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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

Balvu Centrālās
bibliotēkas darba laiks
svētkos

23.decembrī no 10:00-14:00
24., 25., 26. decembrī - slēgts
29.decembrī – Spodrības diena
30.decembrī - 10:00 - 14:00
31.decembrī - slēgts
1.janvārī - slēgts

Balvu Novada muzeja
darba laiks svētkos

23.decembrī no 11:00-15:00
24., 25.decembrī - slēgts
26.decembrī - 11:00 - 14:00
27.-29.decembrī - 10:00 - 17:00
30.decembrī - 11:00 - 15:00
31.decembrī - slēgts
1.janvārī - slēgts

Peldbaseina darba laiks
svētkos

24., 25.decembrī - slēgts
26.decembrī - 09:00 - 22:00
27.decembrī - 09:00 - 22:00
28.decembrī - 09:00 - 22:00
29.decembrī - 09:00 - 22:00
30.decembrī - 09:00 - 22:00
31.decembrī - slēgts
1.janvārī - slēgts

Aptauja par sadarbību ar
SIA “ZAAO” 2017.gadā

Piesakies dalībai konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”
un iegūsti vērtīgu balvu

Balvu novada pašvaldība arī
šogad ir izsludinājusi konkursu
“Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums” un aicina Balvu
novada privātmāju īpašniekus,
iestāžu un uzņēmumu vadītājus un
darbiniekus (izņemot pašvaldības
iestādes), daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju
iedzīvotājus
piedalīties
šajā konkursā, un visiem kopā
veidot mūsu pilsētas un novada

Ziemassvētku noformējumu.
Noformēto objektu dalībai
konkursā var pieteikt vērtējamā
objekta pārstāvis vai jebkura
cita persona (obligāti saskaņojot
ar īpašnieku) līdz 2017.gada
26.decembrim (ieskaitot), sūtot
pieteikuma veidlapu uz e-pasta
adresi rita.subeniece@balvi.lv.
Konkursam
pieteiktos
objektus vērtēs žūrijas komisija trīs

kategorijās:
•Individuālo māju noformējums;
•Daudzstāvu dzīvojamo māju
noformējums (dzīvokļu balkoni,
lodžijas, logi u. tml.);
•Uzņēmumu un sabiedrisko
ēku noformējums.
Konkursa objektu vērtēšana
notiks no 27.12.2017. līdz 29.12.2017.,
bet rezultāti tiks paziņoti, un
uzvarētāji apbalvoti 2018.gada

janvārī.
Konkursa noslēgumā pirmo trīs
vietu ieguvējiem katrā kategorijā
tiks piešķirtas atzinības naudas
izteiksmē: I vietai – EUR 100; II vietai
– EUR 70; III vietai – EUR 50.
Informācija par konkursu (t.sk.
nolikums, pieteikuma veidlapa)
pieejama pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv.

Apbalvoti labākie Balvu sporta skolas audzēkņi un viņu treneri

15.decembrī Balvu muižā tika godināti 2017.gadā veiksmīgākie Balvu sporta skolas audzēkņi un viņu treneri 8 sporta veidos, kuri sevi pierādījuši dažāda
līmeņa sacensībās. Lai viņus suminātu, uz pasākumu bija ieradušies viņu tuvinieki, draugi, skolasbiedri un pārējie, kuri vēlējās sveikt šajā svētku dienā.

Pasākumā piedalījās arī Domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, kurš atzina: “Man ir prieks, ka
joprojām ar nominantiem, treneriem es varu
satikties sporta zālē un mēs kopīgi varam gan
attīstīt sevi, gan mūsu novada sportu kopumā.
Laureāti, lai jums izdodas sasniegt visus rezultātus,
kas ir ieplānoti tuvākā un arī tālākā nākotnē.
Balvu novada Domes vārdā es jums gribu novēlēt
godam pārstāvēt mūsu novadu, es ļoti ceru, ka
nākotnē arī mūsu Latviju. Lai jums izdodas, lai ir
spēks un veselība turpināt iesāktās sporta gaitas.”

Ceļojošo kausu laureātei volejbolā pasniedza
Jānis Strapcāns teikdams: “Vērtējot aizgājušo
gadu, jāsaka, ka, runājot par volejbolu,
tajā acīmredzot lielākie sasniegumi ir bijuši
veterāniem, jo vecuma grupā 65+ esam kļuvuši
par Latvijas čempioniem un vecuma grupā 35+ ir
izcīnītas sudraba medaļas. Jaunatne, neskumstiet,
jums ir uz ko tiekties, mēs rādām piemēru. Šogad
notika diezgan sīva cīņa par labākā volejbolista
titulu un to izcīnīja Ieva Jurjāne.”

Laureātus sveica arī Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras un
sporta jomā Iveta Tiltiņa: “Katram no mums dzīvē
ir savs devums un savs uzdevums. Tāds uzdevums,
kas mums pašiem un arī citiem sagādā prieku un
gandarījumu, kaut kas tāds, kas palīdz katram
jaunietim izjust un izdzīvot savu “es”. Šobrīd,
skatoties uz laureātiem, priecājos par jums un ļoti,
ļoti ceru, ka šie sasniegumi nākotnē izvirzīs kādu
olimpieti.”

Turpinājums 4.lpp.

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

Līdz 2018.gada 15.janvārim
Balvu novada pašvaldības
mājaslapā ir iespēja aizpildīt
aptaujas anketu par sadarbību
ar SIA “ZAAO”.
Klientu
apmierinātības
aptauja ir svarīga turpmākajai
ZAAO attīstībai. Tās mērķis ir
noskaidrot klientu viedokli par
uzņēmuma sniegumu, rodot
priekšlikumus, kurās jomās
un kā uzlabot sadarbību ar
klientiem un paaugstināt klientu
apmierinātību ar uzņēmuma
pakalpojumiem.
Esiet aktīvi un paudiet savu
viedokli!

Izsludināta LEADER
uzņēmējdarbības
projektu iesniegšanas 4.
kārta!
Biedrība
“Balvu
rajona
partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 4. kārtu Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākumā 19.2
Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju.
Projektu
pieteikumu
pieņemšana tiek izsludināta:
1.1. rīcībā “Mikro un mazo
uzņēmumu veidošanās un
attīstība, tajā skaitā tūrisma
nozarē”, rīcībai piešķirtais ELFLA
publiskais finansējums – 92
209,84 EUR.
1.2. rīcībā “Atbalsts mājražotāju
un amatnieku saimnieciskajai
darbībai”, rīcībai piešķirtais
ELFLA publiskais finansējums –
21 000,00 EUR.
Projektu
iesniegumu
pieņemšanas laiks 15.12.2017. 15.01.2018.
Plašāka informācija biedrības
mājas lapā – http://balvi.
partneribas.lv/
sadaļā
“LEADER
2014.2020.”.
Kontaktinformācija – Ilona
Džigure,
kontakttālrunis
29134410;
e-pasts:
balvurajpartneriba@gmail.com
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Jaunajā gadā iesoļosim ar apņēmību,
izturību un ticību, - tad viss izdosies!

Katrs aizejošais gads atstāj pārdomas, katrs jaunais gads dod cerību
nākotnei.
Plānojot Balvu novada pašvaldības 2018. gada budžetu, rūpīgi
jāpārdomā veicamo darbu saraksts. Nu jau kādu laiku ir zināms, ka
sākot ar 2018.gada 1.janvāri minimālā darba alga būs 430 EUR. Arī mūsu
novadam šīs izmaiņas ir būtiskas, jo tās skars daudzus darbiniekus.
Budžeta pieejamo līdzekļu ietvaros ir paredzēts izskatīt iespēju, lai visiem
novadā strādājošajiem maciņos būtu izmaiņas ar pieaugošu tendenci.
Valsts piešķirtais finansējums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ir nedaudz lielāks kā iepriekšējā gadā, bet nepietiekošs, tomēr
maksimāli mēģināsim uzlabot novada cilvēku labklājību. Saimnieciskie
uzlabojumi mūsu iestādēs tiks veikti skatoties no finansiālajām iespējām.
Mēs, novada vadības komanda, esam tikušies ar visu 10 novada
pagastu un pilsētas iedzīvotājiem. Jāpiebilst, ka vidējais dalībnieku
skaits, tikšanās reizēs bija ap divdesmit. Tas tikai liecina, ka mūsu novada
cilvēkiem interesē un rūp notiekošais. Arī es, būdams novada vadītājs,
daudz labāk iepazinu novada pagastos notiekošo un varēju secināt,
kam jāpievērš lielāka uzmanība, kas jāuzlabo, kas jāattīsta. Tiekoties ar
iedzīvotājiem klātienē, mums tika uzdoti jautājumi uz ko arī sniedzām
atbildes. Virkne jautājumu bija arī aptaujas anketās, tāpēc nākošajā
gadā pašvaldības bezmaksas informatīvajā laikrakstā “Balvu Novada
Ziņas” rakstiski sniegsim atbildes uz aptaujas anketās biežāk uzdotajiem
jautājumiem, lai jūs informētu par tēmām, kas novada iedzīvotājiem
ir aktuālas. Atgādinu, ka ikviens iedzīvotājs var vērsties pašvaldībā un
kopā mēs varam meklēt risinājumu jebkurai problēmai.
Pagājušajā piektdienā Balvu muižā apmeklēju ikgadējo pasākumu
“Jaunatnes sporta laureāts 2017”, kurā tika sumināti Balvu sporta skolas
labākie audzēkņi un viņu treneri. Bērnu un jauniešu sasniegumi ir
patiešām augsti – gan novada, gan valsts līmenī. Sportam un fiziskajām
aktivitātēm ir ļoti liela nozīme ikviena cilvēka dzīvē.
Šī vasara zīmīga ar pašvaldību vēlēšanām un nerimstošām lietavām.
Ja vēlēšanu rezultātus varēja ietekmēt ikviens, tad laikapstākļi jāpieņem
tādi, kādi ir. Laikapstākļi radīja postošas sekas gan zemniekiem, gan
lauku iedzīvotājiem, jo grants ceļu stāvoklis krietni pasliktinājās, applūda
pagrabi, pagalmi, netika novākta visa raža. Lietavas atstāja sekas gan uz
iedzīvotāju, gan pašvaldības budžetu.
Pagājis jau pus gads kopš esmu ievēlēts par Domes priekšsēdētāju
un varu teikt, ka, strādājot komandā, tas ir bijis saspringts darba,
savstarpējo attiecību, komunikācijas un sapratnes posms. Joprojām
esmu pārliecināts, ka ar godprātīgu darbu, uzticēšanos, mēs varam
sasniegt labu mūsu novada attīstības modeli.
Šajos Ziemassvētkos novēlu sirdsmieru un mīlestību ikkatrā ģimenē,
sapratni un atklātu komunikāciju ikvienā darba vietā, sirdī un dvēselē
– mieru un harmoniju. Jaunajā 2018.gadā visiem mūsu Balvu novada
iedzīvotājiem novēlu veselību un sportisku dzīves ritmu, atbalstošus
darba kolēģus, saprotošus vadītājus, ar bagātīgiem darba augļiem
piepildītas ikdienas gaitas.

Ar 1. janvāri mainīts SEB bankas
filiāles Alūksnē darba laiks
No 2018.gada 1.janvāra SEB
bankas filiāle Alūksnē pāries uz
klientiem ērtāku darba laiku:
turpmāk ceturtdienās tā strādās
ilgāk – no plkst.8:30 līdz 18:30, bet
piektdienās darbu beigs nedaudz
ātrāk – plkst.15:00.
Izmaiņas filiāles darba laikā
veiktas, lai tas būtu ērtāks arī Balvu
iedzīvotājiem, kurus interesē
laikietilpīgāki pakalpojumi, kā,
piemēram,
konsultācijas
par
mājokļa iegādi vai auto līzingu.
Šīs izmaiņas novērtēs strādājošie
cilvēki, kas uz Alūksnes filiāli
dodas no tuvējām pilsētām.
Filiāles apmeklējumu turpmāk

varēs ieplānot ceturtdienās – bez
nepieciešamības meklēt iespējas
to izdarīt savā darba laikā.
SEB bankas filiāle Alūksnē
atrodas Brūžu ielā 1.
Darba laiks no 01.01.2018:
pirmdienās
09:00-17:00
otrdienās
09:00-17:00
trešdienās
09:00-17:00
ceturtdienās 08:30-18:30
piektdienās 09:00-15:00
Mārtiņš Panke
Ārējās komunikācijas vadītājs
SEB banka
tālr. 26556965, 67215520
Martins.Panke@seb.lv

Būtiskākās izmaiņas saimnieciskās darbības
veicējiem pēc nodokļu reformas
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) atgādina, ka nodokļu
reformas ietvaros ar 2018.gada
1.janvāri vairākas būtiskas izmaiņas
skars arī saimnieciskās darbības
veicējus
(pašnodarbinātās
personas), tostarp arī zemnieku
saimniecības
īpašniekus
un
individuālos
komersantus.
Galvenās izmaiņas saimnieciskās
darbības veicējiem ir saistītas ar
to, kā tiks aprēķināts ienākums, no
kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likmēm un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām.
Mazāks iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Lielai
daļai
saimnieciskās
darbības veicēju nākamgad no
ienākumiem būs jāmaksā mazāks
nodoklis, jo ir ieviesta progresīvā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme. Tas nozīmē, ka gada
ienākumiem līdz 20 004 euro
tiks piemērota 20% iedzīvotāju
ienākuma likme (līdzšinējo 23%
vietā); ienākumiem no 20 004 euro
līdz 55 000 euro tiks piemērota
23% likme, un tikai tai ienākumu
daļai, kas pārsniegs 55 000 euro
tiks piemērota 31,4% likme. Lai
aprēķinātu ienākumu, no kura
jāmaksā iedzīvotāju ienākuma
nodokli, no visiem ieņēmumiem
ir jāatņem ar to gūšanu saistītie
izdevumi. Izdevumus var atņemt
tādā apmērā, lai tie nepārsniedz
80 % no kopējiem saimnieciskās
darbības ieņēmumiem. Taču ir
vairāki izdevumu veidi, kurus
izdevumos joprojām varēs iekļaut
pilnā apmērā: darba algas un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, nekustamā
īpašuma nodokli, pamatlīdzekļu
nolietojumu, kā arī kompensācijas
īrniekiem par dzīvojamo telpu
atbrīvošanu un īres līguma laušanu
sakarā ar dzīvojamās telpas

Domes sēde

Šī gada 14.decembrī notika
kārtējā Balvu novada Domes sēde,
kurā piedalījās 14 deputāti – Aigars
Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Pēteris
Kalniņš, Sandis Puks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija
Mežale, Jānis Zakarīts, Andris
Kazinovskis, Eva Smirnova. Sēdē
tika izskatīti 76 jautājumi.
Par deleģējumu
Deputāti lēma deleģēt Balvu
novada
pašvaldības
Sociālo
dienestu
pašvaldības
vārdā
slēgt līgumus par savstarpējiem
norēķiniem sakarā ar bērna
nodošanu pirmsadopcijas aprūpē
un kontrolēt šo līgumu izpildi.
Par statusa atcelšanu
Sēdē lēma atcelt dzīvojamo
istabu sociāli mazaizsargātām
personām statusu vairākām telpām
Balvu novada pašvaldības iestādē
“Pansionāts “Balvi”” no 2018.gada
1.jūlija.
Par grozījumiem
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada domes 2009.
gada 13.augusta lēmumā “Par
Stacijas pamatskolas nolikuma
apstiprināšanu”, izsakot 7. un
11.punktu citā redakcijā.
Tika lemts izdarīt grozījumus

Ilgtermiņā stabilāka sociālā
aizsardzība
Tā kā no nākamā gada ir
palielināta minimālā alga, tad
arī obligātās sociālās iemaksas
būs jāveic par katru mēnesi,
kurā ienākumi no saimnieciskās
darbības sasniegs 430 euro. Tāpat
kā līdz šim iemaksas jāveic no brīvi
izvēlētas nopelnītās ienākumu
daļas, taču ne mazākas kā no
430 euro. Lai ilgtermiņā sekmētu
saimnieciskās darbības veicēju
sociālo aizsardzību, turpmāk visos
gada mēnešos būs jāveic iemaksas
pensiju apdrošināšanai 5% apmērā.
Tās jāveic no ienākumu daļas,

kas nav mazāka par starpību, kas
rodas, no faktiskajiem ienākumiem
atņemot ienākumu daļu, no kuras
sociālās iemaksas veiktas līdzšinējā
kārtībā. Gadījumā, ja ienākumi
mēnesī ir mazāki par 430 euro,
tad sociālās iemaksas pensiju
apdrošināšanai 5% apmērā veic
tikai no faktiskajiem ienākumiem.
Piemēram,
ja
saimnieciskās
darbības veicēja ienākumi mēnesī
ir 100 euro, tad obligātās iemaksas
pensiju apdrošināšanai būs 5
euro. Obligātās iemaksas un
iemaksas pensiju apdrošināšanai
var neveikt, ja ienākumi, rēķinot
no gada sākuma, ir mazāki par 50
euro. Īpaša kārtība ir paredzēta
sociālo iemaksu veikšanai pensiju
apdrošināšanai 5% apmērā no
lauksaimnieciskās
ražošanas
ienākuma.
Lauksaimniekiem
būs jāaprēķina un jāveic sociālās
iemaksas 5% apmērā pensiju
apdrošināšanai tikai vienu reizi par
gadu līdz nākamā gada 15.aprīlim.
Tāpat īpaša kārtība ir paredzēta
sociālo iemaksu veikšanai pensiju
apdrošināšanai
5%
apmērā
ienākumam no autoratlīdzības, jo
šo maksājumu ir pienākums veikt
autoratlīdzības izmaksātājam no
saviem līdzekļiem. Ir palielināta
likme veselības apdrošināšanai,
taču konkrētas obligāto iemaksu
likmes
pašnodarbinātajiem
pieņems
Ministru
kabinets
tuvākajā laikā.
Plašāka informācija par to,
kā nodokļu reforma ietekmēs
dažādas
iedzīvotāju
grupas,
pieejama VID tīmekļa vietnē
sadaļās
privātpersonām
un
uzņēmējiem “Kā mani ietekmēs
nodokļu
reforma?”.
VID
mājaslapas sadaļā “Aktualitātes /
VID semināru materiāli” pieejamas
arī VID semināru prezentācijas
un video ieraksti. Informācija
par nodokļu reformu pieejama
Finanšu ministrijas mājaslapā un
Saeimas mājaslapā.

