2019.gada 14.marts

5. (206.) numurs

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

SIA “BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” SVINĪGI
ATKLĀTA OTRĀ OPERĀCIJU ZĀLE
28.februārī

svinīgi

tika

Balvu vides objekts “Gaiss”
atzinīgi novērtēts konkursā

atklāta

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” otrā operāciju zāle. Sarkano
lenti pārgrieza SIA “Balvu un Gulbenes

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

slimnīcu apvienība” jaunais ķirurģijas
nodaļas vadītājs, ķirurgs Andis Plīkšs,
izpilddirektore Marika Jermaševica un
galvenā ārste Sarmīte Andrukele.
Tagad
pilnībā

operāciju

bloks

būs

kopā

divas

funkcionējošs,

operāciju zāles, no kurām viena tiek
profilēta

neatliekamās

palīdzības

sniegšanai

plānveida

operācijām,

ķirurģiskās
un

otra

nodrošinot

augstu pacientu drošības standartu
ievērošanu. Jaunā operāciju zāle ir
aprīkota ar jaunām un modernām
iekārtām

anesteziologiem

un

anestēzistēm, mūsdienīgu operāciju

Ķirurģijas nodaļas vadītājs, ķirurgs A.Plīkšs klātesošos iepazīstina ar operāciju zāles
aprīkojumu

galdu un multifunkcionālu lampu, kā arī

ļoti svarīgs brīdis, ka varam atļauties,

prieku, ka tādā jomā kā medicīna,

laparoskopu un elektrokoagulatoru.

varam

gan Balvu, gan arī apkārtējie novadi

Ķirurģijas nodaļas vadītājs, ķirurgs
A.Plīkšs,

esam

attīstās.

ka

atverot otru operāciju zāli. Svarīgi ir
tas, ka mēs jūtamies stipri, jo mums

attīstības

nokomplektēts, un varēs strādāt ar

ir spēcīga komanda, ārsti, kas ir mūsu

speciālistus, un tas dod pārliecību, ka

pilnu jaunu. Šī operāciju zāle ir akūtā

prieks un lepnums!”

ar veselības sistēmu šeit viss ir un būs

zāles

informēja,

un

pilnībā

operāciju

klātesošos

uzdrošināties

pārliecināti, ka speram pareizos soļus,

bloks

ir

„Gan šis, gan nākamie slimnīcas
posmi

piesaista

jaunus

zāle, kur tiks likts uzsvars uz akūto

Savukārt, SIA “Balvu un Gulbenes

kārtībā. Visam slimnīcas kolektīvam

ķirurģiju, šeit strādās gan Balvu ķirurgi,

slimnīcu apvienība” valdes locekle

novēlu, lai darbs rada gandarījumu,

gan dežūrķirurgi, kā arī tie ķirurgi,

Alīda Vāne izteica prieku, ka jau divus

jo tad būs gandarīts un apmierināts

kuri

mēnešus viņu pulkā ir jauns reģiona

iedzīvotājs!”, tā A.Pušpurs.

atbrauks

palīgā,

piemēram,

neiroķirurgs.

(Gulbenes un Balvu) ķirurģijas nodaļas

Operāciju

zāles

aprīkojuma

„Ir patīkami strādāt operāciju zālē

vadītājs, kurš nes atbildību par visu

iegāde veikta projekta “Stacionārās

ar jaunu un modernu aprīkojumu.

ķirurģiju, kas notiek reģionā. „Ir ļoti

un ambulatorās veselības aprūpes

Šī zāle būs arī kā labs motivācijas

liels prieks, ka viņš to ir uzņēmies, jo

infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu

moments jaunajiem rezidentiem, lai

ķirurģiskā palīdzība iedzīvotājiem ir ļoti

un

strādātu šeit,” tā A.Pīkšs.

nepieciešama, gan ambulatora, gan

uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes

Gulbenes

slimnīcu

apvienība”,

Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
Rīgā 7.martā, klātesot valsts un
pašvaldību pārstāvjiem, uzņēmumu
vadītājiem, arhitektiem, nekustamo
īpašumu attīstītājiem, diplomātiem
norisinājās
konkursa
“Latvijas
būvniecības gada balva 2018” gala
ceremonija. Tas ir lielākais būvju
izvērtēšanas
konkurss
Latvijā,
kuram šoreiz tika iesniegti kopskaitā
143 pieteikumi desmit nominācijās,
tai skaitā arī vides objekts “Gaiss”
Balvos.
Lai arī Balvu vides objekts savā
nominācijā
“Publiskā
ārtelpa”
neieguva galveno balvu, tas tomēr
ir starp tiem objektiem, kurus ar
atzinību izcēlusi žūrija.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” informē
2018.gadā slimnīcā darbu ir
uzsākuši pieci jaunie ārsti rezidenti
- 2 ģimenes ārsti, 2 internisti un 1
ķirurgs. Kopā apvienībā strādā 11
rezidenti.
Sakarā ar ārsta pneimonologa
došanos pensijā aizvadītā gada
rudenī, ir slēgts plaušu slimību
kabinets
Balvos.
Reģistrēto
pacientu uzraudzību, sadarbībā ar
ģimenes ārstiem, turpmāk veiks
pneimonologs Jūlija Landsmane.
Speciālists pieejams katru dienu
Gulbenē, Upes ielā 1.Telefons
64471061.

Marģers Zeitmanis, SIA “Balvu un

stacionāra, gan plānveida. Ļoti ceram,

pakalpojumu pieejamību” ( projekta

Operāciju zāles aprīkojuma iegāde

Gulbenes slimnīcu apvienība” valdes

ka jaunā operāciju zāle ar aprīkojumu

numurs

priekšsēdētājs, uzrunājot klātesošos,

nesīs atveseļošanos visiem reģiona

2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu

izmaksājusi 167820, 95 EUR, t.sk.,

teica:

pacientiem!”, tā A.Vāne.

un

Gulbenes

un

Centrālā

„Kopš

2013.gada,

kad

tika

atklāta atjaunotā slimnīca, pagājis

Arī

Balvu

novada

pašvaldības

9.3.2.0/18/I/014)
slimnīcu
finanšu

ietvaros.
apvienība”

un

līgumu

ERAF finansējums 142647, 81 EUR,
Valsts finansējums 15103, 89 EUR un

zināms periods diskusijās, kolēģu un

domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,

aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu

slimnīcu apvienības līdzfinansējums

pareizākā modeļa meklējumos. Šis ir

atklājot jauno operāciju zāli, izteica

par ERAF finansējuma piešķiršanu.

10069, 25 EUR.

DISKUTĒ PAR TILŽAS SKOLU NĀKOTNI
Tilžas

izglītības

iestāžu

vairākkārt

pagājušajā

nedēļā,

iestādes,

ir

apmeklējusi

diskutējusi,

minētās

vērtējusi

un

kad domes deputāti apskatīja skolu

analizējusi skaitļus, uzklausījusi skolu

telpas un tikās ar iestāžu vadītājiem,

darbiniekus.

11.martā

tika

rīkota

sanāksme,

lai kopīgi ar skolu direktoriem un
pašvaldības speciālistiem runātu jau
par konkrētiem skolu reorganizācijas
risinājumiem.
Lai līdz šī gada marta beigām
pieņemtu pareizāko lēmumu par Tilžas
internātpamatskolas,
vidusskolas,

kā

Vectilžas

arī

Tilžas

pirmsskolas

Kā zināms, saskaņā ar Izglītības
likumu

jaunu

internātskolu

dibināšana no 2018. gada 1. janvāra
nav

atļauta.

Internātskolas,

kas

nodibinātas līdz minētajam datumam,
valsts līdzfinansēja līdz 2018. gada
31.

decembrim.

janvāra

No

šī

internātskolu

gada

1.

uzturēšanas

grupas un Tilžas pirmsskolas izglītības

izdevumus sedz pašvaldības. Savukārt

iestādes

internātskolu

nākotni,

tika

izveidota

pedagogu

darba

komisija 8 cilvēku sastāvā (deputāti

samaksu no valsts mērķdotācijas segs

un

tikai astoņiem mēnešiem.

pašvaldības

speciālisti),

kura

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Pēc

apmeklējuma

Domes deputāti, iestāžu vadītāji un speciālisti meklē risinājumu skolu reorganizācijai.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 14.marts

LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100
LATGALES PARTIZĀNU PULKA PIRMSĀKUMI - “ZAĻO” PULCIŅU VEIDOŠANĀS
Balvu

apkārtnē

darbība

“zaļo”

Voldemārs

sargājuši

apkārtni

sabēruši maisos, tos sakrāvuši ratos,

un Latviešu leģiona virsnieks, Arvīds

ap mājām, un arī pozīcijās Zeltiņu

vēl pie akas izrāvuši ārā piena kannas,

Kripēns,

mežniecības ierakumos. Bieži nākuši

arī tās paņēmuši līdzi, vēl biezpienu

stacijai,

sarkanie vākt ziņas par partizāniem,

un

“Sevišķi aktīvi Balvu partizāni kļuva

nošāva komisāru, kaujas rezultātā

viņi staigājuši pa nelielām grupām

Vectētiņam

ieguva ieročus un munīciju. Liela

dienas laikā, arī naktīs biedējuši

līdzi, vectētiņš paspējis vēl atdot

nozīme turpmākajai cīņai bija vietējo

cilvēkus, veduši projām lopus, tos

vecmāmiņai maciņu un atvadīties...

iedzīvotāju atbalsts, partizāni saņēma

kāvuši Pokrotā vai Tikaiņos, atņēmuši

Vectētiņu nošāva, vēl ar šautenes

no iedzīvotājiem uzturu, apģērbu, kā

pārtiku iedzīvotājiem. Pokrotā un

durkli iedurts galvā, tā atstājuši, tā

arī brīdinājumus par draudošajām

Tikaiņos saimniecēm no salaupītā

arī viņu atrada. Saulīte rietējusi, kad

briesmām.

nācās gatavot ēdienus, tādēļ tās arī

gani dzirdējuši spalgu šāvienu, vakara

Balvu Novada muzeja krājuma

dzirdējušas viņu sarunas, kur ies sirot.

klusumā to varēja dzirdēt arī Siliņu

rokrakstu kolekcijā glabājās Latgales

Viņas padevušas ziņu saimniekiem,

mājās. Vectētiņu aprakuši turpat pie

Ruta Akmentiņa

partizānu pulka karavīra Aleksandra

kam draud apzagšana. Vienā dienā

mājas, pie lielās priedes, uz kapsētu

Balvu Novada muzeja vecākā

Siliņa atmiņu stāstījums, tēva atmiņu

pa kaimiņu ganu ķēdi ganiņš viens

nevarējuši tikt...”

stāstu pierakstījusi meita Margarita

otram

Grieta Stradiņa (Siliņa). Fragments

aplaupīšana Siliņu mājām, bet šoreiz

Latvijas

no stāstītā par notikumiem Rugāju

arī bijuši plāni nošaut manu tēvu

austrumu

apkārtnē: “1919.gada vasara bijusi

Aleksandru un viņa brāli Voldemāru,

aktivitāte

silta un auglīga, bet daudz no vasaras

jo viņu dēļ it kā nevarot izlauzties

palicis nepamanīts, vienādi granduši

uz Rugājiem. Pievakarē ieradušies

trokšņi,

vakaros

dzirdēt

bruņoti vīri, jautājuši, kur Voldemārs

starp

šāviņus.

Bija

visiem

un Aleksandrs, vectēvs Jēkabs teicis,

Silakroga partizāni apšaudīja atejošās

apkārtējo māju jaunajiem puišiem

ka nav mājās. Tūlīt svešie ķērušies

karaspēka

aizstāvēt savas mājas no laupītājiem

pie darba. Izlauzuši ar durkļa galu

izklīst mežos, nodarot pretiniekam

kopīgi.

galdiņa

zaudējumus

Skaitliski

10.martā

1919.gada

un

grupa

martā.

aktivizējās

pulciņu

neliela

uzbruka

Balvu

varējis

aicinājums

Bet

drīz

nodibinājusies

pedevis

ziņu,

atvilktni,

ka

kur

vectētiņa

aitādas
pavēlējuši

1919.gada

draud

atradušies

kažociņu.
braukt

virzienā,

sāk aut kājas, lai postos no mūsu
zemes

projām,

partizāņi

steidzās

atstāt savas paslēptuves, izejot uz
ceļiem un novērojot kustību pa tiem,
lai meklētu mērķus, pret kuriem laist
darbā savas šautenes”.

partizānu

Balvu

apkārtnē

pieauga.

