiesību, ka
vēstures atslēga ir mūsu katra rokās!
Par šī pārsteiguma realizēšanu liels
paldies Ivaram Saidem!

Pēc sacensību brauciena, kurā pirmo vietu vīriešu konkurencē ieguva Sandis Spridzāns, otro vietu – Arnis Zušs, trešo
– Juris Kairišs. Sieviešu konkurencē labāko rezultātu uzrādīja Kintija Pušpure, 2.vietu ieguva Solvita Cekule, bet 3.Jolanta Šļakota.

Izbrauciena finišā – atpūtas vietā Naudaskalnā, aktivitātes tika nodrošinātas gan lieliem, gan maziem.

Seno amatu meistars Ēriks Kanaviņš demonstrē naglu kalšanas procesu.
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Starptautiskajā ģimenes dienā pasniedz Pateicības rakstus Kubulu PII „Ieviņa” atzīmē Ģimenes dienu
Nu jau vairāku gadu garumā
Balvu
novada
Bāriņtiesa
Starptautiskajā ģimenes dienā dodas pie tām ģimenēm, kuras savā
aizbildniecībā pieņēmušas bērnus,
kas palikuši bez vecāku gādības.
Šajā gadā Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa
un Balvu novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Cunska devās uz Briežuciemu pie
aizbildnes Ivetas Langovskas un uz
Krišjāņiem pie aizbildnes Daces
Balodes, lai izsniegtu Balvu novada domes Pateicības rakstus par
ieguldījumu bez vecāku gādības
palikušā bērna audzināšanā un
ģimeniskās vides nodrošināšanā.
Tikšanās ar aizbildņiem bija
ļoti emocionāla un sirds siltuma
piepildīta. Briežuciema pagasta pārvaldē tika godināta un ar
muzikālu priekšnesumu sveikta
Iveta Langovska, kura jau vairākus
gadus rūpējas, lai pieņemtā meitene Andra izaugtu par kriet
nu cilvēku. Andra ir sabiedriski
aktīva jauniete, dzied skolas

Foto no kreisās: Bāriņtiesas locekle Leontīna Pundure, Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāja Anastasija Gabrāne, Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska, Iveta Langovska, Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa.
korī, ir piedalījusies XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos, vairākkārt ir piedalījusies
sporta sacensībās. Pateicības
vārdus par uzņēmību un mājas
sajūtu nodrošināšanu teica arī

Foto no kreisās: Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa, Dace Balode,
Kristīne Razgulova, Andrejs Balodis, Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska.

Briežuciema pagasta pārvaldes
vadītāja Anastasija Gabrāne.
Ar dziesmām, dejām un dzejas
vārdiem Krišjāņu pagasta Tautas
namā tika godināti Dace un Andrejs Baloži, kuri savās mājās nu
jau 9 gadus audzina Kristīni. Meitene ieguvusi ne tikai brīnišķīgus
vecākus, bet arī tanti, onkuli,
vecmāmiņu un vectētiņu. Kristīne
ir sabiedriski aktīva jauniete, dejo
pagasta deju kolektīvā, dzied skolas ansamblī, aktīvi piedalās jaunsargu kustībā. Jauniete vairākkārt
piedalījusies novada mācību
olimpiādēs, piedalījusies „Jauniešu
gada balva 2015” un ieguvusi
nomināciju „Gada brīvprātīgais”
vecuma grupā no 13-18 gadiem.
Dzirdot pateicības un mīlestības
pilnos vārdus, ko Kristīne izteica
Dacei un Andrejam Baložiem,
aizkustināts kļuva ikviens.
Patiess prieks par šiem
aizbildņiem,
kuri
pieņēmuši
audzināšanā bērnus un iemīlējuši
kā savējos, kuri māca darba tikumu, dzīves gudrību, sniedz atbals
tu, gādību, ģimenes siltumu un
mīlestību.

13. maijā kopā pulcējās Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” saime, lai jauki pavadītu
laiku un atzīmētu Ģimenes die
nu. Pasākums sākas ar bērnu
svētku koncertu, kurā piedalījās
visi iestādes bērni, lai no sirds
iepriecinātu savus vecākus.
Šogad svētku pasākums bija
īpašs, jo tika iesvētīts jaunais
iestādes karogs. „Ieviņas” himnai
skanot, tas tika ienests zālē un novie
tots goda vietā. Savu svētību karogam deva Ivana tētis Tēvs Sergejs.
Laba vēlējumus svētkos visiem
teica Kubulu pagasta pārvaldnieks
Artūrs Luksts. Un, protams, neizpalika pateicības cilvēkiem, kuri
piedalījās karoga tapšanā. Iestādes
vadītāja Lija Bukovska teica paldies
un dāvāja ziedus: Elisas mammai
Sandrai Pitkevičai par logo izveidi;
Ģirtam Teilānam par logo tehnisko
apstrādi datorprogrammā; Anitai
Matulei par karoga šūšanu; Sanda
tētim Aigaram Novikam par karoga
koka detaļu sagādi; Filipa mammai

Ilzei Solovjovai par karoga izveidi;
Ivana tētim Tēvam Sergejam par
karoga iesvētīšanu.
Pasākuma otrā daļa turpinājās
iestādes teritorijā, kur pirms aktīvas
sportošanas visus iesildīja Kristofera
vecmamma Iluta Balule. Vēlāk visas
ģimenes saņēma dalībnieku kartes
un devās uz sportisko aktivitāšu
centriem, kuros aktīvi darbojās
Lote un Bruno, Karlsons un Brālītis,
Zaķis, Sienāzis un Bizmārīte. Ar lielu
aizrautību gan lieli, gan mazi ķēra
zivis un skaitīja noķertos lomus,
skrēja stafetes, meta bumbiņas un
riņķus mērķī, spēlēja florbolu un
centās izstaigāt Lotes taku.
Noslēgumā visi devās uz
iestādes estrādi, kur tika baudīta
gardā zupa, ēsti našķi un milzīga
zemeņu torte, kuru bija sarūpējuši
bērnu vecāki.
Saulītei spīdot un mūzikai
skanot, tika baudīta kopā būšana,
skaistā daba un piektdienas
pēcpusdiena.

Maija dziedājumi Kubulos svin 10 gadus
2016.gada 23.maijs kubuliešiem
bija īpaša diena, jo pirmdien svinēja
10 gadus kopš Balvu novada Kubulu
pagasta Kurnas ciemā - centrā pretī
pagasta pārvaldes ēkai, ir iesvētīts
krucifikss, kuru 2006.gadā uzstādīja
pēc pagasta iedzīvotāju lūguma.
Visus šos gadus Teklas Kozlovskas
un Marijas Bukšas vadībā pie krucifiksa katru dienu maija mēnesī
ir nākušas Kubulu pagasta sievas,
lai kopā dziedātu dziesmas Dieva
un Dievmātes godam un lūgtos
Rožukroni. Parējos mēnešos sievas
nāk kopā reizi nedēļā, lai kopā
dziedātu baznīcas liturģiskajam
gadam atbilstošas dziesmas, jūnija
mēnesī dzied dziesmas Jēzus
Sirds godam, novembrī – psalmus,
gavēņa laikā – gavēņa dziesmas,
Lieldienu laikā – Lieldienu dziesmas. Kubulu pagasta iedzīvotājas
ir atsaucīgas un, ja kāds palūdz,
tad dzied psalmus arī par mūžībā
aizgājušajiem tuviniekiem.
Šogad
23.maijā
Kubulos
viesojās Radio Marija Latvija
veicinātājs Rihards Miķelsons. Radio Marija dzimis kā draudzes radio 1983. gadā Milānas diecēzē,
Itālijā. Radio Marija izplata kristīgo
vēsti pārraidot lūgšanas, Sv. Mises,
reliģiskus raidījumus un kristīgas
dziesmas. Radio Marija jau ir pie
ejams 5 kontinentos, apmēram 70
valstīs un ik dienas to klausās vairāk
nekā 30 miljoni klausītāju. Latvijā
Radio Marija sāka skanēt internetā
2014.gada beigās, skan 24 stundas
diennaktī, FM viļņos kopš 2015.
gada 8. decembra - Rīgā FM 97,3,
Liepājā 97,1 un Krāslavā 97,0, pārējā

Latvijā var klausīties internetā www.
rml.lv, vai arī ierakstus arhīvā.
Rihards Miķelsons 23.maijā
veica tiešraides ierakstu, kad
Kubulu sievu lūgtais Rožukronis
un dziedātās dziesmas izskanēja
tiešraidē Radio Marija Latvija. Rihards Miķelsons teica, ka pavisam
nejauši radās ideja, parādīt dzīvu
tradīciju – maija dziedājumus, kā
tas notiek Latgalē un arī pie suitu
sievām Alsungā jau daudzus gadu
desmitus. Uzzinot par šo tradīciju,
Rihardam radās ideja, ka varētu
ierakstīt tiešraidē šos dziedājumus,
lai visā Latvijā cilvēki uzzinātu par šo
tradīciju.
Kubulos sievas dziedāja 17
dziesmas, gan latviski, gan latgaliski.
Tika dziedātas dažādu laiku dziesmas, piemēram, „Maija lūgšanas”,
„Dzīd godu Marijai”, „Laiva (Strūga)”,

