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BALVU NOVADA ZIŅAS
Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Foto autors Oskars Baranovskis.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA SNIEGS ATBALSTU VIRPUĻVIESULĪ
CIETUŠAJĀM SAIMNIECĪBĀM BĒRZPILS PAGASTĀ

Virpuļviesulis zemnieku saimniecībā “Krastiņi” nopostījis ne tikai dzīvojamo māju, bet arī saimniecības ēkas.
Balvu novadu 6.jūlija pēcpusdienā
skāra postošākā dabas stihija pēdējo
gadu
laikā,
kurā
virpuļviesulis
nodarījis smagus zaudējumus četrām
mājsaimniecībām Bērzpils pagastā.
Dzīvojamām mājām norauti jumti ar
visām spārēm, bojātas sienas, griestu
segums un nogāzti koki. Vissmagāk
cietusi
bioloģiskā
zemnieku
saimniecība “Krastiņi”, kurā nopostītas
pilnībā visas ēkas. Tāpat virpuļviesulis
nodarījis lielus postījumus pašvaldības
kapsētā un vairākos privātajos mežos.
Balvu novada pašvaldības vadība
ir apsekojusi virpuļviesulī cietušās
teritorijas un saimniecības, vizuāli
novērtējusi radītos zaudējumus, kā arī

tikusies ar saimniecību īpašniekiem,
lai pārrunātu nesenos notikumus
un pašvaldības iespējas palīdzības
sniegšanā. Savukārt Bērzpils pagasta
pārvalde ir saorganizējusi visus
resursus, lai pēc postījumiem sakoptu
Golvaru kapsētu.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs pēc
redzētā Bērzpils pagasta Golvaros
atzīst, ka dabas spēks ir bijis milzīgs:
“Pāris sekunžu laikā virpuļviesulis aiz
sevis atstājis milzīgus postījumus.
Tomēr pats galvenais, ka postošajā
dabas stihijā necieta paši cilvēki.
Pašvaldība tās iespēju robežās
sniegs finansiālu atbalstu tiem, kuru

saimniecības ir nopostītas. Bet aicinu
arī iedzīvotājus būt atsaucīgiem un
sniegt savu atbalstu – darbaspēka,
materiālo vai finansiālo. Jebkura
palīdzība šobrīd būs noderīga, lai
likvidētu nelaimes sekas.”
Lai
lemtu
par
iespējamo
pašvaldības palīdzības apmēru dabas
stihijas postītajām mājsaimniecībām,
8.jūlijā tika sasaukta Balvu novada
domes ārkārtas sēde, kurā tika
grozīti Balvu novada domes 2015.
gada 12.februāra saistošie noteikumi
Nr. 8/2015 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Balvu novadā”, kas
šobrīd paredz to, ka Sociālā dienesta
izveidotā Sociālo lietu komisija

Pašvaldība
aicina
iedzīvotājus atbalstīt
novadniekus!

arī
savus

Virpuļviesulī visvairāk cietušās
saimniecības
ģimene
lūdz
sabiedrības atbalstu, lai atjaunotu
vismaz daļu saimniecības, kurā
jārūpējas par vairākiem liellopiem
un citiem mājlopiem.
Ja arī jums ir iespēja palīdzēt,
ģimene būs pateicīga par lietām,
kas palīdzētu atjaunot vismaz daļu
no saimniecības: jumta segumi,
kokmateriāli - brusas, dēļi, skrūves,
leņķi, naglas, mūrjava, ķieģeļi,
bloki, dzīvojamais vagoniņš (šobrīd
neviena ēka nav apdzīvojama),
finanšu līdzekļi.
Šobrīd
nav
vēl
izveidots
ziedojumu
konts,
bet
finansiāli ģimenei var palīdzēt,
ieskaitot
līdzekļus
kontā:
LV83HABA0551024702192, Oskars
Baranovskis.
Adrese: Balvu nov., Bērzpils
pag., Jabalova, “Krastiņi”, LV-4576.
Kontakti: +371 25545669.
Tāpat
aicinājums
sniegt
palīdzību arī pārējām saimniecībām,
kuras cietušas postošajā vētrā.
krīzes situācijā personai var piešķirt
pabalstu līdz sešu Ministru kabineta
noteikto minimālo mēnešu darba algu
apmēram gadā (līdz EUR 2580). Tātad
virpuļviesulī cietušās saimniecības
varēs saņemt pabalstu līdz minētājai
summai, par ko komisija lems jau
tuvākajās dienās.

ATZĪMĒTA LATGALES PARTIZĀNU PULKA SIMTGADE
Pirms 100 gadiem, 1919.gada
pavasarī, Balvi kļuva par Latgales
partizānu pulka šūpuli. Tas bija laiks,
kad notika cīņas pret lieliniekiem,
pret padomju režīma aizstāvjiem.
Pulka formēšanās sākās pēc tautas
iniciatīvas, lai aizsargātu savas mājas
un ģimenes, savu novadu, bet līdz
ar to sekmētu mūsu bruņoto spēku
panākumus Latgales atbrīvošanā.
Sākumā partizānu grupas bija skaitliski
nelielas: pa 15, pa 30 vīriem grupā, bet
1919. gada 5. jūlijā, partizānu grupām
apvienojoties,
izveidojās
Latgales
partizānu pulks. Par pulka komandieri
tika iecelts Jānis Vīndedzis.
Lai stiprinātu iedzīvotāju, skolu
jaunatnes
patriotismu,
valsts
piederības
sajūtu,
lai
parādītu
Ziemeļlatgales vīru, Latgales partizānu
pulka varonību un devumu Latvijas
valsts veidošanā pirms 100 gadiem,
šī gada 5.jūlijā Balvos svinēja Latgales
partizānu pulka 100gadi. Šis pasākums
bija iekļauts Latvijas armijas un
Neatkarības kara simtgades centrālo
pasākumu plānā. Tas sākās ar svinīgu
ekspozīcijas „Ziemeļlatgale Latvijas
neatkarībai” atklāšanu Balvu Novada

muzejā, kur tās vadītāja Iveta Supe
atklāja, ka viens no muzeja priecīgajiem
atradumiem, veidojot izstādi, bija tieši
šī pavēle Nr. Nr.869., ka tiešām 5.jūlijā
ir šis pulks izveidots. Ekspozīcija tapusi
ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs
Aigars
Pušpurs
pateicās muzeja darbiniekiem un
visiem pārējiem par iesaistīšanos
šīs
ekspozīcijas
tapšanā.
Arī
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes
31.kājinieku bataljona komandieris
pulkvežleitnants Jānis Ritenis savā un
karavīru vārdā pateicās tiem cilvēkiem,
entuziastiem, kuri pēta, skatās vairāk,
meklē jaunu informāciju, kas saistās ar
Brīvības cīņām, kas notika šeit – Balvu
pusē, uzsverot: „Ja mēs, skatoties
uz Latviju, esam vairāk dzirdējuši
par Brīvības cīņām, kas notika pie
Daugavas, pie Rīgas, Cēsīs, tad ir bijis
vēl viens nozīmīgs vēstures posms,
šis cīņas, kas notika Balvu apkārtnē,
Latgalē. Bez tām mēs Latviju neskatītu
kā teritoriju, kādu mēs to redzam
šodien.”
Pēc
ekspozīcijas
atklāšanas
laukumā pie Balvu Kultūras un

atpūtas centra norisinājās Militārais
displejs, kur bija iespēja gan apskatīt
bruņutehniku,
gan
piedalīties
militārajās stafetēs.
Godinot
Latgales
partizānu
piemiņu, pie pieminekļa Latgales
partizānu pulka kritušajiem karavīriem
bija svinīgs brīdis, kur uzstājās Kanādas
Bruņoto spēku Centrālais orķestris,
un A.Pušpurs, uzrunājot klātesošos,
uzsvēra, lai mēs vienmēr godātu,
turētu piemiņā un cieņā tos karavīrus,
kuri pirms simts gadiem cīnījās par
mūsu valsti, gan arī cienīt tos karavīrus,
kuri šobrīd stāv sardzē par mūsu
valsti un piedalās militārajās misijās.
Savukārt komandieris pulkvežleitnants
J.Ritenis savā uzrunā uzsvēra Latgales
partizānu pulka devumu mums visiem:
„Pirms simts gadiem vīri idejas vārdā par brīvu Latviju, par brīvu savu valsti,
savu zemi, bija gatavi atdot savas
dzīvības. Un tas ir viņu mantojums
mums - droša valsts, droša pilsēta,
drošas mūsu mājas. Šodien mums ir
svarīgi sargāt šo mantojumu, sargāt
drošu valsti, sargāt savu māju, sargāt
savu tuvo un mīļo drošību. Tāpēc mūsu
pienākums ir atcerēties šos vīrus, kuri

neko nežēloja, pat savu visdārgāko –
savu dzīvību!”
Pēc tam visiem bija iespēja baudīt
svētku koncertu Balvu muižā, kurā
muzicēja vīru ansamblis ,,Dobeles
zemessargi”.