Maija

beigās

partizāni

uzbruka

sarkanarmiešu

kolonnai

Silakrogu

un

daļas,

Rugāju

Stompakiem.

tās

un

arvien

piespiežot

iegūstot

trofejas.

partizāni

uzbruka

zemes dokumenti, tik grūti pirktās

Arī

zemes apliecinājums, tad no skapjiem

sarkanarmiešu nodaļai pie Rugājiem,

kāda kustība un gaidāmi jauni sirojumi

izvilkuši visu, kas derīgs, pavēlējuši

to

pa

bijuši

vectētiņam Jēkabam jūgt zirgus ratos,

partizānu

pozīcijās. Tā Siliņu abi brāļi Aleksandrs

izgrābuši vēl visu, kas apcirkņos,

pulkvedis, Latvijas Bruņoto spēku

tūlīt

pēc Rīgas krišanas. Jūtot, ka sarkanie

uzbrukumam

saimniecībā, bet, tiklīdz draudējusi
partizāni

rakstīja:

turpinoties

partizānu grupa. Visi strādājuši mājās

mājām,

atmiņās

speciāliste, vēsturniece
maijā,

armijas

10

savās

izklīdinot.

Bijušais

pulka

Latgales

adjutants,

vēlāk

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Kārtējā Balvu novada domes sēdē 28.februārī

darbu uzsāka jauni deputāti - Vilnis Dzenis un Andris
Bačuks.
Sakarā ar to, ka Sandis Puks uz laiku ir nolicis
deputāta mandātu, viņa vietā stājas nākamais
kandidāts no saraksta – Andris Bačuks.
Savukārt

Vilnis

Dzenis

uzsācis

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

IZMAIŅAS DOMES DEPUTĀTU SASTĀVĀ

deputāta

pienākumu pildīšanu sakarā ar to, ka deputāta
mandātu nolicis Andris Kazinovskis.
Minētie deputāti tika ievēlēti arī darbam komitejās
- V. Dzenis strādās Tautsaimniecības komitejā un
Finanšu komitejā, bet A. Bačuks tika ievēlēts Finanšu

Deputāts A.Bačuks.

komitejas sastāvā.

Deputāts V.Dzenis.

DOMES SĒDE
Šī gada 28.februārī notika kārtējā

Tika

apstiprināts

sistēmai”” projektā.

Bērzpils

Balvu novada Domes sēde, kurā

vidusskolas Attīstības plāns 2019. –

piedalījās 14 deputāti – Aigars Pušpurs,

2022.gadam.

Tāpat

tika

Vidzemes

pieņemts

ielā

28A,

Balvos,

un

saistošo

nekustamā īpašuma „Ērkšķi”, Kubulu

noteikumu Nr.6/2019 „Grozījumi Balvu

pagastā, sadalīšanai attiecīgi trīs un

Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons

Par saistošajiem noteikumiem

novada domes 2011.gada 20.janvāra

divās zemes vienībās, nosakot zemes

Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,

Tika lemts izdarīt precizējumus

saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par

vienību adreses un lietošanas mērķus.

Pēteris Kalniņš, Andris Bačuks, Sandra

Balvu

Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans

27.decembra

Baranovs, Aija Mežale, Eva Smirnova,

Nr.20/2018

„Par

Jānis Zakarīts.

kanalizācijas

sistēmu

Kopumā

tika

izskatīts

101

jautājums.

novada

Deputāti apstiprināja Gada balvas

Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN – TEX” sniegto pakalpojumu
cenrādi”” projekts.

decentralizēto
reģistrācijas

un lietošanas kārtību Balvu novadā”

novada

24.janvāra

kas

Nr.2/2019

apbalvojuma

saistošo
„Grozījumi

Deputāti lēma precizēt ēkā ar
Kubulu pagasts, reģistrēto telpu grupu
adreses.

Par zemes ierīcības projekta

Deputāti

plāna

adrešu

apjoms un avots un tml.

īpašumiem

attīstības

ar

sasniedzamie rezultāti, finansējuma

Balvu

pašvaldības

skolas

saskaņā

noteikumu

līdzfinansējuma apmēru nekustamo

novada

daļās,

sarakstu un grafisko pielikumu.
adresi

„Par

Par

Balvu

ietverti aģentūras veicamie pasākumi,

kā

apstiprināšanu

apstiprināt

– TEX” darba plānu 2019.gadam, kurā

apstiprināšanu

Balvu

Tika lemts piešķirt adreses garāžu

2019.gada

saistošajos noteikumos Nr.10/2018

izvērtēšanas

un

reālās

lēma

novada domes 2018.gada 8.marta

pretendentu

piešķiršanu

Sēdē

pretendentu

komisijas darba organizāciju.

adrešu

ēkām, kas tiks veidotas sadalot ēkas

pieteikšanas un izvērtēšanas kārtību,
arī

kārtību,

mērķi,

domes

Par

precizēšanu

Par darba plāna apstiprināšanu
novada pašvaldības aģentūras „SAN

Deputāti lēma izdarīt precizējumus
Balvu

kultūrā „Mūsu lepnums” nolikumu,
piešķiršanas

2018.gada
noteikumu

projektā.

Par nolikuma apstiprināšanu

nosaka

domes
saistošo

īpašumam

apstiprināt

piekritīgajam

Balvu
lēma

zemju

inženieri”

SIA

„Lauku

ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas

ierīcības projektu nekustamā īpašuma

zemes

mājas”,

nosaukuma

nekustamajiem

īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
2.

Par

„Ceriņu

Tutinava,

piešķiršanu

novada

pašvaldībai
nekustamajam

īpašumam

tika

nosaukumu

„Mākonīši”

lemts

piešķirt
un

nodot

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 14.marts
atsavināšanai nekustamo īpašumu
„Mākonīši”, Kubulu pagastā, kas sastāv
no vienas zemes vienības 5,5423 ha
platībā. Tiks veiktas nepieciešamās
darbības
nekustamā
īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu
novada pašvaldības vārda.
Par zemes un telpu nomu
Domes deputāti lēma par vairāku
zemes nomu un nomas līgumu
pagarināšanu Tilžas, Vīksnas, Krišjāņu,
Balvu, Kubulu, Bērzkalnes pagastos
un Balvu pilsētā.
Tāpat tika lemts atļaut personai
noslēgt zemes apakšnomas līgumu par
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības daļas Vīksnas pagastā
3,9391 ha platībā un zemes vienības
daļas 7,3 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām.
Sēdē
lēma
nodot
nomā
nedzīvojamo telpu – garāžu Liepu
ielā 1B, Balvos, 48,68 m2 platībā,
nodot nomā nedzīvojamās telpas
– pagrabu Bērzpils ielā 2A, Balvos,
95,3 m2 kopplatībā un nodot nomā
nedzīvojamās telpas – Vidzemes ielā
2B, Balvos, 53,3 m2 kopplatībā.
Tika apstiprināti nedzīvojamās
telpas – garāžas Liepu ielā 1B,
Balvos, 30,6 m2 platībā nomas
tiesību izsoles rezultāti, nosakot par
uzvarētāju personu, ar kuru tiks slēgts
nedzīvojamās telpas nomas līgums uz
10 gadiem. Nomas maksa 0,56/m2 EUR
bez PVN mēnesī par 1 m2.
Tika apstiprināti nedzīvojamās
telpas – garāžas Nr.20 Ezera ielā
37B, Balvos, 18,30 m2 platībā nomas
tiesību izsoles rezultāti, nosakot par
uzvarētāju personu, ar kuru tiks slēgts
nomas līgums uz 5 gadiem. Nomas
maksa 0,76/m2 EUR bez PVN mēnesī
par 1 m2.
Sēdē
lēma
apstiprināt
nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9
Ezera ielā 37B, Balvos, 18,40 m2 platībā
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot par uzvarētāju personu, ar
kuru tiks slēgts nedzīvojamo telpu
nomas līgums uz 5 gadiem. Nomas
maksa 0,96/m2 EUR bez PVN mēnesī
par 1m2.
Tāpat
tika
apstiprināti
nedzīvojamās telpas – Vidzemes ielā
2B, Balvos, 14,10 m2 platībā nomas
tiesību izsoles rezultāti, nosakot par
uzvarētāju personu, ar kuru tiks slēgts
nedzīvojamās telpas nomas līgums uz
5 gadiem. Nomas maksa 1,54/m2 EUR
bez PVN mēnesī par 1 m2.
Par nekustamā īpašuma sadali
Tika lemts par nekustamā īpašuma
„Aizezeri” Kubulu pagastā, nekustamā
īpašuma „Jaunupenieki” Tilžas pagastā,
par nekustamā īpašuma „Vizbules”
Bērzkalnes pagastā un par nekustamā
īpašuma „Birznieki” Bērzpils pagastā
sadali.
Par platības precizēšanu un
konfigurācijas
maiņu
zemes
vienībai
Sēdē lēma precizēt platību Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai 2. Ezermalas līnija 17, Balvos,
no 0,06 ha uz 0,0620 ha un mainīt
konfigurāciju.

Par atļaujas izsniegšanu
Deputāti
lēma
izsniegt
SIA
„Pilsbergs” bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju uz laiku
līdz 2043.gada 27.novembrim smilts
– grants un smilts ieguvei atradnē
„Rubuļeva”, kas atrodas Bērzkalnes
pagastā,
nekustamais
īpašums
„Līdumi”, pēc valsts nodevas – EUR
142,29 samaksas.
Par ceļazīmes noņemšanu
Tika pieņemts lēmums atļaut
noņemt priekšrocības ceļazīmi Nr.206
„Dodiet ceļu” Pilsoņu un Daugavpils
ielu krustojumā, Balvos.

projekta realizācijai tiks nodrošināts
priekšfinansējums
30 000,00 EUR.
Projekta „Bēržu baznīcas žoga,
galveno akmens kāpņu un vārtu
atjaunošana”
atbalsta
gadījumā,
projekta realizācijai tiks nodrošināts
līdzfinansējums
desmit
procentu
apmērā - 2228,46 EUR, Bēržu Svētās
Annas Romas katoļu draudzei.
Projekta kopējās izmaksas ir 22 284,63
EUR.
Projekta „Aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu iegāde
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
novada jauniešiem” atbalsta gadījumā,
biedrībai „Kalmārs” tiks nodrošināts
līdzfinansējums
desmit
procentu
apmērā
(870,00
EUR)
projekta
realizācijai. Projekta kopējās izmaksas
ir 8700,00 EUR.
Tāpat tika nolemts piedalīties
Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā” Valsts atbalsta saņemšanai
zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem, iesniedzot
projektu „Zivju resursu pavairoša
Balvu novada ezeros”. Projekta
atbalsta gadījumā, tiks nodrošināts
līdzfinansējums 1029,11 EUR apmērā
no projekta attiecināmajām izmaksām
6860,70 EUR. Tiks segti arī zivju mazuļu
transportēšanas izdevumi 203,28 EUR.
Projekta „Aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana aktīvās atpūtas ainaviski
tematiskajā parkā Bērzpils pagastā”
atbalsta gadījumā, proejkta realizācijai
tiks nodrošināts līdzfinansējums 10%
apmērā (2177,40 EUR) Bērzpils pagasta
sieviešu
biedrībai
„Dzērvenīte”.
Projekta kopējās izmaksas ir 21 773,95
EUR.
Tika lemts piedalīties ELFLA Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam izsludinātā atklātā
projektu konkursā apakšpasākumā
19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, aktivitātē 19.2.2.„Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”,
iesniedzot
projekta
iesniegumu
„Tautu tērpa aksesuāri Balvu novada
pašdarbniekiem”. Projekta kopējās
izmaksas 12491,21 EUR.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā,
tiks
nodrošināts līdzfinansējums 10%
apmērā (1000,00 EUR), neattiecināmās
izmaksas 1491,21 EUR. Projekta
apstiprināšanas
gadījumā,
tiks
nodrošināts
priekšfinansējums
10491,21 EUR apmērā.
Sēdē lēma piedalīties arī ELFLA
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020.gadam izsludinātā atklātā
projektu konkursā apakšpasākumā
19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, aktivitātē 19.2.2.„Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”,
iesniedzot
projekta
iesniegumu
„Labiekārtota piemiņas un svētku
vieta Tilžas iedzīvotājiem”. Projekta
kopējās izmaksas ir 19978,58 EUR.
Projekta apstiprināšanas gadījumā,