„Es dziedāšu par Dievu Trīsvienīgo”,
„Tu skaitā Dīva Dōrza rūze”, „Ak,
Marija Svāto, Tu lilija boltā” un citas.
Liels paldies Teklai Kozlovskai
un Marijai Bukšai par aicināšanu
visiem kopā dziedāt jau 10 gadus, paldies viņām par apzinīgo
un centīgo krucifiksa teritorijas
sakopšanu, kas vienmēr ir kārtīgi
sakopta un vasaras sezonā izrotāta
ar ziediem. Paldies Kubulu pagasta Kultūras nama vadītājai Maijai
Laicānei par piešķirtajām telpām,
kur sievas var paslēpties lie
tus
un liela vēja gadījumā, lai kopā
dziedātu un lūgtos Dieva godam!
Lai Dievs dod veselību vēl daudzus
gadus sievām dziedāt kopā un lai
Dievs palīdz šajā tradīcijā iesaistīt
arī jauno paaudzi!
Vineta Zeltkalne

Erudīcijas konkurss „Pērļu zvejnieks”
Tilžas vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem
Pērles. Šis reti sastopamais
dārgums, kas mūsdienu pasaulē
maksā tik ļoti daudz. Tomēr ir
iespējas to iegūt, ja vien zināšanu
un erudīcijas krātuves ir plašas.
Tāpēc 12. maijā Tilžas vidusskolas
7. - 12. klašu skolēniem, piedaloties
erudīcijas konkursā „Pērļu zvej
nieks”, tika dota iespēja iegūt savā
īpašumā šo dārgakmeni.
Pasākuma
organizatores,
skolēnu pašpārvaldes pārstāve
Rebeka Ločmele un skolēnu
pašpārvaldes prezidente Alise
Ločmele, bija parūpējušās par
jautājumu sagatavošanu, kurus var
izlasīt ne tikai mācību grāmatās, bet
arī ārpus skolas, ja vien ir interese
par dažādām sfērām - ģeogrāfiju,
vēsturi, kultūru, sportu. Skolēni tika
sadalīti sešās komandās pēc izlozes
principa. Komandas izveidojās ļoti
raibas, kas arī bija galvenā atslēga
pie pērļu iegūšanas.
Cīņa bija spraiga. Visi gan zina,
kas bija pirmais Latvijas Republikas prezidents, bet ne visi zina
to, cik putnu sugu ir sastopams
Latvijā. Šādi jautājumi lika visām
komandām kārtīgi palauzīt galvas,
lai nonāktu pie pareizās atbildes.
Rezultātā, ar viena punkta pārsvaru
par otrās vietas ieguvējiem, godal-
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goto pirmo vietu izcīnīja komanda
ar kārtas numuru 1, kuru pārstāvēja:
10. klases skolēns Lauris Ločmelis,
12. klases skolniece Sandija Aleksandrova, 8. klases skolēns Arturs
Melnis, 9. klases skolniece Beāte
Zaiceva, 7. klases skolniece Elija
Bērziša un 11. klases skolēns Andris
Jēkabsons. Savukārt otro vietu ieguva komanda ar otro kārtas numuru,
kurā par pērlēm cīnījās 7. klases
skolēni - Marija Vilka un Dastins
Jaundzems, 12. klases skolēns Intars
Ločmelis, 9. klases skolniece Alīna
Korkla, 11. klases skolniece Madara Laupace un 10. klases skolēns
Aivis Aleksejevs. Savukārt godalgoto trešo vietu izcīnīja komanda ar
kārtas numuru 5, kuru pārstāvēja 12.
klases skolēns Normunds Pundurs,
11. klases skolēns Jānis Vilkancis,
10. klases skolniece Laura Šapale,
9. klases skolēns Niks Indriķis un 7.
klases skolniece Samanta Ločmele.
Paldies visiem, kas piedalījās
un pārbaudīja savu erudīciju.
Paldies atraktīvajām pasākuma
organizētājām Rebekai Ločmelei
un Alisei Ločmelei par iespēju zvejot zināšanu plašajos ūdeņos.
Evija Kaša
Tilžas vidusskolas skolotāja

6.
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Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Izsole
Balvu novada pašvaldība
Rasas pērles” turpina projektu
pārdod atkārtotā atklātā mutiskā
2016. gada aprīlī – decembrī
turpinām 2015. gadā aizsākto
projektu Sociālās palīdzības
sniegšana bērniem ar īpašām
vajadzībām, audžu/aizbildņu
un
daudzbērnu
ģimeņu
bērniem. Šogad šis bezmaksas
pakalpojums tiks nodrošināts
vienlaicīgi 2-3 audžuģimeņu vai
aizbildņu aizgādībā esošiem
bērniem, daudzbērnu ģimeņu
bērniem vai bērnam ar īpašām
vajadzībām.
Bērni
centrā
atradīsies 7 die
nas. Bērnu likumiskie pārstāvji ieradīsies
centrā kursa pēdējā 7.dienā,
lai kopā ar bērniem piedalītos
nodarbībās, apmeklētu psihologu un saņemt atgriezenis
ko saikni un rekomendācijas
turpmākai bērna audzināšanai.
Visu mērķgrupu bērni 7 die
nu kursa laikā katrs saņems 1
psihologa konsultāciju, 3 smilšu
spēļu terapijas seansus. Bērni
mācīsies atpazīt vardarbības
veidus un kā sevi pasargāt
no vardarbības, kā atreaģēt
piedzīvotu vardarbību. Bērni
tiks ēdināti 4 reizes dienā.
Sociālie audzinātāji organizēs

nodarbības tā, lai attīstītu
bērnu saskarsmes prasmes un
iemaņas un veicinātu sadarbību
gan starp bērniem, gan starp
bērniem un pieaugušajiem.
Tiks izmantotas mājturības,
tehnisko nodarbību un darba
terapijas aktivitātes, piemēram,
pērļošana,
marmorizēšana,
dekoratīvā koka iededzināšana,
darbs dārzā, siltumnīcā un centra teritorijas kārtībā uzturēšana
utt.
Atbilstoši
gadalaikam
bērni tiks iesaistīti fiziskās
aktivitātēs – spēlēs futbolu, basketbolu, volejbolu, skrituļos,
brauks ar velosipēdu, slidos
vai peldēs, apmeklēs centra
trenažieru zāli u.c. Projektā
iesaistītajiem
bērniem
tiks
dota bezmaksas iespēja kopā
ar valsts programmā esošajiem
bērniem apmeklēt pozitīvas
disciplinēšanas
veicināšanas
pasākumus ārpus centra – eks
kursijas, iepazīšanās ar dažādu
profesiju pārstāvju darbu, zirgu
audzētavas un briežu dārza
apmeklējumi,
peldbaseins,
vizināšanās ar plostu pa Balvu
ezeru u.c.

Bērnu likumiskie pārstāvji
centrā pavadīs kursa pēdējo
7. dienu, saņems 1 psihologa
konsultāciju
atgriezeniskās
saites veidā un rekomendācijas
turpmākai bērna audzināšanai,
pēc izvēles kopā ar bērnu
piedalīsies kursa noslēguma
die
nas aktivitātēs. Vecāki tiks
ēdināti. Psihologa konsultācijas
laikā bērnu audžu un bioloģiskie
vecāki atsvaidzinās zināšanas
par drošas piesaistes veidošanu
bērnam, bērnu dažādu vecumposmu
psiholoģiskajām
īpatnībām.
Aicinām
izmantot
projekta bezmaksas piedāvājumu
Latgales Reģionālajā atbalsta
centrā „Rasas pērles”, sniedzot
emocionālu atbalstu bērniem
ar īpašām vajadzībām, audžu/
aizbildņu
un
daudzbērnu
ģimeņu bērniem. Jautājumu
gadījumā zvaniet 64563493,
29746454. Informācija par centra aktualitātēm pieejama arī
mājas lapā www.rasasperles.lv.
Ilze Andža
LRAC „Rasas pērles” direktore

Tava daļa – lai daba zaļa!
No 1. līdz 30.jūnijam notiks
SIA „ZAAO” (ZAAO) organizēta
akcija „Tava daļa – lai daba
zaļa!”, kuras laikā bez maksas
varēs nododot EKO laukumos
sadzīves ķīmijas vai kosmētikas
plastmasas iepakojumu, iespēja
laimēt vērtīgas balvas. Arī
ikdienā ZAAO minēto iepakojuma veidu piedāvā nodot bez
maksas gan EKO punktu konteineros, gan EKO laukumos,
taču jūnijā akcijas dalībnieku
starpā tiks izlozētas balvas.
Lai piedalītos akcijā, uz kādu
no 20 ZAAO EKO laukumiem
ir jānogādā vismaz 3 tukšas
sadzīves ķīmijas vai kosmētikas
plastmasa pudeles vai kannas,
uz kurām ir atpazīstams plast-

masas iepakojuma marķējums
HDPE vai PEHD. Piemēram,
šampūnu, dušas želeju, šķidro
ziepju,
tīrīšanas
līdzekļu,
automašīnu
logu
tīrīšanas
šķidrumu pudeles un kannas.
Akcijā aicinātas piedalīties
gan fiziskas, gan juridiskas
personas. Katrā EKO laukuma
apmeklēšanas reizē var aizpildīt
vienu kuponu, kopumā akcijā
katrs tās dalībnieks var aizpildīt
neierobežotu kuponu skaitu.
Pēc izlozes principa tiks noteikti
21 dāvanu komplektu īpašnieki.
Akcijas uzvarētāji balvās saņems
AS „Spodrība” ECO SEAL FOR
NATURE produktus, kuri radīti,
lai saudzētu cilvēkus un vidi.
ZAAO darbības teritorijas

