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Pasniegtas Jauniešu gada balvas 2016
Šī gada 3. februāra vakarā tika
aizvadīta jau piektā Jauniešu gada
balvas ceremonija Balvu novadā.
Šo pasākumu organizē Balvu
Bērnu un jauniešu centrs (BBJC),
dodot iespēju ikvienam pateikt
paldies jauniešiem, kuri aizvadītajā
gadā ir bijuši aktīvi, radoši un
spodrinājuši Balvu novada tēlu
ārpus tā robežām.
Šajā gadā tika piedāvātas pie
cas nominācijas divās vecuma
grupās no 13 līdz 17 gadiem un no
18 līdz 25 gadu vecumam.
Šogad galvenās balvas tika
pasniegtas 9 jauniešiem un /vai
jauniešu grupām. Apbalvošana
sākās ar nominantu „Gada
brīvprātīgais 2016” godināšanu,
kur abās vecuma grupās bija pie
teikti četri jaunieši - Alīna Logina,
Agnese Nikandrova un Elvis Ga
rais, un Edgars Rižais. Jaunieši ir
paveikuši daudz darbu un guvuši
pirmo darba pieredzi organizējot
pasākumus, strādājot komandā
ar
pašvaldības
speciālistiem.
Katra jaunieša ieguldījums ir
nenovērtējams, un viņu ieguvums,
esot brīvprātīgajam, dubultā liels.
Žūrija lēma, ka galvenā balva tiek
piešķirta Alīnai Loginai un Edgaram
Rižajam.
Tāpat balvas tika sadalītas
nominācijās „Gada jaunietis vai
jauniešu grupa mākslā 2016”,
„Gada jauniešu balsts 2016”, „Gada
jaunietis skolā vai pagastā 2016” un
„Gada jauniešu organizācija 2016”.
Pasākuma noslēgumā žūrija

Vecākajā
grupā
nominācijā
„Gada jaunietis skolā vai pagastā
2016” tika pieteiktas divas jaunie
tes – Viktorija Beļikova no Balvu
Valsts ģimnāzijas un Alise Ločmele
no Tilžas vidusskolas, kuras ir
mērķtiecīgas un savās skolās ir
sasniegušas augstus ārpusstundu
darba rādītājus. Meitenes ir unikālas
un drosmīgas personības, ar kurām
lepojas viņu skolas kolektīvi un ne
tikai. Nominācijas galveno balvu
ieguva Viktorija Beļikova (foto pirmā
no kreisās).

pasniedza arī divas simpātiju bal
vas, kuras šajā gadā aizceļoja līdzi
Alisei Barbaniškai (vecuma grupa
līdz 17 gadu vecumam) un Alisei
Ločmelei (vecuma grupā līdz 25
gadiem).
Pasākuma noskaņojumu vei
doja populārais mūziķis Miks
Dukurs, kurš pārsteidza klātesošos
nevienu vien reizi.

3. (161.) numurs
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra informē
Sabiedrībai sniegto pakalpoju
mu kvalitātes uzlabošanas nolūkos
un, lai mazinātu būtiskus riskus
klientu apkalpošanas procesā,
atbilstoši kvalitātes prasībām,
no 2017.gada 1.marta visos Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras
birojos, bet no 2017.gada 3.jūlija arī
ārpus biroja sniegtajiem pakalpo
jumiem varēs norēķināties TIKAI
ar bezskaidras naudas maksājumu
(bankas karti, internetbankas
maksājumu, rēķinu).
Neskaidrību gadījumā vai
pirms pakalpojuma saņemšanas
skatīt http://www.vtua.gov.lv/ vai
jautāt tuvākajā Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras birojā.

Paziņojums!
Nominācijā „Gada jaunietis vai jauniešu grupa mākslā 2016” jaunākajā vecuma grupā galveno balvu ieguva deju grupa „Di-Dancers Crew” (skolotāja
Dita Nipere).

Īpaša nozīme Jauniešu gada balvas pasākumā ir nominācijai „Gada
jauniešu balsts 2016”, kas būtībā ir
simbolisks paldies tiem, kas nesavtīgi
darbojas jebkurā jomā, kas ir saistīta
ar jauniešiem, veicinot to izaugsmi
un sasniegumus. Šajā gadā jauniešu
un līdzcilvēku atzinīgo novērtējumu
saņēma Ingus Zaharāns (foto), kas ir
četru dažādu vecuma grupu futbola
treneris. Pieteicēji bija jauno futbolistu atbalstītāji un Kintija Pušpure.
Tāpat balvu šajā nominācijā
saņēma arī Guntis Liepiņš, JIC
Jaunsardzes departamenta 2.novada daļas jaunsargu instruktors,
seržants, kas ilgus gadus tur rūpi
par jauniešiem, kas savu dzīves ceļu
saista ar jaunsardzi.

Vecāko jauniešu grupā galveno
balvu nominācijā „Gada jaunietis
vai jauniešu grupa mākslā 2016”
saņēma muzikālā apvienība „Alu
cilvēki” (foto - pārstāvji no gupas),
kas savu balvu ir nopelnījuši godam.
Abās vecuma grupās bija trīs nominanti: Alise Barbaniška (pieteica
audzinātāja Sintija Heninga), BBJC
deju grupa „Di- Dancers Crew” (pie
teica studijas Di-dancers vadītāja
Dita Nipere) un grupa „Alu cilvēki”
(pieteica Rita Bukša). Jauniešu
panākumi savās jomās sniedzas tālu
ārpus Balvu novada un pat ārpus
Latvijas. Tas pierāda to, ka jaunieši
ir radoši un drosmīgi, parādot savu
talantu pasaulei.

Šī gada 18.februārī plkst.10.00
Balvu muižā notiks dārzkopības
biedrības „Verpuļeva” biedru kop
sapulce.
Lūgums biedriem norēķināties
par pagājušo gadu.

Izsludināts fotokonkurss
Lai kuplinātu Latvijas Repub
likas simtgades svētkus, Daugavpils
tautas fotostudija „Ezerzeme-F”
kopā ar Latgales fotogrāfu biedrību
iecerējusi savākt foto materiālu un
izdot grāmatu, kura atspoguļotu
visu Latgales novadu ainavu dabas
skaistumu dažādos gadalaikos.
Fotokonkursa nolikums atro
dams www.balvi.lv.

Žetonu vakari

Nominācijai „Gada jaunietis skolā vai pagastā 2016” jaunākajā vecuma
grupā tika nominēti 4 jaunieši – Artis Duļbinskis, Matīss Rižais, Samanta
Šubrovska, Alise Žeikare. Izvērtēšanas posms nebija viegls, jo jaunieši skolā
un savā novadā ir aktīvi, bet žūrijas simpātijas ieguva Samanta Šubrovska
(centrā) no Briežuciema.

Īsts pārsteigums ir Briežuciema jauniešu neformālā apvienība - ielu
vingrotāju grupa „Extreme”, kura iepriekšējā gadā ir uzstājusies 30 reizes,
tādejādi popularizējot ne tikai savu darbību, veselīgu dzīvesveidu, bet arī
spodrinot Briežuciema un Balvu novada tēlu. Viena no pēdējām uzstāšanās
reizēm jauniešiem bija Kārsavas novada Jauniešu gada balvas pasniegšanas
ceremonijā. Jaunieši saņēma gada balvu nominācijā „Gada jauniešu
organizācija 2016”. Tāpat šie jaunieši ar lielu balsu pārsvaru uzvarēja
Jauniešu gada balvas nominantu publiskajā balsojumā sociālajā tīklā facebook.com.
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Balvu Valsts ģimnāzijā 18.februārī plkst.18.00;
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā vidusskolā –
24.februārī plkst. 19.00.

Izmaiņas VID darba laikā
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) vērš uzmanību, ka ar 2017.
gada 1. februāri ir mainīta klātienes
apkalpošanas kārtība VID klientu
apkalpošanas centros. Turpmāk
ārpus Rīgas klienti klātienē tiks
apkalpoti trīs dienas nedēļā,
savukārt pārējā laikā tiks veikta
iesniegto dokumentu izskatīšana
un apstrāde, kā arī citi ar nodokļu
administrēšanu saistīti pienākumi,
tādējādi
paātrinot
iesniegto
deklarāciju apstrādi.
Šāds lēmums pieņemts, rūpīgi
izvērtējot klientu apkalpošanas
centru noslodzi un klientu plūsmu,
kas ir būtiski samazinājusies.
Otrs noteicošais faktors ir tas,
ka ievērojami resursi ir ieguldīti
tieši VID informācijas tehnoloģiju
attīstībā, kā rezultātā daudzi pro
cesi ir automatizēti un praktiski
visi pakalpojumi iedzīvotājiem
pieejami attālināti, izmantojot VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu
(EDS), tādējādi būtiski samazinot
nepieciešamību apmeklēt VID
klātienē.
Turpmāk visos VID klientu
apkalpošanas centros ārpus Rīgas
klienti klātienē tiks apkalpoti trīs
dienas nedēļā: pirmdien no 9.00
līdz 18.00, otrdien un ceturtdien
no 9.00 līdz 17.00.
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Domes sēde
Šī gada 9.februārī notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 14 deputāti
- Andris Kazinovskis, Sarmīte
Cunska, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Aigars Pušpurs, Pēteris
Kalniņš, Vilnis Dzenis, Valdis
Zeltkalns, Svetlana Pavlovska, Ju
ris Boldāns, Ēriks Ločmelis, Arvīds
Raciborskis, Tatjana Aleksejeva,
Ināra Nikuļina. Sēdē tika izskatīti
kopumā 49 jautājumi.
Par nekustamo īpašumu
Sēdē lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „Āpšu
mājas” Kubulu pagastā zemes
vienību un pievienot nekustama
jam īpašumam „Zvirbuļi”, Kubulu
pagasts.
Deputāti pieņēma vairākus
lēmumus par zemes nomu
privātpersonām un juridiskām
personām Lazdulejas, Balvu
pagastos un Balvu pilsētā, kā
arī par zemes nomas līguma
pagarināšanu ar personu Balvu
pilsētā un par zemes nomas
līguma izbeigšanu Tilžas pagastā.
Tāpat deputāti lēma par
nekustamo
īpašumu
sadali
Bērzpils, Vectilžas, Balvu, Tilžas
un Vīksnas pagastos.
Tika lemts precizēt platību
privātpersonai
piederošajām
zemes vienībām, kas ietilpst
nekustamajā īpašumā „Tūmiņi”
Bērzpils pagastā.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.gada
13.oktobra lēmumā „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
„Birzēni” Balvu novada Kubulu
pagastā” (sēdes protokols Nr.13,
23.§), izsakot lēmuma 3.punktu
jaunā redakcijā.
Deputāti lēma apstiprināt iz
soles rezultātus nedzīvojamai tel
pai - garāžai Nr.19 Ezera ielā 37B,
Balvos, nosakot par uzvarētāju
personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu 0,76 EUR/m2
mēnesī bez PVN, un iznomāt
minēto garāžu uz 3 gadiem
automašīnas novietošanai par
izsolē nosolīto augstāko nomas
maksu.
Tāpat sēdē lēma slēgt no
mas līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Daugavpils
ielā 72, Balvos, iznomāšanu ēkas
(garāžas Nr.131, Daugavpils ielā
74A, Balvos) uzturēšanai, zemes
nomas līgumu lēma slēgt uz 10
gadiem par nomas maksu EUR
10,15 ar PVN gadā.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Kadiķīši”
Bērzkalnes pagastā, 9, 77 ha
kopplatībā, zemes vienību 3,91
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu „Pīlādži”.
Atdalītajai
zemes
vienībai
tika lemts saglabāt zemes
izmantošanas mērķi 0101 - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Par īpašumu atsavināšanu
Nekustamajam
īpašumam
Krišjāņu pagastā, kas sastāv no
zemes vienības 0,6714 ha platībā
un būves – bērnudārza, tika lemts

piešķirt nosaukumu „Zvaniņš” un
šo īpašumu nodot atsavināšanai.
Tika
lemts
nodot
atsavināšanai
nekustamo
īpašumu - dzīvokli „Mežābele-1”,
Naudaskalns, Balvu pagasts,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
43,5 m2 platībā un kopīpašuma
435/5209 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļu mājas, zemes
un palīgēkas.
Sēdē
lēma
nodot
atsavināšanai
arī
vienista
bas dzīvokli Nr.16, Raiņa ielā
48A, Balvos, ar kopējo platību
26,40 m2, uzdot Saimnieciska
jai nodaļai veikt nepieciešamās
darbības, lai ierakstītu minēto
dzīvokli zemesgrāmatā un pasūtīt
tirgus vērtības noteikšanas lietu,
piesaistot sertificētu vērtētāju un
izstrādāt izsoles noteikumus.
Tāpat deputāti nolēma atdalīt
no Balvu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes īpašuma zemes
vienību 6,3 ha platībā, noteikt iz
veidotajai zemes vienībai zemes
lietošanas mērķi: 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, atzīt
izveidoto zemes vienību par Bal
vu novada pašvaldībai piekrītošu
starpgabalu, no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu „Ozolsa
las mežs”, nodot atsavināšanai
zemes gabalu - starpgabalu
„Ozolsalas mežs”, Balvu pagastā,
6,3 ha platībā.
Deputāti
lēma
atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
par 30%, atklātā mutiskā izsolē,
kustamo mantu – augošos
kokus un krūmus nekustama
jos īpašumos Partizānu ielā 5B,
Balvos, zemes vienībā ar kopējo
platību 27259 m2 un Krasta ielā
8, Balvi, zemes vienībā ar kopējo
platību 4686 m2, izcērtamās kok
snes apjoms 148,55 m3, kā arī
apstiprināt kustamās mantas augošo koku un krūmu nosacīto
cenu EUR 795 (septiņi simti
deviņdesmit pieci euro).
Par darba plānu
Tika apstiprināts Balvu no
vada
pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma centrs” darba plāns 2017.
gadam.
Par funkciju deleģēšanu
Sēdē lēma deleģēt Balvu
novada pašvaldības Bērzkalnes
pagasta pārvaldes nodokļu admi
nistratorei V. Kudrjavcevai veikt
Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus, kas saistās
ar līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas
vai sodīšanas funkciju izpildi,
attiecībā uz A.Salenieku.
Par grozījumiem nolikumos
Domes sēdē nolēma izdarīt
ar Balvu novada Domes 2009.
gada 16.jūlija lēmumu (pro
tokols Nr.5, 8.§) apstiprinātajos
Balvu novada iestāžu - „Balvu
pagasta pārvalde”, „Bērzkalnes
pagasta pārvalde”, „Bērzpils pa
gasta pārvalde”, „Briežuciema
pagasta pārvalde”, „Kubulu pa
gasta pārvalde”, „Krišjāņu pa
gasta pārvalde”, „Lazdulejas
pagasta pārvalde”, „Tilžas pa
gasta pārvalde”, „Vectilžas pa
gasta pārvalde”, „Vīksnas pagasta