Par attīstības programmu
Sēdē lēma apstiprināt Balvu
novada attīstības programmas 2018.
– 2024.gadam aktualizēto Investīciju
plānu.
Par izdevumu tāmi
Tika apstiprināta Balvu novada
pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu
tāme
pašvaldību
savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2019.
gadā.
Par projektiem
Projekta
„Tautas
tradīciju
saglabāšana” atbalsta gadījumā, tika
lemts nodrošināt līdzfinansējumu
projekta realizācijai desmit procentu
apmērā (233,09 EUR) Vectilžas pagasta
ģimeņu biedrībai „SAIME”. Projekta
kopējās izmaksas ir 2330,93 EUR.
Projekta ietvaros tiks iegādāti mūzikas
instrumenti un tērpi.
Projekta „Tērpu iegāde Balvu
Mūzikas skolas korim” atbalsta
gadījumā, tika nolemts nodrošināt
līdzfinansējumu projekta realizācijai
desmit procentu – 365,00 EUR, apmērā
biedrībai „RUBATO”. Projekta kopējās
izmaksas ir 3650,00 EUR.
Savukārt projekta „Flautu iegāde
Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestrim”
atbalsta gadījumā, biedrībai „RUBATO”
tiks
nodrošināts
līdzfinansējums
projekta realizācijai desmit procentu
apmērā - 239,80 EUR. Projekta kopējās
izmaksas ir 2398,00 EUR.
Sēdē lēma piedalīties Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
2.2.prioritātē
„Kopīgas
darbības
vides aizsardzībai” projektā „Vides
pārvaldības pilnveidošana, īstenojot
kopējus pasākumus RU – LV
pārrobežu reģionos” (Zaļā palete) un
apstiprināt pašvaldības kā projekta
partnera izmaksas 68 000,00 EUR, t.sk.
pārrobežu programmas finansējums
90% - 61 200,00 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 10% - 6800,00 EUR.
Projekta apstiprināšanas gadījumā
3.

tiks

nodrošināts

10%

apmērā

līdzfinansējums

1997,86

priekšfinansējums

EUR

14384,58

un
EUR

apmērā.
Par parāda dzēšanu
Deputāti pieņēma lēmumu dzēst
personas parādu 12,06 EUR par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības „Vālodzes” Kubulu pagastā,
nomu, dzēst personas parādu 8,25
EUR par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības „Augstie
kalni” Kubulu pagastā, nomu, dzēst
personas parādu 8,02 EUR par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Kubulu pagastā nomu. Parādi
dzēsti sakarā ar personu nāvi.
Par funkciju deleģēšanu
Sēdē lēma deleģēt Balvu Novada
muzeja galvenajai krājuma glabātājai
I.Valutei veikt Balvu Novada muzeja
vadītājas pienākumus, kas saistās
ar līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu

sagatavošanu

un

izdošanu,

uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz
K.Tjunīti.
Par automašīnas norakstīšanu
Tika lemts atļaut norakstīt vieglo
automašīnu

WV

Passat

Variant,

valsts reģistrācijas numurs FF3698,
izlaiduma gads 1990, atlikusī bilances
vērtība 0,00 EUR, uzdot Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN – TEX”
direktoram

veikt

noņemšanu

no

automašīnas
uzskaites

Ceļu

satiksmes drošības direkcijā un nodot
to metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā,
un ieņēmumus ieskaitīt „SAN – TEX”
budžetā.
Par

finansējuma

piešķiršanu

un budžeta apstiprināšanu Tilžas
internātpamatskolas uzturēšanai
Sakarā

ar

plānoto

internātpamatskolas

Tilžas

reorganizāciju

un to, ka valsts vairs nefinansē
internātskolu
sēdē

uzturēšanu,

deputāti

novada

lēma

pašvaldības

domes

no

Balvu

2019.gada

pamatbudžeta līdzekļiem, samazinot
pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz
gada beigām 65 127,00 EUR, piešķirt
līdzekļus Tilžas internātpamatskolas
uzturēšanai
gada

periodam

1.februāra

līdz

no

2019.

2019.gada

1.augustam. Tika apstiprināts Tilžas
internātpamatskolas budžets 2019.
gadam 359577,00 EUR apmērā.
Par izmaiņām komitejas sastāvā
Sēdē lēma Balvu novada domes
Finanšu

komitejas

sastāvā

ievēlēt

deputātus Andri Bačuku un Vilni
Dzeni

un

Balvu

novada

domes

Tautsaimniecības un vides komitejas
sastāvā ievēlēt deputātu Vilni Dzeni.
Sīkāk
Domes

ar

Balvu

lēmumiem

www.balvi.lv
Normatīvie

var

sadaļā
akti

novada
iepazīties
Pašvaldība/

un

attīstības

plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu
novada Domes sēdes ir pieejamas arī
audio formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības
plānošanas
audio ieraksti.

dokumenti/Domes

sēžu
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BPVV PĀRSTĀVJI GŪST PIEREDZI
KRĀSLAVĀ

PROJEKTS „BALVU PILSĒTAS
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS III
KĀRTA”

Foto no BPVV arhīva.

Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija
noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par
“Balvu pilsētas ūdenssaimniecības
attīstības III kārtas būvniecību”, SIA „ĢL
Konsultants” turpina ārējo ūdensvada
un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts
paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi
4787 m garumā un jaunu kanalizācijas
tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi
tiks izbūvētas trīs kanalizācijas
sūkņu stacijas Celtnieku, Miera
un Kooperatoru ielās. Tiks radīta
iespēja pieslēgties 111 individuālām
dzīvojamām mājām.
Līguma summa par būvdarbu
izpildi ir 993 256,63 EUR. Ūdensvada
tīklu izbūves darbi sastāda 416 993,49
EUR un kanalizācijas tīklu izbūves
darbi 576 323,14 EUR.
Būvuzraudzību veic SIA „BaltLine
Globe”, bet autoruzraudzību SIA
„Wesemann”.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums
paredz
daļēji
finansēt
tikai
saimnieciskās
kanalizācijas
tīklu
izbūvi t.sk, triju sūkņu staciju izbūvi.
Proporcionāli tiek segti tehniskā
projekta izstrādes, autoruzraudzības
un būvuzraudzības pakalpojumu
izmaksas.
Kohēzijas
fonda
līdzfinansējums sastāda 69,63% no
visiem attiecināmajiem izdevumiem.
Savukārt pašvaldībai jāfinansē
atlikusī
daļa
no
saimnieciskās
kanalizācijas
izbūves
izmaksām,
tehniskā
projekta
izstrādes,
autoruzraudzības un būvuzraudzības
pakalpojumu
izmaksām.
Tāpat
arī visas izmaksas, kas saistītas ar
ūdensvada izbūves izmaksām.
Pašlaik paveiktie ūdensvada tīklu

14.februārī
un

Balvu

Profesionālās

darbnīcas korpusā, izrādīja teorētisko

vidusskolas

un praktisko nodarbību mācību telpas

vispārizglītojošās

direktore Biruta Vizule un direktora

un

vietniece

iegādāto aprīkojumu

profesionālās

izglītības

darbā Inga Kaļva devās pieredzes
apmaiņā uz Krāslavu, Rīgas Valsts
Tehnikuma (RVT) Krāslavas teritoriālo
struktūrvienību.
Tā kā gan Balvu Profesionālā
un

vispārizglītojošā

vidusskola

(BPVV), gan Rīgas Valsts Tehnikuma
Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
ir

iesaistījusies

pārrobežu

sadarbības projektā “Darba tirgus
bez
183

robežām”
ar

projektā

Nr.

profesionālās

programmu

„Šūto

izgatavošanas

LLI-

izglītības

izstrādājumu

tehnoloģijas”

„Kokizstrādājumu

un

izgatavošana”,

demonstrēja

projekta

ietvaros

Ar gandarījumu par iepirktajām
iekārtām

kokapstrādē,

pateicoties

projektam “Darba tirgus bez robežām”,
tika

izrādītas

arī

kokapstrādes

darbnīcas, kas izvietotas atsevišķā
skolas korpusā.
Skolu vadība, apspriežot projekta
aktivitātes un ieguldīto finansējumu,
kas projekta ietvaros abās skolās
saņemts

profesionālo

programmu
un

aprīkojuma

aktivitāšu

viennozīmīgi
sadarbības

izglītības
iegādei

nodrošināšanai,

atzina
projekta

pārrobežu
nozīmīgumu

pieredzes apmaiņa tika organizēta šo

izglītības iestāžu materiālās bāzes

programmu ietvaros. RVT Krāslavas

uzlabošanā un modernizēšanā, kā

teritoriālās struktūrvienības vadītājs

arī pedagogu un izglītības iestāžu

A.Andžāns atzina, ka materiālā bāze

vadības izglītošanā par svarīgākajiem

ievērojami papildināta ar pārrobežu

aspektiem mūsdienu darba tirgus

sadarbības projekta “Darba tirgus

prasībās un profesionālās izglītības

bez robežām” sniegto finansējumu,

aktualitāti mūsdienu darba tirgū.

kas

ļāvis

modernizēt

un

padarīt

daudz kvalitatīvākas un pievilcīgākas
profesionālās izglītības programmas.
RVT

Krāslavas

struktūrvienība,

teritoriālā

tāpat

kā

BPVV,

sadarbojas ar vienu no 5 lielākajiem
šūšanas

uzņēmumiem

Latvijā

SIA

„NEMO”, un daļa nodarbību RVT
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības
profesionālās izglītības programmas
„Šūto

izstrādājumu

tehnoloģijas”

izgatavošanas

audzēkņiem

tiek

organizētas šajā uzņēmumā, tāpēc arī
šī uzņēmuma

apskate tika iekļauta

darba kārtībā.
A.Andžāns,

stāstot,

liels

finansējumus

ietvaros

ieguldīts

remontatslēdznieku

auto

izbūves darbi Zaļajā ielā sastāda
35720,51 EUR, Bērzu un Pļavu ielās
80992,94 EUR, Celtnieku un Ziedu ielās
29092,80 EUR, Miera ielā 14653,18
EUR un Lauku ielā 13008,10 EUR.
Kanalizācijas tīklu izbūves darbi
sastāda - Miera ielā 39174,40 EUR,
Zaļajā

ielā

37875,98

EUR,

Bērzu

un Pļavu ielās 96115,47 EUR, bet
Celtnieku un Ziedu ielās 103702,32
EUR.
Sakarā ar ziemas laika apstākļiem
2018.gada decembrī būvdarbi tika
pārtraukti un tika pieņemts lēmums
par

tehnoloģisko

Būvnieks

pārtraukumu.

sagatavoja

būvdarbu

objektu ielas atbilstoši ceļu satiksmes
un ceļu uzturēšanas drošībai.
2019.gada

pavasarī,

ņemot

vērā laika apstākļus, tiks pieņemts
lēmums par būvdarbu turpināšanu.
Ūdensvada

un

kanalizācijas

tīklu

izbūves darbi turpināsies Celtnieku
un Miera ielās, kā arī tiks uzsākta tīklu
izbūve Kooperatoru un Dārza ielu
posmos. Būvdarbu nobeigumā tiks
veikti grants seguma konstrukcijas un
ceļa seguma virskārtas atjaunošanas
darbi projektā paredzētajos apjomos.
P/A,,SAN-TEX’’
māju

aicina

īpašniekus,

dzīvojamo

kas

plāno

pieslēgties pie pilsētas ūdensvada un
kanalizācijas tīkliem, interesēties par
pieslēgumu izbūves iespējām.
Iveta Logina
P/A “SAN-TEX”
ražošanas plānotāja

Raksts ir sagatavots ar Eiropas
Savienības
raksta

finansiālo

saturu

atbalstu.

pilnībā

Profesionālā

un

atbild

Par
Balvu

vispārizglītojošā

vidusskola, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības

MĀCĪBAS LOPKOPĪBAS SAIMNIECĪBĀM

oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg V – A

Šī gada 20. un 21.martā SIA LLKC

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas

Balvu konsultāciju birojs organizē

2014.-2020.gadam

Mobility)”)

Market

without

meklējiet:

“Emisiju

Borders

pasākumi

www.latlit.lv,

(lopkopība).

www.europa.eu.

projekta

Inga Kaļva

virsbūves

BPVV direktora vietniece

mācību

profesionālās izglītības darbā

Transports uz saimniecībām tiks

samazināšanas

Pēc mācībām tiks izsniegts sertifikāts.

Izmaksu

efektīvie

energoefektivitātes uzlabošanai un

Mācībām obligāta pieteikšanās
(vietu skaits ierobežots)! Pieteikties
pie Tamāras Lielbārdes 29100902;
tamara.lielbarde@llkc.lv.

SEG samazināšanai uz produkcijas
vienību”.
LLKC

Balvu

konsultāciju birojs, Brīvības iela 46a,
Balvi, LV-4501 (plkst. 10:00).
Z/S

“Vītoliņi”,

Kauguru pagasts, Beverīnas novads,
LV - 4224, Z/S “Dzintari”, Bērzaines
pagasts, Kocēnu novads, LV-4208,
4.