EKO laukumi jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi atrodas Alojā, Apē, Augšlīgatnē,
Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā,
Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā,
Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā,
Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos,
Valkā, Valmierā un reģionālajā
atkritumu
apsaimniekošanas
centrā „Daibe”. EKO laukumu
darba laiki un akcijas nolikums
pieejams uzņēmuma mājas
lapā www.zaao.lv. Nolikums
pieejams arī pie EKO laukumu
pārziņiem.

izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Verpuļeva 485B”,
Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu
novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.069 ha platībā
kadastra Nr. 3846 005 0310 (kadastra apzīmējums 3846 005
0483). Izsoles sākumcena – EUR
712.00 (septiņi simti divpadsmit
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

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 14.aprīļa
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2016. gada 14. aprīlī

mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu
platībā, kurā atbilstoši Valsts
meža
dienesta
atzinumam
ir konstatēts ugunsgrēks vai
dabas
katastrofa
(vējgāze,
vējlauze, sniega un ledus radīti
postījumi), kuras dēļ mežaudze
ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā
mežs ir atjaunojams. Pieejamais
publiskais finansējums ir EUR
500 000 (pieci simti tūkstoši
euro).
„Ieguldījumi
meža
ekosistēmu
noturības
un
ekoloģiskās
vērtības
uzlabošanai”
atbalstāmās
aktivitātes
ir
jaunaudžu
retināšana
un
jaunaudžu
retināšana
ar
atzarošanu,
neproduktīvu
mežaudžu
nomaiņa
saskaņā
ar
normatīvajiem aktiem par koku
ciršanu mežā, valdošās koku
sugas nomaiņa baltalkšņa sugu
mežaudzēs no 30 gadu vecuma
vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Nr.7/2016

GROZĪJUMI 2015. GADA 12. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR. 8/2015 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM BALVU NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu; Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu;
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 ”Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksā¬jams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 13., 15.punktu
Izdarīt Balvu novada domes
2015. gada 12. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2015 “Par sociālās
palīdzības
pabalstiem
Balvu
novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. svītrot Noteikumu 5.3.3. un 5.3.4.
apakšpunktu;
2. papildināt Noteikumus ar 5.3.1

punktu šādā redakcijā: “5.3.1
Pabalstu piešķir par laikposmu,
kurā ģimenei (personai) noteikts
trūcīgās vai maznodrošinātās
ģimenes statuss”.
3. svītrot Noteikumu 6.1. punktā
vārdus “(ģimenes locekļa nāve)”;
4. svītrot Noteikumu 6.2. un 6.3.
punktu.

Domes priekšsēdētājs				

Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pieejams atbalsts mežsaimniecībai – otrās kārtas projektu pieņemšana jau no 27. jūnija
Lauku atbalsta dienests
(LAD)
izsludina
projektu
iesniegumu pieņemšanu Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP)
pasākumā „Ieguldījumi meža
platību paplašināšanā un meža
dzīvotspējas uzlabošanā".
Otrās
kārtas
projektu
iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz
2016. gada 27. jūlijam.
Pasākuma
„Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un
meža dzīvotspējas uzlabošanā”
apakšpasākumā
„Meža
ieaudzēšana"
atbalstāmās
aktivitātes ir meža ieaudzēšana
un
kopšana,
ieaugušas
mežaudzes papildināšana un
kopšana ar pieejamo publisko
finansējumu EUR 4 000 000
(četri miljoni euro).
„Meža
ugunsgrēkos
un
dabas katastrofās iznīcinātu

laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz
2016.gada 4.jūlijam plkst.16.30,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 4.jūlijam plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 71,20 (septiņdesmit viens
euro, 20 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts:
LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.
gada 5.jūlijā plkst. 14.00.

Pieejamais
publiskais
finansējums ir 5 000 000 EUR.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz, izmantojot LAD
elektroniskās
pieteikšanās
sistēmu 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).

Lauksaimniecības un
mežsaimniecības daļa:
Tālrunis: 67027137
LAD Klientu daļa:
Tālrunis: 67095000
Informācija:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027384, 67027830
E-pasts: prese@lad.gov.lv

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

A.Kazinovskis

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 31.maijs
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 14.aprīļa
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2016. gada 14.aprīlī

Nr.8/2016

GROZĪJUMI 2015. GADA 12. MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 10/2015 “PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU
BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 4., 6. punktu un 43.panta trešo daļu
Izdarīt Balvu novada domes
2015. gada 12. marta saistošajos
noteikumos Nr. 10/2015 “Par
papildus palīdzību Balvu novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1. papildināt Noteikumus ar
1.5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.5.2.1 Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts pensionāriem un personām
ar invaliditāti”;
2. papildināt Noteikumus ar
1.5.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.5.7.1 Apbedīšanas pabalsts”;
3. svītrot Noteikumu 3.1. punktā
vārdus “(kurās ir vismaz trīs bērni
līdz 24 gadu vecumam, ja sekmīgi
mācās klātienes nodaļa)”;
4.
papildināt Noteikumus
ar III1 nodaļu šādā redakcijā:
“III.1 Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts pensionāriem un personām
ar invaliditāti
3.11. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ir pašvaldības sociālais
pabalsts, lai sniegtu palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa vai mājas
apsaimniekošanas (īres) maksas un
maksas par pakalpojumiem daļējai
segšanai, kas sevī ietver izdevumus
par elektrību, gāzi, ūdeni, dzīvokļa
apkuri, citiem komunālajiem
maksājumiem un cietā kurināmā
iegādi.
3.12. Pabalstu piešķir:
3.12.1.
nestrādājošam
pensionāram vai personai ar
invaliditāti, kuram nav kopīga
mājsaimniecība ar darbaspējīgiem
apgādniekiem un kura pensijas apmērs ir līdz 70% no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas, pabalsta
apmērs gadā līdz 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas;
3.12.2. nestrādājošu pensionāru
vai personu ar invaliditāti pārim,
kuriem nav kopīga mājsaimniecība
ar darbaspējīgiem apgādniekiem
un kuru pensijas apmērs uz personu ir līdz 55% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas, pabalsta apmērs gadā
līdz 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas.
3.13. Persona, kura pieprasa dzīvokļa pabalstu, Sociālajā
dienestā iesniedz iesniegumu, tam
pievienojot:
3.13.1. īres vai apsaimniekošanas
līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.13.2.
dokumentus
par
apsaimniekošanas (īres) maksas
un maksas par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, apliecinošus dokumentus (maksājumu kvītis u.c.
pēc sociālā darba speciālista
pieprasījuma).

3.14. Pabalstu nepiešķir, ja:
3.14.1. pēdējā gada laikā ir gūti
ienākumi no nekustamā īpašuma
realizācijas;
3.14.2. dzīvoklis (mājoklis) tiek
izīrēts citai personai vai arī pabalsta pieprasītājs ir piekritis dzīvokļa,
par kura lietošanas izdevumu
segšanu tiek pieprasīts pabalsts,
privatizācijai uz trešās personas
vārda;
3.14.3. ar pabalsta pieprasītāju
ir noslēgts uztura līgums, ja uztura
līgumā ir atrunāts uztura devēja
pienākums nodrošināt dzīvokļa
vai mājas apsaimniekošanas (īres)
maksas un maksas par pakalpojumiem segšanu (tas sevī ietver
izdevumus par elektrību, gāzi,
ūdeni, dzīvokļa apkuri, citiem
komunālajiem
maksājumiem
un cietā kurināmā iegādi) uztura
ņēmējam;
3.14.4. pabalsta pieprasītājam
(pieprasītājiem) pieder divi vai
vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi;
3.14.5. ja ir stājies spēkā
tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no
dzīvojamās telpas.”
5.
papildināt Noteikumus
ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:
“VIII.1 Apbedīšanas pabalsts

8.11. Apbedīšanas pabalstu
piešķir personas, kuras pēdējā
deklarētā dzīvesvieta bija Balvu
novads, nāves gadījumā mirušā
ģimenes loceklim (apgādniekam)
vai personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu.
8.12.
Ja
Valsts
sociālās
apdrošināšanas
aģentūras
izmaksātais pabalsts ir mazāks par
valstī noteikto minimālo darba
algu, pabalsta apmēru aprēķina kā
starpību starp minimālo darba algu
un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
8.13. Pabalsta pieprasītājs
(persona,
kura
apņēmusies
mirušo
apbedīt),
iesniedz
Sociālajā dienestā iesniegumu par
apbedīšanas pabalsta piešķiršanu,
tam
pievienojot
miršanas
apliecības kopiju un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izziņu.
8.14.
Gadījumā, ja mirusi
pašvaldībā dzīvesvietu deklarējusi
persona, kurai nav apgādnieku
vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, pašvaldība vai tās
deleģēta institūcija vienojas ar
juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar
apbedīšanu saistītos izdevumus.”