Par Latgales partizānu pulka karavīru
varonību un pašaizliedzību mums
vienmēr atgādinās piemineklis Latgales
partizānu pulka kritušajiem karavīriem.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 10.jūlijs

DOMES SĒDE

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
Sakarā ar 6.jūlijā notikušajiem virpuļviesuļa postījumiem Bērzpils pagastā,

Šī gada 27.jūnijā notika kārtējā
Balvu novada domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti – Aigars Pušpurs,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis
Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš,
Andris Bačuks, Sandra Kindzule,
Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,
Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova,
Jānis Zakarīts. Sēdē kopumā izskatīti 87
jautājumi.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Domes sēdē deputāti pieņēma
saistošos noteikumus Nr.14/2019
„Grozījumi Balvu novada domes 2010.
gada 25.marta saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par tirdzniecību publiskajās
vietās un par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Balvu
novadā””,
saistošos
noteikumus
Nr.15/2019 „Grozījums 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Balvu novada pašvaldības nolikums””,
saistošos noteikumus Nr.11/2019
„Grozījumi Balvu novada Domes
2015.gada 12.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā””,
saistošos noteikumus Nr.12/2019
„Grozījumi Balvu novada Domes 2015.
gada 12.marta saistošajos noteikumos
Nr.10/2015 „Par papildus palīdzību
Balvu novadā”” un precizēja saistošos
noteikumus Nr.9/2019 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2011.gada
15.februāra saistošajos noteikumos
Nr.6/2011 „Par Balvu novada un Balvu
pilsētas simboliku””.
Par grozījumiem pašvaldības
iestāžu nolikumos
Domes sēdē deputāti lēma izdarīt
grozījumus Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta nolikumā un Tilžas
vidusskolas nolikumā.
Par grozījumiem Balvu novada
domes lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada domes 2019.gada
25.aprīļa
lēmumā
„Par
zemes
ierīcības
projekta
apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Draudziņi”
Balvu novada Vīksnas pagastā” (sēdes
protokols Nr.6, 30.§), grozījumus Balvu
novada domes 2019.gada 25.aprīļa
lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam „Dzirlas” un „Lejasdzirlas”
Balvu novada Vīksnas pagastā” (sēdes
protokols Nr.6, 31.§), grozījumus Balvu
novada Domes 2015.gada 14.maija
lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības
iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu
to prombūtnes laikā” (protokols
Nr.6, 57.§) un sakarā ar to, ka Eiropas
Parlamenta vēlēšanu komisijas darba
laiks tika pagarināts, izdarīt grozījumu
arī Balvu novada domes 2019.gada
23.maija lēmumā „Par finansējuma
apstiprināšanu Eiropas Parlamenta
vēlēšanu nodrošināšanai” (protokols
Nr.8, 66.§), aizstājot 1.punktā vārdu un
skaitli „EUR 25379” ar vārdu un skaitli
„EUR 27201”.
Par Balvu novada domes lēmuma
atcelšanu
Domes sēdē lēma atcelt Balvu
novada Domes 2019.gada 24.janvāra
lēmumu „Par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu ielā 3, Balvos,
Balvu novadā atkārtotas izsoles
rezultātu apstiprināšanu” (protokols
Nr.1, 11.§), nosakot, ka Pircējs sedz
Balvu novada pašvaldībai izdevumus,
kas saistīti ar nekustamā īpašuma

8.jūlijā notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā piedalījās: Aigars Pušpurs,
Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris
Kalniņš, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija
Mežale, Jānis Zakarīts.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
APSTIPRINĀTI
2019.gada
8.jūlija
ar Balvu
novada Domes
lēmumu (sēdes2019.gada
prot. Nr.11,
1.§)
8.jūlija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
SAISTOŠIE
NOTEIKUMI

2019.gada 8.jūlija

lēmumu (sēdes prot. Nr.11, 1.§)

Balvos

2019.gada 8.jūlija

Nr.16/2019
Nr.16/2019

GROZĪJUMS BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS
NR.8/2015
„PAR
SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS
GROZĪJUMSNOTEIKUMOS
BALVU NOVADA
DOMES
2015.GADA
12.FEBRUĀRA
PABALSTIEM
BALVU
NOVADĀ”
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8/2015 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTIEM
Izdoti saskaņā arBALVU
likuma „ParNOVADĀ”
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,

43.panta pirmās daļas 13.punktu; Sociālo pakalpojumu un
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par
pašvaldībām”
7.punktu,
sociālās
palīdzības
likuma 15.panta
35.panta pirmās
ceturto daļas
un piekto
daļu;
43.panta
pirmās
daļas 13.punktu;
un
Ministru kabineta
2009.gada
17.jūnija
noteikumuSociālo
Nr.550pakalpojumu
„Kārtība, kādā
sociālās
palīdzības
likuma 35.panta
ceturto
un piekto
daļu;
aprēķināms,
piešķirams
un izmaksājams
pabalsts
garantētā
minimālā
kabineta
17.jūnija noteikumu
Nr.550 „Kārtība,
kādā
ienākumu līmeņa Ministru
nodrošināšanai
un2009.gada
slēdzama vienošanās
par līdzdarbību”
13., 15.punktu
aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par
sociālās
palīdzības
Balvu2015.gada
novadā” šādu
grozījumu:
Izdarīt
Balvu pabalstiem
novada Domes
12.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par
aizstāt
6.8.punktā
vārdu
„trīs”
ar
vārdu
„sešu”.
sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” šādu grozījumu:
aizstāt 6.8.punktā vārdu „trīs” ar vārdu „sešu”.

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 8.jūlija
lēmumam (sēdes prot. Nr.11, 1.§)
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Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada Domes 2019. gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.16/2019 „Grozījums
Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības
5.
Informācija
par
teritorijā
administratīvajām
procedūrām
5. Informācija par
administratīvajām
6.
Informācija par
procedūrām ar
konsultācijām
privātpersonām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošajos noteikumos ir paredzēts pabalsts līdz trīs Ministru kabineta
noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram krīzes situācijā. Ir
gadījumi, kad dabas stihijas darbības rezultātā personu dzīvesvietai tiek
nodarīti ļoti ievērojami postījumi, kuru rezultātā ir radušies zaudējumi
daudzu tūkstošu eiro apmērā un nepieciešamas ievērojamas naudas
summas, lai atrisinātu dzīvošanai nepieciešamos jautājumus.
Nepieciešams pašvaldībai ar šiem noteikumiem dot iespēju sniegt
atbilstošāku palīdzību cietušajām personām, lai tās spēj apmierināt pašas
neatliekamākās vajadzības.
Pabalsta krīzes situācijās maksimālā summa tiek paaugstināta no trīs
Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram līdz
sešu Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram.

Var nedaudz pieaugt pašvaldības izdevumi krīzes situācijas.

Nav

Administratīvās procedūras netiek mainītas
Administratīvās procedūras netiek mainītas
Nav
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

2.

novērtēšanu EUR 54.45, publicēšanu
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” EUR
78.26
un
nekustamā
īpašuma
apsaimniekošanas maksu EUR 39.75
apmērā par laika periodu no 2019.gada
20.februāra līdz 2019.gada 5.jūlijam
ieskaitot, kuri tiks ieturēti no Pircēja
iemaksātās naudas summas EUR 1000.
Par Balvu novada pašvaldības
noteikumu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldības noteikumus Nr.3/2019
„Balvu Centrālās bibliotēkas lietošanas
noteikumi” un noteikumus Nr.4/2019
„Uzvedības noteikumi Balvu novada
pašvaldības skolēnu autobusos”.
Par Balvu novada Bāriņtiesas
locekļa ievēlēšanu
Deputāti atbalstīja lēmumu pārvēlēt
3 Balvu novada Bāriņtiesas locekles
- Briežuciema un Vectilžas pagastu
administratīvajā
teritorijā,
Tilžas
pagasta administratīvajā teritorijā
un Bērzpils un Krišjāņu pagastu
administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem.
Par
pilnvarojumu
samaksas
pieprasīšanu no bērna vecākiem
Deputāti nolēma pilnvarot Balvu
novada Sociālo dienestu pašvaldības
vārdā lemt par bērnam sniegto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
ilgstošas
sociālās
aprūpes
un
sociālās rehabilitācijas institūcijā vai
audžuģimenē samaksas pieprasīšanu
no bērna vecākiem vai bērna vecāku
atbrīvošanu no minētā pakalpojuma
samaksas saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.
Par
Balvu
novada
Domes
Atzinības raksta piešķiršanu
Domes sēdē deputāti atblastīja
lēmumu piešķirt 12 personām Balvu
novada domes Atzinības rakstus, kuri
tiks svinīgi pasniegti Balvu novada
svētku laikā (vairāk 5.lpp).
Par atbrīvošanu no amata
Sakarā ar iestāžu slēgšanu un
reorganizāciju, domes sēdē deputāti
lēma atbrīvot no amata Tilžas
internātpamatskolas direktori un Tilžas
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja divus zemes
ierīcības projektus nekustamajiem
īpašumiem Vīksnas un Bērzkalnes
pagastā.
Par zemes platības precizēšanu
Domes sēdē deputāti lēma precizēt
platību un mainīt konfigurāciju Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajai
zemes vienībai Rudens ielā 1, Balvos,
kā arī precizēt platību Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai
Lazdulejas pagastā.
Par nekustamā īpašuma sadali
Domes sēdē lēma sadalīt vienu
nekustamo īpašumu Bērzpils pagastā,
vienu nekustamo īpašumu Krišjāņu
pagastā
un
divus
nekustamos
īpašumus Vīksnas pagastā.
Par nomu
Deputāti izskatīja jautājumus par
zemes nomas līgumu pagarināšanu
fiziskām personām Bērzpils, Tilžas,
Balvu, Vectilžas, Kubulu un Briežuciema
pagastos, kā arī par zemes nomu
fiziskām personām Balvu pilsētā.
Domes sēdē lēma nodot nomā
nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.19
Ezera ielā 37B k – 1, Balvos, 18,40 m2
platībā, automašīnas novietošanai
un uzdot Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajai
nodaļai
izstrādāt