*Mācības
LAP

Mācību norises vieta:

21.03.2019.

pagasts,

lauksaimniecībā

ierobežojošie pasākumi ražošanas

20.03.2019.

Rencēnu

nodrošināts. Lektori: LLKC speciālisti.

siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG)

cik

“Mareņi”,

Burtnieku novads, LV – 4232.

mācības lopkopības saimniecībām

projekta „Darba tirgus bez robežām”
(“Labour

Z/S

tiek

investīciju

nodrošinātas

pasākuma

2014.-

2020. gadam “Zināšanu pārneses
un

informācijas

apakšpasākuma
izglītības

un

pasākumi”
“Profesionālās

prasmju

apguves

pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr.
LAD131118/P44.
*Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests.
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IESPĒJA SAŅEMT KUPONUS
PELDBASEINA BEZMAKSAS
APMEKLĒJUMAM BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM
VAJADZĪBĀM
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros Balvu
novada pašvaldība informē par
iespēju saņemt kuponus Balvu sporta
skolas peldbaseina un sāls istabas
apmeklējumam BEZ MAKSAS bērniem
ar īpašām vajadzībām.
Kuponus par apmeklējumu var
saņemt:
• Balvu novada pašvaldības Sociālajā
dienestā, Sociālo pakalpojumu
nodaļā (Raiņa ielā 52, Balvos) pie

SAŅEMTS ATBALSTS PROJEKTAM „20.
KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS BALVOS”
Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas
un dejas mākslas nozares 1.projektu
konkursā ar 1500,- EUR finansējumu
atbalstīts Balvu Kultūras un atpūtas
centra mākslinieciskās vadītājas Ilgas
Oplucānes sagatavotais projekts „20.
kamermūzikas festivāls Balvos”.
Šobrīd Balvu muižas koncertzālē
24. un 25.augustā plānoti 4 koncerti.
Liels prieks, ka dalību jubilejas
festivālā apsolījis izcilais pianists
Andrejs Osokins, kurš klausītājus
iepazīstinās ar amerikāņu un latviešu
klaviermūzikas
pirmsākumiem.
Pagājušajā gadā tika svinēta Edvarda
Grīga 175. jubileja, tāpēc īpaši gaidām
arī dziedātāju Marlēnu Keini, čellisti
Agati Ozoliņu un pianisti Ilzi Jaunzemi,
kuras iecerējušas atskaņot Edvarda

sociālās darbinieces Līgas Del
peres - Tihomirovas;
• Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils
ielā

1a,

Balvos)

pie

projekta

vadītājas palīga Ineses Maslovskas
(35.kab., 3.stāvs).
Lūdzam izmantot jau izsniegtos
kuponus,

kā

arī

informējam

par

iespēju tos atkārtoti saņemt no jauna.

MAIJĀ GAIDĀMA NĀKAMĀ PIETEIKŠANĀS
MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM
Ceturtā pieteikšanās mācībām
Valsts izglītības attīstības aģentūras
pieaugušo
izglītības
projektā
"Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide" paredzēta
šī gada maijā. Šoreiz
strādājošie
iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības
12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās
mūžizglītības kompetencēs.
Mācību
klāstā
atgriezīsies
kultūras
nozare
ar
mācībām
bibliotēku darba jomā. Mācības
būs pieejamas arī tādās nozarēs kā
tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un
ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas
rūpniecība
un
lauksaimniecība,
ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms,
drukas un mediju tehnoloģijas,
transports un loģistika, enerģētika,
ķīmiskā
rūpniecība,
būvniecība,
kokrūpniecība,
elektronisko
un
optisko iekārtu ražošana, informācijas
un
komunikācijas
tehnoloģijas,
metālapstrāde,
mašīnbūve
un
mašīnzinības.
Pirmo reizi būs iespēja apgūt
mācību programmas arī mūžizglītības
kompetencēs. To vidū ir digitālās,
uzņēmējdarbības
un
ilgtspējas
kompetences,
matemātikas,
dabaszinātņu
un
tehnoloģiju
kompetences,
kultūras
izpratnes
un izpausmes, personīgās, sociālās
un mācīšanās kompetences, kā arī
integrētās kompetences un valodu
kompetences
noteiktās
nozarēs.
Strādājošie varēs apgūt arī atsevišķus
moduļus no licencētām un akreditētām
modulārajām profesionālās izglītības
programmām. Šādu atsevišķu moduļu
apguve dod iespēju ātri un elastīgi
reaģēt uz darba devēju vajadzību
pieaugumu pēc specifiskām prasmēm
un iemaņām.
Detalizēts jauno mācību saraksts
maijā
būs
pieejams
mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.lv. Sekot
līdzi informācijai var arī VIAA sociālajos
tīklos Facebook, Twitter vai Draugiem.

JAUNIEŠU BIEDRĪBA UZSĀK ĪSTENOT
PROJEKTU

Mācībām maijā varēs pieteikties
ikviens strādājošs vai pašnodarbināts
iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar

Biedrība
“Kalmārs”
uzsākusi
īstenot
projektu
“Neformālai
izglītībai – JĀ!”. Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
(PuMPuRS)
ietvaros. Projekta mērķa grupa ir
vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.
līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā
ar pilsētu un novadu pašvaldībām
un valsts profesionālās izglītības
iestādēm.
Februārī noritēja pirmās divas
projekta aktivitātes. Starts projektam
tika dots 12. februārī, kad satikās
visi projektā iesaistītie jaunieši un
tikās ar personības treneri Ievu

nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš
vēl nav paaugstinājis profesionālo
kompetenci šajā projektā, jo izglītoties
par ES fondu un valsts līdzekļiem
ikviens

nodarbinātais

var

vienu

reizi. Mācībām var pieteikties arī tie
pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,
saglabājot darba attiecības.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz
ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā
līdzmaksājums, kuru var segt arī
darba devējs. Mācības bez maksas ir
strādājošajiem ar maznodrošinātās
vai trūcīgās personas statusu.
Lai nodrošinātu 4. kārtas mācību
klāstu, 4.martā VIAA ir izsludinājusi
mācību
kurā

programmu
gaida

pieteikšanu,

izglītības

Grīga mūziku. Komponistam ir ļoti
tēlaina mūzikas valoda, kas viegli ved
klausītāju sev līdzi, uzburot Norvēģijas
dabas ainas. Ceram, ka lielu atsaucību
klausītājos raisīs krievu romanču
vakars kopā ar Ilonu Bageli un
Samsonu Izjumovu. Festivālu plānots
noslēgt ar „Latvian Sound Quartet”
koncertu „Balle Vīnē”, atskaņojot
romantiskos
Volfganga
Amadeja
Mocarta, Jozefa Haidna, Ludviga van
Bēthovena, Johana Štrausa darbus.

institūciju

piedāvājumus līdz 12. aprīlim. Sīkāk

Elvīru Garjāni, šajā aktivitātē jaunieši
iepazina citus projekta dalībniekus
un projekta gaitu. Otra projekta
aktivitāte “Darām kopā” jauniešiem
noritēja kopā ar meistarklases
vadītāju Līgu Ikstenu 20. marta
pēcpusdienā.
Darbs grupās izvērtās radošs,
jauniešiem tika dota iespēja meklēt
kopīgas idejas, vienoties par savas
grupas kopīgo darba rezultātu.
Darbs izrādījās ne no vieglākajiem,
bet kopā tika apgūtas daudzas
jaunas iemaņas.
Aktivitātes noslēgumā projektā
iesaistītie jaunieši tikās plānošanas
sanāksmē, iepazinās ar projekta
nākamo fāzi, kurā jaunieši kļūs par
sabiedriski aktīviem un atbildīgiem
locekļiem.

par to VIAA mājaslapā.
Kopš

projekta

uzsākšanas

2017. gadā tajā noritējušas jau trīs
pieteikšanās kārtas, kuru rezultātā
mācības pieaugušajiem uzsākuši 17
191 strādājošo, no kuriem vairāk nekā
11 tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši.
Latvijas darbaspēks ir gatavs mācīties

2018. GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU
IESNIEGŠANA ILGS LĪDZ PAT ŠĪ GADA
16. JŪNIJAM

mūža garumā, par ko liecina fakts, ka
31% visu mācību dalībnieku ir vecumā
no 45 gadiem, kas ir projekta prioritārā
mērķauditorija, savukārt 20% - vecumā
virs 50 gadiem. Statistika par mācību

Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu

dalībniekiem 1. un 2. kārtā liecina,

deklarācijas iesniegšana nav obligāta,

ka 59% izglītības ieguvēju ir vīrieši,

Valsts

deklarāciju par pagājušo gadu var

savukārt puse no visiem mācību

iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022.

klientu

dalībniekiem ir ar pamata, vidējo vai

gada 16. jūnijam. Taču gadījumos,

profesionālo izglītību.

kad saistībā ar progresīvās nodokļa

Projektu

“Nodarbināto

personu

likmes vai diferencētā neapliekamā

profesionālās kompetences pilnveide”

minimuma

finansē Eiropas Sociālais fonds un

nodokļa starpība, kas jāpiemaksā

Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz

valsts budžetā, deklarācija jāiesniedz

2022. gada 31. decembrim ieguldot

obligāti

vairāk nekā 25 miljonus eiro.

piemērošanu

līdz

šī

gada

3.

radusies

jūnijam.

Savukārt, ja kopējie gada ienākumi
pārsniedz 55 000 euro, – līdz 1.
jūlijam.
Jautājumu

un

neskaidrību

gadījumā zvanīt uz VID konsultatīvo
tālruni 67120000, konsultēties ikvienā
5.

VID klientu apkalpošanas centrā vai
un

pašvaldības

vienotajos

apkalpošanas

centros,

uzdot savu jautājumu rakstiski VID
mājaslapā “Uzdot jautājumu VID” vai
arī VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā.
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BALVU MŪZIKAS SKOLA ATZĪMĒJUSI SAVU 60. GADSKĀRTU
džeza fakultātē, kā arī tagadējā Balvu

Balvos durvis vēra Balvu Mūzikas

Mūzikas

skola, kura vienmēr ir pratusi strādāt

audzēkne Sofija Paula Timošenko

un prot arī svinēt. Skola ir atzīmējusi

(skolotāja Zoja Zaharova) un Balvu

daudzas jubilejas, kuras pulcē tos,

Mūzikas skolas kora klases vokālais

kuriem

ansamblis (skolotāja Linda Vītola).

šī

skola

ir

mīļa,

svarīga

skolas

Starp

un nozīmīga - esošie un bijušie

1.

vijoles

sveicējiem

bija

klases

Latvijas

audzēkņi, pedagogi, bērnu vecāki,

Nacionālā kultūras centra pārstāvis

kolēģi, domubiedri, arī priekšnieki un

Andis

vienkārši draugi.

pasniedza

Groza,

kurš

E.Salmanim

Nacionālā

kultūras

Kā atzina Balvu Mūzikas skolas

centra Goda rakstu par ilggadēju,

direktors Egons Salmanis, tad laiku pa

nozīmīgu ieguldījumu topošo mūziķu

laikam ir jāapstājas, jāpiestāj, jāpamet

izglītošanā, sveicot skolas 60 gadu

skats atpakaļ, jāsalīdzina, kā ir bijis, un

jubilejā. Arī pedagogi – Lija Ivanova,

laikam tā piemērotākā situācija ir, kad

Rita Kočerova, Linda Vītola, Viktors

pašam vai iestādei ir jubileja.

Bormanis, Zoja Zaharova un Jānis

Tā arī šoreiz 2.martā Balvu muižā
svinīgā pasākumā varēja palūkoties
Balvu

Mūzikas

skolas

Budevičs saņēma Nacionālā kultūras
centra Atzinības rakstus.
Balvu novada pašvaldības domes

vēsturē,

atcerēties un pieminēt pirmo un

priekšsēdētājs

ilggadējo šīs skolas direktoru Ilmāru

uzrunājot klātesošos, teica: „Mūzikai

Sleži, kā arī sumināt bijušos un esošos

ir dziļa pagātne un ļoti tāla nākotne,

skolas pedagogus gan ar ziediem, gan

un

dažādiem pagodinājuma rakstiem.

skaistu jubileju – Balvu Mūzikas skolai

Bet

neaizmirstamu

muzikālu

šodien

Aigars

mūzikas

Pušpurs,

mīļotāji

60.” A.Pušpurs izteica arī pateicību
skolas pedagogiem, kuri velta mūsu

Elīza

bērniem, kas ir mūsu nākotne, garās

Zelča, kura šobrīd Jāzepa Mediņa

vakara stundas, ko mēs savukārt

Rīgas

apgūst

redzam tikai virspusēji, priecādamies

vijoles spēli, Agnese Ieva Lipska,

par rezultātiem, nezinot, cik smags

kura flautas spēli arī apgūst Jāzepa

darbs tur ieguldīts. A.Pušpurs novēlēja

Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā,

skolas kolektīvam, lai viņu svētīgais

Dagmāra Laicāne, kura šobrīd vokālo

darbs ir ražīgs, audzēkņi paklausīgi un

mūziku apgūst Jāņa Ivanova Rēzeknes

lai viss iecerētais izdodas.