Domes priekšsēdētājs				
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 14.aprīļa
lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 60.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2016.gada 14.aprīlī					

Nr.10/2016

GROZĪJUMI 2009.GADA 29.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.11 „NOTEIKUMI, PAR KURU PĀRKĀPŠANU PAREDZĒTA
ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.,4.,5. un 6.punktu,
Meliorācijas likuma 22.2 panta otro daļu
Izdarīt Balvu novada domes
2009.gada
29.decembra
saistošajos
noteikumos
Nr.11
„Noteikumi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. aizstāt Noteikumu 3.3. punktā
skaitli ”21,34” ar skaitli „20,00”;
2. aizstāt Noteikumu 3.5.
punktā vārdus „no 7,11 euro līdz
21,34 euro” ar vārdiem „no 5,00
euro līdz 20,00 euro”;
3. aizstāt Noteikumu 3.6.
punktā vārdus „no 7,11 euro līdz
35,57 euro” ar vārdiem „no 5,00
euro līdz 50,00 euro”;
4. aizstāt Noteikumu 4.1. punktā
skaitli ”35,57” ar skaitli „50,00”;
5. aizstāt Noteikumu 4.2.
punktā skaitli ”42,69” ar skaitli
„50,00”;
6. aizstāt Noteikumu 4.2.
punktā vārdus „no 42,69 euro
līdz 350,00 euro” ar vārdiem „ no
40,00 euro līdz 350,00 euro”;
7. aizstāt Noteikumu 4.2. punktā
vārdus „no 42,69 euro līdz 1400,00
euro” ar vārdiem „no 50,00 euro
līdz 1400,00 euro”;
8. aizstāt Noteikumu 6.1.
punktā vārdus „no 4,27 euro līdz

14,23 euro” ar vārdiem „no 5,00
euro līdz 15,00 euro”;
9. aizstāt Noteikumu 6.2.
punktā vārdus „7,11 euro līdz 71,14
euro” ar vārdiem „no 10,00 euro
līdz 70,00 euro”;
10. aizstāt Noteikumu 6.3.
punktā skaitli ”71.14” ar skaitli
„70,00”;
11. aizstāt Noteikumu 6.4.
punktā vārdus „42,69 euro,
juridiskajām
personām
no
42,69 euro līdz 142,29 euro” ar
vārdiem „40,00 euro, juridiskajām
personām no 40,00 euro līdz
150,00 euro”;
12. aizstāt Noteikumu 6.5.
punktā vārdus „no 7,11 euro līdz
71,14 euro” ar vārdiem „no 10,00
euro līdz 100,00 euro”;
13. aizstāt Noteikumu 6.6.
punktā vārdus „no 14,23 euro līdz
71,14 euro” ar vārdiem „no 15,00
euro līdz 100,00 euro”;
14. aizstāt Noteikumu 6.7.
punktā vārdus „no 7,11 euro līdz
35,57 euro” ar vārdiem „no 10,00
euro līdz 50,00 euro”;
15. aizstāt Noteikumu 6.7.
punktā skaitli „71,14” ar skaitli
„50,00”.

Domes priekšsēdētājs				

A.Kazinovskis
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 12.maija
lēmumu (sēdes prot. Nr.6, 58.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2016.gada 12.maijā

Nr.14/2016

GROZĪJUMI 2011.GADA 20.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.3/2011 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SANTEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
Izdarīt pašvaldības domes
2011.gada 20.janvāra noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” sniegto pakalpojumu
cenrādi” šādus grozījumus:
1.
aizstāt saistošo noteikumu 2.1.punktā vārdu iekavās
“(pielikumā)” ar skaitli un vārdu
iekavās „(1.pielikums)”;
2.
papildināt
saistošo
noteikumu otro nodaļu „Sniegto
pakalpojumu
cenrādis,
maksāšanas kārtību un atvieglojumi” ar 2.1.1 punktu šādā
redakcijā:

“2.1.1
Aģentūras
sniegto
pakalpojumu Cenrādis Balvu
novada pašvaldībai un Balvu
novada pašvaldības iestādēm
(2.pielikums) nosaka maksu par
sniegtajiem
pakalpojumiem,
ja pakalpojumu saņēmējs ir
Balvu novada pašvaldība vai tās
iestādes.”;
3.
aizstāt saistošo noteikumu pielikumu ar 1.pielikumu
šādā redakcijā:
“1.pielikums
pašvaldības
domes 2011.gada 20.janvāra
noteikumiem Nr.3/2011
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 12.maija
lēmumu (sēdes prot. Nr.6, 58.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2016.gada 12.maijā

Nr.14/2016

GROZĪJUMI 2011.GADA 20.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3/2011 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„SAN-TEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
Izdarīt pašvaldības domes
2011.gada
20.janvāra
noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
sniegto pakalpojumu cenrādi”
šādus grozījumus:
1.
aizstāt saistošo noteikumu 2.1.punktā vārdu iekavās
“(pielikumā)” ar skaitli un vārdu
iekavās „(1.pielikums)”;
2.
papildināt saistošo noteikumu otro nodaļu „Sniegto pakalpojumu cenrādis, maksāšanas kārtību
un atvieglojumi” ar 2.1.1 punktu šādā
redakcijā:

“2.1.1 Aģentūras sniegto pakalpojumu Cenrādis Balvu novada pašvaldībai un Balvu novada
pašvaldības iestādēm (2.pielikums)
nosaka maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, ja pakalpojumu
saņēmējs ir Balvu novada pašvaldība
vai tās iestādes.”;
3.
aizstāt saistošo noteikumu pielikumu ar 1.pielikumu šādā
redakcijā:
“1.pielikums
pašvaldības domes 2011.gada
20.janvāra
noteikumiem Nr.3/2011

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Ko
Cena
pējā
PVN
Vien (EUR)
sumNr.p.k.
Pakalpojums
21%
ība
bez
ma ar
(EUR)
PVN
PVN
(EUR)
1. Avārijas dienesta,ūdensvada,kanalizācijas pakalpojumu elektroremontdarbi
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē
1.1.
gab.
8.97 1.88 10.85
bez izlietnes noņemšanas
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar
1.2.
gab.
17.38 3.65 21.03
izlietnes noņemšanu
Ūdens maisītāja nomaiņa
1.3. komplektā ar dušas vadu vannas
gab.
8.97 1.88 10.85
istabā
1.4. Izlietnes nomaiņa
gab.
17.38 3.65 21.03
1.5. Klozetpoda nomaiņa
gab. 19.06 4.00 23.06
Klozetpoda skalojamā trauka
1.6.
gab. 12.33 2.59 14.92
nomaiņa
Klozetpoda gumijas manžetes
1.7.
gab.
3.71 0.78 4.49
nomaiņa
Vannas nomaiņa čuguna vannas
1.8.
gab. 34.10 7.16 41.26
demontāžas gadījumā
Ūdens padeves noslēgšana un
vienā
1.9.
10.32 2.17 12.49
pieslēgšana
vietā
Ūdens padeves noslēgšana un
divās
1.10.
13.68 2.87 16.55
pieslēgšana
vietās
Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
1.11.
gab. 11.90 2.50 14.40
metroloģiskās pārbaudes
Esošā ūdens skaitītāja demontāža
1.12.
gab. 19.39 4.07 23.46
un jauna montāža
Ūdens skaitītāja noplombēšana
1.13. dzīvoklī gadījumos, kad īpašnieks
gab.
1.75 0.37 2.12
pats uzstāda ūdens skaitītāju

Nr.p.k.

Pakalpojums

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Cena
Kopējā
(EUR) PVN 21% summa
Vienība
bez
(EUR)
ar PVN
PVN
(EUR)
gab. 10.26
2.15
12.41
gab. 25.08
5.27
30.35
h
5.00
1.05
6.05
h
4.16
0.87
5.03
h
3.43
0.72
4.15

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez materiāliem
Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem
Dzīvokļa īpašnieka ūdens skaitītāja uzstādīšana
Santehniķa pakalpojumi
Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)
Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
1.19. līdz 3 m3 (sausā tualete, savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija tvertne 18.56
utt.)
Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
1.20. līdz 3 m³,juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar
tvertne 37.12
taukvielu, naftas produktu piemaisījumu utt.
Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu
1.21
tvertne 9.41
līdz 3m³ ūdens
Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SAN-TEX”-objekts-NAI1.22 „SAN-TEX”) ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvas
km
0.31
teritorijas
1.23 Avārijas brigāde
(ūdensvada-kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)
h
19.91
1.24 Avārijas brigāde
(ūdensvads-kanal.) pakalpojumi (4 cilvēki)
h
24.01
1.25 Avārijas brigāde (ūdensvada-kanalizācija) pakalpojumi (5 cilvēki)
h
28.10
1.oper1.26 Ierīce”COBRA”pakalpojumi
39.79
acija
1.27 Elektriķa pakalpojumi
h
3.97
1.28 Elerktroloka metinātāja pakalpojumi
h
4.27
1.29 Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pakalpojumi
h
14.16
1.30. Gāzmetinātāja pakalpojumi
h
4.15
1.31. Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi
h
14.28
1.32. Traktora T-16 izmantošana
h
6.20
1.33. Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 pakalpojumi
h
11.72
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 transporta izmantošanas
1.34. papildus maksa, ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas
km
0.22
administratīvas teritorijas
1.35. Automašīnas VW TRANSPORTER HJ2963,HH5359 pakalpojumi
h
10.10
Automašīnas VW TRANSPORTER HJ2963,HH5359 izmantošanas pa1.36. pildus maksa, ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvas
km
0.19
teritorijas
1.37. Automašīnas OPEL COMBO pakalpojumi
h
9.82
Automašīnas OPEL COMBO transporta izmantošanas papildus mak1.38.
km
0.16
sa, ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvas teritorījas
1.39. Radiatora maiņas pakalpojumi
3.5h 49.55
1.40. Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi
3.0h 42.47
2. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi
2.1. Būvgaldnieka pakalpojumi
h
4.51
2.2. Remontstrādnieka pakalpojumi
h
4.11
2.3. Traktora T-25,T-7921 LP pakalpojumi
h
7.49
2.4. Traktora T-25,T-2340 LC pakalpojumi
h
7.00
2.5. Traktora T-25,T-2340 LC pakalpojumi ar piekabi
h
7.55
2.6. Blietētāja BOMAG izmantošana
h
5.42
2.7. Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC izmantošana
h
16.57
Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC transporta papildus maksa, ja objekts
2.8.
km
0.28
atrodas ārpus Balvu pilsētas administrācijas teritorijas
2.9. Automašīnas VW Transporter HH5359,2963 pakalpojumi
h
10.89
Automašīnas VW Transporter HH5359,2963 pakalpojumu papildus
2.10. maksa, ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvas terikm
0.18
torijas
2.11. Frezēšanas darbgalda pakalpojumi
h
4.66
2.12. Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators)
h
2.26
3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
3.1. Strādnieka pakalpojumi
h
3.63
3.2. Sētnieka pakalpojumi
h
3.44
3.3. Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
h
6.38
3.4. Sētnieka pakalpojumi nakts stundās
h
4.91
3.5. Strādnieka traktorista pakalpojumi
h
4.35
3.6. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44
h
4.67
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44 svētku dienās, brīvdienās,
3.7.
h
7.78
virsstundās
3.8. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B
h
4.35
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B svētku dienās, brīv3.9.
h
7.46
dienās un virsstundās
3.10. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P
h
4.47
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P svētku dienās, brīvdienās
3.11.
h
7.58
un virsstundās
3.12. Zālienas pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-260 TWIN
h
9.65
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-260 TWIN svētku
3.13.
h
13.39
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.14. Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT
h
7.23
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT svētku
3.15.
h
10.97
dienās, brīvdienās un virsstundās
3.16. Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZMANTYT-4000
h
9.56
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZMANTYT-4000 svētku
3.17.
h
13.30
dienās, brīvdienās un virsstundās
Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pakalpojumu izmantoša3.18.
h
4.71
na
Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pakalpojumu izmantoša3.19.
h
7.82
na svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna" 545 RX pakalpojumu izman3.20.
h
4.70
tošana
Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna" 545 RX pakalpojumu izman3.21.
h
7.81
tošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
3.22. Traktora Belarus MK320MK izmantošana
h
7.25
Traktora Belarus MK320MK izmantošana svētku dienās, brīvdienās
3.23.
h
10.99
un virsstundās
3.24. Traktora Belarus MK320 izmantošana nakts stundas
h
9.12
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3.90