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 10.jūlijs
nomas tiesību izsoles noteikumus un
nomas līguma projektu.
Deputāti
lēma
pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu par
nedzīvojamajām telpām Raiņa ielā 12A,
Tilžā, 64,3 m2 platībā ar Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu –
pirmsslimnīcas etapa neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanas
funkciju nodrošināšanai uz 5 (pieciem)
gadiem, nosakot nomas maksu EUR
0,71 bez PVN mēnesī par 1 m².
Par
nosaukuma
piešķiršanu
pašvaldībai
piekritīgajam
nekustamajam
īpašumam
un
nodošanu atsavināšanai
Deputāti lēma piešķirt nosaukumus
un nodot atsavināšanā četrus Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgos
nekustamos īpašumus Krišjāņu, Balvu
un Tilžas pagastā.
Domes
sēdē
lēma
nodot
atsavināšanai zemes vienības Brīvības
ielā 4C, Balvos, 0,1582 ha platībā
(kadastra apzīmējums 3801 003 0692).
Par
ceļa
servitūta
līguma
noslēgšanu
Domes
sēdē
deputāti
lēma
nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā
zemes vienībā Kubulu pagastā par labu
nekustamajam īpašumam „Zalkšupīte”,
Kurna, Kubulu pag., Balvu novads,
piešķirot tiesību uz braucamo ceļu
114,4 m garā posmā ne mazāk kā 4,5 m
platumā, un slēgt ceļa servitūta līgumu
uz nenoteiktu laiku ar privātpersonu
par noteiktā reālservitūta – ceļa
servitūta nodibināšanu.
Par bieži sastopamo derīgo
izrakteņu
ieguves
atļaujas
izsniegšanu
Deputāti lēma izsniegt SIA „Rubate”,
Reģ. Nr.40003291605, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz
laiku līdz 2044.gada 23.aprīlim, smilts
– grants un smilts ieguvei atradnē
„Rubuļeva”, kas atrodas „Līdumi”,
Bērzkalnes pagastā, pēc valsts nodevas
– EUR 142,29 samaksas.
Par atteikumu pārņemt valsts
nekustamo īpašumu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumu nepārņemt Balvu novada
pašvaldības īpašumā un pārvaldīšanā
no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu
parādu piedziņas pārvaldes valsts
nekustamo īpašumu Daugavpils ielā
77, Balvos, kadastra numurs 3801 003
0276, kura sastāvā ietilpst ½ domājamā
daļa no zemes vienības 1056 m2 platībā
un ½ domājamās daļas no ēkām.
Par Balvu novada pašvaldības
2018.gada
publiskā
pārskata
apstiprināšanu
Domes
deputāti
apstiprināja
Balvu novada pašvaldības 2018.gada
publisko pārskatu, kurš iedzīvotājiem
ir pieejams Balvu novada pašvaldības
mājas lapā http://balvi.lv/publikacijasun-statistika/3277-publiskie-parskati, kā
arī Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils
ielā 1a, 28.kabinetā.
Par izmaiņām komisijas sastāvā
Deputāti lēma atbrīvot divas
personas no Balvu novada pašvaldības
Pastāvīgās iepirkumu komisija locekļa
pienākumiem ar 2019.gada 30.jūniju
un noteikt Pastāvīgās iepirkumu
komisijas skaitlisko sastāvu – 5 locekļi.
Par pirmtiesību izmantošanu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumu par pirmtiesību izmantošanu
uz AS „Balvu enerģija” akciju iegādi,
iegādājoties SIA „ARCA infrastruktūra”
(Reģ. Nr.40103297252) piederošās 45

623 dematerializētas vārda akcijas ar
balsstiesībām par cenu EUR 2,80 par
vienu akciju un kopējo pārdošanas
cenu EUR 127 744,40, privātpersonai
piederošās 1 765 dematerializētas
vārda akcijas ar balsstiesībām par cenu
EUR 2,80 par vienu akciju un kopējo
pārdošanas cenu EUR 4 942,00, Balvu
novada pašvaldības aģentūrai „San –
Tex” (Reģ. Nr.90001663120) piederošās
4 507 dematerializētas vārda akcijas ar
balsstiesībām par cenu EUR 2,80 par
vienu akciju un kopējo pārdošanas
cenu EUR 12 619,60, SIA „Agroserviss
B” (Reģ. Nr.43403001091) piederošās
1 316 dematerializētas vārda akcijas
ar balsstiesībām par cenu EUR 2,80
par vienu akciju un kopējo pārdošanas
cenu EUR 3 684,80. Vērtējot Balvu
Enerģijas akciju iegādes lietderīgumu
konkrētajā gadījumā un par piedāvāto
cenu, tika ņemti vērā šādi apstākļi:
1) Balvu novada pašvaldībai pieder
95,04% uzņēmuma akciju.
2) Iegādājoties piedāvātās akcijas,
Balvu novada pašvaldībai palielina savu līdzdalību sabiedrībā un
kļūst par vienīgo akciju sabiedrības
īpašnieku. Tas nodrošinātu privātas
kapitālsabiedrības kļūšanu par
pašvaldības
kapitālsabiedrību.
Pašvaldības
kapitālsabiedrības
pārvaldi ir iespējams organizēt
vienkāršāk un lētāk. Pieņemot
lēmumus,
pašvaldības
kapitālsabiedrība var rēķināties tikai ar pašvaldības un tās iedzīvotāju
interesēm, nedomājot par citu
akcionāru interesēm. Pašvaldības
kapitālsabiedrībām ir pieejams
nozīmīgāks valsts atbalsta līmenis.
3) Balvu novada pašvaldībai nav
iespējam ietekmēt akciju iegādes
cenu. Akcionāri, atbilstoši Balvu
Enerģijas statūtu 7.4.punktam,
kurā noteikts, ka akcionārs, kurš
pārdod akcijas, nosaka to cenu.
Pārējiem akcionāriem ir tikai pirmpirkuma tiesības ierobežotā laika
sprīdī (viens mēnesis no dienas, kad
paziņojums par akciju pārdošanu
iesniegts Balvu Enerģijas valdei).
Balvu novada pašvaldībai ir iespēja
vai nu iegādāties akcijas par noteikto cenu, vai arī atteikties no savu
pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Par valsts budžeta finansējuma
mācību
līdzekļu
un
mācību
literatūras iegādei sadalījumu
Domes sēdē lēma apstiprināt
piešķirtā valsts budžeta finansējuma
mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei sadalījumu Balvu novada
pašvaldības pirmsskolas un vispārējās
izglītības iestādēm 2019.gadā.
Par dalības maksu
Deputāti nolēma apstiprināt maksu
EUR 14,00 vienam dalībniekam par
piedalīšanos Balvu Mūzikas skolas
rīkotajā Latgales jauno pianistu
konkursā, un ar šī lēmuma spēkā
stāšanos atzīt par spēku zaudējušu
Balvu novada Domes 2014.gada
10.jūlija lēmumu „Par Latgales jauno
pianistu konkursa dalības maksu”
(protokols Nr.10, 18.§).
Par
priekšfinansējuma
un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldības kā partnera
Latvijas
–
Krievijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam projektā „Ne tikai grāmatas
–
bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam!” („Not just books – libraries
for
supporting
entrepreneurship!”)

kopējās izmaksas EUR 69 727,33,
nodrošinot projekta līdzfinansējumu
desmit procentu apmērā, t.i. EUR
6 972,73, un nodrošinot projekta
priekšfinansēšanu 2019.gadam EUR
3 338,37 apmērā, 2020.gadam EUR
12 550,92. Deputāti apstiprināja arī
Balvu novada pašvaldības kā partnera
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
projektā Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam projekta „Veco parku jaunie
dzīvesstāsti: dabas teritoriju veiksmīgas
pārvaldīšanas
risinājumi”
kopējās
izmaksas EUR 272 031,00, nodrošināt
projekta
līdzfinansējumu
desmit
procentu apmērā, t.i. EUR 27 203,10 un
nodrošinot projekta priekšfinansēšanu
2019.gadam EUR 95 400,35 apmērā,
2020.gadam EUR 48 965,58.
Par
aizņēmumu
projekta
realizācijai
Domes sēdē deputāti lēma lūgt
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei
atļauju Balvu novada pašvaldībai
2019.gadā ņemt aizņēmumu EUR 171
569 ar izņemšanu vidējā termiņā ar
atmaksas termiņu 5 gadi no Valsts
kases ar noteikto gada procentu
likmi Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam projekta „Veco parku jaunie
dzīvesstāsti: dabas teritoriju veiksmīgas
pārvaldīšanas risinājumi” („New life
Stories for Old Parks: Successful
Management Solutions for Historical
Nature Territories”) realizācijai.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienību
iznomāšanu un nomas tiesību
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Deputāti lēma nodot nomai un
izsolīt nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgajām zemes vienībām Balvu
pagastā 0,08 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3846 003 0213) un 0,08
ha platībā (kadastra apzīmējums 3846
003 0173), nosakot katra zemes gabala
nomas tiesību sākumcenu EUR 28,00
gadā.
Deputāti lēma nodot nomai un
izsolīt nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgo zemes vienības daļu Balvu
pagastā, ar kadastra apzīmējumu
3846 003 0146, 1,5 ha platībā, nosakot
nomas tiesību sākumcenu EUR 105,50
bez PVN gadā.
Domes sēdē lēma nodot nomai un
izsolīt nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgo zemes vienības daļu Tilžas
pagastā, kadastra apzīmējumus 3886
004 0111, 0,4 ha platībā, nosakot zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu EUR
37,50 bez PVN, gadā.
Deputāti lēma nodot nomai un
izsolīt nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību Tilžas pagastā,
kadastra apzīmējums 3886 005 0057,
15,5402 ha platībā, nosakot zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu EUR
938,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē lēma nodot nomai un
izsolīt nomas tiesības uz pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību Tilžas pagastā,
kadastra apzīmējums 3886 006 0092,
14,9524 ha platībā, nosakot zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu EUR
884,50 bez PVN gadā.
Par
pašvaldībai
piederošo
nedzīvojamo telpu nomas maksas
noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Deputāti lēma iznomāt mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai
3.