Mūzikas

sniedza

skolas

bijušie

audzēkņi

Mūzikas

–

vidusskolā

Balvu Mūzikas skolas kolektīvs.

svin

Balvu

baudījumu

Foto autors A.Laicāne.

Pirms 60 gadiem, 1959. gadā,

veicināšanu; klavierspēles skolotājai

Direktoru padomes priekšsēdētājs,

Jevgenijai

ilggadēju

Pāvula Jurjāna Rīgas mūzikas skolas

mūzikas skolotāja darbu, kas devis

Strazdai

par

direktors Viesturs Mežgailis, pārstāvji

ievērojamu

no

pienesumu

jauno

pianistu

audzināšanas

jomā,

audzēkņu

sagatavošanu

dalībai

Valsts un reģiona mēroga pianistu
konkursos;
skolotājai

akordeona
Irēnai

spēles

Šņitkinai

par

ilggadēju mūzikas skolotāja darbu,
audzēkņu sagatavošanu dalībai Valsts
un

reģiona

mēroga

mūzikas

skolām

un

mūzikas

vidusskolām - Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskola, Ludzas mūzikas
pamatskola,

Kārsavas,

Viļakas,

Baltinavas mūzikas skolas, Gulbenes
mūzikas skolas, pārstāvji no novada
izglītības un kultūras iestādēm, kā arī

akordeonistu

jauktā kora „Mirklis” koristes un citi

pašvaldības

Vēl daži interesanti fakti par Balvu

konkursos.

sveicēji.

Mūzikas vidusskolā, Salvis Mass, kurš

Domes priekšsēdētājs pasniedza

Balvu

novada

sitaminstrumentu spēli arī apgūst

arī Balvu novada domes Pateicības

Izglītības,

kultūras

sporta

Mūzikas skolu. Šajā mācību gadā

Jāņa

rakstus solfedžo un mūzikas mācības

pārvaldes vadītāja Inta Kaļva savā

skolā mācās 237 bērni. 60 gados skolu

vidusskolā, Lāsma Vītola, kura šobrīd

skolotājam Ģirtam Ripam par ilggadēju

uzrunā uzsvēra, ka skolas pedagogu

beiguši 1110 audzēkņi, no kuriem 128

studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas

mūzikas

teorijas

darbs ir godam paveikts, jo tas dzīvo

priekšmetu

komisijas

tālāk viņu audzēkņos, un I.Kaļva

turpinājuši vai turpina izglītoties tālāk

akadēmijā un apgūst vijoles spēli,
Eduards Lipāns, kurš tubas spēli arī

vadīšanu, rūpīgu un pacietīgu ikdienas

klātesošajiem atklāja arī interesantu

apgūst Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas

darbu; klavierspēles skolotājai Evijai

faktu, jo izrādās, ka no visām Balvu

akadēmijā,

Seņkovai

darbu,

novada

dalībai

Mūzikas skolā ir visvairāk vīriešu. Arī

Sibēliusa mūzikas akadēmijā (Somija)

Valsts un reģiona mēroga pianistu

I.Kaļva pasniedza Izglītības, kultūras

turpina

Kalvis

konkursos; koka pūšaminstrumentu

un

Jāzepa

spēles skolotājam Arnim Grapam

rakstus mūzikas skolas pedagogiem.

Ivanova

kura

Rēzeknes

Anastasija

šobrīd

Sležis,

Raspopova,

maģistrantūrā

apgūt
kurš

Mūzikas

Jana

klavierspēli,

šobrīd

studē

skolotāja

darbu,

metodiskās

par

audzēkņu

godprātīgu

sagatavošanu

izglītības

sporta

un

iestādēm,

pārvaldes

Balvu

Pateicības

mūzikas jomā. Un mācību iestādes ir
gan Krievijā, Norvēģijā, Somijā, Vācijā,
Igaunijā, Anglijā un, protams, arī tepat
Latvijā.
„Lai mēs būtu vienoti tajā, ka
mēs ticam mūzikas fenomenam un
ka mēs šo fenomenu izmantojam kā

arī

pašu ietekmīgāko instrumentu viena

mācītājs

cilvēkbērna ceļā uz labu cilvēku”, tā

pūšaminstrumentu spēles konkursos,

Mārtiņš Vaickovskis, Tēvs Sergejs,

svinīgā pasākuma noslēgumā teica

kā

Latvijas mūzikas un mākslas skolu

E.Salmanis

audzēkņu

Vēl

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un

par

apgūst sitaminstrumentu spēli un

dalībai Valsts un reģiona mēroga

prāvests

Aivars Jaunžeikars, kurš šobrīd studē
Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijā

arī

sagatavošanu

novada

atpazīstamības

starp

sveicējiem

Mārtiņš

Klušs,

bija

PIRMAIS SOLIS CEĻĀ UZ XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM
5.martā Balvu un Rugāju novada

Kristīne Jermacāne, Balvu Kultūras un

dejotāji pulcējās Kubulos, lai parādītu,

atpūtas centra bērnu deju kolektīvs

ko šajā mācību gadā ir apguvuši. Šis

„Balvu vilciņš” 1.klašu, 2.-3.klašu un

bija

4.-6.klašu grupa, vadītāja Zane Meiere,

kā

Tautas
apguves

ģenerālmēģinājums
deju

kolektīvu

skates,

pirms

repertuāra

gatavojoties

XII

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku deju lielkoncertam.
Šoreiz deju kolektīvus vērtēja paši
kolektīvu vadītāji, neliekot punktus,
bet veicot aprakstošus vērtējumus, un
lemjot, vai kolektīvu virzīt uz lielo skati,
kas būs 23.martā Kubulu kultūras
namā.

Rugāju

novada

vidusskolas

1.-4.

klašu deju kolektīvs, vadītāja Astrīda
Circene, Tilžas pagasta Kultūras nama
deju kolektīvs „Palazdīte”, vadītāja
Daiga Lukjanova, Stacijas pamatskolas
un

Kubulu

kolektīvs

kultūras

„Cielaviņa”,

nama

deju

vadītāja

Zita

Kravale, Balvu Valsts ģimnāzijas un
Balvu Kultūras un atpūtas centra deju

un

kopa „Rika” un Balvu Profesionālās

skatītājiem parādīja Balvu pamatskolas

un vispārizglītojošās vidusskolas deju

deju kolektīvs „Saulstariņi” 1.klašu,

kolektīvs „Kastanis”, vadītājs Agris

2.-3.klašu un 4.-6.klašu grupa, vadītāja

Veismanis.

Savu

sniegumu

žūrijai

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.
Deju kolektīva “Balvu vilciņš” bērni.
6.
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IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRES VIZĪTES LAIKĀ BALVOS SPRIEŽ PAR
NOZARES NĀKOTNI
4.martā
vizītē
Balvos
bija
ieradusies Izglītības un zinātnes
ministre
Ilga
Šuplinska,
kuru
pavadīja ministres biroja vadītāja
Ineta
Kristovska,
padomnieks
komunikācijas jautājumos Andris
Gross un Izglītības kvalitātes valsts
dienesta uzraudzības departamenta
direktora
vietnieks
Maksims
Platonovs.
Uz tikšanos Balvu Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
bija pulcējušies Balvu, Baltinavas un
Rugāju novadu vadības pārstāvji un
vispārējās izglītības iestāžu vadītāji.

Tās laikā Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
sniedza ieskatu izglītības jomā Balvu
novadā, pastāstot par veiktajām
reformām, pašreizējo situāciju un
iepazīstinot ar nākotnes redzējumu
skolu tīkla sakārtošanā, kā arī
akcentēja jautājumus, kas izglītības
jomā ir aktuāli un satrauc - gaidāmā
teritoriālā reforma un tās ietekme uz
skolu tīklu, pedagogu tālākizglītība,
jaunā mācību satura ieviešanas
gaita, valsts ģimnāziju finansējums,
stipendijas profesionālajā vidusskolā,
lauku skolu “pazušana” u.c. Ministre,

iesaistoties sarunā un atbildot uz
jautājumiem, pauda savu viedokli,
uzsverot, ka svarīgākais ir skolu
efektivitāte un kvalitāte, kas ir pamatā
skolu tīkla sakārtošanai nākotnē.
Daudzām pašvaldībām patlaban
aktuāls jautājums ir skolu tīkla
sakārtošana, jo tas ir viens no
priekšnoteikumiem
pedagogu
darba samaksas paaugstināšanai.
Izglītības un zinātnes ministrija
šomēnes
aicinājusi
pašvaldības
iesniegt redzējumu par to izglītības
stratēģiju un izglītības iestāžu tīkla
attīstību turpmāko trīs gadu periodā.

DRĪZUMĀ ARĪ BALVOS BŪS SKATĀMA
BALVU TAUTAS TEĀTRA JAUNĀ IZRĀDE
izrāde” Valkā. Plānots, ka balvenieši

2019. gada 6. martā Balvu Bērnu
un jauniešu centra telpās pulcējās
17 Balvu reģiona labākie 5.-6. klašu
lasītāji no Balvu, Tilžas bibliotēkas un
Tilžas internātpamatskolas, Eglaines,
Rugāju, Rekavas, Viduču un Žīguru
izglītības iestādēm.
Lasītāju uzdevums bija iepazīstināt
pārējos ar savu izvēlēto grāmatu
un nolasīt kādu fragmentu. Žūrijas
uzdevums bija izvēlēties labākos no
labākajiem.
Godalgotās vietas tika piešķirtas:
Dairai
Ikstenai
Eglaines
pamatskolas 6. klases skolniecei, kura
prezentēja A. Naneti grāmatu “Mans
vectēvs bija ķiršu koks”- 1.vieta;
Armandam Grapam - Balvu
pamatskolas 6. klases skolēnam par
K. Skalbes pasakas “Ķēniņa svārki”

jauno izrādi varēs noskatīties aprīlī.
gaidītā

iestudējuma

scenogrāfe ir Astra Tjunīte, dekorators
Nauris Pomers, no krievu valodas
lugu

tulkojusi

Vita

Romanovska.

Iestudējuma atbalstītāji un sponsori
ir Balvu novada pašvaldība, biedrība
„Balvu Teātris”, biedrība „Ritineitis”,
IK „Asna - G”. Paldies visiem! Paldies
arī kostīmu māksliniecei Anitai Šmitei,
šuvējām, mūziķiem Agnesei Lipskai un
Viktoram Bormanim.
Luga uzrakstīta 1878.gadā.
Vēlam ilgu un veiksmīgu izrādes
mūžu,

pateicamies

aktieriem

pārdomātus

lēmumus

resursu

pašvaldību

koncentrācijai,

izglītības pakalpojumu pieejamības
pārstrukturizācijai,
katra

novada

reģiona

ņemot
un

īpatnības

vērā

plānošanas
un

attīstības

modeļus, taču vienlaikus sekmējot
kvalitatīvas

izglītības

ikvienam

skolēnam.

starp

skolu

pieejamību
Dialogā

direktoriem,

novadu

vadībām ministre pārrunāja arī citus
jautājumus,

kas

aktuāli

izglītības

jomā.

SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS
REĢIONĀLAIS FINĀLS BALVOS
NOSLĒDZIES!

iestudējumu piedalījās skatē „Gada

Sen

nozīmē

par

pacietību un uzticību, par atvēlēto
laiku iestudējuma sagatavošanā!
Ilga Oplucāne

lasījumu - 2.vieta;
Sanijai

Skalovai

-

Balvu

pamatskolas 6. klases skolniecei par
K. Skalbes pasaku “Lācis un pelīte”- 3.
vieta;
Amandai

Čipai

-

Tilžas

internātskolas 6. klases skolniecei par
K. Olsones “Stikla bērni” lasījumu - 3.
mazā vieta.
Visi konkursa dalībnieki saņēma
diplomus un šokolādes ar konkursa
logo, bet godalgoto vietu ieguvēji
arī dāvanu kartes

grāmatu iegādei

Zvaigznes ABC veikalos.
Balvu reģionu Nacionālās skaļās
lasīšanas finālā Rīgā 2019. gada 18.
maijā pārstāvēs Daira Ikstena!