Balvu novada domes 2009.gada
1.jūlija lēmuma “Par Balvu novada
pašvaldības
administrācijas
kā budžeta iestādes nolikuma
apstiprināšanu”
apstiprinātajā
Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas “Balvu novada
pašvaldība” nolikumā.
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada domes
2016.gada
9.jūnija
lēmuma
“Par Balvu novada pašvaldības
administrācijas
struktūrvienību
nolikumu
apstiprināšanu”
apstiprinātajā
Balvu
novada
pašvaldības Saimnieciskās nodaļas
nolikumā.
Lēma izdarīt grozījumus Balvu
novada pašvaldības Amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus
2015.augusta
13.augusta
Balvu
novada
pašvaldības
noteikumos
Nr.
6/2015 “Iepirkumu organizēšanas
kārtība Balvu novada pašvaldībā”.
Sēdē tika lemts pieņemt
saistošo
noteikumu
projektu
“Grozījumi Balvu novada Domes
19.01.2017. saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 “Par Balvu novada
pašvaldības 2017.gada budžetu””.
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumus
Balvu
novada
Domes 2017.gada 7.septembra

lēmumā izraksts “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Grāvji”
Balvu novada Balvu pagastā”,
izsakot lēmuma 2.punktu citā
redakcijā, kā arī atcelt Balvu novada
Domes 2017.gada 9.novembra
lēmumu
“Par
grozījumiem
Balvu novada Domes 2017.gada
7.septembra lēmumā “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Grāvji”
Balvu novada Balvu pagastā””.
Par apbalvojuma piešķiršanu
Tika lemts piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstu
un balvu divdesmit diviem pāriem,
kuri šajā gadā svin Zelta kāzas.
Par prioritārajiem virzieniem
Sēdē
apstiprināja
Balvu
novada kultūras un sporta nozaru
prioritāros virzienus 2018.gadā.
Par iecelšanu amatā un darba
algas noteikšanu
Deputāti
lēma
iecelt
Lieni
Ivanovu
par
Balvu
novada pašvaldības aģentūras
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” direktori ar 2017.gada
19.decembri uz pieciem gadiem,
nosakot darba algu laika periodā
no 2017.gada 19.decembra līdz
2018.gada 18.martam EUR 908,00,
bet no 2018.gada 19.marta EUR
950,00.

kapitālremontu vai telpu pārbūvi
saimnieciskās darbības veikšanai.
Minētais
80%
ierobežojums
neattiecas arī uz pirmajiem
diviem saimnieciskās darbības
gadiem, kā arī uz to gadu, kurā
tiek izbeigta saimnieciskā darbība.
Tajos izdevumus joprojām varēs
iekļaut pilnā apmērā. Ir palielināta
arī pamatlīdzekļu vērtība, no
kuras jāaprēķina pamatlīdzekļa
nolietojumu – līdzšinējo 427 euro
vietā no 2018.gada pamatlīdzekļa
nolietojumu
būs
jāaprēķina
pamatlīdzeklim, kura iegādes
vērtība ir lielāka par 1000 euro.
Avansa aprēķins turpmāk
aprēķināsies automātiski
Pēc tam, kad saimnieciskās
darbības veicējs būs iesniedzis
Valsts
ieņēmumu
dienestā
gada
ienākumu
deklarāciju,
avansa aprēķins Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā tiks izveidots
automātiski.
Saimnieciskās
darbības
veicējam
tikai
jāpārliecinās par tajā norādītās
informācijas
patiesumu
un
gadījumos, ja ienākumu apmērs
mainīsies, saimnieciskās darbības
veicējs tāpat kā līdz šim varēs
iesniegt
avansa
maksājuma
precizējumu.
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Par
saistošo
noteikumu
precizēšanu
Tika lemts izdarīt Balvu novada
domes
2017.gada
12.oktobra
saistošo noteikumu Nr. 6/2017
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas
un
lietošanas kārtība Balvu novadā”
projektā vairākus precizējumus.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Sēdē lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.14/2017 “Grozījumi
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumus Nr.1 “Balvu novada
pašvaldības nolikums”” projektu.
Par komisijas sastāvu
Deputāti apstiprināja Balvu
sadarbības
teritorijas
civilās
aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs A.Pušpurs,
komisijas
priekšsēdētāja
vietnieki: A.Kovšovs, S.Kapteine,
S.Maksimovs, S.Tabore, komisijas
locekļi:
U.Keišs,
I.Serdāne,
J.Roginskis, S.Andrukele, E.Kupča,
M.Ņukša, M.Zaķis, R.Kravale,
U.Melnacis, V.Pētersons, J.Ritenis,
G.Začeste, A.Ločmelis, R.Krūmiņa,
A.Pugejs, U.Matisāns.
Par nekustamā īpašuma sadali
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā
īpašuma
“Upīte”,
Vectilžas pagastā zemes vienību
2,1 ha platībā un no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu, un piešķirt nosaukumu
“Putni”.
Atdalītajai
zemes
vienībai mainīt zemes lietošanas
mērķi uz 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā īpašuma “Dzērves”,
Tilžas pagastā zemes vienību
2,8 ha platībā un no atdalītās
zemes vienības izveidot jaunu
īpašumu, un piešķirt nosaukumu
“Vāveres”.
Atdalītajai
zemes
vienībai mainīt zemes lietošanas
mērķi uz 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Ceriņi”,
Bērzpils pagastā zemes vienību
2,7 ha platībā un atdalīto zemes
vienību pievienot nekustamajam
īpašumam “Margaritas”.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā īpašuma “Papurnieki”,
Bērzpils pagastā zemes vienību 7,0
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu,
un piešķirt nosaukumu “Purvāji”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma “Priedītes”,
Bērzkalnes pagastā zemes vienību
1,8 ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Eglītes”.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā īpašuma “Ielejas”,
Briežuciema
pagastā
zemes
vienību 4,5 ha platībā un no
atdalītās zemes vienības izveidot
jaunu īpašumu, un piešķirt
nosaukumu “Vālodzītes”.
Tika lemts atļaut atdalīt
no
nekustamā
īpašuma
“Dzirnavnieki”, Kubulu pagastā
zemes vienību 0,2 ha platībā
un no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu, un mainīt
adresi uz Dārza iela 15, Kubuli,
Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566.
Atdalītajai zemes vienībai mainīt
zemes lietošanas mērķi uz 0601
– individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
Deputāti lēma sadalīt zemes
vienību Tilžas pagastā 1,82 ha
kopplatībā divās zemes vienībās.

Par ceļa servitūta līguma
noslēgšanu
Sēdē
lēma
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienībā Vectilžas pagastā,
par labu nekustamajam īpašumam
“Purvi”, piešķirot tiesības uz
braucamo ceļu ne mazāk kā
4,5m platumā un 71m garumā, kā
arī slēgt ceļa servitūta līgumu ar
personu par noteiktā reālservitūta
– ceļa servitūta nodibināšanu uz
nenoteiktu laiku.
Lēma
arī
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienībā Lazdulejas pagastā,
par labu nekustamajam īpašumam
“Robežmala”, piešķirot tiesības
uz braucamo ceļu ne mazāk kā
4,5m platumā un 221m garumā,
kā arī slēgt ceļa servitūta līgumu ar
personu par noteiktā reālservitūta
– ceļa servitūta nodibināšanu uz
nenoteiktu laiku.
Tika
lemts
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienībā Balvu pagastā, par
labu nekustamajam īpašumam
“Verpuļeva 188”, piešķirot tiesības
uz braucamo ceļu ne mazāk kā
2,55m platumā un 20,94m garumā,
kā arī slēgt ceļa servitūta līgumu ar
personu par noteiktā reālservitūta
– ceļa servitūta nodibināšanu uz
nenoteiktu laiku.
Sēdē
lēma
nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu
zemes
reformas
pabeigšanai
neizmantotajā zemes vienībā
Vectilžas pagastā, par labu
nekustamajam īpašumam “Valsts
mežs”, Vectilžas pagasts piešķirot
tiesības uz braucamo ceļu ne
mazāk kā 12,0m platumā un 156m
garumā, kā arī slēgt ceļa servitūta
līgumu ar “Valsts mežs” par noteiktā
reālservitūta – ceļa servitūta
nodibināšanu uz nenoteiktu laiku.
Par zemes nomu
Lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību 3.Steķintavas līnija
178, platība 600 m2 , kā arī rīkot
iepriekšminētajai zemes vienībai
nomas tiesību izsoli.
Deputāti lēma slēgt nomas
līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības daļas Daugavpils
ielā 83, Balvos iznomāšu ēkas
(garāžas) uzturēšanai, nomas
līgumu slēdzot uz 30 gadiem,
nosakot nomas maksu EUR 8,39
bez PVN gadā.
Tika lemts slēgt nomas līgumu
ar A/S “Balvu Enerģija” par Balvu
novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības Bērzpils ielā
30, Balvos 0,9188 ha platībā
iznomāšanu ēku uzturēšanai,
līgumu slēdzot uz 15 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Lēma slēgt nomas līgumu
ar personu par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Bērzkalnes pagastā 0,3ha
platībā iznomāšanu iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz
10 gadiem, nosakot zemes nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Deputāti lēma pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Vectilžas pagastā
3,0 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām uz 2 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu gadā 0,5%

apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes
vienības
iznomāšanu
Kubulu pagastā 0,52 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām uz
10 gadiem, nosakot zemes nomas
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
iznomāšanu Balvu pagastā 0,0707
ha platībā individuālā augļu dārza
vajadzībām uz 10 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti
lēma
pagarināt
zemes nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Tilžas
pagastā 8,4 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz
10 gadiem, nosakot zemes nomas
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Sēdē lēma pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienībām Tilžas pagastā 1,6
ha un 4,0 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām uz
10 gadiem, nosakot zemes nomas
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Tika lemts pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
iznomāšanu Balvu pagastā 0,0798
ha platībā individuālā augļu dārza
vajadzībām uz 10 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tāpat arī lēma pagarināt zemes
nomas līgumu ar personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības iznomāšanu Tilžas
pagastā 18,33 ha platībā bišu
stropu izvietošanai uz 2 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Sēdē lēma noteikt zemes
nomas maksu gadā 0,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības par
personai iznomāto zemes vienību
Tilžas pagastā 5,6649 ha platībā.
Lēma noteikt samazinājumu
par personas izpērkamo zemes
vienību 24,61 ha platībā 25%
apmērā no zemes kadastrālās
vērtībās.
Par telpu nomu
Lēma iznomāt mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nedzīvojamo
telpu – garāžu Liepu ielā 1B, Balvos
33,00 m2 platībā, noteikt nosacīto
nomas maksu EUR 0,56/m2 mēnesī
bez PVN, apstiprināja publicējamo
informāciju,
nomas
līguma
projektu un izsoles noteikumus.
Par atļauju slēgt apakšnomas
līgumu
Tika lemts atļaut personai
noslēgt zemes apakšnomas līgumu
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Bērzkalnes pagastā 2,1 ha platībā
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām, apakšnomas līgumu
slēdzot uz tādiem pašiem
noteikumiem, kādi noteikti 2009.
gada 5.martā noslēgtajā zemes
nomas līgumā.
Par platības precizēšanu
Deputāti
lēma
precizēt
platību Balvu novada pašvaldībai

piederošajām zemes vienībām
Lazdulejas, Balvu un Vectilžas
pagastos.
Par nosaukuma piešķiršanu
Lēma piešķirt privātpersonai
piederošajam
nekustamajam
īpašumam Briežuciema pagastā
nosaukumu “Kubulova”, kā arī
privātpersonai
piederošajam
nekustamajam īpašumam Kubulu
pagastā nosaukumu “Āboltiņi”.
Par adrešu maiņu
Lēma mainīt vairākas adreses,
kā arī precizēt ielu izvietojumu
Balvu novada Kubulu pagasta
Kubulu ciemā.
Sēdē lēma zemes vienībai
mainīt adresi no Bērzpils iela
17, Balvi, Balvu nov., LV-4501
uz Mārtiņa Lutera iela 3, Balvi,
Balvu nov., LV-4501, kā arī ēkām
uz adresēm Mārtiņa Lutera iela
3, Mārtiņa Lutera iela 5, Mārtiņa
Lutera iela 1, Balvi, Balvu nov., LV4501.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo zemi
Deputāti lēma atzīt par Balvu
novada pašvaldībai piekrītošām
zemes vienībām vairākās zemes
vienības Balvu pilsētā, Lazdulejas,
Tilžas un Vīksnas pagastos.
Par īpašuma atsavināšanu
Lēma nodot atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
– dzīvokli Nr.24 Brīvības ielā
45, Balvos, kā arī nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.13 “Mežvīni”,
Egļuciemā, Lazdulejas pagastā.
Par tehniskās specifikācijas
apstiprināšanu
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada pašvaldības ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas.
Par lokālplānojumu
Deputāti
lēma
uzsākt
lokālplānojuma
izstrādi
zemes
gabalam
“Veldrītes”,
Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu
novadā ar mērķi nodrošināt
uzņēmējdarbības veikšanu, lai
dažādotu novada ekonomiku,
precizējot teritorijas izmantošanu,
kā arī apstiprināt darba uzdevumu
lokālplānojuma
izstrādei
“Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes
pag. Tāpat arī lēma uzsākt
lokālplānojuma izstrādi zemes
gabalam “Mežaine”, Krišjāņu pag.,
Balvu novadā ar mērķi nodrošināt
uzņēmējdarbības veikšanu, lai
dažādotu novada ekonomiku,
precizējot teritorijas izmantošanu,
kā arī apstiprināt darba uzdevumu
lokālplānojuma
izstrādei
“Mežaine”, Krišjāņu pag.
Par parāda piedziņu
Lēma piedzīt parādus no
vairākām personām par nekustamā
īpašuma nodokli, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieku naudas
līdzekļiem un tiem piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Par
nomas
maksas
samazināšanu
Lēma noteikt nomas maksu EUR
0,60 bez PVN mēnesī par 1 kvm.
nedzīvojamām telpām Brīvības
ielā 46 no 2017.gada 1.decembra
līdz 2020.gada 7.aprīlim saskaņā ar
sertificēta vērtētāja nomas maksas
noteikšanas lietu.
Par automašīnas norakstīšanu
Deputāti
lēma
atļaut
norakstīt Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
vieglo automašīnu FORD GALAXY,
kuras atlikusī bilances vērtība ir
EUR 665,16.
Par pamatlīdzekļu nodošanu
Sēdē
tika
lemts
nodot
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Balvu
novada
pašvaldības
grāmatvedības uzskaitē esošos
pamatlīdzekļus Balvu novada
pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”
grāmatvedības uzskaitē.
Par atbrīvošanu no amata
Tika lemts atbrīvot Guntu
Raibekazi no Balvu novada
pašvaldības
Vīksnas
pagasta
pārvaldes vadītāja amata saskaņā ar
LR Darba likuma 100.panta ceturto
daļu (darbinieka uzteikums), kā arī
uzdot Vīksnas pagasta pārvaldes
lietvedei Dzintrai Pipcānei veikt
pārvaldes vadītāja pienākumus
līdz Balvu novada pašvaldības
Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšanai amatā.
Par
grozījumiem
amata
vienību sarakstā
Sēdē lēma izveidot vienu
“Vispārējā un juridiskajā nodaļā”
amata
vienību
“Iepirkumu
speciālists”,
mainīt
amata
vienības “Saimnieciskās nodaļas
vadītājs – pilsētas pārvaldnieks”
nosaukumu un “Saimnieciskās
nodaļas vadītājs”, kā arī izveidot
0,5 amata vienību “Centralizētajā
grāmatvedībā” - “grāmatvedis”
un apstiprināt Balvu novada
pašvaldības administrācijas amata
vienību sarakstu jaunā redakcijā.
Par dalību projektu konkursā
Deputāti
lēma
piešķirt
finansējumu
no
2018.gada
pašvaldības
budžeta
Latvijas
vides aizsardzības fonda konkursa
“Latvijas vides un dabas vērtību
apzināšana un izcelšana godinot
Latvijas
valsts
pastāvēšanas
simtgadi” ietvaros apstiprinātajam
Ziemeļlatgales
kopprojektam
“Iepazīsim, lai nosargātu” EUR
2852,12 apmērā.
Par pakalpojumu cenrādi
Tika lemts apstiprināt Balvu
novada pašvaldības Briežuciema
pagasta pārvaldes sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti
lēma
atkārtoti
atsavināt, samazinot sākumcenu
par 20%, atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu “Zvaniņš”,
Jaunatnes ielā 4, Krišjāņos, Krišjāņu
pagastā, Balvu novadā, apstiprinot
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 4800,00 apmērā. Lēma arī
atsavināt atklātā mutiskā izsolē
nekustamo īpašumu “Upenes”,
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā,
apstiprinot izsoles noteikumus un
nekustamā īpašuma sākumcenu
EUR 3600,00 apmērā.
Par kustamo īpašumu
Deputāti lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē kustamo mantu:
autogreideri DZ-143-1, valsts reģ.
nr.T348LC, traktoru T-16M, valsts
reģ.nr.T342LC, traktoru T-25A,
valsts reģ.nr.T2340LC, traktoru
T-5A, valsts reģ.nr. T7921LP,
universālo pašgājējmašīnu EO
2621, valsts reģ.nr. T8725KF, kā arī
iepriekšminēto kustamo īpašumu
izsoles noteikumus.
Par dāvinājuma pieņemšanu
Domes deputāti lēma pieņemt
dāvinājumu Balvu pamatskolai no
uzņēmuma SIA “Mikrotīkls”.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi. Balvu novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/
Domes sēžu audio ieraksti
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Turpinājums no 1.lpp.

2017.gada laureāti sporta dejās – Sandis Krivišs un Denija
Sirmā, kuri laureātu tituli ieguva arī pērn, trenere Anita
Grāmatiņa. Sandis un Denija ar Sporta dejām nodarbojas 5
gadus. Kā pāris kopā dejo 4 gadus. Viņu šī gada sportiskajos
sasniegumos ir gan kāpumi, gan kritumi. Augstākie rezultāti
šogad ir izcīnīta I vieta Juniori I grupā E6 klasē, Latvijas
novadu deju sacensībās “Deju zvaigznītes”, III vieta Latvijas
kausa posmā Jaunmārupē, 6.vieta finālā Latvijas Valsts
meitarsacīkstēs Rīgā.