22.46

7.80

44.92

1.98

11.39

0.07

0.38

4.18
5.04
5.90

24.09
29.05
34.00

8.36

48.15

0.83
0.90
2.97
0.87
3.00
1.30
2.46

4.80
5.17
17.13
5.02
17.28
7.50
14.18

0.05

0.27

2.12

12.22

0.04

0.23

2.06

11.88

0.03

0.19

10.41
8.92

59.96
51.39

0.95
0.86
1.57
1.47
1.59
1.14
3.48

5.46
4.97
9.06
8.47
9.14
6.56
20.05

0.06

0.34

2.29

13.18

0.04

0.22

0.98
0.47

5.64
2.73

0.76
0.72
1.34
1.03
0.91
0.98

4.39
4.16
7.72
5.94
5.26
5.65

1.63

9.41

0.91

5.26

1.57

9.03

0.94

5.41

1.59

9.17

2.03

11.68

2.81

16.20

1.52

8.75

2.30

13.27

2.01

11.57

2.79

16.09

0.99

5.70

1.64

9.46

0.99

5.69

1.64

9.45

1.52

8.77

2.31

13.30

1.92

11.04
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Nr.p.k.

Pakalpojums

3.25. Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi svētku dienās, brīv3.26.
dienās un virsstundās
3.27. Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi nakts stundas
3.28. Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai
Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku dienās,
3.29.
brīvdienās un virsstundās
3.30. Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundas
3.31 Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana svētku dienās, brīv3.32
dienās, virsstundās
3.33 Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana nakts stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilts-sāls kaisīša3.34
nai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilts-sāls kaisīša3.35
nai svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilt-sāls kaisīšanai
3.36
nakts stundās
3.37. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana sniega tīrīšanai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana sniega tīrīšanai svēt3.38.
ku dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana sniega tīrīšanai
3.39.
nakts stundās
3.40. Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi
Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās, brīv3.41.
dienās, virsstundās
3.42. Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās
3.43. Traktora MTZ 80 (zemes griezējs) izmantošana
Traktora MTZ 80 (zemes griezējs) izmantošana svētku dienās, brīv
3.44.
dienās, virsstundās
3.45. Traktora MTZ-80 (zemes griezēja) izmantošana nakts stundās
3.46. Komunālas mašīnas SCRAB MINOR izmantošana
Komunālas mašīnas SCRAB MINOR izmantošana svētku dienās,
3.47.
brīvdienās, virsstundās
3.48. Komunālas mašīnas SCRAB MINOR izmantošana nakts stundas
3.49. Komunālas mašīnas SCARAB MINOR smilšu savācēja pakalpojumi
Komunālas mašīnas SCARAB MINOR smilšu savācēja pakalpojumi
3.50.
svētku un brīvdienas virsstundas
3.51. Lapu savācēja VD/18-180 izmantošana
3.52. Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
3.53. Mini ekskavatora izmantošana svētku, brīvdienas un virsstundas
3.54. Mini ekskavatora izmantošana nakts stundas
3.55. Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju
3.56. Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju nakts stundas
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju svētku dienas, brīvdienas,
3.57.
virsstundas
3.58. Mehaniskā smilts-sāls kaisītāja pakalpojumi
3.59. Automašīnas VW CADDY pakalpojumi
3.60. Automašīnas VW CADDY 1 km transporta izmaksas
3.61. Meistara pakalpojumi
3.62. Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi svētku un brīv
3.63.
dienas virsstundas
3.64. Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi nakts stundās
3.65. Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi svētku
3.66.
un brīvdienas virsstundas
3.67. Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
3.68.
svētku un brīvdienas virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
3.69.
nakts stundas
3.70. Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts kaisīšana
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts kaisīšana
3.71.
svētku, brīvdienas un virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts kaisīšana
3.72.
nakts stundas
4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
4.1.

Kapličas izmantošana bēru ceremonijas laikā

4.2.

Kapličas izmantošana pārējās dienās

4.3. Svečturu izmantošana
5. Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana fiziskām per5.1.
sonām
Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana juridiskām per5.2.
sonām
5.3. Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu centrā
5.4. Izziņu sagatavošana un izsniegšana
5.5. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.6. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.7. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.8. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.9. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.10. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
Vienas pārvietojamās tualetes kabīnes noma maksa papildus kabīņu
5.11.
apkalpošanas maksai
5.12. Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
5.13. Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
5.14. Kabīņu pārvietošana ārpus pilsētas
5.15. Ūdens piegāde

Cena
(EUR)
Vienība
bez
PVN
h
8.04

Kopējā
PVN 21% summa
(EUR)
ar PVN
(EUR)
1.69
9.73

h

11.78

2.47

14.25

h
h

9.91
8.55

2.08
1.80

11.99
10.35

h

12.29

2.58

14.87

h
h

10.42
9.90

2.19
2.08

12.61
11.98

h

13.64

2.86

16.50

h

11.77

2.47

14.24

h

10.87

2.28

13.15

h

14.61

3.07

17.68

h

12.74

2.68

15.42

h

11.04

2.32

13.36

h

14.78

3.10

17.88

h

12.91

2.71

15.62

h

10.27

2.16

12.43

h

13.85

2.91

16.76

h
h

12.06
8.82

2.53
1.85

14.59
10.67

h

12.40

2.60

15.00

h
h

10.61
11.24

2.23
2.36

12.84
13.60

h

14.98

3.15

18.13

h
h

13.11
11.93

2.75
2.51

15.86
14.44

h

15.67

3.29

18.96

h
h
h
h
h
h

8.26
6.75
10.33
8.54
5.03
6.50

1.73
1.42
2.17
1.79
1.06
1.37

9.99
8.17
12.50
10.33
6.09
7.87

h

7.98

1.68

9.66

h
h
km
h
h

3.88
11.27
0.19
6.36
7.82

0.81
2.37
0.04
1.34
1.64

4.69
13.64
0.23
7.70
9.46

h

11.56

2.43

13.99

h

9.69
8.09

2.03
1.70

11.72
9.79

h

11.83

2.48

14.31

h

9.04

1.90

10.94

h

12.78

2.68

15.46

h

10.91

2.29

13.20

h

8.85

1.86

10.71

h

12.59

2.64

15.23

h

10.72

2.25

12.97

0.88

5.08

0.55

3.15

0.36

2.06

dienna4.20
kts
dienna2.60
kts
kompl. 1.70
gab.

6.00

1.26

7.26

gab.

12.00

2.52

14.52

0.06
0.13
7.50
10.16
14.73
16.55
20.76
22.62

0.35
0.73
43.20
58.53
84.88
95.36
119.62
130.35

1.48

8.54

1.23
0.74
0.05
0.15

7.11
4.27
0.27
0.85

gab.
0.29
gab.
0.60
1 gab. 35.70
2 gab. 48.37
3 gab. 70.15
4 gab. 78.81
5 gab. 98.86
6 gab. 107.73
1dien7.06
nakts
vasara 5.88
ziema 3.53
km
0.22
m³
0.70

Nr.p.k.

Pakalpojums

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana
Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas tīkli -siltumapgāde,ūdens vads,kana
lizācija,saimnieciski fekala
5.17.
kanalizācija,lietus kanalizācija,elektroapgāde no mājas
kopēja skaitītāja llīdz dzīvokļa
skaitītājam)

5.16.

9.