KAC mākslinieciskā vadītāja

Foto no BCB arhīva.

Foto autors Jānis Putniņš.

Apskatot
Latvijas
kultūrkarti,
uzzinām,
ka
2018.gadā
Latvijā
darbojās 428 amatierteātri ar aptuveni
6420 dalībniekiem.
Latvijas Nacionālā kultūras centra
plānos amatierteātru nozarē uzrādās
sekojošas aktualitātes 2019.gadā:
- Īstenot Latvijas amatierteātru
iestudējumu skati „Gada izrāde 2018”;
- Rīkot XIV Latvijas amatierteātru
salidojumu Alūksnē, Alūksnes un
Gulbenes novados 19.-21.jūlijā;
- Rīkot V Latvijas mazpilsētu
un pagastu amatierteātru svētkus
Latvijas
Etnogrāfiskajā
brīvdabas
muzejā augusta mēnesī.
Balvu Tautas teātris un teātra
studija
šogad
plāno
piedalīties
visās aktivitātēs, un pirmie soļi
tā realizēšanā jau noieti. Balvu
Tautas teātra dalībnieki un režisore
Vaira Resne 3.martā ar Aleksandra
Ostrovska lugas „Sirds nav akmens”

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana

Balvu tautas teātra kolektīvs pēc pirmizrādes Valkā 2019.gada 3.martā.

BALVU MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅI KĀRTĒJO REIZI PIERĀDA, KA IR LABĀKIE!
Balvu

Mūzikas

skola

savā

Lepojoties

pakāpi ar vislielāko punktu skaitu.

ar

panākumiem,

un katram audzēknim un pedagogam,

skolas

apzināmies, cik šajās uzvarās ieguldītā

kam

savu, nu jau valstī atzīto, līmeni,

pūtēju orķestris Egona Salmaņa vadībā

darba, cik intensīvi nebeidzamajos

saspringtajā laikā, kad teju, teju sāksies

demonstrējot augstus sasniegumus

7.marta pievakarē uzstājās Latvijas

mēģinājumos strādājuši skolotāji un

pārcelšanas

kolektīvās muzicēšanas jomā.

izglītības

orķestru

audzēkņi. Pateicamies par ieguldīto

pārbaudījumi,

sešdesmitgadē

turpina

apstiprināt

vokālais

Vītolas

vadībā

ansamblis

Balvu

iestāžu

Mūzikas

pūtēju

jāstartē
un

konkursos!
skolas

beigšanas

konkursantiem

darbu, par uzdrīkstēšanos, un esam

jāiztur

gandarīti par to, ka mazie Balvi turpina

rāda, ka mūsu bērni ir cīnītāji un tādēļ
veiksmei ar viņiem vienmēr ir pa ceļam.

pakāpi un atgriezās mājup ar uzvaru un

skanēt valstī un godīgā sacensībā

gandarījumu par labi padarīto darbu.

pierāda, ka province var rādīt priekšzīmi

radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”

Jāpiebilst, ka orķestra iegūtais punktu

daudz lielākām pilsētām.

Rēzeknē, kur kārtējo reizi apstiprināja

skaits ir augstākais ne tikai minētajos

savu kompetenci, iegūstot augstāko

novados, bet arī valstī.
7.

Bet

būs

Gulbenē, kur sīvā sacensībā izcīnīja I

konkursa

dubultslodze.

Šajā

Latgales un Vidzemes novadu skatē

“Balsis – 2019” II kārtā Austrumlatvijas

startēja

vēl

Lindas

Tā, šī gada 1.martā Balvu Mūzikas
skolas

Savukārt

pieredze

Rita Kočerova

Novēlēsim darba sparu un veiksmi

Balvu Mūzikas skolas

visiem Balvu Mūzikas skolas kolektīviem

direktora vietniece mācību darbā
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NACIONĀLĀS APVIENĪBAS FRAKCIJAS UN VALDES IZBRAUKUMA SĒDE BALVOS

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 28.februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.2, 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2019.gada 28.februārī

šāds muzejs noteikti ir viens no
labākajiem un modernākajiem.
Īpašus
paldies
vārdus
par
sātīgajām pusdienām NA pārstāvji
izteica kafejnīcas „Velves” kolektīvam.
NA pārstāvji viesojās arī pie NA
biedra un ilggadēja uzņēmēja, SIA BKL
valdes locekļa J.Kuļša.
Viesi apmeklēja prāvesta A.
Rimoviča skvēru. R.Kols bija patīkami
pārsteigts par Latvijas lielformāta
karogu, kurš tika uzstādīts, pateicoties
Balvu Romas katoļu draudzes prāvesta
M. Kluša iniciatīvai.
Dienas noslēgumā notika NA
frakcijas un valdes izbraukuma sēde,
kurā piedalījās Balvu NA nodaļas

komandieri, pulkvežleitnantu V. Zābeli.
Sarunā piedalījās arī vēsturnieks,
uzņēmējs U. Arnicāns. Tika izrunāts
un virzīts jautājums par Zemessardzes
atjaunošanas iespējām Balvu novada
teritorijā.
Viesi devās arī uz Balvu Profesionālo
un
vispārizglītojošo
vidusskolu
(BPVV), kas ir viena no 13 pilotskolām
Latvijā, kurā izglītojamajiem ir iespēja
apgūt valsts aizsardzības mācības
programmu. NA pārstāvji tikās ar 10.12. klašu skolēniem, kuri mācās šajā
programmā, BPVV direktori B.Vizuli un
Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītāju
I. Kaļvu.
Ar speciālistiem - darba vadītāju
H. Joniškānu, projekta vadītāju A.
Vrubļevski un būvuzraugiem A.
Vanagu un P. Igauni - tika izrunāta
arī Balvu Kultūras un atpūtas centra
rekonstrukcijas norise, un tas apskatīts
klātienē.
NA pārstāvji nolika ziedus pie
pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem. Tika apskatīta
šī pieminekļa pamatne, kurai vajadzīga
atjaunošana. Šis jautājums joprojām
ir aktuāls, un tiek meklēti finansiāli
risinājumi.
Viesi augstu novērtēja Balvu
Novada muzeju, direktores I. Supes
interesanto stāstījumu, un pēc
apskatītā piebilda, ka Latvijas mērogā

Nr.5/2019

PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU
REĢISTRĀCIJAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBU BALVU
NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās
daļas 5.punktu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6.punktu

I.Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka:
1.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas
šajos noteikumos noteiktās prasības;
1.2. decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu
reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novada
Balvu pilsētā un administratīvajā teritorijā;
1.3. minimālo
biežumu
notekūdeņu
un
nosēdumu
izvešanai
no
decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.4. prasību minimumu personām, kuras
sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas
pakalpojumus (turpmāk – asenizators);
1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu
kontroles un uzraudzības kārtību;
1.7. atbildību
par
saistošo
noteikumu
pārkāpumiem.
2.
Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. novērst
grunts
un
gruntsūdeņu
piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem;
2.2. nodrošināt
notekūdeņu
novadīšanu
centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim
nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā;
2.3. nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu
izvešanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas

atbalstītāji, biedri un interesenti arī no
Rugāju un Baltinavas novadiem. Sēdi
vadīja J. Dombrava, darba kārtībā tika
runātas aktualitātes politikā, valsts
budžets, reģionālo reformu jautājums.
Kultūras ministrijas aktualitātes ziņoja
M. Zeimule, bet par Zemkopības
ministrijas jautājumiem informēja
J. Grosbergs. Sēdes dalībnieki tika
iepazīstināti arī ar NA Eiroparlamenta
vēlēšanu kandidātiem, kuri bija
sabraukuši kuplā skaitā.
Aija Mežale
Balvu NA nodaļas vadītāja,
Balvu novada domes deputāte

Foto autors K.Gulbis.

1.martā Balvos kuplā skaitā
viesojās Nacionālās apvienības (NA)
pārstāvji sešpadsmit cilvēku sastāvā Nacionālās apvienības valdes locekļi,
13. Saeimas deputāti Jānis Dombrava,
Jānis Iesalnieks, Rihards Kols, Ritvars
Jansons, Edvīns Šņore, kā arī Nacionālās
apvienības ģenerālsekretārs, Mārupes
novada domes deputāts Raivis Zeltīts,
NA jauniešu organizācijas vadītājs,
valdes loceklis, 13.Saeimas deputāts
Aleksandrs
Kiršteins,
Kultūras
ministrijas parlamentārā sekretāre,
valdes locekle, „Latgaļu Sāta” vadītāja
Marika Zeimule, NA frakcijas pārstāvis,
kurš ilggadēji vadījis Latvijas Studentu
apvienību un pildījis augstskolas
prorektora
pienākumus,
Edvards
Ratnieks,
Zemkopības
ministrijas
parlamentārais sekretārs un Z/S
“Zilūži” īpašnieks Jānis Grosbergs,
Daugavpils reģionālās slimnīcas ārsts,
Rēzeknes pilsētas domes deputāts
Jāzeps Korsaks, kā arī Kārlis Gulbis, Ieva
Preimane un Jānis Leinerds, Saeimas
deputāta
E.Teirumnieka
palīdze
Kristīne Raščevska un žurnālists Ansis
Pūpols.
NA pārstāvji tikās ar Balvu
novada domes priekšsēdētāju A.
Pušpuru,
Zemessargu
3.Latgales
brigādes pārstāvi G.Pauliņu un bijušo
31.Balvu zemessardzes bataljona
komandieri, Aizsardzības no masveida
iznīcināšanas
ieročiem
bataljona

No kreisās uz labo: K.Raščevska, E.Ratnieks, A.Mežale, R.Jansons, M.Zeimule, B.Vizule,
I.Kaļva, J.Grosbergs

sistēmā;
2.4. noteikt
decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību,
lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
un
nodrošinātu
Pakalpojumu
lietotājus
ar
nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides
situāciju Balvu pilsētā un novadā, un dabas resursu
racionālu izmantošanu.
3.
Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām
personām Balvu pilsētas un Balvu novada
teritoriālajā plānojumā norādītajiem Balvu novada
ciemu teritorijām.
4.
Šie
noteikumi
neattiecas
uz
lietus
notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā.
5.
Noteikumos lietotie termini:
5.1. Klients – decentralizētās kanalizācijas
sistēmas
īpašnieks,
valdītājs,
lietotājs
vai
apsaimniekotājs vai viņu pilnvarota juridiska vai
fiziska persona;
5.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēma
– jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi
(krājrezervuārs, septiķis vai rūpnieciski izgatavotas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar kopējo jaudu
mazāku par 5 m3 diennaktī);
5.3. Pieņemšanas punkts – speciāli izbūvēta
vieta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu izvešanas
automašīnu tukšošanai;
5.4. Centralizēto
kanalizācijas
sistēmu
apsaimniekotājs
(turpmāk
tekstā
–
Apsaimniekotājs) – Iestāde, kura apsaimnieko
centralizētās kanalizācijas sistēmas pilsētā vai ciemos,
un piedāvā iespēju izmantot savu infrastruktūru
asenizatoram. (Balvu novada pašvaldības aģentūra
„SAN – TEX” – Balvu pilsētā; Balvu novada pagastu
pārvaldes – pagastu ciemos).
II. Ciemi, uz kuru teritorijās esošām
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības
6.
Šo noteikumu prasības neattiecas uz
ciemiem, kuri kā ciemi nav noteikti Balvu novada
teritorijas plānojumā.
III. Minimālais biežums notekūdeņu un
nosēdumu izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām
8.