pārvalde”, nolikumos grozījumu,
8.6. apakšpunktā svītrojot vārdus
„uz Domes pilnvarojuma pama
ta”.
Par parādu saistību atmaksu
Sēdē nolēma atzīt Balvu no
vada pašvaldības parādu EUR
938,70 apmērā pašvaldības
aģentūrai „SAN-TEX” par Balvu
novada pašvaldības dzīvokļu
mirušo īrnieku parādiem un
veikt norēķinus ar PA „SAN-TEX”
par pašvaldības parādu EUR
938,70 apmērā no Balvu novada
pašvaldības 2017.gada budžeta
vispārējiem ieņēmumiem.
Par dalības maksām
Deputāti
lēma
noteikt
dalības maksu starpnovadu deju
kolektīvu skatē Baltinavas, Rugāju
un Viļakas novadu kolektīviem EUR 10,00 no katra kolektīva.
Tāpat dalības maksa tika
noteikta skolēnu skatuves ru
nas un mazās formas uzvedu
mu konkursā: individuālajam
dalībniekam – EUR 2,00; kolektīva
(līdz 6 dalībniekiem) dalībniekam
– EUR 2,00; kolektīvam (7 un
vairāk dalībnieki) - EUR 10,00.
Dalības maksa nav attiecināma uz
dalībniekiem no Balvu novada.
Par
savstarpējiem
norēķiniem
Tika apstiprināta Balvu no
vada pašvaldības izglītības iestāžu
izdevumu
tāme
pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pa
kalpojumiem 2017.gadā.
Par pakalpojuma maksu
Deputāti lēma noteikt maksu
par Balvu novada pašvaldības
iestādes „Pansionāts „Balvi””
sniegtajiem sociālās aprūpes pa
kalpojumiem saskaņā ar sociālās
aprūpes iestādes izdevumiem
EUR 463,01 vienai personai
mēnesī.
Personām, kas deklarējušas
dzīves vietu Balvu novada
teritorijā, tika noteikta maksa EUR
380,00 vienai personai mēnesī.
Personām, kas deklarējušas
dzīves vietu Rugāju novada, Bal
tinavas novada un Viļakas novada
teritorijā un uzņemtas pansionātā
laika periodā no 2006.gada
15.novembra līdz 2010.gada
1.martam, maksa noteikta EUR
380,00 vienai personai mēnesī.
Citos novados deklarētajām
personām, kuru attiecīgā no
vada pašvaldība ir pieņēmusi
lēmumu
par
pakalpojuma
nepieciešamību,
par
Balvu
novada pašvaldības iestādes
„Pansionāts „Balvi”” pakalpo
juma „Grupu dzīvoklis” sniegta
jiem sociālās aprūpes pakalpoju
miem saskaņā ar sociālās aprūpes
iestādes izdevumiem EUR 225,82
vienai personai mēnesī.
Par aizņēmumu
Domes sēdē tika nolemts lūgt
Pašvaldību aizņēmuma un galvo
jumu kontroles un pārraudzības
padomei
atļauju
2017.gadā
Balvu
novada
pašvaldībai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
EUR 31 580,19 uz 5 gadiem no
Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi aizņēmumam
–
„Eiropas
Savienības
Ei
ropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (EL
FLA) Latvijas Lauku attīstības

programmas
2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2.
„Vietas
potenciāla
attīstības iniciatīvas” finansētā
projekta „Kultūrvēsturiskā man
tojuma infrastruktūras – kapsētu
labiekārtošana””
realizēšanai.
Projekts tiks realizēts visās Balvu
novada pagastu kapsētās.
Par grozījumiem noteikumos
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada pašvaldības 2012.
gada
12.aprīļa
noteikumos
Nr.2/2012 „Deputāta darbības
apstākļu nodrošināšanas kārtība
Balvu novada pašvaldībā”.
Par pilnvarojumu
Tika lemts pilnvarot Balvu
novada pašvaldības iedzīvotāju
reģistrēšanas speciālisti izskatīt
dzīvesvietas
deklarēšanas
jautājumus un pieņemt ar tiem
saistītus lēmumus; pilnvarot Bal
vu novada pašvaldības Vispārējās
un juridiskās nodaļas vadītāju
izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas
jautājumus un pieņemt ar tiem
saistītus lēmumus Balvu no
vada pašvaldības iedzīvotāju
reģistrēšanas
speciālistes
prombūtnes laikā; pilnvarot Balvu
novada pašvaldības juriskonsultu
izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas
jautājumus un pieņemt ar tiem
saistītus lēmumus Balvu no
vada pašvaldības iedzīvotāju
reģistrēšanas
speciālistes
un Vispārējās un juridiskās
nodaļas vadītājas prombūtnes
laikā. Iedzīvotāju reģistrēšanas
speciālista
kompetencē
ir
nodrošināt
iedzīvotāju
dzīvesvietas
deklarēšanu,
deklarējamo ziņu apjoma uzskai

ti, informācijas sniegšanu par
personas dzīvesvietu, ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu,
saraksti
ar
ieinteresētajām
personām, ievērojot Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma prasības,
tajā noteikto kārtību un termiņus.
Par amatu savienošanu
Sēdē
lēma
atļaut
R.Krūmiņai savienot Balvu no
vada pašvaldības Bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatu ar Balvu no
vada pašvaldības Administratīvās
komisijas locekļa amatu, kā
arī
Administratīvās
komisi
jas locekļa amatu ar biedrības
„Latvijas Bāriņtiesas darbinieku
asociācijas” Ētikas komisijas
priekšsēdētāja amatu.
Tāpat tika lemts atļaut T. Alek
sejevai savienot Balvu novada
pašvaldības Pirmpirkuma tiesību
izvērtēšanas komisijas locekļa
un Īpašumu privatizācijas un
atsavināšanas komisijas locekļa
amatu ar Balvu novada Domes
deputāta un SIA „Balvu un Gul
benes slimnīcu apvienība” Bērnu
slimību nodaļas vecākās māsas
amatu.
Par atvaļinājumu
Sēdē lēma piešķirt Balvu
novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājam Andrim Ka
zinovskim ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma 2 kalendāra nedēļas
no 2017.gada 20.februāra līdz
5.martam par nostrādāto laika
periodu no 2016.gada 1.jūlija līdz
2017.gada 30.jūnijam un izmaksāt
atvaļinājuma pabalstu.
Sīkāk ar Balvu novada
Domes lēmumiem var iepazīties
www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi.

Atlikts jautājums par Briežuciema
skolas slēgšanu

Sakarā ar mazo skolēnu skaitu
Briežuciema pamatskolā, kur uz
2016.gada 1.septembri reģistrēti
23 izglītojamie, un provizoriska
jiem datiem par izglītojamo skaitu
nākotnē, Balvu novada domes
deputāti, Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadība jau ilgu
laiku sprieda par minētās sko
las slēgšanu, tomēr domes sēdē,
uzklausot deputātu viedokļus
un diskutējot, tika lemts atlikt
jautājumu par skolas likvidāciju.
Lai nesasteigtu šī nopietnā
lēmuma pieņemšanu, atkārtoti
tiks rīkota tikšanās ar deputātiem,
skolas darbiniekiem, skolēnu
vecākiem un speciālistiem.
Iepriekšējās tikšanās laikā,
kad
Balvu
novada
domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Cunska un Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja
Nora Apīne 2017.gada 13.janvārī
Briežuciema pamatskolā tikās ar
pagasta vadību, skolas personālu
un vecāku pārstāvjiem, lai
informētu un pārrunātu jautājumus
saistībā ar Briežuciema pamatsko
las likvidāciju, tika apsvērti dažādi
varianti. Viens no tiem – piev
ienot skolu Tilžas vidusskolai, kas
atrodas aptuveni 20 km attālumā
no Briežuciema, vai citai no
vada izglītības iestādei, tomēr
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skaidrs, ka tas nebūtu ekonomiski
izdevīgi, jo vecāki atklāja, ka skolas
slēgšanas gadījumā lielākā daļa
izglītojamo mācības turpinātu Bal
tinavas vidusskolā, kas atrodas 4
km attālumā no Briežuciema pa
matskolas.
Izglītības iestādē strādā 14
pedagogi un 9 tehniskie dar
binieki. Pedagogu, darbinieku
atalgojums un infrastruktūras
uzturēšana tiek finansēta no valsts
un pašvaldības līdzekļiem. Viena
izglītojamā izmaksas Briežuciema
pamatskolā 2015./2016.mācību
gadā bija EUR 111,94, bet
2016./2017. mācību gadā - EUR
179,81. Pēc normēto bērnu skaita
Briežuciema pamatskolā mācību
programmu īstenošanai no valsts
mērķdotācijas tiek finansētas
3,15 pedagoģiskās likmes, bet, lai
nodrošinātu mācību programmu
apguvi, papildus tiek finansētas
2,4 pedagoģiskās likmes, kas
tiek iegūtas, pārdalot valsts
mērķdotācijas finansējumu starp
Balvu novada vispārējās izglītības
iestādēm.
2016./2017.mācību
gadā Briežuciema pamatskolai
papildus nepieciešami EUR 24
000.
Šajā mācību gadā Briežuciema
pamatskolas 9.klasi beigs 4
izglītojamie.
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Sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods
Tuvojas
vēlēšanas,
kas
nozīmē, ka drīzumā medijos
parādīsies ar vien vairāk par
tiju reklāmu. Priekšvēlēšanu
aģitācijas likumā ir noteikts, ka
priekšvēlēšanu aģitācijas periods
ir 120 dienas pirms vēlēšanām
līdz vēlēšanu dienai. Tas nozīmē,
ka no šā gada 3.februāra līdz
vēlēšanu dienai priekšvēlēšanu
aģitācijas veikšanai, aģitācijas
materiālu izvietošanai televīzijā,
radio,
preses
izdevumos,
internetā un publiskās vietās ir
noteikti dažādi ierobežojumi
un noteikta kārtība, kādā
priekšvēlēšanu
aģitācija
ir
iespējama.
Priekšvēlēšanu
aģitācija
ir kādas politiskās partijas,
politisko partiju apvienības,
vēlētāju apvienības vai arī kāda
deputāta kandidāta reklamēšana
plašsaziņas līdzekļos vai citādā
veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu
aicinājumu balsot par vai pret
kādu politisko partiju, politisko
partiju
apvienību,
vēlētāju
apvienību vai arī deputāta
kandidātu. Aģitācijas veicējs ir
politiskā partija, politisko partiju
apvienība, vēlētāju apvienība,
deputāta kandidāts un nesaistītā
persona, kas veic priekšvēlēšanu
aģitāciju.
Ar likumu ir aizliegta slēptā
priekšvēlēšanu
aģitācija
aģitācija, par kuru saņemta sa
maksa un kuras apmaksātājs
(atlīdzības devējs) pretēji šā li
kuma noteikumiem nav norādīts.
Slēptajai priekšvēlēšanu aģitācijai

iztērētie līdzekļi tiek ieskaitīti
aģitācijas veicēja priekšvēlēšanu
izdevumos.
Aizliegumi
Priekšvēlēšanu
aģitācijas
materiālu izvietošana vēlēšanu
dienā, kā arī dienu pirms
vēlēšanu dienas ir aizliegta:
• elektroniskā
plašsaziņas
līdzekļa radio programmās un
raidījumos;
• publiskās lietošanas ārtelpās
un iekštelpās;
• preses izdevumos;
• aģitācijas kā maksas pakalpo
juma veikšana publisko elek
tronisko sakaru tīklos, tai skaitā
internetā (neattiecas uz partiju
mājaslapām internetā);
• valsts un atvasinātu pub
lisku personu institūcijās un
kapitālsabiedrībās, kurās val
stij vai atvasinātām publiskām
personām pieder vairāk nekā 50
procenti kapitāla daļu (akciju).
30 dienas pirms vēlēšanām un
vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu
aģitācijas izvietošana televīzijā ir
aizliegta.
Valsts un atvasinātu pub
lisku personu institūcijām, kā
arī kapitālsabiedrībām, kurās
valstij vai atvasinātai publiskai
personai pieder vairāk nekā 50
procenti kapitāla daļu (akciju), ir
aizliegts radīt priekšrocības vai
ierobežojumus kādam aģitācijas
veicējam
priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanā
publiskās vietās.
Ēku telpās, kurās atrodas valsts
un atvasinātu publisku personu

institūcijas un kapitālsabiedrības,
kurās valstij vai atvasinātām
publiskām personām pieder
vairāk nekā 50 procenti kapitāla
daļu (akciju), kā arī šādu ēku
koplietošanas telpās aizliegts iz
vietot un izplatīt priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālus.
Priekšvēlēšanu
aģitācijas
materiālu izvietošanai publiskās
lietošanas ārtelpās aizliegts iz
mantot:
• valsts un pašvaldību iestāžu
ēkas;
• baznīcu ēkas un lūgšanu na
mus;
• autoostu, dzelzceļa staciju, li
dostu un pasažieru ostu ēkas;
• valsts nozīmes arhitektūras
un mākslas pieminekļus;
• ēkas, kas pieder valsts
un
atvasinātu
publisku
personu
institūcijām
un
kapitālsabiedrībām.
Priekšvēlēšanu
izdevumu
apmēri partijām, kādus drīkst
izlie
tot
2017.gada
3.jūnija
Pašvaldību
vēlēšanām,
ir
aprēķināti un publicēti KNAB
mājas lapā: https://www.knab.
gov.lv/upload/partijam_un_
kandidatiem/inf.paz._limiti_
prieksveles_izdev.pdf.
Pašvaldību vēlēšanu kārtība
noteikta Republikas pilsētas
domes un novada domes
vēlēšanu
likumā,
Vēlētāju
reģistra likumā un Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likumā.
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Projekts „Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu
labiekārtošana”
2017.gada 27.janvārī Lauku at
balsta dienesta Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde pieņēma lēmumu
par projekta iesnieguma Nr.
16-07-AL19-A019.2201-000005
„Kultūrvēsturiskā
mantoju
ma infrastruktūras – kapsētu
labiekārtošana” apstiprināšanu.
Projekta ietvaros:
• kapsētās sakārtosim kapsētu
žogus:
oo Balvu pagastā - Salmaņu
kapsētā;
oo Bērzpils pagastā - Gol
varu, Līdumnieku un Saksmales
kapsētās;
oo Briežuciema pagastā Dukuļevas kapsētā;
oo Krišjāņu
pagastā
Runcenes un Kaupiņu kapsētās;
oo Kubulu pagastā - Tutinavas
kapsētā;
oo Tilžas pagastā - Tilžas
kapsētā;
oo Vectilžas
pagastā
Ranguču un Sudarbes kapsētās;
oo Vīksnas pagastā - Egļukalna
un Čāgu kapsētās.
• kapsētās atjaunosim kapsētu

krustus: Kurnas - Silaciema,
Romūkstu un Tutinavas kapsētās.
• 2
kapsētās
atjaunosim
kapsētu zvanu torņus: Dukuļevas
un Tutinavas kapsētās;
• uzstādīsim 40 gab. bultveida
norādes uz kapiem.
Kapsētu labiekārtošanas dar
bi tiks uzsākti šī gada pavasarī,
jo iepirkums ir veikts un ir
zināmi pretendenti. Kapsētu
labiekārtošanas darbus veiks SIA
„Vidzemes Būvnieks” no Gul
benes novada, bet bultveida
norādes izgatavos un uzstādīs
SIA „Kvēle-R” no Rīgas.
Projekta kopējā summa - EUR
38 453,57, piešķirts publiskais
finansējums (Eiropas Savienības
finansējums un valsts budžeta
finansējums) – EUR 34 366,91 un
pašvaldības līdzfinansējums EUR
4 086,67.
Projekta īstenošana jāpabeidz
līdz 2017.gada novembrim.
Irēna Začeva
projekta vadītāja