piederošās
nedzīvojamās
telpas
Vidzemes ielā 2B, Balvos, ar kopējo
platību 47,5 m2 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 3801 001 454 001), un
nedzīvojamo telpu Nr.15 Vidzemes
ielā 2B, Balvos, ar kopējo platību
47,6 m2 (telpu grupas kadastra
apzīmējums 3801 001 0454 001 015),
komercdarbības veikšanai, kā arī
apstiprināja izsoles noteikumus.
Domes sēdē lēma nodot nomā
pašvaldībai piederošās nedzīvojamās
telpas Raiņa ielā 52, Balvos, ar kopējo
Zemessardzes
platību
36,4
m2,
2.Vidzemes
brigādes
31.kājnieku
bataljona rotas kancelejas izvietošanai,
nosakot nomas maksu EUR 4,27 bez
PVN mēnesī par 1 m2, kurā iekļauti
komunālie maksājumi.
Par piekritīgo zemes vienību
un rezerves zemes fonda zemes
vienības nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma slēgšanu
Deputāti
apstiprināja
septiņu
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību
nomas tiesību izsoles rezultātus un
nomas līgumu slēgšanu ar fiziskām
un juridiskām personām Balvu un
Vectilžas pagastos, kā arī apstiprināja
rezerves zemes fonda zemes vienības
Balvu pagastā nomas tiesību izsoles
rezultātus un nomas līgumu slēgšanu
ar fizisko personu.
Par
nedzīvojamo
telpu
nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma
slēgšanu
Domes sēdē lēma apstiprināt
nomas tiesību izsoles rezultātus
un nomas līguma slēgšanu ar
privātpersonu par nedzīvojamo telpu
Brīvības ielā 55, Tilžā.
Par debitora parāda dzēšanu
Deputāti lēma dzēst privātpersonas
parādu par sociālās mājas dzīvokļa
Daugavpils ielā 73a, Balvos, parādu
par komunālajiem pakalpojumiem
EUR 133.66 apmērā, sakarā ar to, ka
persona ir mirusi.
Par
ikgadējā
apmaksātā
atvaļinājuma un papildatvaļinājuma
piešķiršanu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumu
piešķirt
Balvu
novada
pašvaldības izpilddirektorei Imantai
Serdānei
ikgadējo
apmaksāto
atvaļinājumu – 2 kalendārās nedēļas
no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada
14.jūlijam (ieskaitot), 1 apmaksātu
kalendāro nedēļu no 2019.gada
1.augusta līdz 2019.gada 7.augustam
(ieskaitot)
un
10
apmaksātas
papildatvaļinājuma dienas no 2019.
gada
8.augusta
līdz
2019.gada
21.augustam (ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 2018.gada 3.maija līdz
2019.gada 2.maijam.
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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TILŽAS KULTŪRAS NAMAM 80
Daiga Jēkabsone, Ainārs Students,
Rita Smuška, Astrīda Ivanova, Astrīda
Krainā. Paldies viņiem!
Tilžas kultūras nams savā darbībā,
savu iespēju robežās virzās pa ceļu,
kurš nesašaurinās un kāpj pāri grūtību
sliekšņiem, rosinot nepazaudēt savus
apmeklētājus un šo unikālo iespēju
– cilvēkam kontaktēties ar cilvēku,
cilvēkiem būt starp cilvēkiem un
nepazaudēt savas radošās spējas,
dotumus, nesakaltēt savu dvēseli
mūsdienu digitālajā pasaulē. Un
vislielākā dāvana kultūras namam ir
neapsīkstoša rosība tajā.
To arī vēlējāmies akcentēt vienas
nedēļas ietvaros, svinot Tilžas kultūras
nama 80 gadu jubileju. Spriežot pēc
atsauksmēm, mums tas izdevās!

20.jūnijā visi tika apdziedāti Folkloras
vakarā, piedaloties etnogrāfiskajiem
ansambļiem un folkloras kopām no
Tilžas, Vectilžas, Baltinavas, Vīksnas,
Lazdukalna un Rogovkas.
21.jūnijā bija Kino vakars, kad Tilžas
kultūras namā rādīja mākslas filmu
„Klases salidojums”.
Un pirmsjāņu nedēļa noslēdzās
22.jūnijā ar vakaru "Zem daudzkrāsainā
lietussarga", kurā bija mazumiņš
vēstures, nedaudz šodienas, koncerts
un balle, atmiņu brīži un līgo pie
saulgriežu ugunskuriem.
„Lietussargs – dekorācija konkrētai
vietai, cilvēkam, tas aizsargā, paslēpj
un aizveroties parāda patiesību.
Krāšņs lietussargs izdaiļo drūmu dienu.
Aizvērts - kļūst par balstu negaidītā
klupienā. Estētisks aksesuārs ar
daudzveidīgu pielietojumu.
Gadu gaitā Tilžas kultūras nams
ir kļuvis par šādu daudzfunkcionālu
lietussargu,
kura
daudzkrāsaino
virsbūvi, liekot krāsainus gabaliņus
vienu pie otra, veidojuši cilvēki.
Kultūras
nama
pašdarbnieki
vienmēr ir bijuši radoši un spēcīgi
ļaudis, jo spējuši savienot darbu, ģimeni
un aktivitātes pašdarbības kolektīvos.
Varbūt tāpēc, ka zem šī daudzkrāsainā
lietussarga var paslēpties asu lietus
lāšu kapāta dvēsele, nopurināt no sevis
kādu netaisnību, izdziedāt, izdejot,
izspēlēt, izraudāt, izgavilēt savus
sapņus, mīlestību, rast gandarījumu
un piepildījumu savai dvēselei, lai
pasauli redzētu košāku. Un tādi pašreiz
ir 9 kolektīvu 124 dalībnieki. Zem šī
daudzkrāsainā
lietussarga
savām
labajām iecerēm spārnus pieaudzē
radošais kolektīvs: Inese Daukste,

Sirsnīgs
paldies
visiem
vieskolektīviem, pašmāju ļaudīm par
atsaucību, nesavtīgu atbalstu svētku
organizēšanā!
Svētku moto sevi attaisnoja „Prieks
ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums
pieder, vienalga, vai tā būtu maize, vai
māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir
kāds, kas to saņem (Zenta Mauriņa.)”.
Sākoties nākošajai Tilžas kultūras
nama desmitgadei katrs uzgleznosim
naktī baltu lietussargu! Kāpēc naktī?
Kāpēc baltu? Nakts ir patiesības avots,
domas un dvēsele nemelo, un balts – tas
ir sākums, jaunas iespējas, tīras domas,
gaiši sapņi!”, vēlēja Tilžas pagasta
kultūras pasākumu organizatore Daiga
Lukjanova.

Foto Maija Saliņa.

No 17.- 22.jūnijam Tilžas kultūras
nams atzīmēja savu 80 gadu jubileju
pasākumu ciklā „Zem daudzkrāsainā
lietussarga”. Pirmdien, 17.jūnijā, visiem
bija iespēja piedalīties Dziedāšanas
vakarā, kad priecēja Rugāju jauktais
koris, kori „Pīlādzis”, „Varavīksne”,
Kubulu vokālais ansamblis, vokālie
ansambļi „Razdoļje”, „Rasa”, Balvu
Mūzikas skolas tautas instrumentu
ansamblis, Rita Smuška un Zintis
Krakops. Pasākuma noslēgumā kopīgā
dziesmā pievienoties tika aicināts
ikviens – visiem sadodoties rokās ap
Tilžas kultūras namu tika nodziedāta
dziesma „Daudz baltu dieniņu” – visu
kopīgais sveiciens kultūras namam
jubilejā.
18.jūnijā bija Teātra vakars. Lai arī
teātra pirmsākumi meklējami vēl pirms
tagadējā kultūras nama uzcelšanas,
un teātris Tilžā ir spēlēts visus laikus,
tikmēr skaistu tīņa vecumu – 15 gadu
jubileju - atzīmēja Tilžas amatierteātris
„Spogulis”, kuru vada režisore Inese
Daukste.
Uz „Spoguļa” jubileju bija aicināti
draugi no dramatiskajiem kolektīviem,
un, kā jau aktieriem pienākas, tad
sveicieni svētkos bija kā mazas
etīdes, un smieklu deva garantēta kā
jubilāriem, tā skatītājiem! Uz ballīti bija
ieradies arī Valmieras teātra aktieris
Mārtiņš Meiers, kurš pastāstīja, kā
pats nonācis līdz aktiera profesijai,
un izrādās, ka līdzīgi kā amatierteātra
dalībniekiem – jau no skolas dienām
iesaistoties teātra pulciņā.
19.jūnijā bija Dancošanas vakars,
piedaloties tautas deju kolektīviem
„Luste”, „Vectilža”, „Palazdīte”, deju
kopām „Viola” un „Mētras”.

Tilžas kultūras nama deju kolektīvs „Palazdīte”, vadītāja Daiga Lukjanova, priecēja
apmeklētājus Dancošanas vakarā.

STACIJAS PAMATSKOLAI 100
lielos un mazos darbiņos ieguldīja
savu ideju, enerģiju un spēku, lai
svētki notiktu. Paldies visiem tiem
skolas absolventiem, kuri atsaucās
uzstāties
svētku pasākumā- Annai
Leišavniecei, Irēnai Leimanei, Zitai
Kravalei,
Ingaram
Pētersonam,
Lijai Bukovskai, Mārai Igaunei, Ditai
Keišai, Viktorijai Kokorevičai, Patrīcijai
Kokorevičai, māsām Laicānēm. Paldies
par veltīto laiku mēģinājumiem un raito
dejas soli svētkos visiem dejotājiem
skolotājas Zitas Kravales vadībā!
Paldies tiem Stacija pamatskolas
skolēniem, kuri jūnijā neuzsāka savas
vasaras brīvdienas, bet palīdzēja tapt
skolas svētkiem! Paldies Balvu novada
pašvaldībai,
skolas
absolventiemlieldraugiem
Andrim
Kozlovskim
un Jurim Feodorovam par svētku

pamatskolā, Aldim Laicānam par mūža
ieguldījumu
pedagoģiskajā
darbā
Stacijas pamatskolā, Marutai Šaicānei
par godprātīgi un apzinīgi veiktu
ilggadēju darbu Stacijas pamatskolā
un Baibai Aleksānei par godprātīgi un
apzinīgi veiktu ilggadēju darbu Stacijas
pamatskolā.
Bet Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja un bijusī Stacijas skolas
direktore Inta Kaļva, kura joprojām
dzīvo kaimiņos Stacijas skolai, pateicās
saviem ilggadējiem kolēģiem, ar kuriem
kopā plecu pie pleca pavadīti 20 darba
gadi, kā arī skolotājas Rutas kolektīvam,
pasniedzot Pateicības rakstus, un
novēlēja: „Lai skola tā arī turpina starot
kā zvaigzne un kā puķe starp mūžīgo
un ikdienišķo, starp vakardienu un
rītdienu, no idejām uz to piepildījumu!”
Skolu skaistajā 100 gadu jubilejā
bija ieradušies sveikt arī tuvāki un tālāki
ciemiņi – Kubulu pagasta pārvalde,
PII „Ieviņa”, Vīksnas pagasta pārvalde,
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle,
Balvu pamatskola, Balvu Profesionālā
un vispārizglītojošā vidusskola, Balvu
Mākslas skola, Balvu Mūzikas skola,
viesi no pagājušā gadsimta (laika, kad
skolēniem bija jāpalīdz ravēt garās biešu
vagas un jāvāc kartupeļi), sveicienus
sūtīja arī Balvu Valsts ģimnāzija, bet
visus priecēja kā tagadējo skolēnu, tā
absolventu priekšnesumi.
Stacijas pamatskolas direktore
Ruta Bukša saka lielu "Paldies!"
savam kolektīvam, ikvienam, kurš

finansiālo atbalstu! Paldies par idejām
un palīdzību Kubulu pagasta kultūras
nama vadītājai Maijai Laicānei, par
skaņu un gaismām- Mārim Lāpānam,
par „neredzamajiem” darbiem Dzintrai
Maculevičai! Bet vislielākais "Paldies!"
ikvienam absolventam un ciemiņam,
kurš bija svētkos! Mēs centāmies - Jūs
novērtējāt! Prieks par Jūsu atmiņām,
mirdzošajām
acīm,
satiktajiem
draugiem, labajiem vārdiem un
novēlējumiem, par dāvanām un
ziedojumiem. Paldies par pozitīvo
noskaņojumu, kopā būšanu līdz pat
rītausmai! Tik ļoti gribas cerēt, ka
kāds pievienosies manām domām un
teiktajam svētkos: "Šī ir mana laimīgā
dzīves pietura, un es gribu palikt te starp ciematu mazo un pasauli lielo!"