7.
Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums
no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu
formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes
izvešanas biežums gadā (reizes). Ja rezultāts nav
vesels skaitlis, to noapaļo līdz veselam skaitlim;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu
grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš gadā
(m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir
1 m3/mēnesī vai arī, izmantojot datus, (tiek nolasīts
no ūdens skaitītāja) par faktisko ūdens patēriņu;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums
kubikmetros.
8.
Minimālais
notekūdeņu,
nosēdumu
izvešanas biežums no septiķa ir – viena reize gadā,
ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70%
no septiķa darba tilpuma.
9.
Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai
dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām
attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja
izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo
iekārtu ekspluatāciju. Gadījumos, ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā
nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas,
nepieciešams iegūt atbilstoša speciālista vai iekārtas
apkalpojoša komersanta rakstveida atzinumu par
iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.
IV. Prasību minimums asenizatoriem
10. Asenizatoram jāatbilst šādām prasībām:
10.1. jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
reģistrētam Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu
dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam,
kā arī reģistrētam VID kā nodokļu maksātājam;
10.2. uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst
būt VID vai pašvaldības administrēto nodokļu
(nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150
euro;
10.3.
jābūt
noslēgtam
līgumam
ar
Apsaimniekotāju
atkarībā
no
pakalpojumu
sniegšanas vietas par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu,
izņemot gadījumus, ja decentralizēto pakalpojumu
sniedz Apsaimniekotājs;
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10.4. jābūt nodrošinātām ar pakalpojuma
sniegšanai paredzētu specializētu transporta līdzekli;
10.5.
jābūt
spējīgam
nodrošināt
visu
nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai
nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai
normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un
prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas
sistēmā
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu
notekūdeņu novadīšanas rezultātā.
11. Prasības
asenizācijas
pakalpojumu
sniegšanai un uzskaitei:
11.1. pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas
asenizators noformē pakalpojumu kvīti (1.pielikums)
divos eksemplāros;
11.2. vienu pilnībā aizpildītu un parakstītu
pakalpojumu kvīts eksemplāru asenizators izsniedz
Klientam, bet otru glabā savā lietvedībā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
11.3. kvītis tiek numurētas viena kalendārā
gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā;
11.4. visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus
atbilstoši kvītīm asenizators reģistrē Asenizācijas
pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek
sagatavots elektroniski (2.pielikums);
11.5. no
Klienta
savāktos
kanalizācijas
notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu
kvītī norādītajā Pieņemšanas punktā. Noliet
notekūdeņus citās vietās kategoriski aizliegts;
11.6. gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā
ir bijuši neparedzēti starpgadījumi, pakalpojumu
sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama,
asenizators par to izdara piezīmi reģistrācijas
žurnālā;
11.7. līdz kārtējā gada 1.februārim asenizators
iesniedz Balvu novada pašvaldības reģistra
uzturētājiem rakstveida deklarāciju par iepriekšējā
saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un
nosēdumu apjomu konkrētajā teritorijā saskaņā ar
pielikumā pievienoto veidlapu (3.pielikums).Veidlapu
iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski
normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu
noformēšanu noteiktajā kārtībā.
V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
12. Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu
savākšanai un izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz
Balvu novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu
(4.pielikums), kuram pievieno ar Apsaimniekotāju
noslēgtā līguma par notekūdeņu un nosēdumu
pieņemšanu kopiju un apliecina, ka atbilst saistošo
noteikumu
10.punktā
noteiktajam
prasību
minimumam.
13. Ar aktuālo decentralizēto asenizatoru
reģistru var iepazīties P/A „SAN – TEX” lapā
www.san–tex.lv, Pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv
un pagastu pārvaldēs.
VI. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrācijas, kontroles un uzraudzības kārtība
14. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra
izveides ietvaros Apsaimniekotājs, sadarbojoties ar
Pašvaldību, sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kurus
skar šie saistošie noteikumi, un informē īpašniekus
par pienākumu reģistrēt decentralizēto kanalizācijas
sistēmu, aizpildot decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (5. pielikums).
15. Apsaimniekotājam ir tiesības:
15.1. pieprasīt īpašniekam veikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi
pie komersanta, kas specializējas šādu darbu izpildē,
un iesniegt apliecinājumu par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas iekārtu tehnisko stāvokli un
norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;
15.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā
uzkrāto un novadīto notekūdeņu paraugu analīzi,
kuras izdevumus sedz:
15.2.1. apsaimniekotājs – ja analīzēs netiek
konstatētas piesārņojošas vielas;
15.2.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieks – ja analīzēs ir konstatētas piesārņojošas
vielas.
15.3. pieprasīt īpašniekiem veikt decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas
pārbūvi
vai
jaunas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai

iekārtu uzstādīšanu, lai novērstu kaitējumu videi,
piestādot Īpašniekam rēķinu par paveiktiem
darbiem;
15.4. pārbaudīt
decentralizēto
notekūdeņu
pakalpojuma saņemšanas apliecinošo attaisnojuma
dokumentu esamību, t.sk. objektiem, kuros reģistrēta
būvniecība un tā nav pabeigta, t.i., nav noslēgta
būvatļauja vai arī tie nav nodoti ekspluatācijā;
15.5. informējot Īpašnieku, piekļūt decentralizētās
kanalizācijas sistēmai, lai veiktu tās tehniskā
nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību
izpildes kontroli;
15.6. pārbaudīt decentralizētās kanalizācijas
sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību un
veikt tās precizēšanu, balstoties uz decentralizētās
kanalizācijas sistēmu pārbaužu rezultātiem;
15.7. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu
apjomu no asenizatoriem.
16. Apsaimniekotāji
informē
Pašvaldības
Saimniecisko nodaļu par īpašumiem, kuru īpašnieki
normatīvajos aktos noteiktajos kārtībā līdz 2021.
gada 31.decembrim:
16.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas
sistēmas;
16.2. nav iesnieguši informāciju par tiem
piederošu rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5
m3/diennaktī, tehnisko apkopi;
16.3. nav
nodrošinājuši
notekūdeņu
un
nosēdumu izvešanu šo noteikumu III nodaļā
noteiktajā minimālajā biežumā.
17. Apsaimniekotāji
nodod
Pašvaldības
Saimnieciskajai nodaļai informāciju par reģistra
izmaiņām līdz kārtējā gada 1.februārim.
VII. Atbildība par saistošo noteikumu
pārkāpumiem
18. Par šo noteikumu noteikto notekūdeņu
un nosēdumu izvešanas minimālā biežuma
neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai naudas
sodu – fiziskās personas līdz 350,00 euro, juridiskās
personas – līdz 500,00 euro.
19. Par
asenizatoram
noteikto
prasību
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu – fiziskajām personām līdz 100 euro, juridiskajām
personām – līdz 1000 euro. Par atkārtotu šo prasību
neievērošanu uzliek naudas sodu – fiziskajām
personām līdz 350 euro, juridiskajām personām –
līdz 1400 euro.
20. Administratīvo pārkāpumu lietas par
atkārtoti izdarītiem pārkāpumiem izskata Balvu
novada administratīvā komisija.
21. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu
pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas.
Pielikumā:
1. Asenizācijas pakalpojumu kvīts paraugi uz 2
(divām) lapām.
2. Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls uz
1 (vienas) lapas.
3. Asenizatora deklarācija par izvesto notekūdeņu
un nosēdumu apjomu uz 1 (vienas) lapas.
4. Pieteikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā uz 1
(vienas) lapas.
5. Decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas
reģistrācijas apliecinājums uz 2 (divām) lapām.
Domes priekšsēdētājs

2.Pakalpojuma
summa
3. Savākto
notekūdeņu
daudzums (m3)
4. Pakalpojumu
sniegšanas
datums, laiks
5. Asenizatora
nosaukums,
reģistrācijas
numurs, rekvizīti,
kontakti
6. Asenizators,
transporta reģ.
numurs
7. Notekūdeņu
noliešanas vieta
(adrese)
8. Asenizatora
paraksts
Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu, un saskaņā ar MK 2017.gada 27.jūnija noteikumu
Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 9.punktu, decentralizētās
kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.

2. eksemplārs
Asenizatoriem

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______
1. Pakalpojumu
sniegšanas adrese
2.Pakalpojuma
summa
3. Savākto
notekūdeņu
daudzums (m3)
4. Pakalpojumu
sniegšanas
datums, laiks
5. Asenizatora
nosaukums,
reģistrācijas
numurs, rekvizīti,
kontakti
6. Asenizators,
transporta reģ.
numurs
7. Notekūdeņu
noliešanas vieta
(adrese)
8. Asenizatora
paraksts
Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu, un atbilstoši Balvu novada pašvaldības Saistošajiem
noteikumiem, asenizatoram tā jāglabā 2 gadus, un jāuzrāda
pašvaldības pilnvarotajai personai pēc pieprasījuma.

Domes priekšsēdētājs

2.pielikums
Balvu novada domes
2019.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
un lietošanas kārtību Balvu novada pašvaldībā”

A.Pušpurs

1.pielikums
Balvu novada domes
2019.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
un lietošanas kārtību Balvu novada pašvaldībā”
1.eksemplārs
Klientam

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______

Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls
Pakalpojumu sniedzējs

Pakalpojuma sniegšanas gads

___________________

_____________

Pakalpojuma
pieteikums
N.p.
k.
1

1. Pakalpojumu
sniegšanas adrese
9.

A.Pušpurs

Klienta
adrese
2

Pakalpojuma izpilde
Savākto
Pakalpojuma
Aseni
notek
Piezīmes
sniegšanas
zācijas
ūdeņu
datums,
noliešanas
daudzums
laiks
vieta
(m³)
3
4
5
6
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Kopā

x

x

x

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

3.pielikums
Balvu novada domes
2019.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
un lietošanas kārtību Balvu novada pašvaldībā”

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR _________________ GADĀ IZVESTO
NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU
Cister Izvešanas
N.p. Objekta Transp.
Izvestie
nas reģ.
reizes
k.
adrese reģ. Nr.
m3
Nr.
gadā
1

2

3

4

5

6

Kam
nodoti
notek
ūdeņi
7

Datums
Asenizatora nosaukums __________________________
vai vārds, uzvārds
(personiskais paraksts)
					
Domes priekšsēdētājs
A.Pušpurs
4.pielikums
Balvu novada domes
2019.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
un lietošanas kārtību Balvu novada pašvaldībā”

Balvu novada pašvaldība
Pieteikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā
1. Nosaukums – juridiskajai
personai vai vārds, uzvārds –
fiziskajai personai
2. Reģistrācijas numurs – juridiskajai personai vai fiziskajai
personai – personas kods
3. Asenizatora juridiskā adrese,
tālrunis, e – pasta adrese
4. Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas
transportlīdzekļi:
Veids
Marka
Mucas tilpums (m³)

5. Asenizācijas pakalpojumu cenas (eiro):
Maksa par 1
tvertni

Maksa par km

Citas cenas
sastāvdaļas

6. Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas:

Ar šo apliecinu:
• ka pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas
process, apturēta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
Datums: _____________
Atbildīgās personas paraksts:______________
Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

5.pielikums
Balvu novada domes
2019.gada 28.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
un lietošanas kārtību Balvu novada pašvaldībā”

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ______
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir
uzstādīts ūdens mērītājs?
 ir
 nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo
pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu
vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3
Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam
ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo
notekūdeņu apjomu gadā.
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids
(atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)
Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un
kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur
notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur
speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas
laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts
grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un
kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem
normatīvajiem aktiem;
Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs,
nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti
notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas
sistēmu atkritumi.
Cits______________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās
decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša
notekūdeņu apsaimniekošana?
Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas
un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai
līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
Netiek nodrošināta
7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu/nosēdumu
pašreizējais
izvešanas
biežums:
1 x mēnesī vai biežāk
1 x 2 mēnešos
1 x ceturksnī
1 x gadā un retāk
8. Krājtvertnes tilpums:
< 3 m3
3 līdz 5 m3
5 līdz 10 m3
> 10 m3
9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
1 x mēnesī vai biežāk
1 x ceturksnī
1 x gadā
retāk nekā 1 x gadā
9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope? _____________

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada domes 2019.gada
28.februāra saistošo noteikumu Nr.5/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu
novadā” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Domes priekšsēdētājs

11. Kad plānojat
kanalizācijas tīkliem?
2018.gada laikā
2019.gada laikā
līdz 2020.gadam
līdz 2022.gadam

pieslēgties

centralizētajiem

Datums ________________________		
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds ___________

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs
10.