Skolēni poligonā apgūst jaunas
Tiek realizēts projekts „18.gs Ziemeļlatgales tērpa zināšanas
atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””

Aizvadītā gada novembrī
biedrība „Attīstības horizonti”
saņēma ziņu, ka Lauku atbal
sta dienests (LAD) ir izvērtējis
un
apstiprinājis
projekta
iesniegumu
Nr.16-07-AL19A019,2207-000009
„18.gs
Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma
komplekts jauniešu deju kopai
„Rika””, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.-2020.ga
dam apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.
Decembrī tika noslēgts līgums
ar biedrību „Ludzas amatnieks”,
kas deju kopai „Rika” gatavo
tērpu komplektus pēc J.K.Broces

zīmējumiem.
Lai gūtu priekšstatu par to, kā
tiek izgatavoti tautas tērpi – svārku
izšūšana, vainagu darināšana,
kā strādā drēbnieks un kā tiek
noņemti mēri, deju kolektīva
jaunieši šī gada janvārī devās uz
Ludzu un apmeklēja amatnieku
centru.
Lai pētītu un izzinātu izga
tavojamo tērpu vēsturi, plānots,
ka kolektīvs „Rika” apmeklēs arī
Balvu Novada muzeju, kur muze
ja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi
atspoguļotas
Ziemeļlatgalei
raksturīgās tēmas.
Lai gan projekts noslēdzas šī
gada septembrī, tiek plānots, ka
tautas tērpi deju kolektīvam būs
gatavi jau marta otrajā pusē. Tērpi
tiks izmantoti vismaz 5 gadus

un labuma guvēju loks šo gadu
ietvaros varētu sasniegt 20520
iedzīvotāju.
Projekta mērķis - saglabāt
un popularizēt Ziemeļlatgales
kultūrvēsturisko
mantojumu,
aktivizēt jauniešu līdzdalību man
tojuma vērtību izzināšanā un
saglabāšanā, veicināt lielāku in
teresi vietējiem iedzīvotājiem un
tūristiem par lokālās identitātes
saglabāšanu,
izgatavojot
jauniešu deju kopai „Rika” 18.gs.
Ziemeļlatgales tērpu komplek
ta atdarinājumu pēc J.K.Broces
zīmējumiem - 12 meitu un 12 puišu
tērpus.
Projekta attiecināmās izmak
sas – 9 461,00 EUR. Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums 10%.

SIA „ZAAO” (ZAAO) arī šajā
mācību semestrī aicina izglītības
iestādes apmeklēt interaktīvas
mācību stundas reģionālajā
atkritumu
apsaimniekošanas
centrā „Daibe”, lai veicinātu
bērnu un jauniešu izpratni par
vides aizsardzības jautājumiem.
Mācību stunda ietver teorētisko
zināšanu apguvi, praktiskos
uzdevumus un reģionālā atkri
tumu apsaimniekošanas centra
„Daibe” apskati.
Licenzētajā
bērnu
un
jauniešu
vides
izglītības
mācību programmā piedāvātas
četras tēmas – Atkritumu
veidi,
otrreizējās
izejvielas;
Cilvēka un vides mijiedarbība,
vides
piesārņojums;
Atkri
tumu apsaimniekošanas veidi,
otrreizējai pārstrādei derīgie
materiāli un Ilgtspējīga attīstība,
„Nulles atkritumu koncepts”.
Mācību stundas laikā skolēni
iegūst jaunas zināšanas par da
bas procesiem, cilvēka un vides
mijiedarbību, tostarp atkritumu
apsaimniekošanas veidiem, ko
pastiprina poligona apskatē
redzētais – otrreizējai pārstrādei
derīgo izejvielu sagatavošana
nodošanai
pārstrādei,
infiltrāta un poligona gāzes
apsaimniekošana. Programma
tiek īstenota piekto mācību
gadu.
2016./2017. mācību gada
pirmajā semestrī bērnu un
jauniešu
interešu
izglītības
prog
rammu apmeklējuši vairāk
nekā 230 skolēni un pedagogi
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no 16 ZAAO darbības reģiona
izglītības iestādēm.
Valmieras
sākumskolas
skolotāja Gita Baltā: „Mācības
un ekskursija bija intere
santa
gan
bērniem,
gan
pavadošajiem pieaugušajiem.
Mums bija iespēja noskaidrot,
kur nonāk sašķirotie atkritumi
un pārliecināties, ka atkritumu
šķirošana ir ļoti svarīga. Bērni
atzina, ka bija interesanti redzēt,
kā praktiski notiek nešķiroto
atkritumu glabāšana, cik mo
derns ir poligons „Daibe” un
cik iespaidīgs atkritumu daud
zums tajā nonāk. Ceru, ka mazie
ekskursanti, atstāstot „Daibē”
redzēto, rosinās savas ģimenes
vēl aktīvākai atkritumu šķirošanai
un dabas saudzēšanai”.
ZAAO
piedāvātā
vides
izglītība kopumā ir vērsta uz
bērnu un jauniešu līdzdalību
vides kvalitātes uzlabošanā. Iz
mantojot saistošas izglītošanas
formas, tiek piesaistīta bērnu,
jauniešu
un
viņu
vecāku
uzmanība vides jautājumiem,
veidota izpratne par videi
draudzīgu rīcību un atkritu
mu apsaimniekošanu, kā arī
saudzēti dabas resursi, nododot
lietoto iepakojumu otrreizējai
pārstrādei.
Zane Legzdiņa
SIA „ZAAO” sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Ar deju pasaules ceļos – „Atvasarai” 10 gadi!
Ir patīkami izdejot citu
tautu
dejas,
doties
tālos
ceļojumos un...atkal atgriezties
mājās. „Ceļojumam jēgu dod
atgriešanās. Jo jēga tikai tad, ja
tu atgriezies mājās. Tas ir likums,
kas ir lielāks par mums. Cilvēki
ļoti novērtē, ja viņiem ir mājas.
Mājas dažbrīd liekas kas necils,
bet patiesībā būtisks. Brīžam pat
visbūtiskākais”, saka režisors Vies

turs Kairišs. Kultūras un atpūtas
centra deju kopa „Atvasara” Ei
ropas dejas apgūst 10 gadus. Un
ne tikai dejo, bet pašas devušās
ceļojumos, lai iepazītu citu tautu
kultūru un iemācītos jaunas de
jas. Koncerta „Ar deju pasaules
ceļos” gaitā 28.janvārī interesenti
redzēja pašu dalībnieču foto no
ceļojumiem un vēroja daudzu Ei
ropas valstu dejas.

Jubilejas koncertā dalību
ņēma 4 vieskolektīvi - Preiļu no
vada Kultūras centra deju grupa
„Brūklenājs”,
Rugāju
novada
Lazdukalna pagasta deju kopa
„Tonuss”, Kubulu kultūras nama
deju kopa „Rūtas” un Vārkavas no
vada Rožkalnu pagasta deju kopa
„Dzīves virpulī”.
Apsveikuma
vārdus
un
Pateicības
rakstus
visām

Eiropas deju kopas „Atvasara” kolektīvs ar vadītāju Lūciju Jermacāni. Foto. J.Rakstiņš.

dalībniecēm
sniedza
Balvu
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Cunska un Balvu Kultūras un
atpūtas centra direktore Anita
Strapcāne. Pasākuma režiju vei
doja un koncertu vadīja Ilga
Oplucāne, projekcijas sagatavoja
Liene Šaicāne.
Un te neliela hronoloģija par
„Atvasaras” dejotāju ceļojumiem:
2010.gads - FRANCIJA –
Strasbūra, Kolmāra, Elzasas vīna
ceļš un VĀCIJA – Nirnberga,
Freiburga, Berlīne. „Atvasara”
kopā ar Ogres „Astrām” koncertē
Badkrocingenā,
rakstnieces
Zentas Mauriņas pēdējā dzīves
vietā.
2011.gads – AUSTRIJĀ pēcjāņu
laikā dejoja Preiļu „Brūklenes”,
Vārkavas
„Vanagi”,
„Tonuss”,
„Rūtas” un „Atvasara” kūrortpilsētā
Badgašteinā. Skatītāji - tūristi no
visas pasaules.
2012.gads – SOMIJA – kopā ar
Alūksnes deju kopām „Anniņas”,
„Sidraba
pavediens”,
Rugāju
vidējās paaudzes deju kolektīvu
„Rugāji”
dejoja
Tamperē,
brīvdabas estrādē. Kaut gan tas
nebija festivāls, tomēr koncertā
bija daudz skatītāju.
2013.gads POLIJA - Gdaņska,
Gdiņa, Sopota, bet koncerts
– kūrortpilsētā Mikolajkos. „At
vasara” koncertēja kopā ar deju
kopu „Rūtas” un Vectilžas jauniešu
deju kolektīvu. Šo programmu
vēlāk baudīja arī Balvu novada
skatītāji mūsu tautu deju festivālā
„Eima, eima!”, kur sievas satikās

ar poļu Gdaņskas dejotājiem un
kopīgi priecājās par skaisto Poliju.
2013.gads
–
„Atvasara”
koncertē IGAUNIJAS pilsētā Mis
so, Starptautiskā festivālā. Šoreiz
tajā piedalījās portugāļu deju
grupa ar ļoti interesantu program
mu, notika kopēja sadejošanās ar
mūsu sievām.
2014.gads - SLOVĀKIJA. „At
vasara” kopā ar Vectilžas jauniešu
deju kolektīvu un etnogrāfisko
ansambli „Saime” koncertēja
stundu garā programmā dažādu
tautu mākslas festivālā viduslaiku
pilsētiņā Kežmarokā. Piedalījās
ne tikai dejotāji, dziedātāji, bet
arī tautas mākslas meistari – kalēji,
audēji, pavāri, keramiķi.
2015. gadā tika apceļotas trīs
valstu galvaspilsētas - Bratislava
(Slovākija), Budapešta (Ungārija),
Vīne (Austrija). Īpašs pārsteigums
dejotājām bija Budapeštas skais
tums, tās majestātiskums. Pilsētas
skaistumu veido tās unikālā
atrašanās vieta - Donavas upes
abos krastos, kur satiekas plašais
līdzenums austrumos un paugu
rainais kalnu apvidus rietumos.
Radās vēlme atgriezties tieši
Ungārijā, ko arī realizēja nākošajā
- 2016.gadā, atpūšoties pie Hevīza
un Balatona ezeriem.
Vēlam dejotājām veselību,
dzīvesprieku un vēlmi nākt kopā
dejot, ceļot un priecāties par
dzīvi!
Ilga Oplucāne,
Balvu Kultūras un atpūtas
centra mākslinieciskā vadītāja

Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” Matemātikas pēcpusdiena Bērzpils
vidusskolā
pārstāvēts arī Balvu novads

Latvijas tūrisma lielākajā
gada pasākumā – starptautiskajā
tūrisma izstādē „Balttour 2017”,
kas norisinājās 3. – 5. februārī,
vienotā
stendā
Latgales
tūrisma iespēju daudzveidību
popularizēja Latgales novadu
un pilsētu pašvaldību tūrisma
speciālisti, tajā skaitā arī Balvu un
kaimiņu novadu – Viļakas, Rugāju
un Kārsavas tūrisma speciālisti.
Latgales stenda apmeklētāji
šogad īpaši interesējās par atpūtu

ģimenēm ar bērniem un atpūtu
dabā, par jauniem tūrisma ob
jektiem un naktsmītnēm. Tāpat
kā iepriekšējos gados, arī šogad
bija interese par lielākajiem
kultūras notikumiem novados.
Izstādē tika piedāvāta aktualizētā
Balvu novada tūrisma karte, kā
arī nupat tapušais Ziemeļlatgales
dabas tūrisma ceļvedis.
Ar katru gadu tūrisma izstādes
apmeklētāji ir arvien zinošāki
un lielākā daļa interesentu nāk

ar
konkrētiem
jautājumiem
par atpūtas iespējām Latgalē,
tajā skaitā arī Balvu novadā.
Starptautiskā tūrisma izstādegadatirgus „Balttour” ir Baltijā
nozīmīgākā
tikšanās
vieta
tūrisma
profesionāļiem
un
potenciālajiem tūrisma produktu
patērētājiem, kur veidojas jauni
kontakti un tiek stiprināta esošā
sadarbība, tā ir arī vieta, kur ir
iespēja uzrunāt individuālos
ceļotājus.