Laureāts svarcelšanā šajā gadā ir Lauris Logins, treneris
Varis Sārtaputnis. Lauris svarcelšanā trenējas no 2013. gada.
Šogad viņš pirmo reizi kļuva par Latvijas čempionu U-15
vecuma grupā, kurā bija konkurenti vienu un divus gadus
vecāki par viņu. Ir sasniedzis atzīstamus personīgos rekordus,
viņš ir Latvijas jaunatnes izlases kandidāts un gatavojas
Eiropas čempionātam U-15 vecuma grupā Itālijā. Pašlaik Laura
rezultāts raušanā ir 92 kg un grūšanā - 120kg .

Artis Smirnovs ir šī gada laureāts basketbolā, treneris Arnis
Voika. Artis savas basketbolista gaitas uzsāka Balvu sporta
skolā. Pagājušajā 2016./2017.gada sezonā Arta pārstāvētā
komanda LJBL LR čempionātā 2.divīzijā ierindojās 5.vietā,
šajā sezonā pēc 1.apļa spēlēm Balvu Sporta skolas U-17zēnu
komanda ieņem 4.vietu, personīgi Artis šosezon ir guvis 12,6
punktus vidēji vienā spēlē.

Šī gada laureāte volejbolā - Ieva Jurjāne, treneris Igors
Šnepers. Ieva vienmēr ir labi mācījusies, ar panākumiem
startējusi dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs. Pabeigusi
mūzikas skolu, dejojusi tautu dejas un arī tagad dzied
korī “Mirklis”. 7.klasē Ieva noslēdza savu sporta dejotājas
karjeru un pilnībā pārslēdzās uz volejbolu. Nu jau 6 gadus
centīgi startē Latvijas mēroga sacensībās, ir Latgales novada
sacensību medaļniece, vairākus gadus piedalījās “Lāses” kausa
finālsacensībās Rīgā. 2017.gads Ievai bija īpaši veiksmīgs iesoļojot pilngadnieku kārtā, medaļas tika iegūtas Gulbenes,
Balvu un tagad arī Rēzeknes novada čempionātos dāmām.

2017.gada laureāts grieķu-romiešu cīņā Jānis Stepanovs,
treneris Konstantīns Titorenko. Jānis jau desmito gadu trenējas
pie trenera Konstantīna Titorenko, atbildīgi attiecas pret treniņu
darbu. Ar lielu pašatdevi un nepiekāpību trenējas katru dienu
pēc mācību stundām, un vasaras brīvlaikā. 2014.gadā Jānis
bija labākais Balvu sporta skolas cīkstonis. Viņa augstākie
sasniegumi šogad: LR junioru meistarsacīkstēs izcīnīta 1.vieta;
LR meistarsacīkstēs kadetiem izcīnīta 1.vieta; Latvijas jaunatnes
olimpiādē izcīnīta 1.vieta.

2017.gada laureāts vieglatlētikā - Uvis Pošeika, treneris
Imants Kairišs. Latvijas jaunatnes čempionātos Lauris ir izcīnījis
6 čempiona titulus, četrus no tiem 2017.gadā. Uvis šogad kļuva
par Latvijas Jaunatnes olimpiādes čempionu kārtslēkšanā.
Uvis ir Latvijas izlases dalībnieks kārtslēkšanā, diska mešanā,
daudzcīņā.

Šogad laureāts peldēšanā – Mārtiņš Plešs, treneris
Romualds Kokorevičs. Mārtiņš jau 8.gadu apgūst peldēšanu
Balvu sporta skolā. Pareizāk būtu teikt pilnveido peldēšanas
stilu tehniku, jo peldētprasmi apguva jau pirmajā mācību
gadā. Šis gads ir bijis īpašs - Mārtiņš veiksmīgi nostartēja VII
Latvijas Jaunatnes olimpiādē un Latvijas jauniešu čempionātā
Ventspilī, kompleksa peldējumu noslēdza ar Olimpiskā
sešinieka pakāpienu. Šobrīd ir sasniegtā otrā sporta klase visos
peldēšanas stilos.

Balvu novada jaunatnes laureāts futbolā šogad ir Vadims
Sņegovs, treneris Jānis Zakarīts. Viņš ne tikai trenējas futbolā
un piedalās sacensībās, bet arī dejo deju kolektīvā “Rika” un ir
viens no līderiem Balvu Valsts ģimnāzijas volejbola komandā.
Vadims Sņegovs izvirzīts Sporta laureāta futbolā nominācijai,
jo ir labākais Balvu Sporta centra komandas futbolists. Jaunietis
startējis Latvijas Jaunatnes čempionāta Elites U-18 grupā
Ziemeļaustrumu izlases sastāvā, ir Ziemeļaustrumu reģiona
otrās līgas uzvarētājkomandas sastāva pussargs vairāku gadu
garumā.
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Ieceļ pašvaldības aģentūras
Senioru deju kolektīvs “Luste” svin 35 darbības gadu jubileju
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” direktori
(Balvu birojā) – sākotnēji par vecāko
ekonomikas speciālisti, bet pēc tam
par uzņēmējdarbības konsultanti,
lauku attīstības speciālisti. Viņas
veikums ticis novērtēts ar LR
Zemkopības ministrijas Atzinības
rakstu par ieguldīto darbu lauku
saimniecību attīstības veicināšanā
Ziemeļlatgalē. Pēdējos 6 gadus
bijusi uzņēmējdarbības konsultante
NVA
aktīvās
nodarbinātības
pasākumos. Ir pieredze arī
individuālo uzņēmumu vadīšanā.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem

Deju kolektīvs “Luste” kopā ar vadītāju Intu Sležu (attēlā pa vidu).
2.decembrī Kubulu kultūras kopā atskatījās vēsturē - deju
namā pulcējās senioru deju kopa “Luste” savu vārdu ieguva
kolektīva “Luste” draugi no līdz ar 1991.gadu, kad kolektīvu
dažādām Latvijas vietām, lai sāka vadīt Valentīna Grahoļska
sniegtu priekšnesumus un svinētu (1991-2010). Tieši ar šo kolektīvu
svētkus. Ar uzvedumiem priecēja viņa ir strādājusi 19 gadus. Bet
kolektīvi no Rugājiem, Ogres, pirmsākumi meklējami 1982.gadā,
Ludzas, Lubānas, Salacgrīvas, kad Balvu rajona Kultūras namā
Rīgas, Igaunijas un citām vietām. darbu uzsāka Maruta Žmuida.
Draudzība ar šiem kolektīviem Piecus gadus dejotāji bija kopā
radusies sadančos, koncertos, ar Marutu, tad četrus gadus ar
Deju svētkos, kopā piedzīvoti šo kolektīvu strādāja Roberts
daudzi brīnišķīgi mirkļi!
Kacēns (1988-1991). No 2011.
Svinīgajā
pasākumā
visi gada 1.februāra - gandrīz septiņus

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīviem.

14.decembrī Balvu novada
Domes
sēdē
apstiprināja
pašvaldības
aģentūras
“Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs” direktori Lieni Ivanovu, kura
darba pienākumu veikšanu uzsāks
jau 19.decembrī.
L.Ivanova studējusi pedagoģiju,
bet vēlāk Banku augstskolā iegūta
ekonomista augstākā profesionālā
kvalifikācija.
Vairāk nekā 10 gadus L.Ivanova
ir strādājusi SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”

gadus “Lustes” dejotāji klausa
Intas Sležas padomiem. Jāpiebilst,
ka 4 mēnešus (2010.g.oktobris2011.g.janvāris) ar “Lusti” strādāja
Agris Veismanis.
Ar “Lustes” goda dejotāju
apliecinājumu īpaši tika sveikti
dejotāji, kuri nu kļuvuši par
skatītājiem – Dzintra un Jānis
Tiltiņi, kuri kolektīvā dejojuši 30
gadus, Marija Kacēna, Anatolijs
Kotāns dejojuši gandrīz 30 gadus,
bet Eriks Izmailovskis - vairāk kā 25
gadus.

Kopā ar prezidentu iededz svētku egli

Uzrunājot Domes deputātus un pārējos klātesošos L.Ivanova teica:
“Ļaujiet man pierādīt sevi ne ar vārdiem, bet ar darbiem, un gūt panākumus
ar man raksturīgajām īpašībām – neatlaidību, zinātkāri un arī paškritiku.
Es domāju, ka viss izdosies, ka sastrādāšos ar savu komandu un pēc trīs
mēnešiem jūs varēsiet man uzdot konkrētus jautājumus, uz kuriem es varēšu
konkrēti sniegt atbildes par saviem darba rezultātiem.”

Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) organizētā konkursa “Gada
sporta skolotājs 2017” finālam tika
izvirzīti seši lieliski sporta skolotāji
– Māris Stabiņš (Grundzāles
pamatskola), Irina Tihomirova
(Rīgas Austrumu vidusskola), Lāsma
Rumpe (Saldus pamatskola), Iveta
Kacēna (Balvu pamatskola), Signe
Lūsiņa (Valmieras sākumskola) un
Deniss Sarafaņuks (Daugavpils
Saskaņas pamatskola).
Konkursa
“Gada
sporta
skolotājs
2017”
vērtēšanas
komisijā šogad darbojas gan IZM
pārstāvji, gan pieredzes bagāti
sporta pedagogi, sportisti un
nozares speciālisti, tostarp Latvijas
Sporta akadēmijas pedagoģijas
doktorants Deniss Čerkovskis,
sporta
raidījuma
“HatTrick”
producents un žurnālists Dīvs
Reiznieks, taku skriešanas seriāla

“Stirnu buks” un Latvijas skolu
čempionāta
taku
skriešanā
organizētājs Rimants Liepiņš un
citi.
24. novembrī Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijā konkursa žūrija klātienē
vērtēja
konkursa
dalībnieku
vadītās sporta stundas šīs skolas
audzēkņiem. Tika vērtēta skolotāja
prasme pielietot daudzveidīgas
mācību metodes un līdzekļus,
māka
pašam
kvalitatīvi
demonstrēt vai iesaistīt skolēnus
vingrinājumu
demonstrēšanā,
prasme nodrošināt atgriezenisko
saiti stundā. Tāpat tika vērtēts
mācību stundas emocionālais
fons, drošības noteikumu prasību
ievērošana un citi kritēriji.
Balvu pamatskola lepojas ar
savu sporta skolotāju Ivetu Kacēnu,
kura ir starp sešiem labākajiem
sporta skolotājiem valstī!

Sveiks Zelta kāzu pārus

Īsi pirms Ziemassvētkiem Balvu
novada Dzimtsarakstu nodaļa rīkos
svinīgo pasākumu, kurā godinās
Zelta kāzu pārus, pasniedzot Balvu
novada Domes Atzinības rakstu un
balvu.
Šajā reizē tiks sumināti 22
Zelta kāzu pāri: Agnese un Ēvalds
Mičuļi, Aina un Verners Kopāni,
Anna un Pēteris Zlidņi, Elita un
Aivars Liepiņi, Elizabeta un Jāzeps
Punduri, Ilga un Rolands Kaufmaņi,
Ināra un Gunārs Pugeji, Janīna un
Jānis Keiši, Lauma un Ādolfs Mači,

Maija un Jānis Laicāni, Marina un
Nikolajs Šnigirovi, Ņina un Vasilijs
Antonovi, Rita un Antons Kikusti,
Taisija un Aloizs Majori, Tatjana un
Zintars Kraukļi, Valda un Andrejs
Karlsoni, Valentīna un Imants
Činguļi, Valentīna un Pāvels Nagļi,
Valentīna un Vitolds Medinieki,
Vera un Pēteris Sergejevi, Silvija
un Voldemārs Džiguri, Zināra un
Arvīds Baltie.
Sveicam skaistajā svētku dienā!

Foto no Valsts prezidenta kancelejas.

Iveta Kacēna - konkursa “Gada sporta
skolotājs 2017” nominante

Tradicionāli decembra sākumā Valsts prezidents Raimonds Vējonis kopā ar kuplajām Latvijas ģimenēm tiekas, lai
kopā iedegtu egli. Priecājamies, ka uz šo pasākumu devās ģimene arī no Balvu novada. Egles iedegšanas pasākumā
piedalījās Juris un Evija Ķirsoni kopā ar dēliem Ričardu, Robertu, Patriku un meitiņu Patrīciju.

Balvu VPVKAC - viens no e-vides celmlaužiem
Balvu novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (turpmāk
– VPVKAC Balvi) ir viens no
aktīvākajiem izbraukumos, liecina
jaunākie Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) dati.
Jaunākie VARAM apkopotie
statistikas dati liecina, ka Balvu
VPVKAC ir viens no aktīvākajiem
izbraukumos.
VPVKAC
Balvi
vadītāja Skaidrīte Pilāte intervijā
apliecina, ka pie sasniegtā
negrasās apstāties un 2018.gadā
plāno veidot ne tikai informatīvās
izbraukuma sesijas un aktīvāk
iesaistīties “Telefonijas projektā”,
bet
arī
veidot
tematiskos

pakalpojumu
sniegšanas
izbraukumus novada pagastu
pārvaldēs.
“Šī gada septembrī VPVKAC
iesaistījās tā sauktajā “Telefonijas
projektā”, kura ietvaros VPVKAC
pieslēdza konsultāciju tālruni.
Zvanot uz to, klients var ne tikai
noskaidrot primāros jautājumus
gluži kā apkalpošanas centrā
klātienē, bet arī saņemt dažādus
pakalpojumus,
kuriem
nav
nepieciešama
klienta
fiziska
ierašanās apkalpošanas centrā.
Šogad arī aktīvi uzlabojam
sadarbību ar novada pašvaldību,
kopīgi apmeklējot 9 pagasta
pašvaldības,
informējot
par
jaunumiem
novadā,
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pieejamajiem e-pakalpojumiem
un apkalpošanas centra darbību,”
tā Balvu VPVKAC vadītāja Skaidrīte
Pilāte.
Centra vadītāja arī norāda,
ka veiksmīgi izveidotā sadarbība
ar vairākām valsts iestādēm,
piemēram, VSAA, VZD un VID,
kā arī pašvaldību iestādēm
veicina ātrāku un ērtāku klientu
apkalpošanu. Tādējādi klients
ietaupa laiku, kas citkārt būtu
jāpavada, sēžot garās rindās.
Publisko pakalpojumu
departaments
Vides aizsardzības un reģionālās
atīstības ministrija

6.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 19.decembris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 9.novembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.15, 3.§)

Balvos
2017.gada 9.novembrī
Nr.9/2017
GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2015. GADA 12. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR. 8/2015 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu; Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu;
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 ”Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu

1.
Izdarīt Balvu novada Domes 2015. gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr.
8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.4.3. pabalsts krīzes situācijā.”;
1.2. aizstāt 2.3. punktā skaitļus un vārdus ”2003. gada 3. jūnija noteikumiem Nr. 291” ar
skaitļiem un vārdiem “2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 338”;
1.3. svītrot 2.4.1. apakšpunktā vārdus ”kurus apliecina:”;
1.4. papildināt II nodaļu “Sociālās palīdzības piešķiršanas kārtība” ar 2.6. punktu šādā
redakcijā:
“2.6. Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie
dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi un
grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes utml., kuros norādīts pakalpojuma
saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un
cena. Ģimenei (personai) jāiesniedz maksājumus attaisnojošos dokumentus vai to kopijas.”;
1.5. aizstāt 5.2.1. apakšpunktā vārdus iekavās ”uzrādot oriģinālu” ar vārdiem iekavās
“izņemot dzīvokļa (mājokļa) īpašnieka pirmās pakāpes radiniekiem”;
1.6. izteikt 5.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.2.2. izdevumus attaisnojošus dokumentus.”;
1.7. izteikt 5.3.1. un 5.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.3.1. trūcīgām ģimenēm (personām), kurām ir spēkā esošs trūcīgas ģimenes (personas)
statuss:
3.1.1.1. līdz 60 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas gadā;
3.1.1.2.
kurās ir nepilngadīgi bērni vai kurās nav darbspējīgu personu līdz 80% no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas gadā;
5.3.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām), kurām ir spēkā esošs maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss:
5.3.2.1.
līdz 30 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas
gadā;
5.3.2.2.
kurās ir nepilngadīgi bērni vai kurās nav darbspējīgu personu līdz 40% no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas gadā.”;
1.8. svītrot 5.3.1 punktu;
1.9. izteikt 5.4. punktu šādā redakcijā:
“5.4. Pabalstu izmaksā, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem
dokumentiem par tekošo gadu, kuru kopsumma ir ne mazāka par 50,00 euro, izmaksājot
pabalsta pieprasītājam vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.”;
1.10. svītrot 5.5. punktu;
1.11. izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VI Pabalsts krīzes situācijā”;
1.12. izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā:
“6.1. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo
situāciju, ja ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir
nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.”;
1.13. izteikt 6.4. un 6.5. punktu šādā redakcijā:
“6.4. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem,
pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru ņem
vērā:
6.4.1. pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes
situācijas izraisītās sekas;
6.4.2. pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku
rezultātā;
6.4.3. pabalsta pieprasītāja tiesības pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību.”.
6.5. Pabalsta apmērs ģimenei (personai):
6.5.1. katastrofu gadījumā līdz 100% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus;
6.5.2. citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ līdz 150,00 euro gadā,
nepārsniedzot faktiskos izdevumus.”;
1.14. aizstāt 6.6., 6.7. un 6.8 punktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”;
1.15. papildināt 7.1. punktu aiz vārdiem “ar bērniem” ar vārdiem “laika posmā, kurā
ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, “;
1.16. aizstāt 7.1.1. apakšpunktā vārdus “ne vairāk kā 10% apmērā no minimālās algas” ar
vārdiem “līdz 35,00 euro” un vārdu “apliecinoši” ar vārdu “attaisnojoši”;
1.17. aizstāt 7.1.2. apakšpunktā vārdus “, ne vairāk kā 1,20” ar vārdiem “līdz 1,40”;
1.18. svītrot 7.1.2. apakšpunktā teikumu “Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu, uz kuru
ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.”;
1.19. izteikt 7.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1.3. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts pusdienu
atmaksai tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam par faktiskajām apmeklējuma dienām līdz
1,40 euro dienā, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu.”;
1.20. svītrot 7.1.4. apakšpunktā teikumu “Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu, uz kuru
ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.”;
1.21. aizstāt 7.1.5. apakšpunktā vārdus “pēc rēķinu vai izdevumus apliecinošu dokumentu
saņemšanas.” ar vārdiem “pārskaitot izglītības iestādei vai izmaksājot pabalsta pieprasītājam
saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.”;
1.22. svītrot 7.1.5. apakšpunktā teikumu “Pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu, uz kuru
ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.”;
1.23. izteikt VIII nodaļu “Veselības aprūpes pabalsts “ šādā redakcijā:
“VIII. Veselības aprūpes pabalsts
8.1. Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts daļēju medicīnisko
pakalpojumu, kuri saņemti pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, apmaksai: speciālistu

konsultācijām, pacientu iemaksām, veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, veselības
apdrošināšanas polises iegādei, redzes korekcijas līdzekļu iegādei, zobu ārstēšanai un
protezēšanai, medicīnas preču un medikamentu iegādei, pamatojoties uz iesniegumu un
izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.
8.2. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt:
8.2.1. trūcīgas ģimenes (personas), kurām ir spēkā trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
līdz 60,00 euro gadā vienai personai, proporcionāli statusa periodam;
8.2.2. maznodrošinātas ģimenes (personas), kurām ir spēkā maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss, līdz 30,00 euro gadā vienai personai, proporcionāli statusa periodam.”.
2.
Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs
Aigars PUŠPURS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada Domes 2017. gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.9/2017 “Grozījumi Balvu
novada Domes 2015. gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8/2015 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Balvu novadā”” projektu

Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 9.novembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.15, 4.§)

Balvos
2017.gada 9.novembrī
Nr.10/2017
GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2015. GADA 12. MARTA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.10/2015 “PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU BALVU NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 4., 6. punktu un 43.panta trešo daļu

1.
Izdarīt Balvu novada Domes 2015. gada 12. marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015
“Par papildus palīdzību Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.3. punktā vārdus “2.1.3.2. punktā minēto pabalstu” ar vārdiem “2.1.3.2.
un 31.2. punktos minētos pabalstus. Ģimenes (personas) ienākumi tiek izvērtēti atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai kārtībai par trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanu.”;
1.2. izteikt 1.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.5.1. Pabalsti veselības uzlabošanai un sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai;”;
1.3. papildināt I. nodaļu “Vispārīgie jautājumi” ar 1.7. punktu šādā redakcijā:
“1.7. Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie
dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi, un
grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes utml., kuros norādīts pakalpojuma
saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un
cena. Ģimenei (personai) jāiesniedz maksājumus attaisnojošos dokumentus vai to kopijas.”