Foto Aina Laicāne.

Lai arī vilciens uz Balvu staciju vairs
nekursē, tomēr mums ir sava Stacijas
skola, kura 22.jūnijā atzīmēja simtgadi,
aicinot ciemos visus absolventus,
pedagogus
un
darbiniekus
uz
satikšanos pieturā Stacijas skola.
Kā atzina skolas direktore Ruta
Bukša: „Dzīvē mēs visi esam vienā
vagonā vai blakus vagonā ar cilvēkiem,
kurus varbūt paši esam izvēlējušies,
varbūt liktenis sūtījis, bet šodien,
Stacijas skolas simtgades pasākumā,
esam šeit atbraukuši un izkāpuši
pieturā Stacijas skola!”
Arī Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
bija ieradies pieturā Stacijas skola, viņš
vēl ļoti labi atceras studiju gadus, kad ar
vilcienu bija jāmēro ceļš uz universitāti,
un klātesošajiem novēlēja: „Lai šodien
aizmirstās visas ikdienas rūpes un
raizes, atceroties tos visskaistākos
brīžus kopā ar saviem skolēniem, savu
kolektīvu un savu skolu!”
A.Pušpurs pasniedza arī Balvu
novada domes Pateicības rakstus:
Rutai Bukšai par nozīmīgu Stacijas
pamatskolas un Balvu novada tēla
popularizēšanu valsts nozīmes un
starptautiskajos
projektos,
Ingai
Voicišai par sekmīgu mācību un
audzināšanas procesa nodrošināšanu
Stacijas pamatskolā, Inesei Karpai
par profesionālu, radošu ieguldījumu
pedagoģiskajā
darbā
Stacijas
pamatskolā,
Sarmītei
Losei
par
profesionālu,
radošu
ieguldījumu
pedagoģiskajā
darbā
Stacijas

Stacijas pamatskolas kolektīvs skolas 100 gadu jubilejas pasākumā.
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izglītības programmu, dodot startu #Plogging skrējienam gida pavadībā,
kurā varēs piedalīties visi interesenti. #Plogging kustība palīdz attīrīt mežus,
ceļmalas un citas teritorijas no atkritumiem, tādejādi padarot vidi draudzīgāku
gan dzīvniekiem, gan pašiem sev. #Plogging paver acis uz to, cik daudz izmestu
atkritumu patiesībā ir pilsētu ielās, parkos un mežu takās, un sabiedrībai ir
jāmaina priekšstats par to, ka pacelt atkritumus uz ielas ir dīvaini.
Prieka stundā bērniem no plkst.16:30 Balvu pilsētas estrādē būs iespēja
darboties radošajās darbnīcās un spēlēs kopā ar viesmāksliniekiem.
Bet plkst.19:00 Balvu pilsētas estrādē būs noslēguma koncerts „Lai
satiktos!”. Koncertprogrammā: Balvu novada Domes Atzinības rakstu
pasniegšana un brīvdabas koncerts, kurā muzicēs Andris Ērglis, Ieva Kerēvica,
Agnese Rakovska, Igo, Atis Ieviņš, Ingus Pētersons un pavadošā grupa, bet vakarā
par raitu dejas soli rūpēsies grupas „Klaidonis” un „Alu cilvēki”. Ieeja bezmaksas.

No 19.-20.jūlijam tiks svinēti 10.Balvu novada svētki „Ir labi būt lielai
saimei”.
Svētki sāksies 19.jūlijā plkst.17:00 ar strītbola un minifutbola turnīru
„Balvi Open Street” laukumā pie Balvu Valsts ģimnāzijas. Pasākumu organizē
Balvu Sporta centrs, un tas notiks jau piekto gadu. Sportiskajās aktivitātēs aicinās
iesaistīties kā bērnus, tā jauniešus un pieaugušos.
Plkst.20:00 Balvu pilsētas estrādi ieskandinās deju mūzikas parāde
„Vasaras Assorti” ar mūziku visdažādākajām gaumēm: romantiskais Ēriks
Gruzniņš, vienmēr atraktīvās un pozitīvās māsas Legzdiņas, aizraujoša deju
mūzika ar grupām "Rolise", "Vidroks", "Starpbrīdis", " Vilx", pasākumu vadīs un
dziesmas izpildīs šarmantais Ainars Bumbieris, pusnaktī uz skatuves uzstāsies
enerģiskie ballētāji- grupa "BERMUDU DIVSTŪRIS", līdz rīta gaismai izklaidēs DJ
Ingars. Biļetes iepriekšpārdošanā 7, - EUR, pasākuma dienā 10, - EUR.
20.jūlijs
sāksies
ar
festivāla
„Latgales ērģeļu dienas 2019” topošo
ērģelnieku koncertu Balvu evaņģēliski
luteriskajā baznīcā plkst.11:00, kur
piedalīsies Latgales reģiona topošie
ērģelnieki un Balvu Mūzikas skolas
audzēkņi. Pirms tam, plkst.9:00,
būs arī svētku Dievkalpojums. Lai
mūzikas baudījums būtu pilnīgāks, ar
video projekcijas palīdzību klausītāji varēs vērot mākslinieku priekšnesumu
tuvplānā, redzēt emocijas un izpildījuma tehniskās nianses. Turpinot tradīciju,
visi interesenti pēc katra koncerta ir aicināti tuvāk iepazīties ar konkrēto ērģeļu
uzbūvi un darbības principiem, kā arī pieredzējušo mākslinieku pavadībā
pamuzicēt paši.
Koncerts Balvos ir viens no deviņiem ērģeļmūzikas svētkiem, kas notiek no
12. līdz 27. jūlijam vairākās Latgales baznīcās. Festivāls „Latgales ērģeļu dienas”
ir labdarības projekts un ieeja visos tā koncertos ir par ziedojumiem, kas šogad
tiks novirzīti Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcas ērģelēm, kuras ir
uzbūvējis Mārtiņš Krēsliņš 1940.gadā. Viņš ir pirmais profesionālo ērģeļbūvētāja
izglītību ieguvušais latviešu izcelsmes ērģeļbūvētājs vāciešu un poļu kolēģu vidū.
M.Krēsliņš dzimis 1911.gadā Jēkabpilī, darbības uzplaukuma laiks 19.gadsimta
beigas un 20.gadsimta sākums, meistars uzbūvēja ap 130-140 ērģeļu un
harmoniju. M. Krēsliņa ērģeles aizgāja pasaulē ar firmas zīmi „Martin Kresling
in Jacobstad”,1895.gadā meistaram uztic ērģeļu uzstādīšanu 4.Dziesmu svētkos
Jelgavā.
Jau desmito gadu festivāls pulcē lieliskus mūziķus, kuri ar savu talantu
atbalsta Latgales dievnamos esošo stabuļu ērģeļu atdzimšanu un saglabāšanu.
Festivāla mērķis ir popularizēt ērģeļspēles kultūru un latviešu ērģeļmākslu,
atbalstīt ērģeļu uzturēšanu un apkopi, kā arī vēlreiz apliecināt to, ka Latgale un
Latvija var lepoties ar daudziem spožiem ērģelniekiem.
Plkst.12:00 būs Bērnības svētki Balvu novada piecgadīgajiem bērniem
kopā ar pasaku tēliem no „Pārsteigumu karuseļa” Balvu pilsētas estrādē.
Tieši pusdienlaikā, plkst.12:00, Dzirnavu ielas pludmalē, tiks dots starts arī
Latvijas un Baltijas čempionātam
ūdens motocikliem, kuri Balvu ezeru
Jūlijā lauku labumu tirdziņš notiks
pierūcinās jau sesto reizi. Pasākumu,
Balvu novada svētku ietvaros
kurā piedalīsies vairāk nekā 50
Balvu novada svētku laikā no
dalībnieki, organizē Balvu Sporta centrs
plkst.9:00 būs arī tradicionālais
sadarbībā ar Latvijas ūdens motociklu
lauku labumu tirdziņš laukumā pie
asociāciju
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
Plkst.15:00 sāks dižoties pagasti,
Līdz ar to otrajā mēneša sestdienā
aicinot iegriezties viņu sētās – „Dižens
kā ierasts – 13.jūlijā tirdziņš
mans pagalmiņš”, kur varēs vērot gan
nenotiks.
pagastu uzstāšanos, gan iegādāties
Papildus informācija Ziemeļlatgales
vietējo zemnieku, mājražotāju un
biznesa un tūrisma centrā: rakstot
amatnieku produkciju.
uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot
Arī atkritumu apsaimniekošanas
26461435, 29272948.
uzņēmums SIA „Pilsētvides serviss”
plkst.16:00
piedāvās
savu
vides