1.februārī Bērzpils vidusskolā
notika matemātikas pēcpusdiena
„Skaitļi un figūras”, kurā piedalījās
un savā starpā sacentās skolēni
no 5. – 9.klasei. Katrai klasei
bija uzdots mājas darbs - atrast
un zināt vismaz vienu dziesmu,
kurā ir skaitļu vārdi. Visvairāk
dziesmu zināja 9.klases skolēni,
kuri pat bija sarakstījuši vārdus
vairākām dziesmām, neatpalika
arī 5.klases skolēni. Šādi varēja
nopelnīt punktus un papildināt
savas klases punktu krātuvītes.
Pasākumu gatavoja matemātikas
skolotājas E.Kindzule, Ā.Logina
un S.Verjanova.
Pasākumā skolēni pildīja
uzdevumus, skolēni kvadrātā
izvietoja 10 apļus, lai kvadrāta
malās būtu vienāds apļu skaits.
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Visātrāk tas izdevās 7.klases
skolēniem. Turpmākajos uzde
vumos bija jāsaliek darbību
zīmes un jāiegūst pareizais
rezultāts, tad vajadzēja atrast pa
reizo „sniegpārsliņu” izdalītajās
lapās. Tā skolēni parādīja savas
zināšanas, atjautību un ātrumu,
pildot pavisam septiņus dažādus
uzdevumus. Skolēniem vajadzēja
pēc iespējas ātrāk atrast skaitļus,
kā arī izdomāt, ko viņu izpratnē
nozīmē – matemātikas stunda,
kontroldarbs, izdots kontrol
darbs, špikeris un citi termini, kuri
saistīti ar skolu un matemātiku.
Saskaitot punktus, 1. vietu
ieguva 9. klases komanda, 2. vie
tu – 8. klases komanda, 3. vietu –
5.klases komanda.
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„Di-dancers” gūst panākumus Latgales mēroga deju konkursā
Februāra sākumā Rēzeknē jau
trešo reizi notika Latgalē lielākās
mūsdienu
deju
sacensības
„Dance Parade”, kur šogad
piedalījās vairāk nekā 1000
dejotāju no visas Latvijas, kā arī
viesi no Igaunijas deju studijām.
Sacensību galvenā ideja ir attīstīt
mūsdienu deju kustību visos Lat
vijas reģionos.
Konkursā piedalījās arī Balvu
Bērnu un jauniešu Deju studijas
„Di-dancers” audzēkņi, vadītāja
Dita Nipere. „Di-dancers” deju
grupa
„Rozīnītes”
konkursā
ieguva 3.vietu, „Di –dancers” Ju
niori - 3.vietu, „Di-dancers” Crew
izcīnīja 5.vietu.
Sacensības „Dance Parade”
Latvijas spēcīgākie mūsdienu
deju pazinēji raksturo kā lielākos
un profesionālākos mūsdienu
deju svētkus Latgalē. Šogad
„Grand Prix” bērnu kategorijā
ieguva deju studija “Benefice”
no Jelgavas, bet pieaugušo
kategorijā – deju studija “ZForce”
no Rīgas.

Sacensībās piedalās dejotāji
no piecu līdz pat 35 gadu ve
cumam. Deju tematika nav
vienota, svarīgākais, lai katrs
priekšnesums
parāda
gan
konkrētās deju studijas dejotāju
profesionalitātes līmeni, gan arī
uzrunā zālē esošos atbalstītājus.
Žūrijā
bija
starptautiski
augstu atzīti horeogrāfi un
dejotāji - Vjačeslavs Hir
nijs,
Linda Paulauska un Beāte
Riekstiņa, kuri lielāku vērību
pievērš tehnikai, izpildījumam,
mākslinieciskumam un enerģijai.
Viņi atzīst, ka dejotāju līmenis
ir augsts, taču vēl joprojām
reģionos trūkst sacensību, kur to
pierādīt.
Sacensību „Dance Parade”
norise Rēzeknē gaidāma arī
nākamgad. Un paredzams, ka
jau tuvākajos gados tās kļūs par
starptautiska mēroga pasākumu,
blakus viesiem no Igaunijas
pulcējot klāt dejotājus arī no
citām Eiropas valstīm.

Deju grupa „Crew”.

Deju grupa „Juniori”.

Deju gupa „Rozīnītes”.

Vīru spēles Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Šogad,
Latvijas
simtgadi
gaidot,
patriotiski
sportisko
pasākumu Balvu Profesionālajā
un vispārizglītojošajā vidusskolā
(BPVV) iesākām ar nelielu ieskatu
janvāra barikāžu laikā. Janvāra
ugunskuri ir īpaši, arī pēc 26 ga
diem tie kvēlo kā agrāk - caur
atmiņām, pārdomām, atceri. Reiz
bija tāds laiks…
Bija tāds laiks – ar kopīgām

dziesmām,
sadotām
rokām,
manifestācijām,
piketiem
un
barikādēm. Vēstures laika griežos
šis laiks ir tikai sīks graudiņš, bet
cilvēka mūžā visai bagātīga dzīves
daļa. Ceļā uz Latvijas simtgadi
nedrīkstējām to nepieminēt.
Pasākuma
laikā
skolēni
sasēdās ap imitēto ugunskuru un
ieklausījās Jāņa Ločmeļa izpildītajā
dziesmā „Zeme, zeme, Daugaviņa”

ar Raiņa vārdiem un E.Salmaņa
mūziku. Jānis janvāra barikāžu laikā
toreiz bija LU fizikas – matemātikas
fakultātes 1.kursa students.
Kopā ar mums bija arī Balvu No
vada muzeja direktore Iveta Supe,
ievadot visus nelielā vēstures mirklī
par barikāžu laiku Ziemeļlatgalē.
2016. gadā tika izdota grāmata
„Bija tāds laiks...1991…Janvāra
barikādes”, galvenā redaktore

Maruta Sprudzāne. Viņas vēlējums
bija - dzīvē vienmēr var pienākt
tāds laiks, kad jāizvēlas....būt vai
nebūt, tāpēc jāatceras, ka BŪT
nozīmē nostāties Par vai Pret, bet
nekad nebūt remdeniem.
Pie
atmiņu
ugunskura
izskanēja dziesma „Svēts manto
jums”, L.Brenča vārdi un J.Ločmeļa
mūzika. BPVV direktore Biruta
Vizule
visiem
klātesošajiem
vēlēja saglabāt sirdīs degsmi,
mīlestību un vienotības sajūtu
pret savu skolu, novadu un val
sti, bet pēc tam sākās vīru spēles,
kuru norises stafete tika nodota
galvenajam
tiesnesim
Gatim
Stepanovam. Katra klase cieņpilni
gatavojās šim pasākumam, saga
tavojot moto un atšķirības zīmes.
Sportiskā daļa iesākās ar sargsuņu
paraugdemonstrējumiem.
Sporta spēles atbalstīja Valsts
robežsardzes Viļakas pārvalde un
Zemessargu 31. AMII bataljons.
Vēlāk
sākās
sportiskās
aktivitātes 10 dažādās pieturās,
kur savā starpā sacentās klašu un
kursu komandas. Audzēkņiem
bija jāpierāda sevi gan veiklības,
gan spēka, gan dažādu prasmju
uzdevumos - šautriņu mešanā, vir
ves spriegošanā, ieroča turēšanā
un pievilkšanās vingrinājumā,
kā arī medicīnas, vēstures un
robežsardzes stacijās. Erudītu
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konkursā, ko bija sagatavojuši
skolotāji Z.Arnicāne un A.Strads,
bija jautājumi arī par barikāžu lai
ku Balvos. Jaunieši sevi pierādīja
arī šaušanas un „mīnu lauka”
pārvarēšanas prasmēs.
Spraigās cīņās tika iegūtas
godalgotas vietas un saņemti
tradicionālie kausi, kurus gatavoja
skolas amatu meistari.
7.-9.klašu
grupa

Vidusskola

1.vieta

8.a klase

10.b klase

2.vieta

9.b klase

BPVV 2. un
3. kurss

3.vieta

7.a klase

RVT 2. un 3.
kurss

Savukārt pasniedzējs Gun
tis Liepiņš sveica individuālo
sacensību uzvarētājus: labākie
ieroču turētāji Sendija Ūsele, Raivis
Dortāns (8.a klase); precīzākie
šāvēji - Linda Balule (8.a klase)
un Aleksandrs Samoiļenko (12.b
klase).
Pasākums bija izdevies, to
apliecināja atsauksmes. Gaidīsim
jau nākamo gadu, lai vēl spraigāk
piedalītos sacensībās, kas noteikti
būs veltītas Latvijas simtgadei.
Maruta Castrova, Iluta Balule
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Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!

Šoziem
Balvu,
Viļakas,
Rugāju, Kārsavas un Baltinavas
novadu tūrisma speciālisti ir
sagatavojuši 2 dienu pasākumu
programmu „Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē”, kas norisināsies
18. un 19. februārī. Lai katram
Ziemeļlatgales
apceļotājam
ir vieglāk piemeklēt sev sirdij
tīkamāko, aktivitātes ir iedalītas
3 virzienos - dari, baudi, atpūties.
Tiem Latvijas apceļotājiem,
kam pašiem patīk iesaistīties
visos procesos šajā februāra
nedēļas nogalē tiek piedāvātas
vairākas aktivitātes sadaļā DARI.
Sestdienas rīta cēlienu varēs
pavadīt izzinot tirgus tradīcijas
Baltinavā un iepērkot vietējos
lauku labumus, pēc pusdienām
Briežuciema aušanas darbnīcā
varēs piedalīties vaska sveču
liešanas darbnīcā vai Balvu Bērnu
un jauniešu centra pagalmā kopā
ar daudzām citām ģimenēm
aktīvi un atraktīvi pavadīt sest
dienu. Savukārt svētdien Balti
navas muzejā ciemiņi ir aicināti
uz siltu tēju un sveču liešanas
noslēpumu meistardarbnīcu.
Īpaši
izmeklētas
ziemas
brīvdienas
tiek
piedāvātas
baudītājiem
sadaļā
BAUDI.
Sestdienas rītā briežu dārzs
„Mežsētas” vērs savas durvis
apmeklētājiem, lai varētu vērot
cēlos dzīvniekus un izzināt
to ikdienas ritumu. Sestdien
die
nas vidū Baltinavā notiks
Pētera Keiša grāmatas „Dzīve ir
vienreizēja” prezentācija kultūras
nots baudīšanai un tālāk ceļš
vedīs uz Ruskulovu, kur trušu
saimniecības „Stirnas” saim
nieki izstāstīs Ruskulovas muižas
noslēpumus, ļaus ielūkoties
trušu dzīvē ziemā un cienās ar
gardu trušu zupu svaigā gaisā.
Ziemas pirts rituālus varēs baudīt
gan sestdien, gan svētdien kopā
ar pirtnieci Arnitu Melbergu Bal
vos un, paliekot pa nakti viesu
mājā
„Paradīzes”,
saimnieki
jūs īpaši palutinās ar pirti un

pirts kubulu vai vizināšanos ar
kvadraciklu. Savukārt Malnavas
„Dzīļu” saimniece Aina Barsu
kova aicina svētdienā nesteidzīgi
izbaudīt ziemas vēlās brokastis,
kas izskanēs skaistas mūzikas
pavadījumā.
Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek
aicināti iebrist Ziemeļlatgales
dabā sadaļā ATPŪTIES. Kārtīgai
rīta pastaigai, iepazīstot mežu
ziemā un Latvijas dabas vērtības,
var pievienoties dabas parkā
„Numernes valnis” kopā ar
Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālistiem vai arī Žīguros
kopā ar Annu Āzi meistarklasē
„Mežs ziemas miegā”, kas tiek
rīkota projekta „Loba doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas

pētnieku sevī” ietvaros. Zirgu
sētā „Kapulejas” brīvdienās no
tiks vizināšanās ar kamanām un
ziemas izjādes zirga mugurā,
savukārt dabas parkā „Balkanu
kalni” slēpot gribētāji sestdien un
svētdien ir aicināti baudīt ziemas
priekus gleznainajās distanču
slēpošanas trasēs.
Vairāk
informācijas
par
aktivitāšu laikiem un vietām
meklējiet Ziemeļlatgales novadu
tūrisma mājaslapās: visit.karsava.
lv, turisms.balvi.lv, vilaka.lv, ru
gaji.lv, baltinava.lv.
Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma
organizatore

Konkursā „ZAAO mēneša
jautājums”
janvāra
mēnesī
piedalījās 300 dalībnieki no 21
ZAAO darbības reģiona skolām,
pareizās atbildes iesniedza 229
skolēni.
Janvāra
„ZAAO
mēneša
jautājums” uzvarētāji ir Balvu no
vada Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles 5.klases skolniece Kate
Līcīte un Amatas novada Nītaures
vidusskolas 9.klases skolēns Krists
Lemešonoks. Uzvarētājus ap
balvosim vides projekta „Cilvēks
vidē” noslēguma pasākumā.
Pareizās atbildes: Galvenā
plastmasas izstrādājumu izejviela
ir naftas pārstrādes produkti;
Papīra ražošanas galvenā izej
viela ir celuloze; Maksimālais
noglabāto atkritumu kalna augs

tums atbilstoši apkārtējai ainavai ir
apmēram 20 m.
Paldies
pedagogiem
un
skolēniem par atsaucību, vēlam
veiksmi arī februāra konkursā!
Ar konkursa jautājumiem va
rat iepazīties ZAAO mājas lapā
www.zaao.lv sadaļā „Sabiedrības
izglītošana"/ “Mēneša jautājums”.
Mēneša
jautājums
tiek
publicēts katra mēneša 1. dar
ba dienā ZAAO mājas lapā
sadaļā „Sabiedrības izglītošana”.
Skolēni atbildes var iesniegt līdz
28.februārim. Konkursa uzvarētāji
tiek paziņoti līdz nākamā mēneša
5.datumam ZAAO mājas lapā.
Zane Legzdiņa
SIA ZAAO sabiedrisko
attiecību speciāliste

Balvu Valsts ģimnāzija aicina vākt
makulatūru!
Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni
aicina savākt un nodot pārstrādei
makulatūru, lai palīdzētu taupīt
zemeslodes resursus!
Ja Jums mājās ir sakrājušies
nevajadzīgi papīri - avīzes, žurnāli,
reklāmas, vecas grāmatas, kartons,
tad aicinām tos nodot otrreizējai
pārstrādei
15.februārī
zemāk
minētajās adresēs. Makulatūra tiks
savākta laikā no plkst.12.00-14.00.
Ja nav iespējas būt mājās tieši šajā
laikā, atstājiet makulatūru pie
pastkastītēm vai kāpņu laukumiņā
starp pirmo un otro stāvu. Ja ieejas
durvīm ir kods, savākšana notiks
pie ārdurvīm.
Ja nepieciešama palīdzība
nogādāt
makulatūru
no
augšstāviem uz pirmo stāvu,
savākšanas laikā skolēni, ja
tiks uzrunāti, palīdzēs nonest
pārstrādājamo makulatūru.

Pārstrādei neder mitrs vai ar
ēdiena atliekām nosmērēts papīrs.
Priecāsimies par atsaucību!
Kopā mēs varam padarīt pasauli
zaļāku un tīrāku!
Šīs akcijas laikā makulatūra tiks
vākta šādās Balvu pilsētas adresēs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Baznīcas iela 14;
Brīvības iela 68;
Ezera iela 16;
Ezera iela 18;
Ezera iela 24;
Ezera iela 26;
Ezera iela 28;
Brīvības iela 73;
Baznīcas iela 7;
Brīvības iela 89;
Dārza iela 8;
Dārza iela 10;
Miera iela 15;
Ezera iela 42;
Ezera iela 40;
Brīvības iela 70.

Dārzkopības biedrības biedru ievērībai!