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 19.decembris
1.4. izteikt II. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“Pabalsti veselības uzlabošanai un sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai”;
1.5. izteikt 2.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1.1. Bērni ar invaliditāti un bērni, kuri slimo ar celiakiju - līdz 120,00 euro gadā. Pabalsts
tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu un izdevumus attaisnojošiem dokumentiem par
speciālistu konsultācijām, redzes korekcijas līdzekļu iegādi, zobu ārstēšanas un protezēšanas
izdevumiem, speciālā uztura, medicīnas preču un medikamentu iegādes izdevumiem,
kuri veikti pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu periodā. Pabalsts tiek aprēķināts un piešķirts
proporcionāli invaliditātes termiņam;”.
1.6. aizstāt 2.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdus “10% mēnesī no Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēneša darba algas” ar skaitli un vārdiem “35,00 euro mēnesī;”;
1.7. izteikt 2.1.3.1. un 2.1.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1.3.1. trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), kurām ārstēšanās periodā
ir spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, līdz 350,00 euro vienai
personai gadā, iesniedzot iesniegumu un klāt pievienojot izdevumus attaisnojošus
dokumentus;
2.1.3.2. personas, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 260,00 euro
mēnesī - līdz 50% no veiktajiem maksājumiem, bet ne vairāk kā 350,00 euro vienai personai
gadā, iesniedzot iesniegumu un klāt pievienojot izdevumus attaisnojošus dokumentus.
Naudas līdzekļu uzkrājums ģimenei (personai) nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmēru.”;
1.8. izteikt 2.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki – līdz 95,00
euro gadā. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz iesniegumu, kuram pievienoti izdevumus
attaisnojoši dokumenti.”;
1.9. papildināt II nodaļu “Pabalsti veselības uzlabošanai un sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai” ar 2.2. punktu šādā redakcijā:
“2.2. Pabalstu sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai piešķir trūcīgai ģimenei
(personai) ar mērķi novērst vai mazināt klienta invaliditātes, darbnespējas, brīvības
atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās
sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā
darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējumu. Pabalsta
apmērs līdz 150,00 euro gadā vienai ģimenei (personai).”;
1.10. svītrot 3.1. punktā vārdus iekavās ”(uzrādot Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas lēmumu par invaliditātes noteikšanu)”;
1.11. aizstāt 3.1.1. apakšpunktā skaitli un vārdus “10% apmērā no minimālās algas” ar
skaitli un vārdu “35,00 euro” un vārdu “apliecinoši” ar vārdu “attaisnojoši”;
1.12. aizstāt 3.1.2. apakšpunktā skaitli “1,20” ar skaitli “1,40”;
1.13.
aizstāt 3.1.4. apakšpunktā vārdus “kam pievienoti izdevumus apliecinoši
dokumenti” ar vārdiem “pārskaitot izglītības iestādei vai izmaksājot pabalsta pieprasītājam
saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem”;
1.14. izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:
“3.2. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā
darbinieka rekomendāciju var saņemt riska grupas ģimeņu bērni, kuri apmeklē Balvu novada
pirmsskolas izglītības iestādes diennakts grupu - 100% apmērā no faktiskajām izmaksām un
riska ģimeņu bērni, kuri apmeklē Balvu novada vispārizglītojošās mācību iestādes, pusdienu
apmaksai, ne vairāk kā 1,40 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām vienam
skolēnam.”
1.15. izteikt 31.2.1. un 31.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“31.2.1. pensionāram vai personai ar invaliditāti, kuram nav kopīga mājsaimniecība ar
darbspējīgām personām un kura vidējais ienākumu apmērs ir līdz 260,00 euro mēnesī,
pabalsta apmērs – līdz 115,00 euro gadā;
31.2.2. pensionāru vai personu ar invaliditāti pārim, kuram nav kopīga mājsaimniecība
ar darbspējīgām personām un kuru vidējais ienākumu apmērs ir līdz 200,00 euro mēnesī,
pabalsta apmērs – līdz 95,00 euro gadā.”;
1.16. izteikt 31.3. punktu šādā redakcijā:
“31.3. Pabalsta pieprasītājs, katru gadu sākot no 1.oktobra, Sociālajā dienestā iesniedz
iesniegumu, tam pievienojot:
3.13.1. īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju (izņemot dzīvokļa (mājokļa) īpašnieka
pirmās pakāpes radiniekiem);
3.13.2. izdevumus attaisnojošus dokumentus;
31.3.3. izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas
konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem.”;
1.17. izteikt 31.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“31.4.1. pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pirms iesnieguma iesniegšanas gūti
ienākumi no nekustamā īpašuma realizācijas vai nekustamais īpašums uzdāvināts citai
personai;”;
1.18. svītrot 31.4.4. punktā vārdus “dzīvošanai derīgi”;
1.19. papildināt 31.4. punktu ar 31.4.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“31.4.6. naudas līdzekļu uzkrājums ģimenei (personai) pārsniedz Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.”;
1.20. aizstāt 4.1.2. apakšpunktā vārdu “Personas” ar vārdiem “Ģimenes (personas)”;
1.21. izteikt 4.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.3. Balvu novada pašvaldības lauku (pagastu) teritorijā dzīvojošās personas (ģimenes),
kurām sociālais darbinieks piešķīris pārtikas talonu. Pārtikas talonu var saņemt, pamatojoties
uz radušos apstākļu izvērtējumu. Pārtikas talona vērtība līdz 15,00 euro mēnesī 1 (vienai)
personai. Pārtikas talonus minētās ģimenes (personas) var saņemt ne vairāk kā 8 (astoņus)
mēnešus gada laikā.”;
1.22. papildināt 5.1. punktu aiz vārda “teritorijā“ ar vārdiem “izņemot personas, kurām
piemērota īslaicīga brīvības atņemšana (mazāka par trīs mēnešiem).”;
1.23. aizstāt 5.2. punktā skaitli un vārdus “10% gadā no Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas” ar skaitli un vārdu “35,00 euro.”;
1.24. papildināt 7.1.3.apakšpunkta pirmo teikumu pirms vārda „politiski” ar vārdu
„Pabalsts”;
1.25. svītrot 7.1.3.apakšpunktā pirms skaitļa “30.00” vārdu “pabalstu”;
1.26. papildināt 8.1. punktu aiz vārdiem “viņa vecākiem,” ar vārdiem “ja viena vai abu
vecāku deklarētā dzīvesvieta uz bērna piedzimšanas brīdi ir bijusi Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā,“;
1.27. svītrot 8.1.1., 8.1.2. apakšpunktā un 8.3. punktā vārdus “un faktiskā”;
1.28. papildināt VIII nodaļu “Bērna piedzimšanas pabalsts” ar 8.4. un 8.5.punktu šādā
redakcijā:
“8.4. Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
8.5. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.”;
1.29. izteikt 8.12. punktu šādā redakcijā:
“8.12. Pabalsu piešķir, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātais pabalsts ir
mazāks par 380,00 euro, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp 380,00 euro un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.”;
1.30. aizstāt 9.1. punktā vārdus “ģimenes ārsta izsniegto izziņu” ar vārdiem “izdevumus
attaisnojošus dokumentus”.
2.
Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs
Aigars PUŠPURS

7.

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2017.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.10/2017 „Grozījumi Balvu
novada Domes 2015. gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību
Balvu novadā”” projektu

Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 9.novembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.15, 5.§)

Balvos

2017.gada 9.novembrī

Nr.11/2017

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2011. GADA 15. APRĪĻA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR. 11/2011 “PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA
PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU BALVU NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 9. punktu,
43. panta trešo daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”14. panta sesto daļu

1.
Izdarīt Balvu novada Domes 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11/2011
“Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.punktā skaitli un vārdus “60 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas” ar skaitli un vārdiem “EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro, 00 centi).”;
1.2.
aizstāt 4.punktā vārdus “Dienesta vadītājs un Dienesta vadītāja vietnieks” ar
vārdiem “sociālais darbinieks”.
2.
Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs
Aigars PUŠPURS

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2017.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.11/2017 „Grozījumi Balvu
novada Domes 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par kārtību, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Balvu novadā”” projektu

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

Turpinājums 10.lpp.

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 19.decembris

2018.gadu gaidot…
Atskatoties uz jau gandrīz aizvadīto 2017.gadu, varam secināt, ka tas ir bijis notikumiem bagāts. Raudzīsimies nākotnē, bet
labāko no 2017.gada ņemsim līdzi! Ar saviem secinājumiem, atbildot uz dažiem jautājumiem, dalās pašvaldības iestādes.
1. Notikums, pasākums, sasniegums, cilvēks un/vai kolektīvs ar ko lepojaties savā iestādē, pagastā!
2. Kādu šajā gadā iegūtu vērtīgu atziņu ņemsiet līdzi uz nākošo gadu?
3. Ko Jūs vēlētu paši savai iestādei, iestādes darbiniekiem 2018.gadā?
4. Vēlējums iedzīvotājiem!
Gada tumšākais laiks ir Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas
laiks. Ar katru gadu arvien pārliecinošāk jūtam un saprotam,
ka mūsu lielākais brīnums ir līdzcilvēku smaids, labs
vārds un skaists mirklis kopā ar savējiem - skolēniem,
vecākiem, vecvecākiem, pilsētas iedzīvotājiem un skolas
atbalstītājiem!
2017.gads Balvu pamatskolai ir īpaši nozīmīgs - skola
akreditēta uz 6 gadiem, ieguvusi statusu “Pedagogiem
draudzīgākā izglītības iestāde 2017”, uzsākusi
strādāt ar kompetencēs balstītu mācību saturu,
īsteno vairākus vietējos un starptautiskus
projektus, tostarp 3 klases iesaistījušās Latvijas
Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa
klase”. Par to visu Balvu pamatskolas saime saka
PALDIES bijušajai direktorei Mārai Pimanovai,
novēlot viņai saglabāt neizsīkstošo dzīvesprieku
arī 2018.gadā.
Skola ir gandarīta par saviem audzēkņiem,
kuru vārds izskanējis ne tikai starpnovadu, bet arī
Latgales un valsts mērogā. Skola lepojas ar saviem skolotājiem,
kuri ir pamanīti ne tikai novadā, bet arī Latvijā. Priecājamies par
ikviena sava vecāka un vecvecāka panākumiem.
Tumšāko laiku mēs esam padarījuši par balto domu un
cēlo darbu maratonu, ko turpināsim arī 2018.gadā, lai kopā ar
mūsu draugiem no Lielbritānijas, Spānijas, Bulgārijas, Čehijas,
Zviedrijas, Polijas, Krievijas, Igaunijas sagaidītu Latvijas simtgadi
un īstenotu projektu “Staro, Balvu pamatskola!”. Liels paldies
ikvienam, kas ar labu domu, vārdu un darbu padara gaišāku Balvu
pamatskolas ikdienu, lai visiem izdodas radīt, sagaidīt un dalīties
ar Ziemassvētku brīnumu!
Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, kad gribam dalīties priekā
ar līdzcilvēkiem! Tas ir laiks, kam līdzi nāk mīlestība, labestība,
piedošana... Ikviens no mums spējīgs sagādāt prieku un laimes
mirkli otram. Atcerēsimies to pēc iespējas biežāk, jo darot
priecīgus citus, arī paši kļūstam gaišāki! Lai Jaunais gads visiem
dod spēku, veselību un laimi! Visas pārējās ieceres un sapņus
mēs piepildīsim paši.
Balvu pamatskolas saime
1. Bāriņtiesa lepojas ar novada labestīgajiem, gādīgajiem,
sirsnīgajiem, atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri gatavi palīdzēt
bērniem, kas palikuši bez vecāku mīlestības un aprūpes.
2. Māte Terēze ir teikusi: “Šodien pasaulē ir tik daudz bēdu,
un es domāju, ka liela daļa no tām nāk no mājām. Pasaule
cieš tik ļoti tāpēc, ka nav miera. Un miera nav tāpēc, ka miera
nav ģimenēs. Mums ir tūkstošiem izpostītu pavardu. Mums
ir jāpadara savas mājas par līdzjūtības centriem, jāiemācās
piedot līdz galam, tādējādi nesot mieru”.
3. 2018.gadā vēlamies, lai piepildās ikviena, bez vecāku
gādības palikuša, bērna sapnis – dzīvot ģimenē, saņemt siltumu
un gādību.
4. Lai, sagaidot Ziemassvētkus, ikvienā ģimenē valda miers,
saticība un mīlestība! Priecīgus Ziemassvētkus!
Balvu novada Bāriņtiesa
1. Mēs, Balvu Centrālā bibliotēka, lepojamies ar saviem
lasītājiem. Tas ir patīkami un satraucoši redzēt viņus nākam pie
mums ar izlasīto grāmatu kaudzītēm un atkal dodoties projām
ar jauniem žurnālu un grāmatu krājumiem dažām nākamajām
dienām! Pieminēto cilvēku sarakts varētu būt ļoti garš, bet
svētku reizē nosauksim tikai pašus aktīvākos. Pieaugušo
abonementā visčaklākie apmeklētāji ir Valentīna Voika, Inna
Nikutaite, Olga Boldoveško, Nora Apine, Irina Šņukute.
Pieaugušo lasītavā Biruta Pušpure, Osvalds Ločmelis, Maruta
Bukovska, Juris Puķe un Ēriks Apšenieks. Novadpētniecības
lasītavā Aina Rakstiņa, Līga Podkovirina, Gaļina Gruziņa.
Bērnu - jauniešu lasītavā Evelīna Štekele, Kristiāns Bokta, Sanija
Skalova, Nikola Sadovņikova, Artūrs Lauris. Bērnu abonementā
Armands Trubņiks, Matīss Linnass, Laura Jeromāne, Emīlija
Kaupe, Laila Mariņina… Šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl,
jo katrā no mūsu vairāk kā 2500 lietotājiem ir kaut kas īpašs!
2.Šodien, rīt un katru dienu mums jāatceras, ka viss labais,
skaistais, mīļais, un arī zvaigznes mīt mums līdzās! Ir svarīgi
tās ieraudzīt, nepazaudēt un spodrināt! Arī mūsu gudrie un
talantīgie cilvēki dzīvo tepat. Svarīgi ir viņus ieraudzīt, uzticēties
un neizbaidīt projām!
3.Sev un savai iestādei gribu novēlēt skaidru skatienu uz
visiem dzīves notikumiem, justies laimīgiem tajā vietā un laikā,
kurā mēs dzīvojam, gluži normālu cilvēcīgu veiksmi un katram
nelielu brīnumu, kas nāk no Debesīm!
4.Mīļie Balvu pilsētas un novada
iedzīvotāji! Mēs
strādājam, lai Jūs justos labi plašajā un daudzveidīgajā
informācijas pasaulē! Mēs priecāsimies, ja nākamajā gadā Jūs
atradīsiet ceļu uz bibliotēku! Tas ir tik jauki jūs satikt atkal un
atkal! Lai mums kopā daudz jaunu, interesantu tikšanās brīžu!
Balvu Centrālā bibliotēka
1. Saņemts apbalvojums - pateicība par aktivitāti un
atbalstu Izglītības un vadības fakultātes 4. Zinātniski praktiskajā
konferencē “Darbs dara darītāju” Daugavpils Universitātē,
noorganizēta bērnu vasaras nometne “Vides pētnieki”, saņemts
Ekoskolas nosaukums, apbalvojums - Zaļais diploms par
sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides
aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.
2. Mēs nogurstam nevis no tā, ko darām, bet gan no tā, ko
nespējam paspēt izdarīt.
3. Vēlam no citiem gaidīt vismazāk, no sevis sniegt katram
vislabāko, tad dzīvosim mūžu visjaukāko.
4. Prast pamanīt laimi, atrast sapni, sajust mīlestību, ko
otram dot, dzīvot ik dienu ar pilnu jaudu, smaidīt vai raudāt,
bet gala mērķi gūt!
PII “Pīlādzītis”