Vien
ība

Cena
(EUR)
bez
PVN

PVN
21%
(EUR)

Kopējā
summa
ar PVN
(EUR)

m³

0.92

0.19

1.11

m²

0.09

0.09”

4. papildināt saistošos noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:
“2.pielikums
pašvaldības domes 2011.gada 20.janvāra
noteikumiem Nr.3/2011
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "SAN-TEX'' SNIEGTO
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAI UN
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM
Cena
Kopējā
PVN
(EUR)
summa
21%
bez
ar PVN
(EUR)
PVN
(EUR)
1. Avārijas dienesta,ūdensvada,kanalizācijas pakalpojumu elektroremontdarbi
Ūdens maisītāja nomaiņa
1.1. virtuvē bez izlietnes
gab.
8.57
1.80
10.37
noņemšanas
Ūdens maisītāja nomaiņa
1.2.
gab. 16.62 3.49
20.11
virtuvē ar izlietnes noņemšanu
Ūdens maisītāja nomaiņa
1.3. komplektā ar dušas vadu vangab.
8.57
1.80
10.37
nas istabā
1.4. Izlietnes nomaiņa
gab. 16.62 3.49
20.11
1.5. Klozetpoda nomaiņa
gab. 18.22 3.83
22.05
Klozetpoda skalojamā trauka
1.6.
gab.
11.79
2.48
14.27
nomaiņa
Klozetpoda gumijas manžetes
1.7.
gab.
3.55
0.75
4.30
nomaiņa
Vannas nomaiņa čuguna van1.8.
gab. 32.61 6.85
39.46
nas demontāžas gadījumā
Ūdens padeves noslēgšana un vienā
1.9.
9.86
2.07
11.93
pieslēgšana
vietā
Ūdens padeves noslēgšana un divās
1.10.
13.08 2.75
15.83
pieslēgšana
vietās
Ūdens skaitītāja uzstādīšana
1.11.
gab.
11.83
2.48
14.31
pēc metroloģiskās pārbaudes
Esošā ūdens skaitītāja
1.12.
gab.
19.32 4.06
23.38
demontāža un jauna montāža
Ūdens skaitītāja noplombēšana
dzīvoklī gadījumos, kad
1.13.
gab.
1.68
0.35
2.03
īpašnieks pats uzstāda ūdens
skaitītāju
Jauna ūdens skaitītāja
1.14.
gab.
10.19
2.14
12.33
uzstādīšana bez materiāliem
Jauna ūdens skaitītāja
1.15.
gab. 23.82 5.00
28.82
uzstādīšana ar materiāliem
Dzīvokļa īpašnieka ūdens
1.16.
h
5.00
1.05
6.05
skaitītāja uzstādīšana
1.17. Santehniķa pakalpojumi
h
3.97
0.83
4.80
Santehniķa
1.18.
h
3.28
0.69
3.97
pakalpojumi(dežurējoša)
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo til1.19. pumu līdz 3 m3 (sausā tualete, tvertne 17.75
3.73
21.48
savācējakas, saimnieciski fekālā
kanalizācija utt.)
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo
tilpumu līdz 3 m³,juridiskām
1.20.
tvertne 35.50 7.46
42.96
personām saimnieciski fekālā
kanalizācija ar taukvielu, naftas
produktu piemaisījumu utt.
Asenizācijas mašīna, objekta
1.21 izsūknēšana ar izsūknējamo
tvertne 9.00
1.89
10.89
tilpumu līdz 3m³ ūdens
Asenizācijas mašīnas transporta
izmaksas („SAN-TEX”-objekts1.22 NAI-„SAN-TEX”) ja objekts
km
0.30 0.06
0.36
atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvas teritorijas
Avārijas brigāde (ūdensvada1.23 kanalizācija) pakalpojumi
h
19.04 4.00
23.04
(3 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvads1.24
h
22.96 4.82
27.78
kanal.) pakalpojumi (4 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvada1.25 kanalizācija) pakalpojumi
h
26.87 5.64
32.51
(5 cilvēki)
1.oper1.26 Ierīce”COBRA”pakalpojumi
38.05 7.99
46.04
acija
1.27 Elektriķa pakalpojumi
h
3.80 0.80
4.60
Elerktroloka metinātāja pa1.28
h
4.09 0.86
4.95
kalpojumi
Mobilās brigādes (santehniķis,
1.29
h
13.54 2.84
16.38
metinātājs) pakalpojumi
Nr.p.k.

Pakalpojums

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

Vien
ība

10.

Nr.p.k.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.

“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 31.maijs

Pakalpojums

Gāzmetinātāja pakalpojumi
Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi
Traktora T-16 izmantošana
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izmantošana
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 transporta izmantošanas
1.34. papildus maksa, ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvas teritorijas
1.35. Automašīnas VW TRANSPORTER HJ2963,HH5359 pakalpojumi
Automašīnas VW TRANSPORTER HJ2963,HH5359 izmantošanas
1.36. papildus maksa, ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvas teritorijas
1.37. Automašīnas OPEL COMBO pakalpojumi
Automašīnas OPEL COMBO transporta izmantošanas papildus mak1.38.
sa, ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvas teritorījas
1.39. Radiatora maiņas pakalpojumi
1.40. Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi
2. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi
2.1. Būvgaldnieka pakalpojumi
2.2. Remontstrādnieka pakalpojumi
2.3. Traktora T-25,T-7921 LP pakalpojumi
2.4. Traktora T-25,T-2340 LC pakalpojumi
2.5. Traktora T-25,T-2340 LC pakalpojumi ar piekabi
2.6. Blietētāja BOMAG izmantošana
2.7. Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC transporta papildus maksa, ja objekts
2.8.
atrodas ārpus Balvu pilsētas administrācijas teritorijas
2.9. Automašīnas VW Transporter HH5359,2963 pakalpojumi
Automašīnas VW Transporter HH5359,2963 pakalpojumu papildus
2.10. maksa, ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvas teritorijas
2.11. Frezēšanas darbgalda pakalpojumi
2.12. Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi(ģenerators)
3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
3.1. Strādnieka pakalpojumi
3.2. Sētnieka pakalpojumi
3.3. Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
3.4. Sētnieka pakalpojumi nakts stundās
3.5. Strādnieka traktorista pakalpojumi
3.6. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44 svētku dienās,
3.7.
brīvdienās, virsstundās
3.8. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B svētku dienās,
3.9.
brīvdienās un virsstundās
3.10. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P svētku dienās,
3.11.
brīvdienās un virsstundās
3.12. Zālienas pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-260 TWIN
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-260 TWIN
3.13.
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
3.14. Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT
3.15.
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
3.16. Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZMANTYT-4000
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZMANTYT-4000
3.17.
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pakalpojumu
3.18.
izmantošana
Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pakalpojumu
3.19.
izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna" 545 RX pakalpojumu
3.20.
izmantošana
Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna" 545 RX pakalpojumu
3.21.
izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
3.22. Traktora Belarus MK320MK izmantošana
Traktora Belarus MK320MK izmantošana svētku dienās,
3.23.
brīvdienās un virsstundās
3.24. Traktora Belarus MK320 izmantošana naksts stundās
3.25. Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi svētku dienās,
3.26.
brīvdienās un virsstundās
3.27. Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi nakts stundas
3.28. Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai
Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku
3.29.
dienās, brīvdienās un virsstundās
Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stun3.30.
das
3.31 Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana svētku dienās,
3.32
brīvdienās, virsstundās
3.33 Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana nakts stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilts-sāls
3.34
kaisīšanai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilts-sāls
3.35
kaisīšanai svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana smilt-sāls
3.36
kaisīšanai nakts stundās
3.37. Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana sniega tīrīšanai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana sniega tīrīšanai
3.38.
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

Cena
(EUR)
Vienība
bez
PVN
h
3.97
h
13.66
h
5.93
h
11.20

Kopējā
PVN 21% summa
(EUR)
ar PVN
(EUR)
0.83
4.80
2.87
16.53
1.25
7.18
2.35
13.55

km

0.21

0.04

0.25

h

9.66

2.03

11.69

km

0.18

0.04

0.22

h

9.39

1.97

11.36

km

0.16

0.03

0.19

3.5h
3.0h

47.38
40.61

9.95
8.53

57.33
49.14

h
h
h
h
h
h
h

4.32
3.93
7.16
6.69
7.22
5.18
15.85

0.91
0.83
1.50
1.40
1.52
1.09
3.33

5.23
4.76
8.66
8.09
8.74
6.27
19.18

km

0.26

0.06

0.32

h

10.41

2.19

12.60

km

0.17

0.04

0.21

h
h

4.45
2.17

0.94
0.46

5.39
2.63

h
h
h
h
h
h

3.47
3.29
6.23
4.76
4.16
4.47

0.73
0.69
1.31
1.00
0.87
0.94

4.20
3.98
7.54
5.76
5.03
5.41

h

7.58

1.59

9.17

h

4.16

0.87

5.03

h

7.27

1.53

8.80

h

4.27

0.90

5.17

h

7.38

1.55

8.93

h

9.23

1.94

11.17

h

12.97

2.72

15.69

h

6.92

1.45

8.37

h

10.66

2.24

12.90

h

9.14

1.92

11.06

h

12.88

2.70

15.58

h

4.50

0.95

5.45

h

7.61

1.60

9.21

h

4.50

0.95

5.45

h

7.61

1.60

9.21

h

6.93

1.46

8.39

h

10.67

2.24

12.91

h
h

8.80
7.69

1.85
1.61

10.65
9.30

h

11.43

2.40

13.83

h
h

9.56
8.18

2.01
1.72

11.57
9.90

h

11.92

2.50

14.42

h

10.05

2.11

12.16

h

9.46

1.99

11.45

h

13.20

2.77

15.97

h

11.33

2.38

13.71

h

10.40

2.18

12.58

h

14.14

2.97

17.11

h

12.27

2.58

14.85

h

10.55

2.22

12.77

h

14.29

3.00

17.29

Nr.p.k.