Balvu novada Domes Atzinības rakstus saņems:
Balvu Valsts ģimnāzijas saimniecības vadītāja MONIKA BAIKOVA par
profesionālu Balvu Valsts ģimnāzijas renovācijas darbu norises vadīšanu un
izglītības iestādes fiziskās vides un teritorijas sakārtošanu;
Kubulu pagasta iedzīvotāji RASMA un ILGVARS KOLIŅI par ieguldījumu bez
vecāku gādības palikušu bērnu audzināšanā un ģimeniskas vides nodrošināšanā;
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” apzaļumošanas un
labiekārtošanas strādnieks – traktorists AIVARS KOPĀNS par kvalitatīvu un
apzinīgu darbu Balvu pilsētas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbā;
Balvu Romas Katoļu draudzes locekle EVIJA KRASOVSKA par nozīmīgu
ieguldījumu kristīgo vērtību stiprināšanā Balvos, cilvēku sadarbības un novada
atpazīstamības veicināšanu;
„A Apotheka” tīkla aptiekas farmaceite INESE KRAULIŅA par augstu
profesionalitāti, atbildību, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu farmaceita
profesijas popularizēšanā Balvu novadā;
Balvu Centrālās bibliotēkas datorspeciālists GUNTIS LAICĀNS par kvalitatīvu
ieguldījumu novada un reģiona bibliotēku tīkla attīstībā un nodrošināšanā;
Ādas
apstrādes
meistars
un
Novada svētku ietvaros
amatnieks ANDRIS LOČMELIS par
aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā
Balvu Novada muzejs piedāvā
dzīvē, radošu un profesionālu darbu,
apmeklēt ekspozīcijas un izstādes
sekmējot Balvu novada attīstību un
19.jūlijā no plkst.10:00 – 17:00
atpazīstamību;
20.jūlijā no plkst.11:00- 16:00
Balvu Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības metodiķe, interešu
izglītības skolotāja, deju studijas „Di Dancers” vadītāja DITA NIPERE par
ieguldījumu Balvu novada skolēnu interešu izglītības attīstībā, profesionālo
darbību, novada vārda popularizēšanu un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā
dzīvē;
Ilggadēja Balvu rajona partnerības valdes locekle un Balvu rajona sieviešu
biedrības „Rudzupuķe” valdes priekšsēdētāja MARUTA PAIDERE par aktīvu
līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, ilggadēju, profesionālu un apzinīgu darbu
biedrībās, tādejādi sekmējot lauku sieviešu prasmju pilnveidošanos un dzīves
līmeņa paaugstināšanos, un Balvu novada vārda popularizēšanu;
Balvu novada pašvaldības Centrālās grāmatvedības galvenā grāmatvede
DAINA PAVLOVSKA par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darba pienākumu
veikšanu Balvu novada pašvaldībā;
SIA „TAKO Akmens” mākslinieks – akmeņkalis VITĀLIJS PEĻŅA par radošu un
profesionālu darbu, sekmējot Balvu novada atpazīstamību;
Ģimenes ārste MODRĪTE SILAUNIECE par profesionalitāti, ilggadēju,
pašaizliedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju veselības
aprūpes nodrošināšanā.
Atzinības raksts tiks pasniegts arī VOLDEMĀRAM ŠĻAKOTAM par nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, patriotisma un
valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā, kurš Latvijas simtgadei veltītajā
pasākumā Kubulu kultūras namā diemžēl nevarēja piedalīties, tāpēc godināsim
viņu šoreiz.
Uz tikšanos 10.Balvu novada svētkos!
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DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PASĀKUMU
ĪSTENOŠANA BALVU NOVADĀ
Balvu
novada
pašvaldība
ir
viena
no
Latgales
reģiona
pašvaldībām, kura piedalās projektā
„Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana
Latgales
reģionā”
(turpmāk – DI projekts), kura
realizācijas laiks ir no 01.01.2016. līdz
31.12.2023.
Deinstitucionalizācijas (DI) process
paredz cilvēku ar garīga rakstura
traucējumiem (turpmāk - personas
ar GRT) iekļaušanu sabiedrībā un
iesaisti darba tirgū,
veicinot viņu
neatkarību un patstāvību. Tādējādi
viens no projekta mērķiem ir palielināt
sabiedrībā balstītu sociālo (SBS)
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
personām ar GRT un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, kuriem
ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo
ģimenēs vai audžuģimenēs.
DI
projekta
ietvaros
Balvu
novadā tika izvērtētas 39 pilngadīgu
personu ar GRT un 50 bērnu ar FT
un viņu vecāku, kā arī 10 bez vecāku
gādības palikušo bērnu, kuri atradās
pašvaldības bērnu aprūpes centrā,
vajadzības. Visām šīm personām ir
izstrādāti individuālie atbalsta plāni,
kuros tika norādīti katrai personai
nepieciešamie SBS pakalpojumi.
Jau ir uzsākta SBS pakalpojumu
sniegšana. Tā DI projekta ietvaros
četrām personām ar GRT tiek sniegts
grupu dzīvokļa pakalpojums, trīs
bērniem ar FT, kuriem ir noteiktas
īpašas kopšanas indikācijas, tika
sniegts aprūpes mājās pakalpojums,
pašreiz šī pakalpojuma sniegšana
tiek turpināta vienam bērnam. Viens
klients ir saņēmis “Atelpas brīža“
pakalpojumu institūcijā. Laika periodā
no 2016.gada līdz 2018.gadam Balvu
novada pašvaldība ir saņēmusi
kompensāciju
no
DI
projekta
līdzekļiem 32701,25 EUR apmērā.
SBS pakalpojumu sniegšana turpinās,
piesaistot jaunus speciālistus.
Balvu
novada
pašvaldība
ir
iesniegusi projektu “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība DI plāna
īstenošanai
Balvu
novadā”,
lai
izremontētu
telpas,
iegādātos
nepieciešamās iekārtas un mēbeles
jaunu SBS pakalpojumu sniegšanai.
Ēkā Vidzemes ielā 2B, Balvos,
paredzēts izveidot dienas aprūpes
centra pakalpojumu 20 personām
ar GRT, dienas aprūpes centru 10
bērniem ar FT, specializētās darbnīcas
16 personām ar GRT un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu centru
bērniem ar FT, kur būs pieejami
dažādu speciālistu pakalpojumi.
Ēkā Liepu ielā 2, Balvos, plānots
iekārtot
telpas
grupu
dzīvokļa
pakalpojuma sniegšanai 16 personām
ar GRT.
Katrs bērns ar FT, kurš ir izvērtēts

ĪSTENOJOT IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
MODERNIZĀCIJAS PROJEKTU, PABEIGTI
PĀRBŪVES DARBI BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

DI projektā, saskaņā ar atbalsta plānu
bez maksas var saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus ne vairāk
kā 40 sniegšanas reizes projekta
īstenošanas laikā. Bērnu ar FT
likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes
var saņemt psihologa, rehabilitologa
pakalpojumus, fizioterapiju, kā arī
izglītojošās atbalsta grupas ne vairāk
kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes
visā projekta īstenošanas laikā.
Atgādinām, ka DI projekta ietvaros,
bez izvērtēšanas, bērni, kuriem ir
noteikta invaliditāte un izsniegts
Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas atzinums par
īpašas
kopšanas
nepieciešamību
sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem, var saņemt šādus SBS
pakalpojumus:
1. Īslaicīgas sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža pakalpojums institūcijā
līdz 30 diennaktīm gadā.
2. Aprūpes pakalpojums:
• līdz bērna četru gadu vecumam
(ieskaitot) ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;
• no piecu līdz 17 gadu vecumam
(ieskaitot) ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.
Projekta ietvaros, ņemot vērā
katras personas ar GRT un katra bērna
ar FT un viņa vecāku individuālās
vajadzības, var nodrošināt katram
iespējami
efektīvāko
atbalstu
funkcionālo traucējumu un to radīto
seku novēršanai vai mazināšanai,
un veicinātu vienlīdzīgu iespēju
izmantošanu.
Vairāk par DI projektu var lasīt
Latgales reģiona plānošanas mājas
lapā:
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_
projekti/di/#.XQKVro_HOUk.
Lai pašvaldība varētu organizēt
izvēlēto
pakalpojumu
sniegšanu,
aicinām DI projektā izvērtētās personas
ar GRT un bērnu ar FT likumiskos
pārstāvjus vai audžuģimenes doties
uz Balvu novada pašvaldības Sociālo
dienestu, lai aktualizētu vajadzības
pēc
nepieciešamajiem
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem, kas
ir paredzēti individuālajos atbalsta
plānos, izrunātu ar sociālajiem
darbiniekiem
pakalpojumu
saņemšanas iespējas, vienotos par
pakalpojumu
saņemšanas
laiku,
kā arī iesniegtu iesniegumu un
citus
dokumentus
pakalpojumu
piešķiršanai.
Sīkāku informāciju var iegūt,
vēršoties Balvu novada pašvaldības
Sociālajā dienestā personīgi vai zvanot
pa tālr. 64521189, 26194104 (sociālā
darbiniece Indra Breidaka), 27884946
(projektu vadītāja Vija Vārtukapteine).