1. Aizvadīts darbīgs un ražens gads. Bērzpils
vidusskolai tas atnesis panākumus: vairākas uzvaras
ar vidi un vizuālo mākslu saistītos konkursos reģiona
un valsts līmenī, Ekoskolu zaļo karogu, sportistu
panākumus reģiona līmenī,
pirmo izlaidumu
tālmācības programmās, 4.vietu matemātikā lauku
skolu grupā Draudzīgā aicinājuma reitingā. Pozitīvu
novērtējumu guvuši arī pedagogi: skolas direktore
ieguvusi Balvu novada Gada balvu
izglītībā, Balvu novada “Gada amatnieks
2017” nomināciju ieguvusi skolotāja
J.Dundeniece un viņas vīrs Valdis, par Bērzpils
pagasta gada cilvēkiem kļuvuši skolotāji
I.Maderniece, D.Griestiņa, J.Dundeniece ar
ģimeni un V.Žeikare ar ģimeni. Gads ienesis
pārmaiņas - skolā sākušas darboties Balvu
sporta skolas grupas un jaunsargu grupa.
Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle šogad
atzīmējusi 105.jubileju, skola lepojas ar
sportistu sasniegumiem, kā arī sasniegumiem skatuves
runas konkursā reģiona līmenī.
2. Lai kaut ko realizētu, galvenais ir sākt to darīt, jo jāpiekrīt
apgalvojumam, ka labāk izdarīt par 80%, nekā neizdarīt par
100%.
3. Būt aktīviem un radošiem, nebaidīties pieņemt jaunus
izaicinājumus! Labu veselību, pozitīvu attieksmi, ticību sev un
savai skolai, panākumus nākošajā gadā!
4. Saticīgu, veselīgu un panākumiem pilnu Jauno gadu! Lai
izvirzām jaunus mērķus, lai gūstam gandarījumu un prieku tos
realizējot! Lai, sagaidot Latvijas simtgadi, esam lepni par sevi,
savu pagastu, novadu, valsti!
Bērzpils vidusskola
1. Kā brīnišķīgākos notikumus varam uzsvērt Bēržu kapličas
atklāšanu, Bērzpils pagasta svētkus, Latvijas dzimšanas dienas
un pagasta gada cilvēku godināšana 18.novembrī.
2. Sāc no turienes, kur Tu esi. Izmanto to, kas Tev ir. Un izdari
to, ko vari izdarīt. Priecāsimies un cienīsim to, kas paveikts un
padarīts, novērtēsim to, kas mums ir un pieder!
3. Bērzpils pagastam novēlu kļūt vēl skaistākam,
sakoptākam. Ģimenēm, uzņēmējiem labklājību. Lai mūs
neskar plūdi un citas dabas stihijas. Pagasta kolektīvam būt
saliedētam, radošam! Visiem kopā, lai izdodas realizēt iecerēto
projektu par tematiskā parka izveidi pie pagasta estrādes!
4. Iedzīvotājiem būt savas dzimtās vietas patriotiem,
priecāties par pagasta, kaimiņu sasniegumiem, neskaust otra
veikumu! Katram apzināties savus talantus un caur tiem kalpot
sabiedrībai. Baltas, gaišas domas nākošā gada idejām un
darbiem!
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane
1. Atkal vēja spārniem aizskrējis gads ar ikdienas ritējumu,
ar pabeigtiem un nepabeigtiem darbiem, ar iecerēm un ticību
visam labajam. Lepojamies ar saviem čaklajiem, atsaucīgajiem
pagasta iedzīvotājiem, kuri veic ikdienas darbus, aktīvi un
enerģiski atbalsta un piedalās pagasta rīkotajos pasākumos.
Īpaši lepni esam par mūsu jaunieša - svarcēlāja Ralfa Boldāna
un motosportista Valtera Logina izcilajiem rezultātiem
sacensībās, par mūsu ielu vingrotāju aktivitātēm un
panākumiem. 4.maijā, sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centru, atklājām velomaršrutu, kas ļauj iepazīt mūsu
pagasta ievērojamākās, skaistākās vietas, mūsu Tematiskā
ciema aktivitātes. Pagasta centrā, Latvijas 100gadei par godu,
kuplā pagasta iedzīvotāju pulkā iestādījām 9 ozoliņus. Paldies
par līdzdarbošanos visa gada garumā lielajam pašdarbnieku
pulkam! Šovasar svinējām bērnu folkloras kopas “Soldanī”
10 gadu jubileju, novembrī 15 darbības gadus atzīmējām
dramatiskajam kolektīvam. Esam priecīgi, ka šogad mūsu
pagastā ir piedzimuši 8 bērniņi.
2. Nekas šajā dzīvē nav mūžīgs - ne cilvēki, ne
lietas, ne notikumi. Ir skumji apzināties, ka daudz
kas notiek uz neatgriešanos, tāpēc jāmēģina dzīvot
bez aizvainojumiem, aizdomām, neuzticēšanās, jāvēl
katram pašam un citiem savaldība, labestība, iecietība,
cilvēkmīlestība.
3. Mūsu lielākā vērtība ir cilvēks. Ikviens no mums
ir vajadzīgs un noderīgs. Lai mūsu vidū valda sapratne
vienam pret otru, izpalīdzība! Lai rodas jaunas idejas,
pozitīvas domas nākotnes darbiem !
4. Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā
ienāk gaišums un siltums, lai reizē ar svētku prieku sirdīs
iemājo saticība, patiesa mīlestība vienam pret otru. Vēlam
apgaismību, jo kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs, tas pats
nepaliek tumsā. Laimīgu, veselīgu, bagātu Jauno gadu!
Briežuciema pagasta pārvalde
1. Bērzkalnes pagasta lepnums ir pagasta iedzīvotāji strādīgi, labestīgi un sirsnīgi, mūsu lepnums ir mūsu sakoptais
pagasts.
2. Jaunajā gadā ieejam ar pārliecību, ka tikai kopā kolektīvā, esam stipri, radoši un izcili, kopā esam spēks! Ja mēs
esam, mēs arī varam.
3. Paši sev un savam pagastam, darbiniekiem vēlam
dzīvesprieku, veselību, izturību, saticību, savstarpējo sapratni,
iecietību vienam pret otru.
4. Cienījamie novada iedzīvotāji - lai katrs rīts Jums nāk kā
brīnums, sniedzot prieku par skaistumu līdzās, par mīlestību un
līdzcilvēkiem. Lai ikvienā ģimenē ir laime, bērnu un mazbērnu
čalas, sirdsmiers, dzīvesspēks un Dieva svētība.
Bērzkalnes pagasta pārvaldes vārdā – vadītāja Skaidrīte
Saleniece

1. Panākums ar kuru lepojamies Balvu Mākslas skolā ir gūtie
sasniegumi Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes
izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts
konkursā Grafikas dizains, ko organizēja Latvijas Nacionālais
kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar izglītības iestādēm, kuras
īsteno profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes mākslas
un dizaina izglītības programmas trīs kārtās. 1.kārta norisinājās
skolā, 2.un 3.kārta valsts līmenī. Konkursa 2.kārtā piedalījās
audzēkņi no 100 izglītības iestādēm. Katrā vecuma grupā ap
200 audzēkņiem. Konkursa 3.kārtā piedalījās audzēkņi no 76
izglītības iestādēm, katrā vecuma grupā ap 150 audzēkņiem.
Lielā konkurencē, nonākot līdz 3.kārtai, valsts līmenī Nellija
Teilāne un Samanta Dzergača ieguva 3.vietu. Zane Keiša un
Līga Čirka ieguva Atzinību. Lepojamies arī ar šogad sarīkotām
28 izstādēm gan Mākslas skolā, gan arī Balvu un citu novadu
iestādēs. Mums ir ko rādīt un ir ar ko lepoties!
2. Mana šī gada vērtīgā atziņa: ir tikai viens veids kā sakārtot
pasauli – sakārtojot sevi!
3. Jaunajā 2018. gadā vēlu skolas kolektīvam justies tikpat
vajadzīgiem mūsu audzēkņiem. Ļoti gribētos sakārtot vidi
ap Balvu Mākslas skolu, redzēt skolas ēkas fasādi ar jaunu
krāsojumu un just valsts atbalstu piešķirot nevis samazinot!
4. Vēlējums visiem iedzīvotājiem - būsim laipni, kad vien
tas ir iespējams un izrādās, tas ir iespējams vienmēr!
Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne
1.Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs lepojas ar sasniegumiem
mācību, sporta un ārpusklases jomās, vairāku starptautisku
projektu realizāciju, kvalitatīviem pasākumiem, Eko aktivitātēm,
sakoptu vidi, vairāku pedagogu profesionālās pilnveides kursu
un semināru organizēšanu, mācoties pašiem un mācot citus,
un saka paldies saviem skolēniem, skolotājiem un vecākiem,
Balvu Valsts ģimnāzijas Padomei, Balvu novada pašvaldībai,
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei par sadarbību.
2.Nākamajam gadam paņemsim sev līdzi atziņu, ka
iespējams ir viss, ja uzdrīkstamies, noticam un darām.
3.Turpināt iesākto ceļu pretim kompetenču pieejā
balstītam mācību saturam, noticēt pārmaiņu nepieciešamībai
un izglītības reformas nozīmīgumam!
4.Lai pozitīva komunikācija starp mums, jo tā ir dzīvības
radīšana starp cilvēkiem. Dalīšanās, pieņemšana, saskarsme tur atrodams viss labais, kas ražo siltumu. Gaišus Ziemassvētkus
un laimīgu visiem, visiem Jauno, 2018. gadu!
Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs
1. Viens no Kultūras un atpūtas centra virzieniem ir veidot,
motivēt izaugsmei tautas mākslas kolektīvus. Un tie mūs
nepieviļ, jo strādā profesionāli vadītāji un apzinīgi dalībnieki.
Šis gads ir jau ceļā uz lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, tāpēc
lepojamies ar gūtajiem rezultātiem skatēs un konkursos. Balvu
novada jauktais koris “Mirklis” piedalījās 7. Starptautiskajā koru
konkursā-festivālā “Kaunas kantat” Birstonā (Lietuva) un ieguva
2 sudraba diplomus - L un M kategorijās; IX Latvijas pūtēju
orķestru konkursā Jelgavā pūtēju orķestris “Balvi” startēja
IV - Augstākās grūtības pakāpes grupā un ieguva II vietu, pēc
punktiem tas ir otrais rezultāts valstī; Jauniešu deju kolektīvs
“Rika” valsts deju skatē ieguva Augstākās pakāpes diplomu
un pēc punktiem tas ir 6. rezultāts valstī no 104 kolektīviem
B grupā; Bērnu deju kolektīva “Balvu Vilciņš” vecākās grupas
kolektīvam valsts skatē Augstākās pakāpes diploms un pēc
iegūtajiem punktiem tas ir 1. labākais rezultāts valstī - savā
grupā no 66 kolektīviem; VPDK “Nebēda” piedalījās Andongas
starptautiskajā masku deju konkursā - festivālā Dienvidkorejā
un ieguva augstāko Grand Prix balvu.
2. Ar katru gadu pastiprinās doma, ka mums – Balvu
Kultūras un atpūtas centrā strādājošajiem ir īpaša misija - būt
atvērtiem, smaidošiem, lai katru ienācēju vai garāmgājēju mēs
prastu uzrunāt, iedvesmot, viņu uzklausīt un uzmundrināt,
sniegt viņam dvēseles pildījumu un gaišumu.
3. Lai varētu smaidīt un justies laimīgam jau nevajag daudz
- veselību sev un saviem tuvajiem, sapratni un novērtējumu
darbā. Un mērķis mums visiem viens - atgriezties jaunajā
Kultūras un atpūtas centrā, kur labi būs strādāt mums un labu
baudījumu gūt jums.
4. Mīlēsim sevi, tuvākos...cilvēkus! Priecāsimies par
dzīves mazajām svētībām! Smiesimies, negaidot mirkli,
kad jutīsimies laimīgi! Negaidīsim, lai viss notiek tā, kā
mēs vēlamies, bet vēlēsimies, lai viss notiek tā, kā tas
notiek un mūsu mūžs ritēs mierīgi.
Balvu Kultūras un atpūtas centra
vārdā – direktore Anita
Strapcāne
1. Mēs lepojamies
ar Tilžas kultūras
nama
pašdarbības
kolektīviem,
kuru
dalībnieki ar savu
neatlaidīgo
d a r b u ,
entuziasmu,
ziedojot
savu
brīvo laiku un
līdzekļus,
uztur
pagastā kultūru un
rada
svētkus.
Īpaši
lepojamies ar sieviešu kori
“Varavīksne”, kas šajā gadā piedalījās II starptautiskajā koru
konkursā – festivālā Pečoros savos jaunajos tērpos un ieguva
2.pakāpes diplomu.
2. Jāpaļaujas uz pašu iespējām, iniciatīvu un uzņēmību.
3. Viss, ko pasakām, domājam un otram novēlam, var
piepildīties … Uzdāvināsim klusuma brīdi, lai saprastu, kas ir
vērtīgs… Neizšķiedīsimies steigā. Varbūt patiešām spējam darīt
brīnumus?
4. Nākošajā gadā vēlam piepildīt sen lolotos sapņus,
uzdrīkstēties darīt, paturēt prātā, ka tikai mēs paši esam tie, kas
ar labiem darbiem un gaišām domām dzīvi labāku darīs.
Tilžas pagasta pārvalde
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“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 19.decembris
1. Balvu Novada muzejs šogad ļoti veiksmīgi izgājis kārtējo
muzeju akreditācijas procesu un godam apliecinājis, ka ir valsts
atzīta muzeja statusa cienīgs! Visu gadu muzeja darbinieki
strādājuši pie materiālu atlases, jo nākamgad, 4.maijā,
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā apmeklētajiem durvis
vērs Latvijas muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”, uz kuru
aizceļojuši eksponāti arī no Balvu Novada muzeja un Balvu
Valsts ģimnāzijas muzeja.
2. Optimisms palīdz izdzīvot!
3. Strādāt - no sirds, saņemt - pēc nopelniem un būt
laimīgiem savā dzimtajā vietā!
4. Esiet aktīvi un atbalstiet viens otru! Uzdrošinieties īstenot
savas idejas tepat - Balvos! Lai mums visiem izdodas!
Balvu Novada muzejs
Kad uz mirkli pieklust ikdienas steiga, kad daudziem
sirdis atveras labiem darbiem un labām domām, varam
atskatīties arī uz gada laikā paveikto.
Vectilžas pagasta kultūras dzīvi veido un uztur aktīvākie
pagasta iedzīvotāji – spēlē teātri, sporto, dzied un dejo,
piedalās pasākumos, prezentē Vectilžas pagastu gan
novadā, gan aiz tā robežām, kā arī ārpus Latvijas.
Lepojamies ar folkloras kopu “Saime”, kas šogad
nosvinēja 10 gadu jubileju, amatierteātri “Melnais kaķis”,
kuri novada amatierteātru skatē ieguva 1.pakāpi, jauniešu
deju kolektīvu “Vectilža”, kuri skatē ieguva augstāko pakāpi
un pārstāvēs Balvu novadu Dziesmu un deju svētkos,
deju kopu “Viola”, kas, neskatoties uz neilgo darbošanos,
piedalās gan pagasta, gan novada pasākumos. Liels
paldies kolektīvu vadītājām un dalībniekiem par aktīvu
darbošanos. Prieks par Z/S “Vecavotiņi” īpašnieku Agni
Bombānu - nominācijas “Gada jaunais lauksaimnieks 2017”
ieguvēju, kurš ne tikai saimnieko savā saimniecībā, bet arī
sekmīgi mācās Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Aktīvi darbojas arī pagasta paši jaunākie
iedzīvotāji - akcijas “Tīrai Latvijai” ietvaros,
piedaloties bateriju vākšanas konkursā, Tilžas
vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa ieguva
3.vietu Latvijā, bet makulatūras vākšanas
konkursā - brīvbiļetes uz Līgatnes dabas
parku.
Sagaidīsim svētkus ar gaišām domām
un atvērtām sirdīm. Lai ikvienam no
mums nepietrūks labu vārdu un
draudzīgu smaidu, ko otram dot.
Lai Ziemassvētku brīnums ļauj
mums ieraudzīt labo, gaišo un
patieso!
Vectilžas pagasta pārvaldes vārdā
– pārvaldes vadītāja Genovefa
Jermacāne

1. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Militāro
pārstāvju grupas štāba virsnieks NATO štābā Nīderlandē,
krišjānietis Normunds Baranovs apbalvots ar Viestura ordeņa
IV šķiru par nopelniem Nacionālo bruņoto spēku attīstībā,
augsti profesionālu un pašaizliedzīgu dienestu. Augstāko
valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notika 2017.
gada 18.novembrī Rīgas pilī. 2017.gada 7.novembrī zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs par sasniegumiem lauksaimniecībā
apbalvoja Krišjāņu pagasta zemnieku saimniecības “Ičmalas”
īpašniekus Irēnu Romāni un Jāni Romānu ar Atzinības rakstu.
Tautas namam nosvinēta 65. dzimšanas diena un Krišjāņu
skolai nosvinēta 105. dzimšanas diena.
2. Kad esmu laimīgs, es saskatu citu cilvēku laimi. Kad
esmu līdzjūtīgs, redzu citu cilvēku līdzjūtību. Kad esmu
enerģijas un cerību pilns, it visur pamanu iespējas. Savukārt,
kad esmu noskaities, saskatu citu cilvēku liekulību. Kad jūtos
nomākts, pamanu, ka kādam ir skumjš skatiens. Kad esmu
noguris, pasaule man liekas garlaicīga un nepievilcīga. Es esmu
tas, ko redzu!
3. Ja kādreiz neizjūti pietiekamu motivāciju kaut ko darīt,
atrodi kaut ko, no kā baidies, un izdari to! Uzreiz radīsies
enerģijas uzplūdi.
4. Mūsu nākotne nekur citur nav atrodama,
Nekur citur nav iezīmēta, kā mūsu sirdīs,
Un kādas būs mūsu sirdis,
Tāda būs arī mūsu nākotne.
(K.Raudive)
Mūsu novada ļaudīm un pagasta iedzīvotājiem vēlam
spēku, izturību un labu veselību 2018.gadā!
Krišjāņu pagasta pārvaldes vārdā – pagasta pārvaldes
vadītājs Jāzeps Ludboržs