Var iesniegt lauku bloku precizējumus Vai spējam būt

Lauku
atbalsta
dienests
informē klientus, ka no šā gada
3.februāra ir uzsākta lauku bloku/
ainavu elementu precizēšana
2017.gadam.
Precizēšanas
pieprasījumus varēs iesniegt līdz
šā gada 1.aprīlim.
Precizēšanas
pieprasījumi
jāiesniedz tikai tad, kad klients
vēlas iekļaut lauku blokā jau sa
koptu platību, pievienot jaunus
ainavas elementus vai no lauku
bloka izņemt neapsaimniekotu
platību. Platībai ir jābūt sakoptai
uz lauku bloka precizēšanas
pieprasījuma iesniegšanas brīdi,
jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā
nebūs sakopta, tā netiks iekļauta
lauku blokā un sezonas laikā
netiks veikta atkārtota platības
apsekošana.
Ņemot vērā kļūdas, ko klienti
pieļāva iepriekšējā gadā, LAD
atgādina, ka minētais lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav
iesniegums platību maksājumu
saņemšanai 2017.gadā. Vienoto
iesniegumu varēs iesniegt šā gada
pavasarī, un tā iesniegšanas laikā

ZAAO
konkursa
viena
no
uzvarētājiem – Vīksnas skolas
skolniece

ārpus lauku bloka varēs pieteikt
tikai tādu sakoptu platību, kas ir
vismaz 0,30ha.
Šogad lauksaimnieki, kuri
saimnieko pa stabilām un dabā
identificējamām lauku robežām,
varēs izveidot „lauksaimnieku
blokus” (arī tie jāiesniedz kā lauku
bloku precizējums), lai nošķirtu
savas apsaimniekotās platības
no kaimiņu apsaimniekotajām
platībām. Šī iespēja veidot „lauk
saimnieku blokus” ļaus laikā,
kad notiks pieteikšanās platību
maksājumiem, izvairīties no pie
teikto platību pārklāšanās ar
kaimiņu pieteiktajām platībām.
Plašāka informācija par „lauksaim
nieku bloku” veidošanu lasāma
LAD mājaslapā.
Atgādinām, ka klienti var
pārliecinieties
par
savām
apsaimniekotajām platībām LAD
ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā,
kurā ir apkopota aktuālākā
informācija par lauksaimniecībā
izmantojamo zemi un aina
vu elementiem lauku blokos:
http://karte.lad.gov.lv/.

atbildīgāki?!

Par
sadzīves
atkritumu
šķirošanu jau daudz ir runāts un
rakstīts, tomēr vēl līdz vienam
otram
dzīvokļa
īpašniekam,
viņa ģimenes locekļiem tas nav
nonācis. Daudzi vēl nav sapratuši,
ka atkritumu šķirošana jāveic tieši
pašu labā, savas „kabatas” labā,
ka jāievēro sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi, lai
visiem būtu labāk.
Uz atkritumu šķirošanas kon
teineriem ar lieliem burtiem ir
uzraksti: „stikls”, „papīrs”, „metāls”,
„plastmasa”. Vai to ir tik grūti izlasīt?
Kāpēc sieviešu drēbes ir izmes
tas pie konteinera, kur ir rakstīts
„stikls”? Kādēļ šajā konteinerā
samet plastmasu, papīrus utt.?
ZAAO tādu konteineru pieskaita
kā nešķiroto konteineru, par kuru
mums pašiem jāmaksā.
Aicinu māju iedzīvotājus
ievērot šķirošanas noteikumus!
J.Suharževskis
māju vecākais

Dārzkopības biedrības „Ezer
mala 1” valde informē biedrus, ka
2017.gadā biedru nauda ir 20,00
EUR gadā, kuru lūgums iemaksāt
līdz š.g. 1.jūlijam (maksāt tikai
Norēķinu centrā Partizānu ielā 14,
Balvos).
Valde atgādina, ka par 2016.
gadu biedru naudu vēl nav
nomaksājuši vairāki mazdārziņu

saimnieki un to īrnieki. Tā
jānomaksā līdz šī gada 1.martam.
Tāpat
mazdārziņu
saim
niekiem tiek lūgts sakārtot sētas,
mājiņu ārsienas, pavasarī savlaicīgi
nopļaut zāli, saudzēt Balvu ezer
malu – nenest uz to sadzīves atkri
tumus, zāli, zarus, ogulāju krūmus,
kā arī pavasarī saudzēt savus
celiņus, ļaut tiem izžūt.

Atkārtotiem donoriem vairs neveic
C hepatīta eksprestestu

Valsts asinsdonoru centrs
(VADC) jau mēnesi atkārtotiem
asins donoriem vairs neveic HCV
antivielu klātbūtnes noteikšanas
ātro testu jeb eksprestestu. To
paredzēts veikt tikai pirmreizējiem
asins donoriem un tiem, kuri asinis
nav ziedojuši divus gadus un asins
komponentu donoriem.
Līdz šim visiem potenciālajiem
donoriem - gan pirmreizējiem,
gan atkārtotiem donoriem, ik reizi
pirms asins vai asins komponentu
nodošanas tika veikts C hepatīta
eksprestests, noņemot no pirksta
asins paraugu.
Salīdzinot
eksprestesta
rezultātus ar vēlāk iegūtajiem
laboratorisko
izmeklējumu
rezultātiem un ārvalstu piere
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dzi, VADC speciālisti ir nonākuši
pie secinājuma, ka eksprestesta
veikšana pilnīgi visiem asins un
asins komponentu donoriem nav
efektīva un lietderīga.
Līdz ar to visiem regulārajiem
asins
donoriem
iepriecinoša
ziņa – pirms donācijas vairs nav
paredzēts dūriens pirkstā.
Jau ziņots, ka katra asins deva
pirms izsniegšanas slimnīcām, tiek
pārbaudīta uz HIV, B vai C hepatītu
un sifilisu.
Asins
donoriem
par
laboratoriskās
izmeklēšanas
rezultātiem jāinteresējas piecas
darba dienas pēc asins donācijas
veikšanas, zvanot pa bezmaksas
tālruni 80000003 vai 67471491.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.februāris
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Iestādes sniedz atskaites par 2016.gadu
Šī gada februāra komiteju
sēdēs deputāti uzklausīja vairāku
iestāžu atskaites par paveikto
2016.gadā, kā arī ieceres un
plānus 2017.gadam un tālākai
nākotnei. Šajā izdevumā vairāk
par izglītības, kultūras un sporta
nozari.
Izglītība
Izglītības, kultūras un spor
ta pārvaldes vadītāja Nora
Apīne pastāstīja, ka izglītojamo
skaits
2016./2017.m.g.
un
2016./2017.m.g. būtiski neatšķiras
–attiecīgi 1378 un 1374, savukārt
2014./2015.m.g. izglītojamo skaits
bija 1459. Runājot par skolēnu sas
niegumiem mācību olimpiādēs,
N. Apīne atzina, ka tie nav tik labi
kā gribētos, lai arī skolēniem un
skolotājiem ir motivācija iegūt
augstus rezultātus, jo par sasnie
gumiem tiek maksātas naudas
balvas. Jāteic, ka profesionālo
ieviržu skolu audzēkņiem augstu
sasniegumu ir vairāk. 2017.gadā
tiek plānota dalība projektos, tr
iju izglītības iestāžu akreditācijas,
skolu direktoru atestācija, kā arī
vairāki tradicionālie pasākumi,
sanāksmes, kursi.
Kultūra un sports
Runājot par kultūras jomu
un pasākumiem, statistika rāda,
ka pērn kopumā novadā bi
jis 341 pasākums, tai skaitā arī
izstādes. Kopš 2016.gada ir audzis
amatiermākslas kolektīvu un
dalībnieku kopējais skaits, šobrīd
novadā darbojas 75 pulciņi, kuros
kopējais dalībnieku skaits ir 1188.
Daudzi kolektīvi guvuši arī augstus
rezultātus skatēs. Sporta nozarē
pērn tika rīkoti 176 pasākumi
– sacensības, čempionāti un
tml. Šī gada prioritātes kultūras
un sporta nozarē ir turpināt
iedzīvotājiem
nodrošināt
kvalitatīvus pasākumus, organizēt
starptautiska mēroga sacensības,
kā arī turpināt Balvu Kultūras un

atpūtas centra reorganizāciju un
uzsākt stadiona un Balvu pamat
skolas, un Balvu Valsts ģimnāzijas
sporta laukumu renovāciju. Tāpat
viena no šī gada prioritātēm ir
piedalīties Latvijas simtgades
pasākumu ciklā. Šogad Latvijas
simtgades plānotie pasākumi ir
akcija „Apskauj Latviju”- ozolu
aleju stādīšana Balvu pilsētā un
pagastos, Baltā galdauta svētki,
Valsts svētku pasākumi, Dabas
tūrisma ceļveža izdošana – kop
projekts „Loba doba Zīmeļlatgolā
jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”,
dalība „Latgales kongresam-100”
pasākumos,
finansējuma
piesaiste mērķprogrammā „Latvi
jai-100”.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrs vēl sīkāk deputātus
informēja par kultūras dzīvi
pilsētā, pastāstot par pašdarbības
kolektīvu darbību, to nopel
niem, kā arī par rīkotajiem
pasākumiem,
kuri
kopumā
pērn bijuši 51, tai skaitā kon
certi, izrādes, atceres die
nas
utt. Viens no vērienīgākajiem
pasākumiem pērn bijis IV Starp
tautiskais Tautu deju festivāls
„Eima, Eima!”, kura kopējās iz
maksas bija 14 956 eiro, kur 10
tūkst. eiro projekta finansējums.
Tāpat plašs pasākums bija Balvu
novada svētki, kur pašvaldības
finansējums bija 13 405 eiro,
kur lielākā daļa – 8210 eiro,
izlietoti
viesmāksliniekiem.
Kultūras nama vadītāja arī atklāja
iedzīvotāju vēlmes, kuras tika
izteiktas aptaujas anketās. Tās
parāda, ka iedzīvotāji Balvos
vēlas redzēt populārus un Latvijā
plaši zināmus māksliniekus –
„Labvēlīgais tips”, Aiju Andrejevu,
Intaru Busuli, grupas „Pērkons”,
„Otra puse”, „Apvedceļš”, „Sestā
jūdze”. Anketās parādās arī grupa
„Prāta vētra”. Tikpat ievērojamas
kā iedzīvotāju izteiktās vēlmes ir

arī mākslinieku izmaksas.
Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore Ruta Cibule pastāstīja,
ka
samazinoties
iedzīvotāju
skaitam pilsētā, samazinās arī
bibliotēkas lietotāju skaits – ja
2015.gadā iedzīvotāju skaits bija
7213 un lietotāju skaits – 2353, tad
2016.gadā šie rādītāji ir attiecīgi
6991 un 2300. Pērnā gada laikā
bibliotēka papildinājusi krājumus
ar 1 288 grāmatu eksemplāriem,
no
kuriem
iegādāti
826
eksemplāri par kopējo summu
6400 eiro, bet pārējās grāmatas
bibliotēkā nonākušas citos vei
dos – iedzīvotāju ziedojumi,
dāvinājumi un tml. Interesanti, ka
pērn lasītājiem uz mājām izsniegti
14 349 žurnāli un 27 131 grāmatas,
čaklākais lasītavas lasītājs gadā
ir izņēmis 670 žurnālus, bet
čaklākais lasītājs – 311 grāmatas!
Protams, tāpat kā iepriekš, arī
pagājušajā
gadā
bibliotēka
rīkojusi dažādus pasākumus –
izstādes, tikšanās ar grāmatu
autoriem, Grāmatu svētkus u.c.
Šajā gadā bibliotēkai ir gaidāma
akreditācija, kā arī 70 gadu
pastāvēšanas jubileja.
Arī Balvu Sporta centra vadītājs
Edgars Kaļva sīkāk pastāstīja par
paveikto 2016.gadā un centra
darbību. Sporta centrā kopā ar
vadītāju strādā 6 cilvēki, iestādes
budžeta izdevumi – 86 373 eiro,
no kuriem aptuveni pusi sastāda
darbinieku atalgojums. Pārējie
līdzekļi tiek izlietoti sacensību
un pasākumu organizēšanai,
uzturēšanai utt. Pērn Sporta centrs
organizējis vairākus pasākumus,
kur 4 no tiem bijuši Latvijas
mēroga – Latvijas čempionāts
zemledus makšķerēšanā, Baltijas
čempionāts ūdens motocikliem,
Bērnu futbola festivāls „Balvi open
cup” un Vislatvijas sporta spēles
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Šajā gadā plānots atjaunot tau

tas skrējienu apkārt Balvu ezeram,
organizēt skrējēju un nūjotāju
nodarbības
iedzīvotājiem,
mainīt Balvu novada čempionātu
formātu, attīstīt galda spēles un
rīkot citas aktivitātes.
Saistošs bija arī Balvu Spor
ta skolas direktores Ludmilas
Beļikovas stāstījums par Bal
vu peldbaseinu. Šīs iestādes
apmeklējumu skaits kopš 2014.
gada ir audzis, ja 2014.gadā un
2015.gadā apmeklētāju skaits bija
attiecīgi 35 868 un 35 092, tad
2016.gadā baseinu apmeklējuši
37 195 cilvēki. Peldbaseinu iz
manto gan Balvu novada skolas,
kur skolēniem tiek nodrošinātas
peldēšanas
apmācības,
gan
privātpersonas un juridiskas
personas. Pērn peldbaseinā
tika radīta iespēja iedzīvotājiem
norēķināties ar kartēm, bet dati

Izsole

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atkārtotā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli sekojošu
kustamo mantu:
Augošus kokus un krūmus
nekustamajos īpašumos Partizānu
ielā 5B, Balvos, Balvu novadā, ka
dastra Nr. 38010010480, zemes
vienībā ar kopējo platību 27259
m2 un Krasta iela 8, Balvos, Balvu
novadā, kadastra Nr. 38010010294,
zemes vienībā ar kopējo platību
4686 m2, izcērtamās koksnes ap
joms 148,55 m3. Izsolāmo augošo
koku un krūmu nosacītā cena EUR
795 (septiņi simti deviņdesmit pie
ci euro).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Bal
vos, pirmdienās no plkst. 8:3018:00; otrdienās, trešdienās un

rāda, ka to izmantojuši tikai 10%
apmeklētāju. Apkopotie dati rāda
arī to, ka atmaksājas peldbaseina
rīkotās akcijas, kuru laikā tiek
gūti lielāki ieņēmumi. Lielākie
peldbaseina ieņēmumi vērojami
tieši rudens un ziemas mēnešos,
jo īpaši janvārī, kad 2016.gadā
ieņēmumi bijuši 14 564, 14 eiro.
Peldbaseina ieņēmumi veido
jas arī no telpu nomas, kas pērn
bijuši 1060,15 eiro, peldēšanas
inventāra nomas – 2440,50 eiro.
Kopumā peldbaseina ieņēmumi
2016.gadā bijuši 83 313 eiro, izde
vumi – 154 732 eiro.
Šajā gadā tiek plānota peld
baseina
ēkas
termogrāfijas
veikšana ar mērķi, lai noskaidro
tu siltuma zudumus un veiktu to
analīzi, pakāpeniska inventāra
atjaunošana.

ceturtdienās no plkst. 8:30-17:00;
piektdienās no plkst. 8:30-16:00.
Šajā pat laikā var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Pretendenti
pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu no
vada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, ne vēlāk kā līdz 2017.gada
6.martam plkst. 16:30.
Visiem pretendentiem līdz
2017.gada 6.martam plkst. 16:30
jāiemaksā nodrošinājuma nauda
10% apmērā no izsolāmās augošo
koku un krūmu nosacītās cenas,
t.i. EUR 79,50 (septiņdesmit deviņi
euro, 50 centi) un dalības maksa
- EUR 5 (pieci euro) Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
AS Citadele Banka norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.
gada 7.martā plkst. 15.00.