Pakalpojums

Komunālās mašīnas B-KM
3.39. Nr.3046 izmantošana sniega
tīrīšanai nakts stundās
Universālas mašīnas FIAT HI3.40.
TACHI pakalpojumi
Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi
3.41.
svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Universālas mašīnas FIAT HI3.42. TACHI pakalpojumi nakts
stundās
Traktora MTZ 80 (zemes
3.43.
griezējs) izmantošana
Traktora MTZ 80 (zemes
griezējs) izmantošana
3.44.
svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Traktora MTZ-80 (zemes
3.45. griezēja) izmantošana nakts
stundās
Komunālas mašīnas SCRAB
3.46.
MINOR izmantošana
Komunālas mašīnas SCRAB MINOR izmantošana
3.47.
svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Komunālas mašīnas SCRAB
3.48. MINOR izmantošana nakts stundas
Komunālas mašīnas SCARAB
3.49. MINOR smilšu savācēja pakalpojumi
Komunālas mašīnas SCARAB
MINOR smilšu savācēja pa3.50.
kalpojumi svētku un brīvdienas
virsstundas
Lapu savācēja VD/18-180
3.51.
izmantošana
Mini ekskavatora JCB 8014
3.52.
izmantošana
Mini ekskavatora izmantošana
3.53. svētku, brīvdienas un virsstundas
Mini ekskavatora izmantošana
3.54.
nakts stundas
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega
3.55.
pūtēju
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega
3.56.
pūtēju nakts stundas
Trotuāra tīrīšana ar rokas
3.57. sniega pūtēju svētku dienas,
brīvdienas, virsstundas
Mehaniskā smilts-sāls kaisītāja
3.58.
pakalpojumi
Automašīnas VW CADDY
3.59.
pakalpojumi
Automašīnas VW CADDY 1 km
3.60.
transporta izmaksas
3.61. Meistara pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMAL3.62.
LI 115U pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMAL3.63. LI 115U pakalpojumi svētku un
brīvdienas virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FAR3.64. MALLI 115U pakalpojumi nakts
stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMAL3.65.
LI 115U pakalpojumi ar piekabi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar
3.66.
piekabi svētku un brīvdienas
virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FAR3.67. MALLI 115U pakalpojumi sniega
tīrīšanai
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega
3.68.
tīrīšanai svētku un brīvdienas
virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FAR3.69. MALLI 115U pakalpojumi sniega
tīrīšanai nakts stundas
Riteņtraktora CASE IH FAR3.70. MALLI 115U pakalpojumi smilts
kaisīšana
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts
3.71.
kaisīšanasvētku, brīvdienas un
virsstundas
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Cena
Vien (EUR)
ība
bez
PVN

PVN
21%
(EUR)

Kopējā
summa
ar PVN
(EUR)

h

12.42

2.61

15.03

h

9.82

2.06

11.88

h

13.40

2.81

16.21

h

11.61

2.44

14.05

h

8.43

1.77

10.20

h

12.01

2.52

14.53

h

10.22

2.15

12.37

h

10.75

2.26

13.01

h

14.49

3.04

17.53

h

12.62

2.65

15.27

h

11.40

2.39

13.79

h

15.14

3.18

18.32

h

7.90

1.66

9.56

h

6.45

1.35

7.80

h

10.03

2.11

12.14

h

8.24

1.73

9.97

h

4.81

1.01

5.82

h

6.28

1.32

7.60

h

7.76

1.63

9.39

h

3.71

0.78

4.49

h

10.78

2.26

13.04

km

0.18

0.04

0.22

h

6.08

1.28

7.36

h

7.48

1.57

9.05

h

11.22

2.36

13.58

9.35

1.96

11.31

h

7.73

1.62

9.35

h

11.47

2.41

13.88

h

8.65

1.82

10.47

h

12.39

2.60

14.99

h

10.52

2.21

12.73

h

8.47

1.78

10.25

h

12.21

2.56

14.77
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Nr.p.k.

Pakalpojums

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts kaisīšana
nakts stundas
4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
3.72.
4.1.

Kapličas izmantošana bēru ceremonijas laikā

4.2.

Kapličas izmantošana pārējās dienās

4.3. Svečturu izmantošana
5. Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana fiziskām
5.1.
personām
Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana juridiskām
5.2.
personām
5.3. Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu centrā
5.4. Izziņu sagatavošana un izsniegšana
5.5. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksa
5.6. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.7. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.8. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.9. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
5.10. Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas
Vienas pārvietojamās tualetes kabīnes noma maksa papildus kabīņu
5.11.
apkalpošanas maksai
5.12. Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
5.13. Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
5.14. Kabīņu pārvadāšana ārpus pilsētas
5.15. Ūdens piegāde
5.16. Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana
Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas tīkli -siltumapgāde,ūdens
vads,kanalizācija,saimnieciski fekala kanalizācija,lietus
5.17.
kanalizācija,elektroapgāde no mājas kopēja skaitītāja llīdz dzīvokļa
skaitītājam)

Domes priekšsēdētājs

Cena
Kopējā
(EUR) PVN 21% summa
Vienība
bez
(EUR)
ar PVN
PVN
(EUR)
h

10.34

2.17

12.51

4.17

0.88

5.05

2.50

0.53

3.03

1.67

0.35

2.02

gab.

6.00

1.26

7.26

gab.

12.00

2.52

14.52

gab.
gab.
1 gab.
2 gab.
3 gab.
4 gab.
5 gab.
6 gab.
1diennakts
vasara
ziema
km
m³
m³

0.29
0.60
34.47
46.99
68.26
76.85
96.49
105.26

0.06
0.13
7.24
9.87
14.33
16.14
20.26
22.10

0.35
0.73
41.71
56.86
82.59
92.99
116.75
127.36

7.06

1.48

8.54

5.88
3.53
0.21
0.70
0.92

1.23
0.74
0.04
0.15
0.19

7.11
4.27
0.25
0.85
1.11

m²

0.09

0.00

0.09”

diennakts
diennakts
kompl.

11.19. apakšpunktu;
3. izteikt noteikumu 1.pielikumu “Balvu novada pašvaldības
lēmējvaras struktūrshēma” jaunā
redakcijā (1.pielikums);
4. izteikt noteikumu 3.pielikumu “Balvu novada pašvaldības un
pagastu pārvalžu struktūrshēma”
Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2016.gada 12.maija
lēmumu (sēdes prot. Nr.6, 65.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2016.gada 12.maijā

Nr.15/2016

GROZĪJUMI 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt pašvaldības domes punktu ar 7.6. apakšpunktupunktu
2009.gada 1.jūlija noteikumos Nr.1 šādā redakcijā:
„Balvu novada pašvaldības noli“7.6. Valsts un pašvaldības vie
kums” (turpmāk – noteikumi) šādus notais klientu apkalpošanas cengrozījumus:
trs.”;
1. papildināt noteikumu 7.
2. svītrot noteikumu 11.5. un
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11.

jaunā redakcijā (2.pielikums).
Pielikumā:
1. Balvu novada
pašvaldības
lēmējvaras
struktūrshēma uz 1 lapas.
2. Balvu novada pašvaldības un
pagastu pārvalžu struktūrshēma uz
1 lapas.
A.Kazinovskis

12.
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aPasākumi

Balvu novadā

Balvu pilsēta
31. maijā plkst. 18:30 Balvu Mūzikas skolas zālē metāla
pūšaminstrumentu
ansambļa
SHOWBRASS koncerts.Mūziķi: Latvijas Nacionālās operas un baleta
trombonu grupa - Vairis Nartišs
(trombons,
subkontrabastrompete), Artūrs Hrustaļovs (trombons),
Māris Zondaks (bastrombons), Kaspars Šmits (tuba). Ieeja bezmaksas.
Koncertu atbalsta biedrība „SAVI”
un Balvu Mūzikas skola.
1.jūnijā plkst.10.00 pirmsskolas
vecuma bērnu pasākums „Krāsainā
pasaule” Balvu pilsētas Lāča dārzā.
2.jūnijā plkst.10.00 Seminārs
„Vietējie
pārtikas
produkti
gastronomiskajā
tūrismā”
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā (Balvi, Vidzemes iela 2b,
konferenču zālē). Semināra tēmas:
Vietējo pārtikas produktu un
gastronomiskā tūrisma jēdziens,
būtība, nozīme; Vietējās jeb lokālās
pārtikas tendences pasaulē un
Eiropā; Vietējo pārtikas produktu
piedāvājums Latgalē; Pārtikas
mājražotāja vieta un iespējas
tirgū (tūrisms; iknedēļas tirdziņi;
viesu mājas un mītnes; „klubiņi”;
kulinārie ceļojumi; sabiedriskā
ēdināšana u.tml.).
Lektore Mg.soc.sc. Inese Silicka
(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).
4.jūnijā plkst.11.00 Brīvdabas
sezonas atklāšanas diena „Pasmaidi vasarai!” Balvu pilsētas parkā.
Radošās darbnīcas, spēles, atrakcijas visas dienas garumā un plkst.
15:00 koncerts „Kā vasaru iesāksi, tā
pavadīsi!”. Plkst. 22:00 zaļumballe
Balvu pilsētas parkā kopā ar Daini
Skuteli. Ieejas maksa uz balli EUR
3,00.