1. Šogad aprīlī, ar mūsu pašdarbnieku sarīkotu koncertu,
tika nosvinēta mūsu iestādes –pansionāts “Balvi” 40 gadu
jubileja. Lepojamies ar to, ka gan iemītnieki, gan darbinieki
aktīvi piedalījās rīkotāja pasākumā. Koncertā skanēja
dziesmas, tika dejotas dejas, pašdarbnieki varēja izpausties
ar savām teatrālajām spējām. Neiztika arī bez mūsu “odziņas”
- ratiņdejas. Tika izveidota vēsturiska filmiņa par pansionāta
dzīvi 40 gadu garumā.
2. Mēs esam stipri! Lai arī ar kādiem pārbaudījumiem
mums nākas saskarties, mēs meklējam un atrodam risinājumu
jebkurā situācijā un mācāmies no savām kļūdām.
3. 2018.gadā mūsu darbiniekiem gribētos novēlēt
pacietību, izturību, savstarpēju komunikāciju, bet
iemītniekiem - stipru veselību, pozitīvo motivāciju.
4. 2018.gadā iedzīvotājiem novēlam klupt, krist un
raudāt… Bet klupt - pār naudu, krist- apskāvienos, raudāt- aiz
laimes.
Pansionāts “Balvi”
Gaišus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus! Lai Jaunajā
gadā izdodas īstenot visas ieceres un piepildās visi, pat
vispārdrošākie, sapņi! Piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto,
atrast meklēto.
Lazdulejas pagasta pārvalde

1. Priecājamies par divu lielu objektu renovāciju – Balvu
Kultūras un atpūtas centra un Balvu pilsētas stadiona, kā arī
mūsu darbinieka Jura Oža apbalvošanu ar Balvu novada
Domes Atzinības rakstu.
2. Notikumus veido pats cilvēks ar savu rīcību, vārdiem un
domām, attieksmi pret mums uzticēto un mīlestību pret citiem.
3. Veidot šo pasauli un visu apkārtējo vēl skaistāku,
harmoniskāku. Aizmirst savstarpējus pāri nodarījumus un
aizvainojumus.
4. Lai Jūs spējat notvert Ziemassvētku brīnuma sajūtu! Lai
Jaunajā gadā izdodas atvērt tās durvis, pa kurām gribas ieiet!
Balvu novada P/A “SAN-TEX”
Lai Ziemassvētku laiks katrā mājā ir prieka, labu domu
un sirsnīgu sajūtu piepildīts! Jaunajā gadā vēlam vairāk
uzdrīkstēties, skatīties tālāk un, lai veiksme ik dienu iet līdzās!
Priecīgus svētkus!
Balvu novada P/A “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs”
1. Priecājamies par savu Bērzkalnes PII - ir palielinājies
bērnu skaits, esam saglabājuši divas grupas un diennakts
grupu. Skaists notikums mūsu Bērzkalnes pagastā ir tas, ka
aktīvi dzimst mazuļi, mūsu jaunā paaudze. Liels paldies manam
kolektīvam par atbalstu un augsto novērtējumu 18.novembrī
saņemot Bērzkalnes pagasta pārvaldes pateicību par nesavtīgi
ieguldīto darbu Bērzkalnes PII attīstībā un izaugsmē.
2. Draugi - tie ir eņģeļi, kuri tad, kad Tev ir ļoti grūti,
palīdz piecelties un atgādina, ka vajag lidot.
3. Savam jaukajam kolektīvam 2018. gadā
novēlu tikpat radošu un veiksmīgu sadarbību,
savstarpēju uzticēšanos. Lai mums neaptrūkst
darāmā darba, lai apkārt dzirdam bērnu
smieklus un čalas, un sajūtam mūsu
vecāku atbalstu.
4. Lai Jaunais gads ikvienam atnes
mieru, spēku un izturību. Lai rokas
un prāts gurst tīkamā darbā, bet
spēkus lai atjauno tuvu un mīļu
cilvēku klātbūtne un mīlestība.
Bērzkalnes PII vadītāja Inta
Korlaša
1.
Lepojos
ar
savu
Kubulu
PII
“Ieviņa”
kolektīvu,
ar saviem kolēģiem
droši varētu doties
pat uz neapdzīvotu
salu – mierīgi, strādīgi,
izpalīdzīgi un uzticīgi!
Pa spēkam ikviens darbs
un uzdevums, tādēļ arī divi
pedagogi Inga Eisaka un Līga
Zača šogad ir saņēmuši novada
Domes Atzinības rakstus.
2. Šogad kolektīvā esam sapratuši,
ka jebkuras grūtības, sarežģījumi ir risināmi
mierīgā un konstruktīvā ceļā, jābūt atvērtiem
un pozitīviem, tad visas nebūšanas tiks atrisinātas
un visi kalni nogāzti.
3. Nākošais gads Kubulu PII “Ieviņa” nāks ar pārmaiņām
– tiks veikta iestādes vienkāršotā siltināšana, kā rezultātā tiks
siltināta un krāsota ēkas fasāde, labots jumts, nomainītas
evakuācijas durvis grupās, sakārtoti notekūdeņi, nomainīts
iekštelpu apgaismojums un apkures radiatori. Lai mums
izdodas un “Ieviņa” uzplaukst vēl krāšņāk!
4. PII “Ieviņa” saimei - bērniem, vecākiem, kolēģiem, kā
arī visiem novada iedzīvotājiem nākošajā gadā novēlu būt
veseliem un sportiskiem! Aktīvi iesaistīties visās brīnišķīgajās
aktivitātēs, ko piedāvā gan novada veselības veicināšanas
projekts, gan mūsu iestādes darbība Ekoskolu programmā!
Izglītosimies, darbosimies un būsim veseli!
Kubulu PII “Ieviņa” vadītāja Lija Bukovska
Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, informācijas
tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība, līdz ar to
cilvēku darbība visdažādākajās jomās kļūst arvien plašāka un
nepārredzamāka. Mūsu bērniem nākotnē pašiem būs jārada
līdz šim nepieredzēta un mums nezināma ekonomiskā,
politiskā, sociālā un kultūras vide. Izglītības loma šādos
apstākļos mainās. Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme,
taču papildus tām nepieciešams apgūt starpdisciplināras
prasmes, gribēt un spēt mācīties visu mūžu, prast reāli risināt
dažādas dzīves problēmas, radīt inovācijas, attīstīt dažādas
personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un
atbildīgu personību. Mūsu iestādes kolektīvs uzdrošinājās
būt to 100 izglītības iestāžu vidū, kas 2 gadu garumā realizēs
projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, līdz ar to
šis mācību gads “Sienāzīšiem” ir bijis pārmaiņu un jaunu
izaicinājumu gads.
Ar gandarījumu gada nogalē, pēc vairāku prezentāciju
un semināru apmeklēšanas Rīgā, varam lasīt citu, projektā
iesaistīto, izglītības iestāžu atsauksmes par mūsu ieguldīto
darbu: dažas no tām: “Sienāzīši”, Jums ir tik skaista attīstošā
vide, jūsu profesionālismu var just gan bērnu darbos, gan
apkārtējā vidē. Jūs esat lieliski!; Malači – par mūzikas un sporta
centriem, kaut kas jauns un skaists!; Kolosāli, ka tik atsaucīgi
un saprotoši ir jūsu audzēkņu vecāki, kas kopā ar jums gan
darbos, gan domās!; Sākums labs, nākotne vēl labāka!
Arī es pievienojos šīm jaukajām, uzmundrinošajām
atsauksmēm, gribu savam mīļajam kolektīvam novēlēt
Jaunajā gadā – nezaudēt radošu pieeju savam darbam un
degsmi mainīties līdzi laikam!
Liksim savām sirdīm atvērties visam labajam, cerību
apgaroti gaidīsim baltos Ziemassvētkus, lai Jaunajā gadā
caur baltām un nebaltām dienām, līdzās cits citam, mēs
būtu labestīgāki, līdzjūtīgāki un darbīgāki. Vēlu visiem būt
stipriem, veseliem un, protams, laimīgiem!
Balvu PII “Sienāzītis” vadītāja Iveta Barinska
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1. Lepojos ar savu kolektīvu, kas ikdienā veic šo svētīgo
darbu strādājot ar bērniem, nesavtīgi sniedzot palīdzīgu
roku tiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga. Lepojos ar pagasta
pārvaldnieci Annu Bērziņu, kura ir kopā ar mums gan domās,
gan darbos, priekos un bēdās - atbalsta mūs jebkurā dzīves
situācijā. Lepojos ar Paulas māmiņu Maiju Saliņu, par viņas
labajiem darbiem, ko veic mūsu bērnu labā, organizējot
labdarības Ziemassvētku pasākumu, gādājot dāvanas un citus
pārsteigumus. Lepojos ar visiem tiem cilvēkiem, kas atbalsta
Maiju un mums sagādā prieku. “Labs darbs ir gaisma, ko nevar
noslēpt.” Paldies Jums visiem!
2. „Dalies un Tev tiks dots,
Mīli un Tevi mīlēs.
Tici brīnumam un tas atnāks...”
3. Skolai, vēlu lai tā pastāvētu. Darbiniekiem - rītiem labas
domas, dienām darbu, kas piepilda sirdi, vakariem svētīgu
nogurumu.
4. Uzdrošināties sākt ko jaunu, atrast virzienu, gūt mieru,
nebaidīties pārveidot sevi, atklāt sajūtas, atrast līdzsvaru,
pieredzēt skaisto, būt vērīgiem, baudīt dzīvi un visbeidzot
piedzīvot mīlestību, prieku un būt laimīgiem. Lai katra dzīves
diena nes svētību ikvienam no Jums!
Tilžas internātpamatskolas direktore Iluta Bērziša
1.
Vīksnas pagasts lepojas ar saviem zemniekiem un
uzņēmējiem, kuriem šogad laika apstākļi nav bijuši viņu pusē.
Neskatoties uz pamatīgajām lietavām un plūdu nodarītajiem
zaudējumiem, viņi ir pratuši sadzīvot ar dabas apstākļiem,
cerīgi raugās nākotnē un plāno savus darbus nākošajam gadam.
Esam lepni un gandarīti ar saviem pašdarbības kolektīvu
vadītājiem un dalībniekiem, ka viņi mums ir un Vīksnas pagasta
vārdu nes arī aiz Balvu novada robežām. Lepojamies ar ikvienu
Vīksnas pagasta iedzīvotāju par ieguldījumu Vīksnas pagasta
atpazīstamības veicināšanā.
2. Ir dienas, kad šķiet, ka visi darbi raiti sokas un katrs
pretimnācējs ir tev labvēlīgs. Bet ir dienas, kad šķiet, ka neveicas
nekas no iesāktā un visa pasaule ir sazvērējusies pret mums.
Un tad pēkšņi saprotam, ka neviena dzīve nav nevainojama.
Panākumi pie mums neatnāk vienā naktī un neveiksmēs gūtā
pieredze ir vērtīga. Ir jāpārstāj raizēties, jābūt drosmei pārvarēt
visas grūtības un jāatceras, ka mēs katrs esam pelnījuši mīlestību
un laimi. Visas šīs atziņas ņemsim līdz arī nākošajā gadā!
3. Vīksnas pagasta pārvaldei un iestādēm, lai Jaunais 2018.
gads – Dzeltenā Zemes Suņa gads būtu taisnīgs, draudzīgs un
godīgs. Darbinieki, lai atrastu sirdij tīkamu nodarbi, saprastu
kurā debess pusē mīt veiksme un ticētu saviem panākumiem.
4. Ziemassvētku laikā atvērsim durvis brīnumam, priekam
un baltai cerībai! Jaunajā 2018.gadā lai ir veselība, spēks un
veiksme jauniem darbiem un ticība panākumiem visiem
Vīksnas pagasta un Balvu novada iedzīvotājiem!
Vīksnas pagasta pārvalde
1. Stacijas pamatskola priecājas par iespēju 2017.
gadā realizēt “Erasmus+” projektu, kā ietvaros skolēni veic
dažādas aktivitātes par veselīgu dzīvesveidu. Skolotāju un
skolēnu pārstāvji pabijuši sadarbības skolās Lielbritānijā
un Turcijā, uzņemti 7 valstu pārstāvji Stacijas pamatskolā.
Skolas delegācija, sadarbībā ar Amerikas latviešu biedrību,
pabija vizītē pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa.
Skolas kolektīvs šogad saņēma Balvu novada pašvaldības IKS
pārvaldes Gada balvu nominācijā “Par pilsonisko līdzdalību
novada un valsts izglītības un kultūrvides veidošanā”.
2. Lielos darbus paveikt palīdz centība, veiksme, sadarbība.
Neaizmirsīsim, ka lielos darbus veido mūsu šķietami mazās
ikdienas rūpes un pienākumi.
3. Lai visiem - skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas
darbiniekiem ir gandarījums pēc katras darba dienas par
pozitīvu kopā būšanu, par paveikto, par jaunatklāto, par
iespējām, ko izdarīsim rīt! Mūsu mērķis - būt vajadzīgai,
atbalstošai izglītības iestādei, kas dod iespēju ikviena
izaugsmei.
4. Lai protam novērtēt labo un skaisto sev apkārt, lai
ikdiena ir piepildīta ar labiem vārdiem, labiem nodomiem un
labiem darbiem!
Stacijas pamatskola
1.Tilžas vidusskola lepojas ar novērtēto ārējo ekspertu
akreditāciju Izglītības programmām un skolai uz sešiem
gadiem. Lepojamies ar Jaunsargu panākumiem un instruktora
Gunta Liepiņa ieguldīto darbu ar jauniešiem, un iegūto balvu
pārstāvēt Latviju, lai piedalītos Anglijā rīkotajās orientēšanās
sacensībās. Esam lepni un priecājamies kopā ar mūsu
ansambli “Varbūt” un tās vadītāju Lindu Vītolu, par augstiem
sasniegumiem Latvijas mērogā.
2.Atziņa ko esam guvuši - viss jaunais, sen aizmirstais vecais.
3.2018.gadā
kolektīvam
novēlu
būt
laimīgiem,
dzīvespriecīgiem un veseliem! Prieku domāt un darīt! Lai kopā
mums izdodas viss iecerētais !
4.Iedzīvotājiem novēlam ikvienam nebūt tikai kritiķiem,
bet pārmaiņas sākt sevī, tad skatījums uz lietām kļūs skaidrāks
un patiesāk novērtēts. Laimīgu jauno Zemes suņa gadu!
Tilžas vidusskolas kolektīvs
Balvu pagasts lepojas ar Ķikutu ģimeni - tēvu Valentīnu un dēlu
Gunti, jo 2017.gada 17.novembrī Zemkopības ministrijas svinīgajā
pasākumā, kas veltīts Latvijas proklamēšanas 99.gadadienai, tika
apbalvoti nozares labākie darbinieki un Zemkopības ministrijas
medaļu “Par centību” saņēma VTUA Tehniskās uzraudzības
departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors
Valentīns Ķikuts, bet 2017.gada 24.novembrī Balvu novada
pašvaldības pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2017” Ministru prezidenta Pateicības rakstu saņēma Balvu pagasta Z/S
“Nordeki” īpašnieks Guntis Ķikuts par pašaizliedzīgu darbu un
ieguldījumu Latvijas lauksaimniecības attīstībā.
2018.gadā vēlētos īstenot projektu par vides sakārtošanu,
izveidojot aktīvās atpūtas vietu pie Naudaskalna ūdenskrātuves.
Lai Ziemassvētku baltais miers ienes gaišu prieku ikvienā
sirdī un mājā. Jaunais 2018. gads, lai atnāk ar laimi un sapņu
piepildījumu, lai mīlestības katrā sirdī ir tik daudz, ka pietiek sev
un var citiem dot!
Balvu pagasta pārvalde
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 14.decembri
lēmumu (sēdes prot. Nr.16, 8.§)

Balvos

2017.gada 14.decembri

Nr.13/2017

SABIEDRISKO ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA
BALVU NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 11.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu un piekto daļu.

Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 9.novembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.15, 6.§)

Balvos

2017.gada 9.novembrī

Nr.12/2017

PAR BALVU NOVADA DOMES 2011.GADA 15.APRĪĻA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.12/2011 “PAR
ĪPAŠUMIEM, KURUS NEŅEM VĒRĀ NOSAKOT ĢIMENES (PERSONAS) ATBILSTĪBU TRŪCĪGAS VAI
MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM BALVU NOVADĀ” ATCELŠANU

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu

1.
Atcelt Balvu novada Domes 2011.gada 15.aprīļa saistošos noteikumus Nr.12/2011
„Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Balvu novadā” (Balvu novada pašvaldības
Domes 2011.gada 15.aprīļa sēdes protokols Nr.9, 4.§).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2017.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.12/2017 „Par Balvu novada
Domes 2011.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12/2011 “Par īpašumiem, kurus neņem vērā
nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
Balvu novadā” atcelšanu” projektu

Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Balvu novadā” (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu
novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas
un aizsardzības prasības;
1.3. ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Saistošie noteikumi paredz šādas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja tiesības un pienākumus:
2.1. Balvu novada dome piešķir Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” īpašas
tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Balvu pilsētas administratīvajā
teritorijā;
2.2. Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” apņemas sniegt Balvu pilsētas teritorijā
šādus ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus:
2.2.1. ūdens ieguvi, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei centralizētajā
ūdensvada tīklā;
2.2.2. ūdens piegādi no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības
robežai;
2.2.3. notekūdeņu savākšanu centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas
un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
2.2.4. notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos;
2.3. Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” ir pienākums uzturēt un atjaunot
nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētos
pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši katram pakalpojumu veidam noteiktajām prasībām;
2.4. Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” ir tiesīga sniegt šo noteikumu 2.2.
apakšpunktā minētos ūdenssaimniecības pakalpojumus līdz 2027.gada 30.novembrim;
2.5. Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” var pretendēt saņemt atlīdzības jeb
kompensācijas maksājumus – investīcijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana,
kā arī atlīdzības maksājumu pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES
fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanas infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto
izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai;
2.6. Šajos noteikumos iekļauti nosacījumi, kādus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam
paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums Nr. 2012/21/ES par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.
3. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
saistīto normatīvo aktu izpratnē.
4. Lietoto terminu skaidrojums :
4.1. ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Klients) – nekustāmā īpašuma
īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta
veida sabiedriskos pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
4.2. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) –
Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”, kas sniedz noteikta veida ūdenssaimniecības
pakalpojumus šo pakalpojumu sniegšanas teritorijā;
4.3. ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums – ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums
(turpmāk – Pakalpojumu līgums) starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, to lietošanas, uzskaites un norēķinu
kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
4.4. Piederības robežu shēma – Pakalpojumu sniedzēja sagatavota piederības robežu
shēma, kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm
atbild Pakalpojumu sniedzējs un Klients. Piederības robežu shēma ir līguma neatņemama
sastāvdaļa;
4.5. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam
(litri diennaktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.1 vai piemērojot Latvijas būvnormatīvu
LVN-221-15. Ūdens patēriņa norma tiek piemērota gadījumos, kad īpašumā nav ierīkots
komercuzskaites mēraparāts vai komercuzskaites mēraparātam beidzies verifikācijas
termiņš, tas ir noņemts vai bojāts.
4.6. TV inspekcija – cauruļvadu pārbaude ar iekārtu, ar kuras palīdzību tiek iegūta
informācija par cauruļvadu tehnisko stāvokli, cauruļvadu slīpumu, cauruļvadu sistēmas
pieslēgumiem, iespējamiem defektiem u.tml.
5. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Klientus
ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Balvu novadā un dabas resursu
racionālu izmantošanu.
6. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
7. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas
sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
2. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
8. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie normatīvie akti un šie noteikumi.
9. Lai nekustamo īpašumu pievienotu centralizētajai ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmai, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz Pakalpojumu
sniedzējam:
9.1. aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu;
9.2. pieprasījumā norādītos iesniedzamos dokumentus;
9.3. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei, kas
ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
10. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir
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11.

parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
Pakalpojumu sniedzējs var atlikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību
nokārtošanai.
11. Pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.
12. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un
centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības un
pārbūves gadījumā, ja piegulošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā
apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas
novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno
atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot
atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas
caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens
tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks
Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
14.1. trīspusēji parakstītu aktu, kuru parakstījuši Pakalpojumu sniedzējs, nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs un būvnieks, par pievienošanos pie Pakalpojuma sniedzēja
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkliem (turpmāk – akts);
14.2. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un/vai digitālā formā.
15. Ja aktu sastāda pie aizbērtas tranšejas, nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam
papildus jāveic:
15.1. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcija tiem cauruļvadiem, kuru diametrs ir
lielāks vai vienāds ar 160mm;
15.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcija ar slīpuma procentu noteikšanu tiem
cauruļvadiem, kuru diametrs ir lielāks vai vienāds ar 200mm;
15.3. ūdensvada spiediena noturības pārbaude tiem cauruļvadiem, kuru diametrs ir
lielāks vai vienāds ar 63mm.
16. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam,
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir atvienot viņa īpašumā esošās būves
un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu
uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
17. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakus klientam
pievadu pievienot pie cita Klienta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla)
un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Klientu, un šāda pievienošana
nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā
gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp
Blakus klientu un Klientu.
18. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos
noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs nosaka tās izbūves vietu tiešā ūdensvada ievada
tuvumā.
19. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda
verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
20. Pakalpojumu sniedzējs ūdens spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā
nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja Objekta ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir
nepieciešams augstāks ūdens spiediens, Klients, saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju, par
saviem līdzekļiem nodrošina vietējo ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.
21. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes
sistēmām (piemēram : no vietējās akas vai urbuma un centrālās ūdensapgādes sistēmas),
to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam
pretvārstam ,kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos
ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
22. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no vietējās akas vai urbuma, bet notekūdeņi tiek
novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad uz ūdensvada sistēmas kanalizācijas
Pakalpojuma saņēmējs par saviem līdzekļiem uzstāda komercuzskaites mēraparātu, kas ir
tā īpašums.

29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
29.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju
funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
29.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apkalpojošā personāla veselībai;
29.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības
atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos
parametrus;
29.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40ºC un vides pH ir robežās no 6.5 līdz 8.5;
29.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz
kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
29.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr.1 noteiktās
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
30. Ja Klienta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.1 maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, tad:
30.1. Klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikuma Nr.1;
30.2. Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Klientam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā
notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli
pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta
Līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Maksa par
piesārņošanu ir likumdošanā paredzētā maksa par atsevišķu piesārņojošo vielu, kuru
pieļaujamā koncentrācija ir augstāka par šo noteikumu 2.pielikumā minēto koncentrāciju,
attīrīšanu, nodrošinot, ka izdevumi, kas radušies, attīrot šos notekūdeņus, netiek iekļauti
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajā tarifā vai pašvaldības noteiktajā
maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem konkrētajā pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
31. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par palielinātu
notekūdeņu plūsmu un paaugstināta piesārņojuma rašanos Klienta novadāmajos
notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un kuri var ietekmēt infrastruktūras normālu
darbību.
32. Pakalpojumu sniedzējam, gadījumos, ja noteikumu 30. punktā minētais piesārņojums
tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to
pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai
izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības
traucējumus, ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
33. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu apsekošanu Klienta nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts
notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
34.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un
noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
34.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt
uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
34.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
34.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
34.5. radioaktīvas vielas;
34.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas,
kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
34.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa
un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.
34.8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to
apsaimniekošanu;
34.9. izlietotos ķīmisko reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;
34.10. naftas produktus un to savienojumus.

3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
23. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā ir:
23.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas
sarkanās līnijas robežās līdz pakalpojuma lietotāja ievadam vai kā noteikts tīklu apkalpošanas
robežu aktā;
23.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas
sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
23.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju
robežās pie Pakalpojumu lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā;
23.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi,
pašteces kanalizācijas tīkli;
23.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos
esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
23.6. ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu atzari, no maģistrālajiem un sadalošajiem
tīkliem līdz zemes gabala robežai, kas ir izbūvēti par Pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem;
23.7. Pakalpojuma sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites mēraparāti.
24. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras
daļas, kuras ir Pakalpojumu sniedzēja turējumā un tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai,
kā arī noteiktas Klienta un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtajā līgumā. Pakalpojumi, kas saistīti
ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
25. Pakalpojumu sniedzējs avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai ir tiesīgs jebkurā
diennakts laikā brīvi piekļūt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, kas atrodas Klienta nekustamajā īpašumā, vai, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā iepriekš informējot Klientu, sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs apsekot Klienta
nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju
ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
26. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var
nekavējoties atslēgt Klienta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
27. Klienta īpašumā vai valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves
(tai skaitā komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas skatakas) tiek izbūvētas,
apsaimniekotas un remontētas par Klienta līdzekļiem.
28. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un turējumā esošajiem tīkliem un būvēm ir
noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un
aizsardzībai
35. Jebkurai personai ir aizliegts:
35.1. novietot transporta līdzekļus, smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu
akām un notekūdeņu pārsūknēšanas staciju vākiem;
35.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet decentralizēto kanalizācijas sistēmu
notekūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
35.3. centralizētājā kanalizācijas sistēmā novadīt lietus notekūdeņus un gruntsūdeņus,
izņemot, ja par lietus notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas
sistēmā ir noslēgts līgums;
35.4. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja valdījumā
vai turējumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
35.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu
skataku vākus;
35.6. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
infrastruktūru un aprīkojumu;
35.7. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla
krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par
tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;
35.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes;
35.9. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu
sniedzējs ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
36. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu,
armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
37. Ja Klienta ūdensapgādei izmanto arī vietējo ūdens ieguves avotu, to aizliegts
savienot ar Pakalpojumu sniedzēja centralizēto ūdensapgādes sistēmu bez saskaņošanas ar
Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojumu līguma noslēgšanas.
38. Ja Klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai
tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Klienta ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai
netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Klients ir atbildīgs par sekām.
39. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt
centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās
notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
40. Jebkura persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, par to nekavējoties ziņo Pakalpojumu
sniedzējam uz tā mājas lapā norādītājiem diennakts tālruņiem.
41. Klientiem, kuru īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
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3.4. Prasības ugunsdzēsības ierīču izmantošanai
42. Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina
ugunsdzēsības (iekšējā ūdensvada un/vai Klienta teritorijā esošo hidrantu) darbību,
Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda
plombēšanas aktu. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu. Noņemt
plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi.
43. Klienta pienākums ir 24 stundu laikā paziņot Pakalpojumu sniedzējam par notikušo
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas, kura atrodas Klienta nekustamā īpašuma teritorijā,
pārbaudi. Pakalpojumu sniedzējs atkārtoti noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī
un sastāda plombēšanas aktu.
44. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un
Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
45. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Prasības ūdens brīvkrānu izmantošanai
46. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstādīšana bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju ir
aizliegta.
47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā
īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt
centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
48. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai
nekustamajā īpašumā, Klientam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
49. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.
50. Persona, kura atklājusi ūdens brīvkrāna bojājumus, nekavējoties ziņo par to
Pakalpojumu sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.
51. Klientam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu,
patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem.
4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojumu līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
52. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
52.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
52.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks
vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
52.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas
īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
52.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
52.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
52.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai
lietus notekūdeņus, gadījumos, kad, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, šāda darbība tiek
atļauta.
53. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam
iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas
un pievienojot sekojošo:
53.1. uzrāda dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms
uz attiecīgo Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums,
dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja
pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
53.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
53.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par
līguma slēgšanu;
53.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma
– dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu;
53.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu
un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja ir vietējā ūdens ieguves vieta un/
vai notekūdeņu decentralizētās savākšanas sistēma;
53.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku
kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
54. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai:
54.1. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā
nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas,
lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par Objektā veicamās darbības profilu,
par ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar
notekūdeņiem,
54.2. ir tiesīgs apsekot līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās ūdensapgādes un
kanalizācijas ārējās un iekšējās sistēmas, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa,
atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai;
54.3. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas);
54.4. nosaka notekūdeņu paraugu noņemšanas periodiskumu un kārtību;
54.5. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par tauku un naftas produktu uztvērēju apkalpošanu
un izvešanu kopiju vai citus apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus;
54.6. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
notekūdeņu apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus apkalpošanu un izvešanu apliecinošus
dokumentus.
55. Klients pirms līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas
normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta
detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un
kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
56. Līguma slēdzējam, norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk
ar Pakalpojuma sniedzēja pēdējo fiksēto komercuzskaites mēraparāta rādījumu, ja
līguma slēdzējs pārņemot nekustamo īpašumu nav pieaicinājis Pakalpojumu sniedzēju
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites
mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piem., nodošanas-pieņemšanas aktu).
57. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
līguma slēdzējam pirms līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1
(vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no līguma slēdzēja par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma slēgšanu.
58. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot

līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja līguma slēdzējs:
58.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis
pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un nav parakstījis Pakalpojumu
sniedzēja sagatavoto līgumu;
58.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvi;
58.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
59. Ja līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
līguma slēdzēja nekustamam īpašumam nekavējoties pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības
pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējs paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma
pārtraukšanu, pievieno aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas jāsamaksā rēķinā noteiktajā termiņā.
60. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no līguma
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
61. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas
un nosacījumi:
61.1. informācija par līdzējiem;
61.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
61.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
61.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
61.5. atsauce uz Balvu novada domes lēmumu par apstiprinātajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas novadīšanas tarifiem;
61.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
61.7. paredzētais līgumsods;
61.8. norēķinu kārtība par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu.
62. Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavota Piederības robežu shēma,
kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas).
Piederības robežu shēma ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
63. Ja no Objekta novadītie lietus notekūdeņi nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no
Klienta teritorijas, kura apjomu nosaka:
63.1. aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Klienta
iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu, vai
63.2. saskaņā ar notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem, ko uzstādījis Pakalpojuma
lietotājs uz kanalizācijas izvada.
64. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā
veidā 5 (piecu) darba dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā
apmērā līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs
veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
65. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt
Klienta īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to
darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Klientu, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek
konstatēti pārkāpumi līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Klients ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai
vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
66. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi,
nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Klientam sniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Klienta
iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Klients veic samaksu
atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
67. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot jaunu Pakalpojumu līgumu ar Klientu, kuram ir parādi
par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs pieprasīt:
67.1. iepriekšējo saistību izpildi vai atlikt slēgt jauno Pakalpojumu līgumu, kamēr Klients
nav samaksājis parādus vai nav noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto
parādu samaksas kārtību;
67.2. Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu
u.tml.), ar kuru netiek segti kārtējie rēķini un parāds.
68. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Klientam vai, ja
kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Klienta atbildības robežās, saskaņojot ar Klientu. Klients nav
tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
69. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp
patērētā ūdens un kanalizācijas daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un
kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3
(trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs
un Klients vienojas par patērētā ūdens un kanalizācijas daudzuma uzskaites turpmāko
kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas nepieciešams.
70. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sagatavot jaunu līgumu un Klientam pienākums ir
to noslēgt, ja notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, ir veikta ūdensapgādes sistēmas un
kanalizācijas sistēmas būvju izbūve, pārbūve vai nojaukšana un citos gadījumos, kas ietekmē
līguma noteikumu izpildi.
71. Ja Klients ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet
saglabāt līguma spēkā esamību, Klienta pienākums ir par to informēt Pakalpojumu sniedzēju
un segt Pakalpojumu sniedzēja izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma
pārtraukšanu un atjaunošanu.
72. Ja Pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos, šajos noteikumos vai līguma ietvaros
noteikto iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, Klientam
nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
4.2. Līguma grozīšanas kārtība
73. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
74. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza līguma noteikumus, līguma
noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta
regulējumu.
75. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina līgumā iekļauto Piederības robežu shēmu,
Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Piederības robežu shēmu un tā oriģināleksemplāru
nosūta Klientam. Aktuālā Piederības robežu shēma stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā,
skaitot no tā nosūtīšanas dienas Klientam.
76. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot līguma grozījumus ar Klientu, kuram ir parādi par
saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs atlikt slēgt līguma grozījumus ar Klientu,
tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu citos Klienta Objektos, ja tas nav
izpildījis spēkā esošas saistības ar Pakalpojumu sniedzēju.
4.3. Līguma izbeigšanas kārtība
77. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
77.1. puses līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
77.2. līgums, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Klienta
pieprasījuma;
77.3. šo noteikumu 78. punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
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77.4. beidzas līguma termiņš;
77.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no
nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna līguma noslēgšanu.
78. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:
78.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai
valdītājs iesniegumu līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Klients paziņojumu par līguma
izbeigšanu nav iesniedzis;
78.2. Klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām
izrietošus līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
78.3. brīdinot Klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā, kad pakalpojumu
patēriņa uzskaites izmaiņu rezultātā Klients iegūst Blakus klienta statusu, kuram nav iespējams
nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu.
78.4. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
78.5. ja Klients ir mainījis līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
78.6. ja Klients vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu
par līguma laušanu.
79. Izbeidzot līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
80. Ja līgums tiek izbeigts, Klienta pienākums ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojuma
sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS

13.

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2017.gada 14.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.16, 8.§)

par Balvu novada domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.13/2017 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā” projektu

5. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu
81. Par noteikumu 16., 34.5., 34.6., 34.7., 34.9., 35.2., 35.3., 35.5., 35.6., 37., 49., 72., 85.
punktā minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no 10 euro līdz 350 euro, bet juridiskajām personām no 60 euro līdz 1400 euro.
82. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus savas
kompetences ietvaros ir tiesīgas Balvu novada pašvaldības policijas amatpersonas.
83. Administratīvā pārkāpuma protokolus izskata Balvu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
84. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu prasību
ievērošanas.
6. Noslēguma jautājumi
85. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā
stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 1 (viena) gada laikā no noteikumu
spēkā stāšanās dienas.
86. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai
noslēgto līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem
noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Klientam un Pakalpojumu sniedzējam ir
pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz līguma pārslēgšanai jaunā
redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma
noteikumi un šie noteikumi.
87. Atzīt par spēku zaudējušiem Balvu novada Domes 2010.gada 13.maija saistošos
noteikumus Nr. 7 “Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu
un aizsardzību Balvu novadā”.
Domes priekšsēdētājs
Aigars PUŠPURS
1.PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2017
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā”
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2017.gada 14.decembri
lēmumu (sēdes prot. Nr.16, 72.§)

Balvos

2017.gada 14.decembri

GROZĪJUMI 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Nr.14/2017

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS
2.PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2017.gada 14.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2017
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā”
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Pieļaujamais ūdens temperatūras un pH līmenis

Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. svītrot 6.24. apakšpunktu;
1.2. izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:
“11.1 Noteiktu pašvaldības funkciju pildīšanai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
dome izveido Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju.”;
1.3papildināt II nodaļu “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora
pilnvaras” ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
“16.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks:
16.11. pārrauga pašvaldības kompetencē esošos, izglītības, kultūras, sporta, sociālos
un veselības aprūpes jautājumus;
16.12. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā,
kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos.”;
1.4. papildināt 18.2 punkta pirmo teikumu aiz vārdiem “izpilddirektora vietnieks” ar
vārdiem “īsteno Balvu pilsētas pārvaldīšanas funkcijas un”;
1.5. papildināt 18.2 punktu ar 18.21.1 un 18.21.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.21.1 pārrauga Balvu pilsētas teritorijā fiziskām un juridiskām personām likumā „Par
pašvaldībām”, citos valstī spēkā esošajos normatīvajos aktos, domes saistošajos noteikumos
un lēmumos noteikto pašvaldības pakalpojumu pieejamību, kā arī doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi;
18.21.2 plāno un vada Balvu pilsētas infrastruktūras (ielu, lietus ūdeņu novadīšanas
virszemes un pazemes tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ārējā apgaismojuma tīklu,
atkritumu (arī šķiroto) savākšanas un izvešanas sistēmas, zaļās zonas, laukumu, ietvju un
publisko teritoriju) uzturēšanas un sakārtošanas darbus un to attīstību;”;
1.6. izteikt Noteikumu 1.pielikumu “Balvu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma”
jaunā redakcijā;
1.7. izteikt Noteikumu 2.pielikumu “Balvu novada iestāžu un aģentūru pakļautība” jaunā
redakcijā.
2. Noteikumu 1.3., 1.4. un 1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Pielikumā:
1. Balvu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma uz 1 lapas.
2.Balvu novada iestāžu un aģentūru pakļautība” jaunā redakcijā uz 1 lapas.
Domes priekšsēdētājs
Aigars PUŠPURS
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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2017.gada 14.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.16, 72.§)

par Balvu novada domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Grozījumi 2009.
gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” projektu

Domes priekšsēdētājs

Aigars PUŠPURS
1.pielikums
pašvaldības domes 2017.gada 14.decembra noteikumiem Nr.___/2017
1.pielikums
pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.1

2.pielikums
pašvaldības domes 2017.gada 14.decembra noteikumiem Nr.___/2017
2.pielikums
pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.1

IZSOLES

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu – autogreideri DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T348LC, reģistrācijas apliecības
Nr.A235460, izlaiduma gads 1989. Izsoles sākumcena – EUR 2425,00 (divi tūkstoši četri simti
divdesmit pieci euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 242,50 (divi simti četrdesmit divi euro, 50 centi)
un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.gada 17.janvārī plkst.15.00.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu – universālo pašgājējmašīnu EO 2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, reģistrācijas
apliecības Nr.A347788, izlaiduma gads 1994. Izsoles sākumcena – EUR 2038,00 (divi tūkstoši
trīsdesmit astoņi euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 203,80 (divi simti trīs euro, 80 centi) un
reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.gada 17.janvārī plkst.15.20.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu – traktoru T-25A, valsts reģistrācijas numurs T2340LC, reģistrācijas apliecības
Nr.A235451, izlaiduma gads 1989. Izsoles sākumcena – EUR 1750,00 (viens tūkstotis septiņi
simti piecdesmit euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 175,00 (viens simts septiņdesmit pieci euro, 00
centi) un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.gada 17.janvārī plkst.15.40.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu – traktoru T-25A, valsts reģistrācijas numurs T7921LP, reģistrācijas apliecības
Nr.A235461, izlaiduma gads 1990. Izsoles sākumcena – EUR 1125,00 (viens tūkstotis viens
simts divdesmit pieci euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 112,50 (viens simts divpadsmit euro, 50 centi)
un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.gada 17.janvārī plkst.16.00.