Turpinās Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana viengadīgajās programmās
Turpinās
dokumentu
pieņemšana Jauniešu garanti
jas izglītības programmās, kurās
bez maksas var iegūt darba tirgū
pieprasītu profesiju tikai viena
gada laikā. Jauniešiem vecumā no
17 līdz 29 gadiem ir iespēja līdz 17.
februārim pieteikties mācībām,
izvēloties kādu no 21 profesijas.
“Janvāra sākumā noslēdzās
uzņemšana Jauniešu garantijas
pusotra gada ilgajās izglītības
programmās, kurās pieteikušies
jau vairāk nekā 300 jaunieši.
Jauniešu
garantijas
projekts
turpinās līdz 2018. gadam, tāpēc
ziemas uzņemšana notiek pēdējo
reizi. Ieguvums, ko programma
sniedz mūsu sabiedrībai kopumā,
ir “amats rokā”, īpaši tiem, kas pēc
vidusskolas savu patstāvīgo ceļu
ne augstskolā, ne darba dzīvē tā
arī nav atraduši. Jauniešu garantijā
diplomus ir ieguvuši gandrīz 4000
jauniešu, turklāt absolventu ap
taujas dati rāda, ka gandrīz 70%
no viņiem mēnesi pēc mācībām
ir veiksmīgi iekļāvušies darba tirgū
un uzsākuši darba gaitas,” stāsta
Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) direktore Dita Traidās.
Līdz 17. februārim ir iespēja
pieteikties un apgūt šādas pro
fesijas: pavārs, konditors, friz
ieris, vizāžists, drēbnieks, šuvējs,
lietvedis,
mazumtirdzniecības
veikala pārdevējs, atslēdznieks,
virpotājs, lokmetinātājs, frēzētājs,

autoatslēdznieks,
ķīmiskās
produkcijas
ražošanas
ope
rators,
motorzāģa
operators,
dārzkopis, kokvedēja automobiļa
vadītājs, mūrnieks, apdares darbu
strādnieks, inženierkomunikāciju
montētājs un galdnieks.
Būvniecības nozarē darbs būs
SIA “Preiļu celtnieks” komerc
direktors Egils Stikāns skaidro, ka
Preiļu novadā 2017. -2018. gadā,
realizējot
apstiprinātos
māju
siltināšanas projektus, celtniecības
nozarē būs nepieciešamas papildu
darba rokas.
“Jauniešiem
ir
iespēja
mācīties darot, strādājot objektā.
Piemēram, Preiļu pils rekon
strukcijas procesā ir iespēja
iegūt profesionālās iemaņas no
pieredzējušiem meistariem un
vietējiem amatniekiem, strādājot
ne tikai ar moderniem materiāliem,
bet arī pārņemot vecos darba
paņēmienus un materiālu pielie
tojumu.” Uzņēmējs uzsver, ka
darbs ir interesants, tas neļauj
novecot, jo ikvienam projektam
pieeja ir individuāla ar atšķirīgiem
risinājumiem. “Man ir laba piere
dze ar Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas
tehnikuma
Preiļu
struktūrvienības jauniešiem, kuri
ieguvuši apdares darbu strādnieku
izglītību. Vairāki pēc kvalifikācijas
prakses un izglītības program
mas pabeigšanas turpina strādāt
uzņēmumā,” pieredzē dalās E.

Stikāns.
Pārvērta hobiju par biznesu
“Tuvojoties bērna kopšanas
atvaļinājuma beigām, izlasīju par
Jauniešu garantiju. Sapratu, ka tā
ir lieliska iespēja apgūt padziļināti
manu sirds lietu - apģērbu
izgatavošanu no skices līdz gata
vam izstrādājumam. Gandrīz neti
cami likās tas, ka programma ir tik
īsa, bez maksas un vēl ar iespēju
saņemt stipendiju. Tādu iespēju
nevarēju laist garām! Tagad esmu
ļoti priecīga par lielisko pieredzi,
kontaktu loku un zināšanām, ko
ieguvu mācību laikā. Pašlaik pelnu
sev algu kā pašnodarbināta per
sona un būvēju lielus plānus par
savu zīmolu. Noteikti ieteiktu iz
mantot šo programmu arī citiem!”
savā pieredzē dalās Rīgas Tūrisma
un radošās industrijas tehniku
ma Apģērbu konstruēšanas un
modelēšanas speciālista program
mas absolvente Baiba Vilnīte.
Galdnieka kvalifikāciju ieguvusī
Inese Meldere atzīst, ka pēc vi
dusskolas beigšanas bez reālām,
darbā pielietojamām prasmēm
darba tirgū iekļauties ir grūti.
“Jauniešu garantija ir ideāls variants
jauniešiem, kuri ir sapratuši, kādu
arodu vēlas apgūt, jo bez mācībām
skolas solā ir prakse, kuras laikā
profesiju iepazīst darot. Turklāt par
profesionālo izglītību nav jāmaksā,
var saņemt stipendiju, mācību
laikā tiek nodrošināta dienesta

viesnīca un vēl virkne citu labu
mu. Mācoties Jauniešu garantijā,
ieguvu ne tikai profesiju, bet guvu
pārliecību uzsākt uzņēmējdarbību.
Saldus tehnikumā ieguvu spēcīgus
galdniecības pamatus, mācoties
pie moderni aprīkotiem darba
galdiem un iepazinu lieliskus
pasniedzējus – meistarus, ar ku
riem vajadzības gadījumā droši
varu konsultēties arī šobrīd.”
Par programmu Jauniešu ga
rantija
Lai apgūtu profesiju Jauniešu
garantijas profesionālās izglītības
programmās, jaunietim jābūt
vecumā no 17 līdz 29 gadiem
ar pamatskolas, vidusskolas vai
vidējo profesionālo izglītību. Jau
nietis var strādāt algotu darbu
vai būt pašnodarbināts. Pieteik
ties mācībām var arī vakarskolu
audzēkņi un ikviens, kas iegūst
vidējo izglītību tālmācībā, studē
nepilna laika studiju programmās
augstskolās vai atrodas bērnu
kopšanas atvaļinājumā.
Mācības Jauniešu garantijā
ļauj saņemt stipendiju no 70
līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis
ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos
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mācību līdzekļus, bezmaksas vie
tu dienesta viesnīcā un karjeras
atbalsta pasākumus. Mācības iet
ver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas
praksi, kuras laikā tiek apmaksāti
ceļa izdevumi un naktsmītne, ja
nepieciešams.
Dokumentus
izvēlētajā
profesionālās izglītības iestādē var
iesniegt līdz 17. februārim. Ar visām
Jauniešu garantijas profesijām,
izglītības iestādēm, uzņemšanas
noteikumiem un priekšrocībām
var iepazīties VIAA mājaslapā:
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Projekta Jauniešu garantija
aktivitāti “Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana
Jauniešu
garantijas
ietvaros”
finansē ar Eiropas Savienības Jau
natnes nodarbinātības iniciatīvas
un Eiropas Sociālā fonda atbalstu,
kā arī no Latvijas valsts budžeta.
Papildu informācija:
Liene Jurkāne
„Hauska & Partner”
Kampaņas “Tavas dzīves plāns
mācībām ar Jauniešu garantiju”
komunikācijas konsultante
Tālr.
26453661,
e-pasts:
liene.jurkane@hauska.com.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 19.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 46.§)
Balvos

Nr.2/2017

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 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 Balvu novada domes 2011.gada
20.janvāra noteikumos Nr.3/2011 „Par
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SANTEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” šādus
grozījumus:

Pakalpojums

1.31
1.32

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 19.janvāra

Nr.p.k.

1. izteikt 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
Cena
PVN
Vienī- (EUR)
Nr.p.k.
Pakalpojums
21%
ba
bez
(EUR)
PVN
1. Avārijas dienesta,ūdensvada,kanalizācijas pakalpojumu elektroremontdarbi
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez izlietnes
1.1.
gab
9.12 1.92
noņemšanas
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes
1.2.
gab
17.74 3.73
noņemšanu
Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar dušas
1.3.
gab
9.12 1.92
vadu vannas istabā
1.4. Izlietnes nomaiņa
gab
17.74 3.73
1.5. Klozetpoda nomaiņa
gab
19.47 4.09
1.6. Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa
gab 12.64 2.65
1.7. Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa
gab
3.74 0.79
Vannas nomaiņa (Sarežģītības gadījumā , atkarībā
1.8. no vannas novietojuma, pielietot koef. 1.5, saskaņo- gab 34.84 7.32
jot ar pasūtītāju) kā arī čuguna vannas demontāža
vienā
1.9. Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana
10.47 2.20
vietā
divās
1.10. Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana
13.99 2.94
vietās
Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc metroloģiskās
1.11.
gab 12.05 2.53
pārbaudes
Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna
1.12.
gab 19.92 4.18
montāža
Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī gadīju
1.13.
gab
1.77 0.37
mos, kad īpašnieks pats uzstāda ūdens skaitītāju
Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez ma
1.14.
gab 10.39 2.18
teriāliem
1.15. Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem
gab 25.22 5.30
1.16 Dzīvokļa īpašnieka ūdens skaitītāja uzstādīšana
h
5.02 1.05
1.17 Santehniķa pakalpojumi
h
4.16 0.87
1.18 Santehniķa pakalpojumi(dežurējoša)
h
3.52 0.74
Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
1.19 izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3 (sausā tualete,
tvertne 18.74 3.94
savācējakas saimnieciski fekālā kanalizācija utt.)
Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3m³,juridiskām per
1.20
tvertne 37.48 7.87
sonām saimnieciski fekālā kanalizācija ar taukvie
lu, naftas produktu piemaisījumu utt.
Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
1.21
tvertne 9.50 2.00
izsūknējamo tilpumu līdz 3m³ ūdens
Asenizācijas mašīnas transporta pakalpojuma
papildus maksa („SAN-TEX”-objekts-NAI-„SAN1.22
km
0.31 0.07
TEX”), ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvas teritorijas
Avārijas brigādes (ūdensvada-kanalizācija) pa
h
19.91 4.18
1.23
kalpojumi (3 cilvēki)
Avārijas brigādes (ūdensvads-kanalizācija) pa
1.24
h
24.01 5.04
kalpojumi (4cilv.)
Avārijas brigādes (ūdensvada-kanalizācija) pa
1.25
h
28.10 5.90
kalpojumi (5 cilv.)
1.ope
1.26 Ierīces ”COBRA”pakalpojumi
40.16 8.43
rācija
1.27 Elektriķa pakalpojumi
h
3.97 0.83
1.28 Elerktroloka metinātāja pakalpojumi
h
4.27 0.90
Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pa
h
14.16 2.97
1.29
kalpojumi
1.30 Gāzmetinātāja pakalpojumi
h
4.15 0.87

Kopējā
summa
ar PVN
(EUR)
11.04
21.47
11.04
21.47
23.56
15.29
4.53
42.16
12.67
16.93
14.58
24.10
2.14
12.57
30.52
6.07
5.03
4.26
22.68

45.35

11.50

0.38

24.09
29.05
34.00
48.59
4.80
5.17
17.13
5.02

Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi
Traktora T-16 izmantošana
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izman
1.33
tošana
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 trans
porta izmantošanas papildus maksa, ja objekts
1.34
atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās
teritorijas
Automašīnas VW TRANSPORTER
1.35
HJ2963,HH5359 pakalpojumi
Automašīnas VW TRANSPORTER
HJ2963,HH5359 - izmantošanas papildus maksa,
1.36
ja objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas adminis
tratīvās teritorijas
1.37 Automašīnas OPEL COMBO pakalpojumi
Automašīnas OPEL COMBO transporta izman
1.38 tošanas papildus maksa, ja objekts atrodas ārpus
Balvu pilsētas administratīvās teritorijas
1.39 Radiatora maiņas pakalpojums
1.40 Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojums
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 pakalpojuma
2.8. izmantošanas papildus maksa, ja objekts atrodas
ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas
Automašīnas VW Transporter HH5359,2963
2.9.
pakalpojumi
Automašīnas VW Transporter HH5359,2963
pakalpojuma izmantošanas papildus maksa, ja
2.10.
objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas adminis
tratīvās teritorijas
2.11. Frēzēšanas darbgalda pakalpojumi
Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi(ģene
2.12.
rators)
3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
3.1. Strādnieka pakalpojumi
3.2. Sētnieka pakalpojumi
Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās,
3.3.
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
3.7.
dienās, brīvdienās, virsstundās
3.8. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B
3.9.
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
3.10. Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P svētku
3.11.
dienās, brīvdienās un virsstundās
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru Husqvar
3.12.
na-260 TWIN
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru Hus
3.13. qvarna-260 TWIN svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK
3.14.
EXCELENT
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA
3.15. PARK EXCELENT svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZMAN
3.16.
TYT-4000
Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZ
3.17. MANTYT-4000 svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pa
3.18.
kalpojumu izmantošana
Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pa
3.19. kalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdie
nās un virsstundās
Zāles pļāvēja krūmgrieža “Husqvarna” 545 RX
3.20.
pakalpojumu izmantošana

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

Cena
Kopējā
PVN
Vienī- (EUR)
summa
21%
ba
bez
ar PVN
(EUR)
PVN
(EUR)
h
14.28 3.00 17.28
h
6.29 1.32
7.61
h

11.72

2.46

14.18

km

0.22

0.05

0.27

h

10.10

2.12

12.22

km

0.19

0.04

0.23

h

9.82

2.06

11.88

km

0.16

0.03

0.19

3.5h
3.0h

49.55 10.41
42.47 8.92

59.96
51.39

h
h
h
h
h
h
h

4.51
4.11
7.49
7.00
7.55
5.42
16.57

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

km

0.28

0.06

0.34

h

10.89

2.29

13.18

km

0.18

0.04

0.22

h

4.66

0.98

5.64

h

2.26

0.47

2.73

h
h

3.63
3.53

0.76
0.74

4.39
4.27

h

6.56

1.38

7.94

h
h
h

5.05
4.35
4.67

1.06
0.91
0.98

6.11
5.26
5.65

h

7.78

1.63

9.41

h

4.35

0.91

5.26

h

7.46

1.57

9.03

h

4.47

0.94

5.41

h

7.58

1.59

9.17

h

9.65

2.03

11.68

h

13.39

2.81

16.20

h

7.23

1.52

8.75

h

10.97

2.30

13.27

h

9.56

2.01

11.57

h

13.30

2.79

16.09

h

4.71

0.99

5.70

h

7.82

1.64

9.46

h

4.70

0.99

5.69

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.februāris

Nr.p.k.