11.jūnijā plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš Balvos, laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
14.jūnijā
Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas 75.
gadadienas
pasākums
„Mirklis
klusuma
piemiņai”
pie
pieminekļa
Abrenes
apriņķa
komunistiskā režīma represētajiem
iedzīvotājiem.
23.jūnijā Zāļu dienas pasākumi
Balvu pilsētas parkā „Lai ir labi, kur
ir labi, līgot labi Balvos ir!”. Ieeja bez
maksas.
Bērzkalnes pagasts
4.jūnijā plkst. 19:00 Sezonas
atklāšanas pasākums Bērzkalnes
pagasta estrādē. Plkst.21:00 Balle
kopā ar Ralfu no Medņevas.
23.jūnijā plkst.21:00 Līgo
svētki Bērzkalnes estrādē kopā ar
DJ Ingars.
Kubulu pagasts
4.jūnijā plkst.12:00 Bērnības
svētki Kubulu pagasta mazuļiem,
kas dzimuši 2011. gadā. Pieteikšanās
pagasta pārvaldē.
7.jūnijā plkst.18:00 Kubulu
pagasta pašdarbnieku koncerts
„Vasaru sagaidot” Kubulu kultūras
namā. Piedalās Balvu KAC bērnu
deju kolektīvs „Balvu vilciņš”.
14.jūnijā
plkst.10:30
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņai veltīts pasākums Kubulu
pagasta Balvu Stacijā.
Tilžas pagasts
5.jūnijā plkst.13:00 Pasākums
visai ģimenei „Prieka dzirkstelīte”
Tilžas Kultūras namā.

Kā vasaru iesāksi, tā pavadīsi!
Ir sens ticējums par to, ka vasara
obligāti jāiesāk ar smaidu! Tieši
tāpēc Balvu Kultūras un atpūtas
centrs aicina apmeklēt Brīvdabas
sezonas atklāšanas dienu „Pasmaidi vasarai!”, kas norisināsies 2016.
gada 4. jūnijā Balvu parkā.
Šajā dienā ikviens atradīs sev
tīkamu nodarbi. Plkst. 11:00 tiks
atklāta Smaidu siena „Balvenieši
smaida vasarai”, kura būs veidota
no bildēm, ko iesūtījuši Balvu
iedzīvotāji. Visās bildēs, protams, būs redzams smaids. No
plkst. 11:00 līdz 14:30 visā parka
teritorijā norisināsies tādas radošās
un aktīvās nodarbes kā dženga,
atstāj pirkstu nospiedumu „Es šeit
biju”, „Izkrāso parku”, līdzi ņemot
savas otas. Būs boulings un uzdevums „Atrodi līdzīgo”. Visus aktīvā
dzīvesveida piekritējus aicinām
no plkst. 11:30 līdz 13:00 uz āra
vingrošanu, ko vadīs Iluta Balul
e,
bet par aktīvu noskaņojumu
parūpēsies
Briežuciema
ielu
vingrotāju komanda „Extreme”,
kas atklās šo āra treniņu. Turpinot
aktīvās nodarbes, plkst. 12:00 sporta laukumā pie muižas tiks pulcināti
visi tie, kurus interesē nūjošana, jo
tur Vijas Lancmanes vadībā notiks
nūjošanas nodarbība. Līdzi noteikti
jāņem savas nūjas! Radošajiem
Balvu iedzīvotājiem no plkst. 11:00
līdz 14:00 tiks dota unikāla iespēja
izmēģināt savas prasmes zīmējot
Spray art tehnikā. Šādā tehnikā
zīmē tikai nedaudzi mākslinieki
Latvijā, un Tatjana Ābeltiņa ir viena
no tiem. Viņa arī vadīs šo nepa
rasto radošo darbnīcu. Savukārt
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

visas māmiņas un tēvi ir aicināti
piedalīties ikgadējā ratu pastaigā.
Pulcēšanās lielajai pastaigai būs
plkst. 13:30 pie strūklakas „Balvu
ūdensroze”. Košākajiem ratiņiem

Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Euharistiskie
brīnumi pasaulē” un Dinas Ābeles
izstāde “Tuvāk būt”.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta
mūsu novadniekam - ģenerālim
Valdim
Matīsam,
izstāde
“Gleznotājam Jānim Ūdrim 110”,
kā arī piecās muzeja ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
“Virtuāla pastaiga pa pagājušā
gadsimta avīzēm un žurnāliem”,
skatāma LNB ceļojošā izstāde „LR
Pilsoņu Kongresam – 25“, kā arī Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo
darbu izstāde “30 PUTNI”.
- Kubulu pagasta Kultūras
namā skatāma fotoizstāde "Es un
deja" un izstāde "No deju kolektīva
"Cielaviņa" pūralādes".
Briežuciema
pagasta
bibliotēkā skatāma Līnas Pundures
darināto rotaļlietu izstāde.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Muzikāla
glezniecība”.
- Krišjāņu Tautas namā skatāma
Daces Teilānes fotogrāfiju izstāde
“No putna lidojuma”.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Vladislava Paura
izstāde “Latgales akvarelis”.
- Tilžas pagasta Kultūras namā
skatāma
gleznošanas
studijas
“Olīves” darbinieču darbu izstāde.
- 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.

būs īpašas balvas. Visu dienu darbosies sajūtu taka, fotostends „Pasmaidi Vasarai”, piepūšamās un citas
atrakcijas.
Kad aktīvā diena būs aizvadīta,
visi interesenti tiek aicināti uz jauku
koncertu „Kā vasaru iesāksi, tā

Balvu novada skolu izlaidumi
• Balvu Valsts ģimnāzijā:
11. jūnijā plkst. 19:00 9. klases izlaidums;
4. jūnijā plkst. 19:00 12. klases
izlaidums.
• Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā vidusskolā:
10. jūnijā plkst. 19:00 9. klases
izlaidums;
17. jūnijā plkst. 19:00 12. klases
izlaidums;
10. jūnijā plkst. 13:00 vakarskolas
9. un 12. klases izlaidums.
• Bērzpils vidusskolā:
11. jūnijā plkst. 19:00 9. klases izlaidums;
4. jūnijā plkst. 19:00 12. klases
izlaidums.
• Tilžas vidusskolā:
11. jūnijā plkst. 19:00 9. klases
izlaidums;
18. jūnijā plkst. 19:00 12. klases
izlaidums.
• Bērzpils vidusskolas Krišjāņu
filiālē:
10. jūnijā plkst. 16:00 9. klases

izlaidums.
• Briežuciema pamatskolā:
17. jūnijā plkst. 18:00 9. klases
izlaidums.
• Stacijas pamatskolā:
10. jūnijā plkst. 19:00 9. klases
izlaidums.
• Tilžas internātpamatskolā:
8. jūnijā plkst. 13:00 9. klases izlaidums.
• Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts
tehnikums” Balvu Teritoriālā
struktūrvienībā:
27. jūnijā plkst. 18:00 12. klases
izlaidums.
• Balvu
pamatskolas
mazākumtautību
izglītības
prog
rammas
9.
klases
izlaidums: 10. jūnijā plkst.
18:00.
Balvu Mākslas skolas izlaidums notiks 3. jūnijā plkst. 19:00 Balvu Novada muzeja konferenču zālē, bet
Balvu Sporta skolā 14. jūnijā plkst.
16:00.

pavadīsi!”, kas sāksies plkst. 15:00.
Koncertā uzstāsies jauniešu vokālā
studija, Zumbas deju grupa, deju
studija „Terpsihora”, „Balvu Vilciņš”,
„Rika”, „Nebēda”, „Di-dancer”,
Dagmāra Laicāne, „Atvasara”. Apbalvosim arī košākos ratiņus. Nāc

un piedalies, jo visas aktivitātes
ir bezmaksas! Savukārt visus
jautrās mūzikas cienītājus priecēs
zaļumballe kopā ar Daini Skuteli.
Ieejas maksa ballē EUR 3,00.
Nesēdi mājās, nāc un baudi
vasaru!

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”
BALVU SLIMNĪCA AR ŠĪ GADA JŪNIJU PACIENTIEM PIEDĀVĀS SERTIFICĒTA
REHABILITALOGA KONSULTĀCIJAS.
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Ārija

Akmentiņa AR ŠĪ GADA JŪNIJU KONSULTĒS

STACIONĀRA PACIENTUS, KĀ ARĪ AMBULATORI.

Konsultēs pacientus pēc traumām, dažādām locītavu un mugurkaula operācijām, ieilgušām muguras un/vai
locītavu sāpēm, stājas traucējumiem, pēc smadzeņu asinsrites traucējumiem (insulta) u.c., arī zīdaiņus. Tiks
novērtēts pacienta rehabilitācijas potenciāls, izvirzīti rehabilitācijas mērķi, izstrādāts individuālās rehabilitācijas
plāns: (piem., fizioterapeita nodarbības, fizikālās procedūras, masāžas u.c. )
Pieteikties uz fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta Ā.Akmentiņas konsultācijām
VAR ZVANOT UZ BALVU SLIMNĪCAS
POLIKLĪNIKAS REĢISTRATŪRU BALVOS PA TĀLRUNI 64507001.
Pirmā ambulatoro pacientu pieņemšana 2016.gada 9.jūnijā, Balvos


Lai saņemtu valsts apmaksātos pakalpojumus, nepieciešams nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista,
kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Saņemot SIA”Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” pakalpojumus, iespējams izmantot arī veselības
apdrošināšanas polises. Ir spēkā sadarbības līgumi ar vadošajām un uzticamākajām apdrošināšanas
sabiedrībām:

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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