Paziņojums par lokālplānojumu izstrādes
uzsākšanu

Balvu novada dome 2017.gada 14.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16/47.§)
“Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” ar kadastra apzīmējumu 3848
003 0093, kā arī lēmumu (protokols Nr.16/48 .§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Mežaine”, Krišjāņu pag.,
Balvu novadā”.
Nekustamajos īpašumos plānots veikt apbūvi, kura saistīta ar uzņēmējdarbības
veikšanu, lai dažādotu novada ekonomiku. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo
daļu, teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.pantu un 2014.gada 14.oktobra Ministra
kabineta noteikumiem Nr.628. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Anita Avotiņa.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu – traktoru T-16M, valsts reģistrācijas numurs T342LC, reģistrācijas apliecības
Nr.A235455, izlaiduma gads 1988. Izsoles sākumcena – EUR 1104,00 (viens tūkstotis viens
simts četri euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.
balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 16.janvāra plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 110,40 (viens simts desmit euro, 40 centi)
un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.gada 17.janvārī plkst.16.20.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 19.decembris
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Zvaniņš”, Jaunatnes ielā 4, Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no zemes vienības 0,6816 ha platībā, kadastra Nr. 3856 004 0162 (kadastra apzīmējums
3856 004 0162 ) un būves – bērnudārza (kadastra apzīmējums 3856 004 0162 001). Izsoles
sākumcena – EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2018.gada 19.februāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 19.februāra plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro, 00 centi)
un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.gada 20.februārī
plkst.15.00.

15.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Upenes”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3866 001 0063 2,77 ha
platībā. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0063 1,49 ha
platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0064 1,28 ha platībā. Izsoles
sākumcena – EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu
no plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – “Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2018.gada 19.februāra plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 19.februāra plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit euro, 00 centi)
un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2018.gada 20.februārī
plkst.15.20.

DNVOAC uzsāk projektu “Latgales
LAD aicina bērnus un jauniešus piedalīties “Piens un
simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” augļi skolai” konkursā
Biedrība
“Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs” (DNVOAC)
ir uzsākusi projekta “Latgales
simtgades ainavu ceļi jauniešu
acīm” īstenošanai.
Projekta mērķis ir mudināt
Latgales
plānošanas
reģiona
pašvaldībās dzīvojošos jauniešus
vecumā no 13 līdz 25 gadiem
apzināt un izpētīt Latgales
plānošanas
reģiona
teritorijā
esošās dabas vērtības, izceļot
nozīmīgākos un ainaviskākos
objektus. Jaunieši līdz pat 2018.
gada jūnijam varēs iesaistīties
dažādās projekta aktivitātēs:
-Fotokonkursā,
iesūtot
nacionālā, reģionālā un vietējā
līmeņa nozīmes dabas bagātību
- objektu fotogrāfijas elektroniski
uz e-pastu: dnvoac@gmail.com
līdz pat 2018. gada 18. janvārim,
kas atbilst nolikuma prasībām.
Iesūtītie darbi veidos ceļojošo foto
izstādi un Latgales reģiona dabas
bagātību online karti;
-2018.
gada
19.
maijā
reģionālajā diskusijā, kur kopā
ar ekspertiem dalītos savā vīzijā
par attīstības scenārijiem Latgales
plānošanas
reģionā
saistībā
ar dabas vērtību apzināšanu,
iepazīšanu, ilgtspēju;
-2018. gada 19. maija vakarā
noslēguma pasākumā, kur notiks

ceļojošās foto izstādes atklāšana
Daugavpils cietoksnī;
-2018. gada jūnijā divu
dienu ekspedīcijā renovētajās
Daugavpils Universitātes studiju
un pētniecības centra “Ilgas” telpās
kopā ar vides gidiem, iepazīstot
aizsargājamo vides teritoriju;
-2018. gada jūnijā vienas
dienas ekspedīcijā ar plostiem pa
Daugavu kopā ar vides gidiem,
izpētot
hidroekosistēmu
un
biotopus dabas parkā “Daugavas
loki”.

Nesēdi malā, iesaisties Latgales
dabas bagātību izpētē un, Tavuprāt,
interesantākos objektus iemūžini
fotogrāfijās vai atrodi kādu iepriekš
paša uzņemtu fotogrāfiju un iesūti
to projekta pirmās kārtas aktivitātei
– fotokonkursam. Nolikumu meklē
DNVOAC mājas lapā www.nvoc.
lv un Latgales Plānošanas reģiona
mājas lapā www.lpr.gov.lv.
Projektu “Latgales simtgades
ainavu ceļi jauniešu acīm” tiek
īstenots ar Latvijas vides aizsardzības
fonda un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
finansiālu atbalstu.

Apmeklē bibliotēku, neizejot no
mājas!
Cik daudzreiz dzirdēts gribētos kaut ko vakarā palasīt!
Atkal neaizgāju/ nepaspēju/
aizmirsu aiziet uz bibliotēku!
Pastaigāt
gar
bibliotēkas
plauktiem tu vari arī sēžot dīvānā,
siltā pledā ietinies, ar tējas krūzi
rokās - tad, kad tev ir laiks. Tev ir
nepieciešams internets un dators
vai viedtālrunis.
Savu pastaigu vari veikt
virtuāli bibliotēkas elektroniskajā
kopkatalogā www.balvurcb.lv, kur
pieejama informācija par Balvu,
Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadu
bibliotēku
krājumos
esošajiem iespieddarbiem un
citiem informācijas nesējiem.
Lai izmantotu šo pakalpojumu,
tev •
jābūt reģistrētam Balvu
Centrālās bibliotēkas lietotājam;
•
jāierodas
bibliotēkā,
kur varēs autorizēties, t.i. saņemt
lietotāja vārdu un paroli.
Saņēmis autorizācijas datus, tu
vari:
-izvēlēties un pieprasīt izvēlēto
grāmatu,
-pierakstīties
elektroniskajā

rindā uz grāmatu, kura izsniegta
citam lasītājam,
-pārraudzīt savus datus par
grāmatu nodošanas termiņiem,
-pieprasīt
termiņa
pagarinājumu.
Ja gribi izlasīt jaunākās grāmatas,
kuru vāki un atsauksmes publicētas
populāros žurnālos vai sociālajos
tīklos, seko līdzi bibliotēkas
mājas
lapā
www.balvurcb.lv
sadaļā Jaunās grāmatas. Šeit vari
atrast sarakstu ar jaunākajām
bibliotēkā saņemtajām grāmatām.
Sarakstā grāmatu nosaukumiem
ir pievienota hipersaite uz
bibliotēkas Elektronisko grāmatu
katalogu, kur atvērsies informācija
par attiecīgo grāmatu. Autorizētie
bibliotēkas lasītāji uzreiz var
grāmatu rezervēt (ja tā ir uz vietas
plauktā) vai pierakstīties rindā (ja tā
jau ir izņemta). Vienā reizē grāmatu
pasūtīšanas skaits ierobežots līdz
trim.
Lai tev aizraujoša grāmata
vienmēr uz galda!

Lauku atbalsta dienests un
Zemkopības ministrija aicina
Latvijas pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņus un 1.-9. klašu
skolēnus piedalīties programmas
“Piens un augļi skolai” konkursā.
Konkursa ietvaros bērni un skolēni
tiek aicināti apkopot pieredzes
stāstus par to, kā Latvijas izglītības
iestādēs tiek īstenota programma
“Piens un augļi skolai”. Konkurss
noritēs no 2017. gada 11. decembra
līdz 2018. gada 28. februārim.
Bērnus un jauniešus LAD
aicina atbildēt, piemēram, uz
jautājumiem: Kā bērnudārzā vai
skolā dzer pienu un ēd augļus
un dārzeņus? Vai un kāpēc
bērniem un jauniešiem patīk šī

programma? Konkursā var iesniegt
zīmējumu kopumus, kolāžas,
video, animācijas, fotokolāžas,
komiksus vai citus vizuālos darbus,
kas tiek veidoti kā stāsti. Tos var būt
veidojusi visa klase, bērnudārza
grupa vai konkrētas klases skolēnu
grupa.
Konkursa uzvarētāji saņems
izglītojošu spēļu komplektus,
sporta aprīkojuma komplektus,
bet paši labākie – iespēju atbraukt
uz Rīgu un apmeklēt interesantus
pasākumus.
Ar konkursa noteikumiem
sīkāk var iepazīties programmas
mājas lapas www.piensaugliskolai.
lv sadaļā “Konkursi”.
Šis ir jau otrais konkurss, kurš

tiek organizēts Eiropas Savienības
skolu programmas “Piens un augļi
skolai” ietvaros. Pirmā konkursa
ietvaros, kas notika 2017. gada
pavasarī, Latvijas skolēni tika
aicināti izstrādāt programmas
logo un devīzes idejas. Uzvarētāji
– logo un devīzes autori – ir Paula
Molodavčenko no Ludzas pilsētas
ģimnāzijas 7. klases, kā arī Vilis
un Harijs Veldres no Kuldīgas
alternatīvās sākumskolas 2. klases.
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni tiekas ar uzņēmējiem
“ātrajos randiņos”

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde sadarbībā ar VācijasBaltijas tirdzniecības kameru
Latvijā š.g. novembrī Balvu Valsts
ģimnāzijā organizēja karjeras
izglītības pasākumu “Ātro randiņu
maratons
Latgalē”
12.klašu
skolēniem. Pasākumu atbalstīja un
piedalījās arī vietējie uzņēmēji: IK
“Panga”, SIA “Ziemeļu zvaigzne”,
SIA “BTRS”, SIA “Veiks”, SIA “North
Latgallian firewood”, SIA “ECO
Fabrika”, SIA “Compaqpeat” un SIA
“Amati”.
Katrs
uzņēmējs
īsumā
prezentēja
sava
uzņēmuma
darbību. Savukārt skolēni tika
sadalīti astoņās grupās, kur
katrai no grupām bija 10 minūtes
laika, lai varētu parunāt ar katru
no uzņēmējiem, uzdot viņiem
interesējušos jautājumus, uzklausīt
uzņēmēju pieredzi, izzināt par
uzņēmuma
darba
specifiku,

darbinieku
klāstu,
karjeras
attīstības iespējam, kā arī par
ieteikumiem biznesa veidošanā.
Sarunas laikā skolēni varēja uzzināt
par prakses iespējam uzņēmumos
un darba iespējām vasaras
laikā. Aktīvākie skolēni saņēma
pārsteiguma balvas no pasākuma
organizatoriem.
Pasākuma noslēgumā Balvu
Valsts
ģimnāzijas
direktore
I.Paidere pateicās uzņēmējiem
un pasākuma organizatoriem Beraterin Berufsbildung / VETnet
padomniecēm
profesionālās
izglītības
jautājumos
Guntai
Štēbelei un Egitai Provejai, kā
arī pasākuma vadītājam Mārim
Susējam par atbalstu jauniešu
uzņēmējdarbības veicināšanā un

Tava Balvu Centrālā bibliotēka
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veiksmīgo sadarbību, organizējot
pasākumu.
Aktivitātes
tiks
īstenotas
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros.
Anita Laurena
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
karjeras konsultante

16.

“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 19.decembris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

20.decembrī plkst.11:00
Eglīte bērniem ar īpašām
vajadzībām (celiakiju ieskaitot)
Balvu pamatskolas zālē.
20.decembrī plkst.17:00
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts Balvu
Mūzikas skolā.
21.decembrī plkst.12:00
Labdarības
pasākums
Balvu
novada senioriem “Ziemassvētki
sabraukuši rakstītām kamanām”
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas aktu
zālē. Tiks nodrošināts transports
uz pasākumu - izbraukšana no
pilsētas (strūklaka “Ūdensroze”)
plkst.11:30 un aizbraukšana no
BPVV plkst.15:00.
21.decembrī plkst.18:00
Balvu Bērnu un jauniešu centra
radošo
kolektīvu
atskaites
koncerts “Pie eglītes…” Balvu
muižā.
25.decembrī plkst.15:00
Ziemassvētku koncertuzvedums
“Kluso
nakšu
pieskāriens”
Balvu muižā. Koncertu sniegs:
aktrise Anita Grūbe, dziedātāja
Inguna Kalniņa, komponists
Māris Lasmanis. Ieejas maksa
iepriekšpārdošanā EUR 3,00
koncerta dienā EUR 4,00. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu muižā
(lietvedes kabinetā).
26.decembrī plkst.12:00
Ziemassvētku rotaļas kopā ar
Upītes jauniešu folkloras kopu
Balvu Novada muzejā.
28.decembrī plkst.11:00
Eglītes sarīkojums bērniem Balvu
muižā “Svētki ledus valstībā”.

Balvu pagasts

22.decembrī plkst.13:00
Ziemassvētku vecītis uz pasākumu
ielūdz ikvienu Balvu pagasta
bērnu Balvu pagasta tautas namā.
25.decembrī plkst.19:00
Ziemassvētku noskaņu koncerts
ar
pašdarbības
kolektīvu
piedalīšanos Balvu pagasta tautas
namā. Plkst.22:00 Ziemassvētku
balle, muzicē Arnis Graps. Ieeja
bez maksas.
27.decembrī plkst.10:00
Garīgie dziedājumi Balvu pagasta
Tautas namā.

Bērzkalnes pagasts

22.decembrī plkst.10:00
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem Bērzkalnes
bērnudārza zālē.
29.decembrī plkst.20:00
Vecgada
balle
pagasta
iedzīvotājiem Bērzkalnes kultūras
un atpūtas telpās.

Bērzpils pagasts

31.decembrī plkst.22:00
Gada
noslēguma
pasākums
Bērzpils vidusskolas sporta hallē.
Ar pagasta pašdarbības kolektīvu
jautrajiem priekšnesumiem un
atrakcijām pavadīsim Veco un
sagaidīsim Jauno gadu! Pasākums
pie galdiņiem, līdzi var ņemt
groziņus, galdiņu rezervācija līdz
28.decembra plkst.12:00 pa tel.
27872031. Ballē spēlēs Māris un
Rita Keiši. Ieeja brīva.

Briežuciema pagasts

22.decembrī plkst.11:00
Ziemassvētku
vecītis
gaidīs
bērnus pie eglītes Briežuciema
tautas namā (saldumi būs tiem
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

pirmsskolas vecuma bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu).
30.decembrī plkst.19:00
Gada izskaņas koncerts “Dāvāt
gaismu” Briežuciema tautas namā.
Piedalās pagasta pašdarbības
kolektīvi. Plkst.21:00 Deju vakars
kopā ar Ritu un Māri Keišiem.

Krišjāņu pagasts

25.decembrī plkst.17:00
Ziemassvētku
pasākums
“Šo
Ziemassvētku prieku tev dāvinu
no sirds” Krišjāņu tautas namā. Pēc
pasākuma disko balle. Ieeja brīva.

Kubulu pagasts

25.decembrī
plkst.20:00
Ziemassvētku
balle
Kubulu
kultūras namā. Muzicēs Krūmiņu
ģimene no Alūksnes. Ieeja EUR
3,00, pēc plkst.22.00 EUR 4,00.
Ir iespēja rezervēt galdiņu pa tel.
26367693.
26.decembrī
plkst.16:00
Pūtēju orķestra “Balvi” koncerts
Kubulu kultūras namā. Programmā
izskanēs XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku
pūtēju
orķestru
Dižkoncerta
programma. Koncerta programmā
iekļauta tikai latviešu komponistu
oriģinālmūzika, aranžējumi un
tautas dziesmu apdares. Diriģents
Egons Salmanis. Ieeja bez maksas.
29.decembrī plkst.12:00
Eglītes sarīkojums bērniem, kuri
neapmeklē
mācību
iestādes
Kubulu kultūras namā.
29.decembrī plkst.20:00
Deju kolektīvu Vecgada koncerts
Kubulu kultūras namā.
1.janvāris plkst.01:00
Jaungada balle ar grupu “Ginc un
es” Kubulu kultūras namā. Ieeja
EUR 4,00. Galdiņu rezervācija pa
tel. 29172470.

Tilžas pagasts

25.decembrī
plkst.19:00
Koncertuzvedums “Līst sirdī prieks
no sveču liesmām” Tilžas kultūras
namā. Plkst.22:00 Ziemsvētku
balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieejas
maksa EUR 2,00, pēc plkst.23:30
EUR 4,00. Ir iespēja rezervēt
galdiņu pa tel.27870251, galdiņu
skaits ierobežots.
29.decembrī
plkst.11:00
Eglīte pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem “Zaķis Fiksis,
zaķene Fiksa un lielais kalendārs”
Tilžas kultūras namā. Ziemassvētku
vecītis gaidīs arī bērnus, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes.

Vectilžas pagasts

22.decembrī no plkst.11:00
Ziemassvētku vecītis un rūķi
apmeklēs pagasta pirmsskolas
vecuma bērnus, kuri neapmeklē
izglītības iestādes.
30.decembrī
plkst.19:00
Svētku koncerts “Uz gadu mijas
sliekšņa stāvot” Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Plkst.21.00 Balle ar
grupu “Ginc un Es” Ieeja EUR 1,00.

Vīksnas pagasts

25.decembrī
plkst.19:00
Ziemassvētku
pasākums
“Lai
līksma sirds ir tev un man”
Vīksnas tautas namā. Pasākumā
piedalās visi Vīksnas tautas nama
pašdarbības kolektīvi. Plkst.22:00
Ziemassvētku balle ar Kasparu
Maku. Ieeja EUR 2,50, pēc
plkst.23:00 EUR 3,00.
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