3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.
3.52.
3.53.
3.54.
3.55.
3.56.
3.57.
3.58.
3.59.
3.60.
3.61.
3.62.
3.63.

Pakalpojums
Zāles pļāvēja krūmgrieža “Husqvarna” 545 RX pa
kalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdie
nās un virsstundās
Traktora Belarus MK320MK izmantošana
Traktora Belarus MK320MK izmantošana svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana nakts
stundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi
nakts stundās
Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega
tīrīšanai
Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega
tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega
tīrīšanai nakts stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
nakts stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
smilts-sāls kaisīšanai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
smilt-sāls kaisīšanai nakts stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
sniega tīrīšanai
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās, virs
stundās
Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
sniega tīrīšanai nakts stundās
Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi
Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi
nakts stundās
Traktora MTZ 80 (zemes griezējs) izmantošana
Traktora MTZ 80 (zemes griezējs) izmantošana
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Traktora MTZ-80 (zemes griezējs) izmantošana
nakts stundās
Komunālas mašīnas SCRAB MINOR izmantošana
Komunālas mašīnas SCRAB MINOR izmantošana
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālas mašīnas SCRAB MINOR izmantošana
nakts stundās
Komunālas mašīnas SCARAB MINOR smilšu
savācēja pakalpojumi
Komunālas mašīnas SCARAB MINOR smilšu savā
cēja pakalpojumi svētku dienās un brīvdienās,
virsstundās
Lapu savācēja VD/18-180 izmantošana
Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
Mini ekskavatora izmantošana svētku dienās,
brīvdienās un virsstundās
Mini ekskavatora izmantošana nakts stundas
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju nakts
stundās
Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Mehaniskā smilts-sāls kaisītāja pakalpojumi
Automašīnas VW CADDY pakalpojumi
Automašīnas VW CADDY 1 km transporta izmak
sas
Meistara pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
mi svētku dienās un brīvdienās, virsstundās

Cena
Kopējā
PVN
Vienī- (EUR)
summa
21%
ba
bez
ar PVN
(EUR)
PVN
(EUR)
h

7.81

1.64

9.45

h

7.25

1.52

8.77

h

10.99

2.31

13.30

h

8.04

1.69

9.73

h

9.12

1.92

11.04

h

11.78

2.47

14.25

h

9.91

2.08

11.99

h

8.55

1.80

10.35

h

12.29

2.58

14.87

h

10.42

2.19

12.61

h

9.90

2.08

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

12.06

2.53

14.59

h

8.82

1.85

10.67

h

12.40

2.60

15.00

h

10.61

2.23

12.84

h

11.24

2.36

13.60

h

14.98

3.15

18.13

h

13.11

2.75

15.86

h

11.93

2.51

14.44

h

15.67

3.29

18.96

h
h

8.26
6.75

1.73
1.42

9.99
8.17

h

10.33

2.17

12.50

h
h

8.54
5.12

1.79
1.08

10.33
6.20

h

6.64

1.39

8.03

h

8.15

1.71

9.86

h
h

3.88
11.27

0.81
2.37

4.69
13.64

km

0.19

0.04

0.23

h

6.36

1.34

7.70

h

7.82

1.64

h

11.56

2.43

Nr.p.k.

9.

Cena
Kopējā
PVN
Vienī- (EUR)
summa
21%
ba
bez
ar PVN
(EUR)
PVN
(EUR)

Pakalpojums

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
mi nakts stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
3.65.
mi ar piekabi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakal
3.66. pojumi ar piekabi svētku dienās un brīvdienās
virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
3.67.
mi sniega tīrīšanai
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
3.68. mi sniega tīrīšanai svētku dienās un brīvdienās,
virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
3.69.
mi sniega tīrīšanai nakts stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
3.70.
mi - smilts kaisīšana
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
3.71. mi - smilts kaisīšana svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpoju
3.72.
mi - smilts kaisīšana nakts stundās
4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.

9.69

2.03

11.72

h

8.09

1.70

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

3.64.

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
5.1.
fiziskām personām
Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana
5.2.
juridiskām personām
Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu
5.3.
norēķinu centrā
5.4. Izziņu sagatavošana un izsniegšana
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
5.5.
izmaksa
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
5.6.
izmaksas
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
5.7.
izmaksas
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
5.8.
izmaksas
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
5.9.
izmaksas
Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
5.10.
izmaksas
Vienas pārvietojamās tualetes kabīnes noma
5.11.
maksa papildus kabīņu apkalpošanas maksai
5.12. Kabīņu noma par katru nākošu diennakti
5.13. Kabīņu noma par katru nākošu diennakti
5.14. Kabīņu pārvadāšana ārpus pilsētas
5.15. Ūdens piegāde
5.16. Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana
Tīklu tehniskā uzturēšana
(koplietošanas tīkli,siltumapgāde,ūdens vads,kana5.17. lizācija,saimnieciski fekalā kanalizācija,lietus kanalizācija,elektroapgāde no mājas kopējā skaitītāja
līdz dzīvokļa skaitītājam)

dien
4.20
nakts
dien
2.60
nakts
kompl. 1.70
gab

6.00

1.26

7.26

gab

12.00

2.52

14.52

gab

0.29

0.06

0.35

gab

0.60

0.13

0.73

1.gab

35.70

7.50

43.20

2.gab

48.37 10.16

58.53

3gab

70.15 14.73

84.88

4.gab

78.81 16.55

95.36

5.gab 98.86 20.76 119.62
6.gab 107.73 22.62 130.35
1dien
nakts
vasara
ziema
km
m³
m³

7.06

1.48

8.54

5.88
3.53
0.22
0.70
0.92

1.23
0.74
0.05
0.15
0.19

7.11
4.27
0.27
0.85
1.11

m²

0.09

0.09

izteikt 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

Nr.p.k.

Pakalpojums

Vienība

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

1. Avārijas dienesta,ūdensvada,kanalizācijas pakalpojumu elektroremontdarbi
1.1.

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez izlietnes
noņemšanas

gab

8.72

1.83

10.55

9.46

1.2.

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes
noņemšanu

gab

16.97

3.56

20.53

13.99

1.3.

Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar dušas
vadu vannas istabā

gab

8.72

1.83

10.55
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Nr.p.k.
1.4.

Pakalpojums
Izlietnes nomaiņa

Vienība

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

gab

16.97

Nr.p.k.

Pakalpojums

Vienība

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

3.56

20.53

2.6.

Blietētāja BOMAG izmantošana

h

5.18

1.09

6.27

2.7.

Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC izmantošana

h

15.85

3.33

19.18

km

0.26

0.05

0.31

h

10.41

2.19

12.60

km

0.17

0.04

0.21

1.5.

Klozetpoda nomaiņa

gab

18.62

3.91

22.53

1.6.

Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa

gab

12.04

2.53

14.57

1.7.

Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa

gab

3.58

0.75

4.33

2.8.

1.8.

Vannas nomaiņa (Sarežģītības gadījumā ,
atkarībā no vannas novietojuma, pielietot koef.
1.5, saskaņojot ar pasūtītāju) kā arī čuguna vannas
demontāža

Autopacēlāja ZIL 130,BC22MC transporta
papildus maksa, ja objekts atrodas ārpus Balvu
pilsētas administratīvās teritorijas

gab

33.34

7.00

40.34

2.9.

Automašīnas VW Transporter HH5359,2963
pakalpojumi

2.10.

Automašīnas VW Transporter HH5359,2963
pakalpojumu papildus maksa, ja objekts atrodas
ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

2.11.

Frezēšanas darbgalda pakalpojumi

h

4.45

0.93

5.38

2.12.

Elektrostacijas Phoenix 3000
pakalpojumi(ģenerators)

h

2.17

0.46

2.63

1.9.

Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana

vienā
vietā

10.01

2.10

12.11

1.10.

Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana

divās
vietās

13.35

2.80

16.15

1.11.

Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc metroloģiskās
pārbaudes

gab

11.96

2.51

14.47

1.12.

Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna
montāža

gab

19.45

4.08

23.53

1.13.

Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda ūdens
skaitītāju

gab

1.14.

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
materiāliem

gab

1.15.

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem

gab

23.95

5.03

28.98

1.16.

Dzīvokļa īpašnieka ūdens skaitītāja uzstādīšana

h

4.95

1.04

5.99

1.17.

Santehniķa pakalpojumi

h

3.97

0.83

4.80

1.18.

Santehniķa pakalpojumi(dežurējoša)

h

3.37

0.71

4.08

1.19.

Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m3(sausā tualete,
tvertne 17.92
savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.,)

3.76

21.68

1.69
10.35

0.35
2.17

2.04
12.52

3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
3.1.

Strādnieka pakalpojumi

h

3.47

0.73

4.20

3.2.

Sētnieka pakalpojumi

h

3.38

0.71

4.09

3.3.

Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

h

6.41

1.35

7.76

3.4.

Sētnieka pakalpojumi nakts stundās

h

4.89

1.03

5.92

3.5.

Strādnieka traktorista pakalpojumi

h

4.16

0.87

5.03

3.6.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44

h

4.47

0.94

5.41

3.7.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB44 svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās

h

7.58

1.59

9.17

3.8.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B

h

4.16

0.87

5.03

3.9.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA DINO 47B
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

7.27

1.53

8.80

3.10.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P

h

4.27

0.90

5.17

3.11.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB 44P
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

7.38

1.55

8.93

3.12.

Zālienas pļaušana ar dārza traktoru Husqvar
na-260 TWIN

h

9.23

1.94

11.17

1.20.

Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3 m³ ,juridiskām
personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar
taukvielu, naftas produktu piemaisījumu utt.

tvertne 35.84

7.53

43.37

1.21.

Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar
izsūknējamo tilpumu līdz 3m³ ūdens

tvertne 9.09

1.91

11.00

3.13.

h

12.97

2.72

15.69

1.22.

Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SANTEX”-objekts-NAI-„SAN-TEX”) objekts atrodas
ārpus Balvu pilsētas administratīvas teritorijas

Zālienas pļaušana ar dārza traktoru Hus
qvarna-260 TWIN svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

1.23.

km

0.30

0.06

0.36

3.14.

Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK
EXCELENT

h

6.92

1.45

8.37

Avārijas brigāde (ūdensvada-kanalizācija) pa
kalpojumi (3 cilvēki)

h

19.04

4.00

23.04

3.15.

h

10.66

2.24

12.90

1.24.

Avārijas brigāde (ūdensvads-kanalizācija) pa
kalpojumi (4cilv.)

h

22.96

4.82

27.78

Zālienas pļaušana ar dārza traktoru STIGA
PARK EXCELENT svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās

9.14

1.92

11.06

h

26.87

5.64

32.51

Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZ
MANTYT-4000

h

1.25.

Avārijas brigāde (ūdensvada-kanalizācija) pa
kalpojumi (5 cilv.)

3.16.
3.17.

Zālienas pļaušana ar dārza traktoru CPAFTZ
MANTYT-4000 svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās

h

12.88

2.70

15.58

3.18.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P pa
kalpojumu izmantošana

h

4.50

0.95

5.45

3.19.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346P
pakalpojumu izmantošana svētku dienās,
brīvdienās un virsstundās

h

7.61

1.60

9.21

3.20.

Zāles pļāvēja krūmgrieža “Husqvarna” 545 RX
pakalpojumu izmantošana

h

4.50

0.95

5.45

3.21.

Zāles pļāvēja krūmgrieža “Husqvarna” 545
RX pakalpojumu izmantošana svētku dienās,
brīvdienās un virsstundās

h

7.61

1.60

9.21

3.22.

Traktora Belarus MK320MK izmantošana

h

6.93

1.46

8.39

3.23.

Traktora Belarus MK320MK izmantošana svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās

h

10.67

2.24

12.91

3.24. Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi

1.oper
38.40
acija

1.26.

Ierīce”COBRA”pakalpojumi

1.27.

Elektriķa pakalpojumi

h

1.28.

Elerktroloka metinātāja pakalpojumi

1.29.

Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pa
kalpojumi

1.30.

Gāzmetinātāja pakalpojumi

1.31.

Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi

1.32.

Traktora T-16 izmantošana

h

1.33.

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665
izmantošana

1.34.

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 trans
porta izmantošanas papildus maksa, ja objekts
atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās
teritorijas

1.35.

Automašīnas VW TRANSPORTER
HJ2963,HH5359 pakalpojumi

1.36.

Automašīnas VW TRANSPORTER
HJ2963,HH5359 pakalpojumu izmantošanas
papildus maksa, ja objekts atrodas ārpus Balvu
pilsētas administratīvās teritorijas

8.06

46.46

3.80

0.80

4.60

h

4.09

0.86

4.95

h

13.54

2.84

16.38

h

3.97

0.83

4.80

h

13.66

2.87

16.53

6.01

1.26

7.27

h

km

11.20

0.21

2.35

0.04

13.55

0.25

h

9.66

2.03

11.69

km

0.18

0.04

0.22

1.37.

Automašīnas OPEL COMBO pakalpojumi

h

9.39

1.97

1.38.

Automašīnas OPEL COMBO transporta pakalpo
jumu izmantošanas papildus maksa, ja objekts
atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās
teritorijas

km

0.16

0.03

0.19

1.39.

Radiatora maiņas pakalpojumi

3.5h

47.38

9.95

57.33

1.40.

Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi

3.0h

40.61

8.53

49.14

h

7.69

1.61

9.30

3.25.

Traktora Belarus MK320 izmantošana nakts
stundās

h

8.80

1.85

10.65

3.26.

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

11.43

2.40

13.83

3.27.

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar piekabi
nakts stundas

h

9.56

2.01

11.57

3.28.

Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega
tīrīšanai

h

8.18

1.72

9.90

3.29.

Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega
tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

11.92

2.50

14.42

3.30.

Traktora Belarus 320 MK pakalpojumi sniega
tīrīšanai nakts stundas

h

10.05

2.11

12.16

3.31.

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana

h

9.46

1.99

11.45

3.32.

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

13.20

2.77

15.97

3.33.