2018.gadā tika noslēgti kopā
četri būvdarbu līgumi ERAF finansētā
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014 „Balvu
novada vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana” ietvaros.
Saskaņā ar ieplānoto, 2019.gada
17.maijā visi pārbūves darbi tika pilnībā
pabeigti. Divu skolu sporta laukumus
nodeva ekspluatācijā jau 2018.gadā,
būvdarbus Balvu pamatskolā pabeidza
šā gada februārī, bet darbi Balvu Valsts
ģimnāzijā (BVĢ), kā lielākajā objektā,
notika visilgāk – līdz 17.maijam. BVĢ
pārbūves rezultātā ir izremontētas visas
mācību klases, 6 gaiteņi un 4 sanitārie
mezgli, veikta ventilācijas sistēmas
izbūve, elektrotīklu rekonstrukcija
un ergonomiska un pietiekama
apgaismojuma klašu telpās, gaiteņos
un sanitārajos mezglos izveide. Tāpat
ir izveidots arī Reģionālais metodiskais
centrs, pārbūvēta mācību iestādes
sporta zāles grīda un apgaismojums.
Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem,
visus
minētos
būvdarbus
veica
būvuzņēmums
PS
“RRCI”,
būvuzraudzību - SIA „Sistēmeksperts”.
Projekta mērķis ir sekmēt plānoto
kompetenču pieejā balstītā vispārējās
izglītības satura pakāpenisku ieviešanu
Balvu pamatskolā un Balvu Valsts
ģimnāzijā,
veicot
mācību
klašu,
gaiteņu, sanitāro mezglu remontu,
sporta infrastruktūras atjaunošanu,
jaunu informācijas tehnoloģiju (IT)
iegādi un pielietošanu mācību procesā,

kā arī mācību procesam nepieciešamo
ergonomisko mēbeļu iegādi.
Šajā projektā būtiskākās aktivitātes
ir:
1. Balvu pamatskolas sporta laukuma
pārbūve, veicot skrejceliņu seguma
nomaiņu un sporta aktivitāšu bruģa
laukuma izbūvi;
2. Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve, veicot skrejceliņu,
basketbola un volejbola laukumu
seguma nomaiņu un sporta laukuma aprīkojuma iegādi;
3. Telpu remonts un ventilācijas
sistēmas
pārbūve
Balvu
pamatskolā, tai skaitā jauna dabas
zinību kabineta izveide;
4. Telpu
remonts
un
iekšējo
inženiertīklu pārbūve Balvu Valsts
ģimnāzijā, tai skaitā ventilācijas
sistēmas
izbūve
ģimnāzijas
internāta virtuvei;
5. Ergonomisku mēbeļu un jaunu
IT
iegāde
mācību
procesa
nodrošināšanai Balvu pamatskolā
un Balvu Valsts ģimnāzijā.
Projektam
apstiprinātās
attiecināmās izmaksas ir 2628811.77
euro, tanī skaitā ERAF finansējums –
85 %, un Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 10,5 %, kā arī Valsts
budžeta dotācija 4,5 %. Par iegūto
ERAF finansējumu tiek veikti pārbūves
darbi un inventāra, aprīkojuma un IT
iegāde Balvu Valsts ģimnāzijā un Balvu
pamatskolā.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 27.jūnija
lēmumu (sēdes prot. Nr.10, 6.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 27.jūnija

Balvos

Nr.13/2019

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2011.GADA 15.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 6/2011 „PAR BALVU NOVADA UN
BALVU PILSĒTAS SIMBOLIKU”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu

Izdarīt Balvu novada domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par
Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” šādus grozījumus:
1. aizstāt saistošo noteikumu tekstā terminu „moto” ar terminu „sauklis” attiecīgā
locījumā;
2. aizstāt saistošo noteikumu nodaļu numerācijas arābu ciparus ar romiešu cipariem, liekot
aiz tiem punktu;
3. izteikt 1.2.punktu šādā redakcijā:
„1.2. Balvu novada simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir ģerbonis,
karogs, logo un sauklis. Balvu pilsētas simbolika, kuras lietošanas kārtību regulē šie
noteikumi, ir ģerbonis, karogs un logo.”;
4. izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā:
„1.3. Balvu novada un Balvu pilsētas ģerboņus, karogus, logo un saukli, to attēlus vai
elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas
atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un
ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai ar Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes (turpmāk tekstā – Pilnvarotā institūcija) atļauju, izņemot
gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i.
personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī
informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā
izmantota simbolika.”;
5. izteikt II.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

Vija Vārtukapteine

6.

„II. Balvu pilsētas un Balvu novada ģerboņa apraksts”;
6. izteikt II.nodaļu „Balvu pilsētas un Balvu novada ģerboņa apraksts” šādā redakcijā:
„2.1. Balvu pilsētas ģerbonī attēlota sarkanā laukā uz labo pusi pagriezta melna vilka
galva (Pielikums Nr.3).
2.2. Balvu novada ģerbonī attēlota sarkanā laukā melna vilka galva; pēdā – sudraba
uzlecoša saule ar 10 lauzītiem stariem. (Pielikums Nr.1).”;
7. svītrot VI.nodaļu „VI. Balvu pilsētas ģerboņa apraksts”;
8. izteikt X.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„X. Balvu pilsētas un Balvu novada logo apraksts”;
9. papildināt 10.2.punktu pirms vārda „logo” ar vārdiem „Balvu pilsētas”;
10. papildināt X.nodaļu „Balvu pilsētas un Balvu novada logo apraksts” ar 10.3. un 10.4.
punktiem šādā redakcijā:
„10.3. Balvu novada logo ir apvienoti četri simboli (Pielikums Nr.6) – stilizēta strūklaka
„Ūdensroze”, burta „B” veidols, stilizēta sakta un atrašanās vietas simbols.
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6. izteikt II.nodaļu „Balvu pilsētas un Balvu novada ģerboņa apraksts” šādā redakcijā:
„2.1. Balvu pilsētas ģerbonī attēlota sarkanā laukā uz labo pusi pagriezta melna vilka
galva (Pielikums Nr.3).
2.2. Balvu novada ģerbonī attēlota sarkanā laukā melna vilka galva; pēdā – sudraba
uzlecoša saule ar 10 lauzītiem stariem. (Pielikums Nr.1).”;
7. svītrot VI.nodaļu „VI. Balvu pilsētas ģerboņa apraksts”;
8. izteikt X.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„X. Balvu pilsētas un Balvu novada logo apraksts”;
9. papildināt 10.2.punktu pirms vārda „logo” ar vārdiem „Balvu pilsētas”;
10. papildināt X.nodaļu „Balvu pilsētas un Balvu novada logo apraksts” ar 10.3. un 10.4.
punktiem šādā redakcijā:
„10.3. Balvu novada logo ir apvienoti četri simboli (Pielikums Nr.6) – stilizēta strūklaka
„Ūdensroze”, burta „B” veidols, stilizēta sakta un atrašanās vietas simbols.
10.4. Balvu novada logo saglabātas ģerboņa krāsas un papildinātas ar trīs pelēkā
nokrāsām.”;
11. izteikt XI.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„XI. Balvu pilsētas un Balvu novada logo lietošana”;
12. izteikt XI.nodaļu „Balvu pilsētas un Balvu novada logo lietošana” šādā redakcijā:
„11.1. Balvu novada pašvaldībai ir ekskluzīvās tiesības lietot Balvu pilsētas un Balvu
novada logo iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, reprezentācijas
materiālos, laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” un citos gadījumos.
11.2. Lietojot Balvu pilsētas un Balvu novada logo, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi
proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam logo paraugam.
11.3. Pilnvarotā institūcija izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju
piešķiršanu lietot Balvu pilsētas un Balvu novada logo attēlu dažādu svinīgu pasākumu,
sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai
publisko pasākumu norises vietās.
11.4. Balvu pilsētas un Balvu novada logo lietojams gan viens pats (Pielikums Nr.6),
gan kopā ar saukli (Pielikums Nr.7).”;
13. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. papildināt noteikumus ar XI.1 un XI.2 nodaļu šādā redakcijā:

Balvos

“Balvu NovadaRAKSTS
Ziņas”, 2019.gada 10.jūlijs
PASKAIDROJUMA

par Balvu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.13/2019 „Grozījumi
Balvu novada domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par Balvu
novada un Balvu pilsētas simboliku”” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav.
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„ XI.1 Balvu novada saukļa apraksts
11.11. Balvu novada sauklis ir „Balvu novads – novads ar vērtībām”.
11.12. Sauklis reprezentē Balvu novada plašās vērtības – Balvu un Pērkonu ezerus,
novada dabu, novada iedzīvotājus, novada kultūras un sakrālo mantojumu, novada
simboliku.

LATVIJAS REPUBLIKA
Domes priekšsēdētājs
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

A.Pušpurs
APSTIPRINĀTI

Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501, tālrunis
+ 371 64522453
ar Balvu
novada Domes
fakss + 371 64522453, e – pasts: dome@balvi.lv
2019.gada 27.jūnija

XI.2 Balvu novada saukļa lietošana
11.21. Balvu novada pašvaldībai ir ekskluzīvās tiesības lietot Balvu novada saukli
iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, reprezentācijas materiālos, laikrakstā
„Balvu Novada Ziņas” un citos gadījumos.
11.22. Lietojot saukli, tam precīzi jāatbilst apstiprinātajam saukļa paraugam.
11.43. Pilnvarotā institūcija izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par atļauju
piešķiršanu lietot Balvu novada saukli dažādu svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu
gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai publisko pasākumu
norises vietās.””;
14. izteikt 12.1. punktu šādā redakcijā:
„12.1. Par šo noteikumu 1.8., 1.9., 5.3., 5.4., 7.2., 9.3., 9.4., 11.2. un 11.22. punktā
noteikto prasību neievērošanu noteikts 2administratīvais sods – brīdinājums vai naudas
sods līdz 75,00 euro.”;
15. papildināt noteikumus ar pielikumu Nr.6 un pielikumu Nr.7 šādā redakcijā:

lēmumu (sēdes prot. Nr.10, 56.§)
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 27.jūnija
Balvos
lēmumu (sēdes prot. Nr.10, 56.§)
Nr.15/2019

2019.gada 27.jūnija

SAISTOŠIE
GROZĪJUMS 2009.GADA
1.JŪLIJA NOTEIKUMI
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
Balvos
„BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS” Nr.15/2019
2019.gada 27.jūnija
Izdoti pamatojoties uz likuma

GROZĪJUMS 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS
NR.1
„Par pašvaldībām"
21.panta pirmās
daļas
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
„Balvuuznovada
IzdotiNr.1
pamatojoties
likuma
„Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:
1.punktu un 24.pantu
aizstāt 11.8 apakšpunktā skaitli „7” ar skaitli „5”.

„Pielikums Nr.6

Balvu novada logo

Norādāmā informācija
Ņemot vērā 2018.gadā izsludinātā konkursa „Par Balvu novada logo
un moto izstrādi” rezultātus, saistošajos noteikumos tiek iekļauti
Balvu novada logo un moto.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunām nodaļām par Balvu
novada logo un moto aprakstu un to lietošanu, kā arī paredzēta
atbildība par logo un moto nepareizu lietošanu.

Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:
aizstāt 11.8 apakšpunktā skaitli „7” ar skaitli „5”.