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
nakts stundās

h

11.33

2.38

13.71

3.34.

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
smilts-sāls kaisīšanai

h

10.40

2.18

12.58

11.36

2. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi
2.1.

Būvgaldnieka pakalpojumi

h

4.32

0.91

5.23

2.2.

Remontstrādnieka pakalpojumi

h

3.93

0.83

4.76

2.3.

Traktora T-25,T-7921 LP pakalpojumi

h

7.16

1.50

8.66

2.4.

Traktora T-25,T-2340 LC pakalpojumi

h

6.69

1.40

8.09

2.5.

Traktora T-25,T-2340 LC pakalpojumi ar piekabi

h

7.22

1.52

8.74
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Kopējā
Cena
PVN
summa
(EUR)
21%
ar PVN
bez
(EUR)
(EUR)
PVN

Nr.p.k.

Pakalpojums

Vienība

3.35.

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

h

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
3.36.
smilts-sāls kaisīšanai nakts stundās

h

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
sniega tīrīšanai

h

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
3.38. sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

h

Komunālās mašīnas B-KM Nr.3046 izmantošana
sniega tīrīšanai nakts stundās

h

12.42

2.61

15.03

3.40. Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi

h

9.82

2.06

3.41.

Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

13.40

3.42.

Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi
nakts stundās

h

3.43.

Traktora MTZ 80 (zemes griezējs) izmantošana

3.44.

Traktora MTZ 80 (zemes griezējs) izmantošana
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

3.45.

Traktora MTZ-80 (zemes griezēja) izmantošana
nakts stundās

h

3.37.

3.39.

Komunālas mašīnas SCRAB MINOR
3.46.
izmantošana

4.3.
14.14

2.97

17.11

Pakalpojums
Svečturu izmantošana

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

kompl.

1.67

0.35

2.02

5. Citi pakalpojumi
5.1.

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana fiziskām personām

gab

6.00

1.26

7.26

5.2.

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana juridiskām personām

gab

12.00

2.52

14.52

5.3.

Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu
norēķinu centrā

gab

0.29

0.06

0.35

5.4.

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

gab

0.60

0.13

0.73

5.5.

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas

1.gab

34.47

7.24

41.71

11.88

5.6.

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas

2.gab

46.99

9.87

56.86

2.81

16.21

5.7.

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas

3gab

68.26 14.33

82.59

11.61

2.44

14.05

5.8.

4.gab

76.85

92.99

h

8.43

1.77

10.20

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas

h

12.01

2.52

14.53

5.9.

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas

5.gab

96.49 20.26 116.75

5.10.

Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas
izmaksas

6.gab 105.26 22.10

5.11.

Vienas pārvietojamās tualetes kabīnes nomas
maksa papildus kabīņu apkalpošanas maksai

1dien
nakts

7.06

1.48

8.54

5.12.

Kabīņu noma par katru nākošo diennakti

vasara

5.88

1.23

7.11

12.27
10.55
14.29

10.22

2.58
2.22
3.00

2.15

14.85
12.77
17.29

12.37

h

10.75

2.26

13.01

3.47.

Komunālas mašīnas SCRAB MINOR izmantošana
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

14.49

3.04

17.53

3.48.

Komunālas mašīnas SCRAB MINOR
izmantošana nakts stundās

h

12.62

2.65

15.27

3.49.

Komunālas mašīnas SCARAB MINOR smilšu
savācēja pakalpojumi

h

11.40

2.39

13.79

Komunālas mašīnas SCARAB MINOR smilšu
3.50. savācēja pakalpojumi svētku un brīvdienas
virsstundas

h

15.14

3.18

18.32

3.51.

Lapu savācēja VD/18-180 izmantošana

h

7.90

1.66

9.56

3.52.

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana

h

6.45

1.35

7.80

3.53.

Mini ekskavatora izmantošana svētku dienās,
brīvdienās un virsstundās

h

10.03

2.11

12.14

3.54.

Mini ekskavatora izmantošana nakts stundās

h

8.24

1.73

9.97

3.55.

Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju

h

4.90

1.03

5.93

3.56.

Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju nakts
stundās

h

6.41

1.35

7.76

3.57.

Trotuāra tīrīšana ar rokas sniega pūtēju svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās

h

7.93

1.67

9.60

3.58. Mehaniskā smilts-sāls kaisītāja pakalpojumi

h

3.71

0.78

4.49

3.59.

Automašīnas VW CADDY pakalpojumi

h

10.78

2.26

13.04

3.60.

Automašīnas VW CADDY 1 km transporta izmak
sas

km

0.18

0.04

0.22

3.61.

Meistara pakalpojumi

h

6.08

1.28

7.36

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
3.62.
jumi

h

7.48

1.57

9.05

3.63.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi svētku un brīvdienu virsstundās

h

11.22

2.36

13.58

3.64.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi nakts stundās

9.35

1.96

11.31

3.65.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi ar piekabi

h

7.73

1.62

9.35

3.66.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi ar piekabi svētku un brīvdienu virsstundās

h

11.47

2.41

13.88

3.67.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi sniega tīrīšanai

h

8.65

1.82

10.47

h

12.39

2.60

14.99

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pa
3.68. kalpojumi sniega tīrīšanai svētku un brīvdienu
virsstundās

Nr.p.k.

Vienība

11.

3.69.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi sniega tīrīšanai nakts stundās

h

10.52

2.21

12.73

3.70.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi - smilts kaisīšana

h

8.47

1.78

10.25

3.71.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi smilts kaisīšana svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās

h

12.21

2.56

14.77

3.72.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpo
jumi - smilts kaisīšana nakts stundās

h

10.34

2.17

12.51

4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
4.1.

Kapličas izmantošana bēru ceremonijas laikā

dien
nakts

4.17

0.88

5.05

4.2.

Kapličas izmantošana pārējās dienās

dien
nakts

2.50

0.53

3.03

16.14

127.36

5.13.

Kabīņu noma par katru nākošo diennakti

ziema

3.53

0.74

4.27

5.14.

Kabīņu pārvadāšana ārpus pilsētas

km

0.21

0.04

0.25

5.15.

Ūdens piegāde

m³

0.70

0.15

0.85

5.16.

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana

m³

0.92

0.19

1.11

5.17.

Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas tīkli,
siltumapgāde, ūdensvads, kanalizācija, saimnieciski fekalā kanalizācija, lietus kanalizācija,
elektroapgāde no mājas kopājā skaitītāja līdz
dzīvokļa skaitītājam)

m²

0.09

0.00

0.09

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

2.pielikums
Balvu novada Domes
2017.gada 19.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 46.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS
PAR BALVU NOVADA DOMES 2017.GADA 19.JANVĀRA SAISTOŠO NOTEIKUMU
NR.2/2017 „GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2011.GADA 20.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3/2011 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDI”” PROJEKTU
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem tiek
mainīti tarifi. Izmaiņas saistītas ar minimālās algas palielinājumu
speciālistiem, kas veic atsevišķus pakalpojumus. Atbilstoši
likumdošanai, izmaiņas ir jāiekļauj iestādes cenrādī saistošo
noteikumu formā. Noteikumos tiek mainīti pielikumi.
Saistošie noteikumi nosaka Pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
sniegto pakalpojumu cenas.
Nedaudz palielināsies pašvaldības budžeta ienākumi, jo atsevišķiem
Pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem ir
veikts aprēķins par cenas palielinājumu.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav.

Domes priekšsēdētājs

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

A.Kazinovskis

12.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 14.februāris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
14.februārī plkst.18:00 Filma
“Svingeri” Balvu muižā. Ieejas maksa
EUR 2,00.
14.februārī plkst.19:00 Beta
kurss Balvu Sakrālās kultūras centrā.
17.februārī plkst.19:00 Filma, ko
piedāvā Starptautiskā ekumēniskā
brālība „Net for God” Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
18.februārī plkst.18:00 Žetonu
vakars Balvu Valsts ģimnāzijā.
Plkst.22:00 balle kopā ar Arni Gra
pu.
20.februārī plkst.11:00 Vokālās
mūzikas konkurss “Balsis 2017” Bal
vu muižā.
21.februārī plkst.19:00 Beta
kurss Balvu Sakrālās kultūras centrā.
24.februārī plkst.19:00 Žetonu
vakars Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā. Pēc
pasākuma balle kopā ar Zinti Kra
kopu.
24.februārī 19:00 Ikmēneša
draudzes vakars “Jautājumi un at
bildes” Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
26.februārī plkst.16:00 Baltina
vas dramatiskā kolektīva “Palādas”
Danskovītes komēdija “Ontans i
Anne” IV daļa “Ontana traģēdija”.
Ieejas maksa iepriekšpārdošanā
EUR 4,00 (Balvu muižā pie lietve
des), izrādes dienā EUR 5,00.
28.februārī plkst.19:00 Beta
kurss Balvu Sakrālās kultūras centrā.
5.martā plkst.16:00 Viktora
Kozlitina romances un dziesmas no
Muslima Magomajeva repertuāra.
Biļetes cena EUR 5,00, pieejamas
iepriekšpārdošanā Balvu muižā un
Biļešu paradīzes kasēs.
Bērzkalnes pagasts
26.februārī plkst.11:00 Meteņ
dienas izklaides Bērzkalnes pagasta
sporta un atpūtas laukumā. Groziņā
var ņemt līdzi pankūkas.
26.februārī
plkst.14:00
Mas
ļeņica Rubeņu saieta nama
laukumā. Groziņā var ņemt līdzi
pankūkas.
Briežuciema pagasts
4.martā
Pasākums-konkurss
“Mana
mīļā
vecmāmiņa”
Briežuciemā.
Tiks
godinātas
vecmāmiņas, piešķirti tituli, būs kon
certs. Pieteikšanās līdz 21.februārim.
Krišjāņu pagasts
25.februārī plkst.19:00 Pozitīvu
emociju šovs “Pop-iela piestāj

Krišjāņos”. Dalībnieki aicināti pie
teikties līdz 22.02. pie Ineses,
T:26372319.

Kubulu pagasts
19.februārī plkst.12:00 Balvu
apriņķa deju kolektīvu skate Kubulu
pagasta Kultūras namā. Piedalās
Balvu, Viļakas, Rugāju novadu tau
tiskie deju kolektīvi.
23.februārī plkst.10:00 Leļļu
teātra izrāde “Skursteņslauķis” Ku
bulu pagasta Kultūras namā. Ieejas
maksa EUR 2,00.
25.februārī plkst.18:00 Saru
nas par dzīvi, mākslu un mūziku
radošajā vakarā “Gaismai plūstot”
Kubulu pagasta Kultūras namā.
Īpašie viesi Ginta un Kristaps
Krievkalni. Pasākumā piedalās
jaunie talanti: dzejniece Vanda
Konovāle, dziedātāja Dagmāra
Laicāne, pianists Dāvis Lāpāns. Ie
ejas maksa radošajā vakarā EUR
2,00, dejās EUR 3,00, pērkot uz abi
em EUR 4,00. Plkst.22:00 spēlēs
grupa "Mani mākoņi".
Tilžas pagasts
18.februārī plkst.19:00 Atpūtas
vakars “Paldies jums, paldies
mums!” Tilžas kultūras nama
amatiermākslas kolektīviem.
23.februārī
plkst.16:00
Leļļu
teātra
“Tims”
izrāde
“Skursteņslauķis” Tilžas pagasta
Kultūras namā. Ieejas maksa EUR
2,00.
25.februārī Deju vakars Tilžas
pagasta Kultūras namā kopā ar Zinti
Krakopu.
26.februārī plkst.14:00 Meteņ
dienas tradīciju pasākums “Svinēsim
svētdienu kopā!”.
3.martā
Sieviešu
vokālā
ansambļa “Rasa” 5 gadu jubilejas
sarīkojums. Uzstājas sadraudzības
kolektīvi no Balvu, Baltinavas,
Rugāju un Kārsavas novadiem.
Vīksnas pagasts
18.februārī plkst.19:00 Rubeņu
ciema dramatiskā kolektīva skečs
“Bābu bataljons” (režisore Mudīte
Maslova) Vīksnas pagasta Tautas
namā.
18.februārī plkst.20:00 Atpū
tas vakars “Šogad vīrieši TOPā”.
Meklējam jautrus, atraktīvus vīriešus
(bez vecuma ierobežojuma), kas
gatavi aktīvi piedalīties konkursos
un atrakcijās. Pieteikties līdz 15.02.
pa tālruni 20284144. Plkst.21:00
Diskoballe ar Dj Ingaru.

Izstādes
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas 2.
un 5.klašu audzēkņu radošo darbu
izstāde “Tējas laiks ar kūciņām”.
Skolotāja Anita Kairiša.
- Balvu Mākslas skolā RDMV
izstāde - Grafiskais un iepakojuma
dizains „Jūra”, kā arī Gulbenes
mākslas skolas audzēkņu radošie
darbi.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma Balvu Mākslas skolas
radošā kolektīva darbu izstāde
“Kopā” – “Klusā daba”.
- Vīksnas pagasta bibliotēkā
skatāma
Svetlanas
Kuzminas
krustdūriena tehnikā izšūto darbu
izstāde “Ar mīlestību…”
- Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma Daces Teilānes fotoizstāde
"Mana Ēģipte".
- Ā.Baranovskas ģimenes ārsta
praksē skatāma Balvu Mākslas sko
las 2.klases audzēkņu darbu izstāde
“Latvijas daba”. Skolotāja Anita
Kairiša.
- Pansionātā „Balvi” skatāma
Balvu Mākslas skolas audzēkņu I se
mestra radošo darbu izstāde „Dar
bu skate”.
- Vīksnas Tautas namā skatāma
fotoizstāde TDK “Piesitiens” 5 gadu
jubilejas ietvaros.
- Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma sveču izstāde “Jūs esat
pasaules gaisma” (piedalās Balvu
un Baltinavas izglītības iestādes)
un izstāde “Euharistiskie brīnumi
pasaulē”.
- Balvu Novada muzejā skatāma
pulciņa “Mežģis” 20 darba gadu ju
bilejas izstāde.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas sko
las audzēkņu izstāde “Balvi bērnu
acīm”. Skolotāja Olga Reče.
- Balvu Novada muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes
un citas vietējās vērtības.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.

Mobilais mamogrāfs Balvos
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs
4 mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies: 6., 7. martā, BALVOS
- pie tirgus laukuma, Sporta iela 1.
Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!!
-- Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma
vēstuli
no
Nacionālā veselības die
nesta
Valsts skrīninga program
mas ietvaros izmeklējums ir
bez maksas (uzaicinājuma
vēstule ir derīga 2 gadus kopš
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

iesūtīšanas datuma).
-- Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša
ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAK
SU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).
Sīkāka

informācija

www.mamografija.lv vai uz e-pastu
info@mamografija.lv.

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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