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

PIELIKUMS
A.Pušpurs
Balvu novada Domes
2019.gada 27.jūnija
lēmumam (sēdes prot. Nr.10, 56.§)

Domes priekšsēdētājs

Balvu novada logo un moto

Pielikums Nr.7
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Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada Domes 2019. gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.15/2019 „Grozījums
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums””
projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Īss projekts satura
izklāsts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

“.
Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

3

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Konsultācijas ar
privātpersonām

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 27.jūnija
lēmumam (sēdes prot. Nr.10, 6.§)

Norādāmā informācija
Noteikumi groza Balvu novada pašvaldības nolikumu. Grozījumos ir
paredzēts samazināt Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu skaitu no 7
uz 5.
Grozījumi tiek veikti lai samazinātu varbūtību, ka komisija nevar notikt
kvoruma trūkuma dēļ. Likumdošana paredz minimālo komisijas locekļu
skaitu – 5 personas. Lai komisija būtu lemttiesīga ir nepieciešama 2/3
komisijas locekļu piedalīšanās sēdē.
Nedaudz samazinās budžeta izdevumi.
Nav
Nav
Nav
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Balvos

Domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.13/2019 „Grozījumi
Balvu novada domes 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par Balvu
novada un Balvu pilsētas simboliku”” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ņemot vērā 2018.gadā izsludinātā konkursa „Par Balvu novada logo
un moto izstrādi” rezultātus, saistošajos noteikumos tiek iekļauti
Balvu novada logo un moto.

7.

A.Pušpurs

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 10.jūlijs

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
11.jūlijā
plkst.12:00
Latvijas
Nacionālā kultūras centra praktiskais
seminārs “Cimdu adīšanas tradīcijas
Latgalē” Balvu Novada muzejā.
12.jūlijā plkst.22:00 Brīvdabas
kino. Filma “Ko vēlas Dievs?” pie Balvu
Sakrālās kultūras centra. Maksa –
ziedojums. Andrea ir pazīstams sirds
ķirurgs, skarbs un paštaisns. Attiecības
ar dēlu, meitu un sievu ir paviršas un
vēsas, jo, neskatoties uz materiālo
labklājību, šajā ģimenē trūkst patiesas
ieinteresētības vienam par otru.
Ģimenes dzīve mainās brīdī, kad Andrea
dēls izlemj kļūt par priesteri — sākas
smieklīgu, sirsnīgu un neiedomājamu
notikumu ķēde, kas uz visiem laikiem
izmainīs šīs ģimenes dzīvi.
13.jūlijā plkst.10:00 Disku golfa
posms Balvos - Disku golfa svētki
mazajos disku golfa laukumos
Latvijā! Sacensības notiek grupu
sadalījumā: vīrieši, kas māk spēlēt;
vīrieši, kuri mācās spēlēt; sievietes,
kuras māk spēlēt; sievietes, kuras
mācās; jaunieši (līdz 15 g.v.). Dalības
maksa EUR 10,00. Tiks spēlēti 2 apļi,
būs dažādi konkursi, izlozēs lielākas
un mazākas dāvanas dalībniekiem
neatkarīgi no rezultātiem. Finālā
tiks sadalīti 600 EUR naudas balvās
starp 1.-5.vietu 4 spēlētāju grupās!
Reģistrācija no plkst.10:00, starts
pirmajam aplim 11:00, tālāk jau viss
atkarīgs no dalībnieku skaita!
25.un
30.jūlijā
plkst.18:00
Balvu novada pludmales volejbola
čempionāta 2019 posmi laukumos
pie Balvu ezera.

BALVU PAGASTĀ
27.jūlijā
plkst.16:00
Aktīvās
atpūtas
pēcpusdiena
un
sadziedāšanās pie ugunskura Balvu
pagastā
Naudaskalna
ezermalā.
“Sportosim, atpūtīsimies aktīvi! “
Aicinām bērnus, pieaugušos, ģimenes
ar draugiem, radiem, paziņam, lai
aktīvi atpūstos - supojot, nūjojot,
gleznojot,
piedaloties
dažādās
sportiskās aktivitātēs. Vai esi viens,
vai kopā ar ģimeni, vai draugiem nāc, brauc, esi kopā ar visiem!
Plkst. 20:00 Turpināsim svētkus
ar sadziedāšanos pie ugunskura “Lai
mana balstiņa skanēja tālu... “
Atcerēsimies, celsim godā senās,
mīļās, piemirstās dziesmas un tautas
muzikantu pavadījumā uzdziedāsim.
Aicināts ikviens uz sadziedāšanās
vakaru, gan kā dziedātājs, gan kā
klausītājs, gan kā muzikants!
Svētku norises gaitā baudīsim
tradicionālo svētku virumu, kā arī
ņemsim līdzi groziņā, ko baudīt
vakara gaitā.

BĒRZPILS PAGASTĀ
28.jūnijā
plkst.11:00
Svētās
Annas Romas katoļu draudzes
svētki Bēržu sv.Annas baznīcā. Svētā
Mise un procesija, svētku koncerts,

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

noslēgumā svētku mielasts baznīcas
dārzā.

TILŽAS PAGASTĀ
12.jūlijā plkst. 19:30 Kino vakars
- filma “Blakus” Tilžas kultūras namā.
Biļetes cena EUR 2.50. “Blakus” ir
Latvijas ceļa filma, kas kinoteātros
nonāca 2019. gada 1. martā. Filmas
režisore ir Alise Zariņa, kurai šī ir debija
kino. Filmas galvenie varoņi ir Kaspars
un Luīze, kuri satiekas, braucot uz
Jāņiem. Kaspars cenšas aizbēgt no
neizdevušās un brūkošas laulības,
bet Luīze — no bezjēdzības sajūtas
un traucējošiem kaimiņiem. Luīze un
Kaspars ir ļoti līdzīgi gan pašreizējo
emociju, gan nākotnes plānu ziņā.
Iespējams, tieši tāpēc abu brauciens
izvēršas neparedzamā, trīs gadus ilgā
ceļojumā.
27.jūlijā jau no plkst.6:00 sāksies
Tilžas pagasta svētku “Viens dienas
notikums Tilžas upes labajā krastā”
programma.
Sīkāka
informācija
sekos!
Plkst.18:00
Laikmetīgās
kopienas
teātra
iestudējuma
“Breinuma līpa” pirmizrāde. Izrādes
sākums pie Tilžas katoļu baznīcas,
Raiņa iela 23A, Tilža. Ieeja izrādē ar
bezmaksas ieejas kartēm (kartes var
pieteikt un izņemt pie Tilžas kultūras
nama vadītājas, T:27870251 vai
aizpildot anketu ej.uz/Breinumalipa).

VECTILŽAS PAGASTĀ
13.jūlijā plkst.20:00 Pilngadības
svētku pasākums “Es prieku paņemšu
kā burvju pavedienu” Vectilžas Sporta
un atpūtas centrā.
13.jūlijā plkst.22:00 Balle kopā
ar duetu “Ak vai!” Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Ieeja EUR 1,50.
26.jūlijā
Annas
diena
jeb
Saimnieču tikšanās Vectilžas Sporta
un atpūtas centrā.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA DARBĀ
MEDICĪNAS DARBINIEKUS!
• Ilgstošās sociālās aprūpes iestādē “Pansionāts “Balvi”” piedāvājam darbu
sertificētam ārsta palīgam (pilnu darba slodzi) un medicīnas māsai (0.5 darba slodzi).
• Krišjāņu feldšeru-vecmāšu punktā piedāvājam darbu sertificētam ārsta
palīgam (0.5 darba slodzi). Iespējams apvienot ar darbu “Pansionātā “Balvi””. Pašvaldība var nodrošināt ceļa izdevumu kompensēšanu.

VĪKSNAS PAGASTĀ
13.jūlijā plkst.12:00 Bērnības
svētki 2014. gadā dzimušiem bērniem
Vīksnas tautas namā. Pieteikšanās un
sīkāka informācija, zvanot pa tālruni
20284144 (Ligitai) līdz 10. jūlijam!
13.jūlijā
plkst.15:00
Vīksnas
pagasta sporta spēles Vīksnas skolas
stadionā. Individuālās un komandu
sacensības. Noslēgumā garda zupa.
13.jūlijā plkst.22:00 Balle kopā ar
Ģirtu Ripu Vīksnas tautas namā. Ieeja
EUR 3,00.
31.jūlijā plkst.12:00 Kupravas
Svētā Ignācija no Lojolas Romas
katoļu baznīcā notiks Svētā Mise par
Latviju, tautu, laukiem, darba rokām,
pūliņiem, klātesošiem, lai stiprinātu
mūs visus garīgajā dzīvē un ikdienā.
Akcijas “100 karogi Latgalei” ietvaros
pēc Svētās Mises svinīgi tiks pacelts
karogs, ko iesvētījis Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps J.Bulis. Visi
laipni aicināti!

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Sīkāka informācija: par darbu pansionātā – 26586237; Krišjāņos - 29146294.

IZMAIŅAS AS “NORDEKA” APKALPOTAJOS
REISOS AUTOBUSU MARŠRUTOS
Sākot ar 2019.gada 1.jūliju tiks noteiktas izmaiņas AS “Nordeka” apkalpotajos
reisos autobusu maršrutos:
• Nr.7632 Rēzekne – Balvi – Gulbene
plkst.6.05 (līdz šim plkst.5.45) no Gulbenes AO, pienāks Rēzeknes AO
plkst.8.25 (līdz šim plkst.8.30);
plkst.13.10 (līdz šim plkst.13.00) no Rēzeknes AO, pienāks Gulbenes AO
plkst.15.30 (līdz šim plkst.15.50);
• Nr.7668 Alūksne – Balvi – Rēzekne
plkst.6.40 no Alūksnes AO, pienāks Rēzeknes AO plkst.9.22 (līdz šim
plkst.9.40);
plkst.14.25 (līdz šim plkst.14.10) no Rēzeknes AO, pienāk Alūksnes AO
plkst.17.10.
Attiecīgi mainīsies autobusu pienākšanas/atiešanas laiki pārējās pieturās.
Aicinām pasažierus pirms brauciena pārliecināties par autobusu kustības
laikiem http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi (skatīt konkrētu
datumu)!

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Iluta Mežule
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E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
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