A.Pušpurs
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 28.februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.2, 82.§)

(lūdzu norādīt

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem?
jā (Ja atbilde ir „Jā”, lūdzu, atbildiet uz
11.jautājumu.)
nē

Norādāmā informācija

Saistošie noteikumi izstrādāti
saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 5.punktu un Ministru
kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.384 „Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
6.punktu.
2. Īss projekta satura Saistošajos noteikumos tiek risināti
izklāsts
šādi jautājumi:
1. Definēti ciemi, uz kuru teritorijās
esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām neattiecas
šajos noteikumos noteiktās
prasības.
2. Par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrācijas un lietošanas
kārtība Balvu novada Balvu pilsētā
un administratīvajā teritorijā.
3. Noteikts minimālais biežumus
notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām.
4. Noteikts prasību minimumu
asenizatoriem.
5. Noteikta asenizatoru reģistrācijas
kārtība.
6. Paredzēta decentralizēto
kanalizācijas sistēmu kontroles un
uzraudzības kārtība.
7. Noteikta atbildība par saistošo
noteikumu pārkāpumiem.
Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
attiecas uz Balvu pilsētas un Balvu
novada ciemu administratīvajā
teritorijā esošām decentralizētām
kanalizācijas sistēmām.
3. Informācija
Nav būtiski
par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija
Nav attiecināms
par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
budžeta
5. Informācija par
Administratīvo procedūru apjoms
administratīvajām
palielināsies.
procedūrām
6. Informācija par
Nav notikušas
konsultācijām ar
privātpersonām

mēnesi un gadu)

(personiskais paraksts)

1. Objekta adrese
_____________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 28.februāra
lēmumam (sēdes prot. Nr.2, 3.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2019.gada 28.februārī

Nr.7/2019

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2018.
GADA 8.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.10/2018 „PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRU NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAM
ŪDENSVADAM UN SADZĪVES KANALIZĀCIJAS
SISTĒMAI”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta sesto daļu

Izdarīt Balvu novada domes 2018.gada 8.marta
saistošajos noteikumos Nr.10/2018 „Par Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 14.marts
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”
šādus grozījumus:
1.
aizstāt 3.punktā apakšpunktu numerāciju
no 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2. un 1.3.attiecīgi uz 3.1., 3.2.,
3.2.1., 3.2.2. un 3.3.;
2.
svītrot 3.1.apakšpunktā vārdus „vai ēka,
kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās
uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja”;
3.
izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3. Pretendents – dzīvojamās mājas, kuru
ir iespēja pieslēgt pie centralizētā ūdensvada un
sadzīves kanalizācijas, īpašnieks vai, gadījumā ja
dzīvojamās mājas īpašnieks nav deklarējies Balvu
novada administratīvajā teritorijā, persona kura ir
norādīta dzīvojamās mājas īpašnieka pieteikumā un
kura ir deklarēta attiecīgajā īpašumā.”;
3.1 aizstāt 7.punktā apakšpunktu numerāciju no
1.1., 1.2. un 1.3. attiecīgi uz 7.1., 7.2. un 7.3.;
4.
aizstāt
7.punktā
vārdus
„nekustamā
īpašuma īpašniekam, kura nekustamais īpašums
pieteikuma
par
Pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanu iesniegšanas dienā atbilst šādiem
nosacījumiem” ar vārdiem „Pretendentam šādos
gadījumos”;
5.
izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Lai uzsāktu līdzfinansējuma saņemšanas
procesu, Pretendents Pašvaldībā iesniedz:
14.1. pieteikumu (pielikums Nr.1);
14.2. saistošo noteikumu 10.punktā norādīto
kategoriju apliecinošu dokumentu (ja tas nav
Pašvaldības rīcībā).”;
6.
izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Pēc lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu
saņemšanas pretendents griežas Balvu novada
pašvaldības aģentūrā „SAN – TEX” vai attiecīgajā
pagasta pārvaldē (turpmāk tekstā minētās iestādes
– Pakalpojuma sniedzējs), lai saņemtu tehniskos
noteikumus ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma
izveidei, kurus iesniedz pašvaldībā.”;
7.
papildināt 20.punktu aiz vārda „pieslēguma”
ar vārdu „aptuveno”;
8.
izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
„24. Pēc pieslēguma izbūves Pretendents
sagatavo ziņojumu (pielikums Nr.2) un iesniedz to
Pakalpojuma sniedzējam, kurš pārbauda pieslēguma
izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu,
noslēdz līgumu par kanalizācijas vai ūdensapgādes
pakalpojuma sniegšanu un izsniedz Pretendentam
atzinumu
par
pieslēguma
līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pretendents minēto
atzinumu iesniedz Pašvaldībā.”;
9.
papildināt
25.punktu
ar
teikumu
„Pretendentam paredzētais finansējums tiek
pārskaitīts uz Pretendenta kontu.”;
10. izteikt Pielikumu kā Pielikumu Nr.1 šādā
redakcijā:

______________________________
pieslēgšanai;

Balvu

novadā,

(aizpilda Pretendents, ja nav deklarēts Balvu
novadā)
• man
piederošā
nekustamā
īpašu
ma___________________________________
_______________
________________________________________________ Balvu
novadā, pieslēgšanai, kurā dzīvo ________________________
______________________________________________________
(vārds,

uzvārds,

personas

kods,

tālruņa

numurs)

_____________________________________________________
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
sadzīves kanalizācijas sistēmai
Atbilstoši 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu
Nr.____/2018 „Par Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un
sadzīves kanalizācijas sistēmai” 10.punktam atbilstu
šādai personu kategorijai:
persona ar 1. un 2. invaliditātes grupu;
ģimene, kurā ir persona ar 1. un 2.invaliditātes
grupu, kura nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un
deklarējusi dzīvesvietu;
daudzbērnu ģimene;
maznodrošināta (trūcīga) persona, ģimene;
politiski represēta persona;
pensionārs;
dzīvokļu īpašnieku kopība daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas pieslēgšanai, pamatojoties
uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmumu

1. __________________________________________________;
2. __________________________________________________;
3. __________________________________________________;
4. __________________________________________________;
5. __________________________________________________;
6. __________________________________________________;
Datums__________

12. mainīt punktu no 1 līdz 10 numerāciju
attiecīgi uz no 1 līdz 12.punktam atbilstoši veiktajiem
grozījumiem.
Domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada domes 2019.gada 28. februāra
saistošo noteikumu Nr.7/2019 „Grozījumi Balvu
novada domes 2018.gada 8.marta saistošajos
noteikumos Nr.10/2018 „Par Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajam
ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas
sistēmai”” projektu
Paskaidrojuma

Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
2018.gada 8.martā Balvu novada
nepieciešamības

dome pieņēma saistošos noteikumus

pamatojums

Nr.10/2018 „Par Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajam ūdensvadam un
sadzīves kanalizācijas sistēmai”.
2018.gadā piešķirot iedzīvotājiem
līdzfinansējumu tika secināts, ka

Paraksts__________ ”;

minētajiem saistošajiem noteikumiem
nepieciešami labojumi, kuri atvieglotu

11. papildināt ar Pielikumu Nr.2 šādā redakcijā:
„2.pielikums
Balvu novada Domes
2018.gada 8.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.10/2018 „Par Balvu
novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai
centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas
sistēmai”

gan Pašvaldības darbu, gan arī
līdzfinansējuma saņemšanas procesu
2. Īss projekta

Pretendentam.
Projektā norādītas izmaiņas, kuras

satura izklāsts

jāveic saistošajos noteikumos,
lai atvieglotu darbu ar tiem gan
Pašvaldībai, gan iedzīvotājiem.
Precizēta Pretendenta definīcija.
Atvieglota līdzfinansējuma piešķiršana

Pakalpojumu sniedzējam:
________________________________________

Pretendentiem, kuru īpašums vēl
nav nodots ekspluatācijā, kā arī

(Pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

iedzīvotājiem, kuri dzīvo īpašumos,

No______________________________________

kas viņiem nepieder. Pretendentu

(vārds, uzvārds)

________________________________________

iesniegumos papildus tiek pieprasīts

(personas kods)

„1.pielikums
Balvu novada Domes
2018.gada 8.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.10/2018 „Par Balvu
novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
ieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves
kanalizācijas sistēmai”

Balvu novada pašvaldībai
Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501
No _____________________________________

(vārds, uzvārds)

________________________________________
(personas kods)

________________________________________

(dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs)

Pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu
Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu (aizpildīt atbilstošo
sadaļu)
(aizpilda Pretendents, ja ir deklarēts Balvu novada
teritorijā)
• man
piederošā
nekustamā
īpašuma___________________________________
(īpašuma adrese)

arī Pretendenta kontakttālrunis.

________________________________________

Ieviests jauns pielikums, kurā ir

(pieslēguma adrese, tālruņa numurs)

Pretendenta ziņojums
Lūdzu izmaksāt līdzfinansējumu _________ EUR
īpašuma ________________________, Balvu novadā,
pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un
sadzīves kanalizācijai. Pieslēguma garums:
• Centralizētajam ūdensvadam – _____ m;
• Sadzīves kanalizācijai – _____ m.
Pieslēguma izveidei nepieciešamo materiālu
iegādei tika veikti šādi maksājumi (darījumu
apliecinošie dokumenti ar Pretendenta rekvizītiem
jāpievieno pielikumos):
1. __________________________________________________
__________________________________________________;
2. __________________________________________________
__________________________________________________;
3. __________________________________________________
__________________________________________________;
4. __________________________________________________
__________________________________________________;
5. __________________________________________________
__________________________________________________;
6. __________________________________________________
__________________________________________________;
Pielikumā:

3. Informācija

Pretendenta ziņojums.
Katru gadu pašvaldības budžetā

par plānoto

tiks paredzēts finansējums

projekta ietekmi

līdzfinansējuma nodrošināšanai.

uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par Šie noteikumi veicinās
plānoto projekta

uzņēmējdarbības vidi, jo tiks veikti

ietekmi uz

papildus pieslēgumi centralizētajai

uzņēmējdarbības ūdensapgādes un kanalizācijas
vidi pašvaldības

sistēmai. Tas radīs pieprasījumu

teritorijā

pēc lielāka pakalpojumu apjoma un
palielinās pieprasījumu pēc dažādiem

materiāliem.
5. Informācija par Administratīvās procedūras tiek
administratīvajām papildinātas ar jaunām darbībām,
procedūrām

kas saistītas ar pieprasījumu
līdzfinansējuma saņemšanai
izskatīšanu, izvērtēšanu un

piešķiršanu.
6. Informācija par Veikta aptauja par iemesliem,
konsultācijām ar

kāpēc netiek izmantoti centralizētās

privātpersonām

ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumi.

Domes priekšsēdētājs
11.

A.Pušpurs
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 28.februāra
lēmumam (sēdes prot. Nr.2, 82.§)

Pielikumā:__________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Datums__________

Paraksts__________ ”;

A.Pušpurs

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 14.marts

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
15.martā plkst.9:00 Izglī
tojošs pasākums topošajām
māmiņām - Zīdīšanas nozīmē
bērna attīstības procesā projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu
novadā” ietvaros Dzemdību
nodaļā, 2.stāvā, Vidzemes ielā 2.
17.martā plkst.16:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centra 9
deju kolektīvu kopkoncerts “Virs
galvas debess, zem kājām zeme,
es vidū...” Balvu pamatskolas
Sporta zālē. Ieeja no pagalma
puses.
22.martā plkst.9:00 Swed
bank internetbankas lietošanas
e-prasmju skola Balvu Centrālajā
bibliotēkā. Laipni gaidīti apgūt
internetbankas lietošanu!
22.martā
plkst.
11:00
Izstādes “Atmiņas par Sibīriju”
atklāšana Balvu Novada muzejā.
24.martā
plkst.
15:00
Baltinavas amatierteātra izrāde
“Apsolītā zeme” Balvu muižā.
Ieeja EUR 1,00.
25.martā plkst.13:00 Ko
munistiskā
genocīda
upuru
piemiņas dienas pasākums pie
pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru
piemiņai - 70 gadi 25.marta
represijām.
30.martā plkst.15:00 Lat
gales un Sēlijas mazākumtautību
ansambļu svētki “Vienā dziesmas
valodā” Balvu muižā. Koncertā
piedalās krievu, poļu, baltkrievu
un ukraiņu biedrību tautas
mākslas kolektīvi no Daugavpils,
Jēkabpils, Rēzeknes un Balviem.
Ieejas maksa EUR 2,00. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu muižā.
Vietu skaits ierobežots.

BALVU PAGASTĀ
20., 27.martā plkst.10:00
Garīgie
dziedājumi
Balvu
pagasta Tautas namā.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
25.martā
Represēto
iedzīvotāju tikšanās Bērzkalnes
pagasta pārvaldes telpās.

KRIŠJĀŅU PAGASTS
16.martā plkst.19:00 Teicēju
un stāstnieku saiets “Citi zina
labāk” Krišjāņu tautas namā.
Aicināti piedalīties stāstnieki
un teicēji ar vienu “patiesi nepatiesu” notikumu iz dzīves!

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

Pieteikties līdz
pie
kultūras
organizatores.

14.martam
pasākumu

KUBULU PAGASTĀ
16.martā IV Starptautiskais
bērnu
un
jauniešu
tērpu
un modes festivāls “Modes
Labirinti 2019” Kubulu kultūras
namā. Plkst.12:00 Kolektīvu
prezentācijas,
plkst.
12:30
Konkurss “Top model”, plkst.
17:00 Kolekciju konkurss, plkst.
19:00 Koncerts, plkst. 20:00
Apbalvošana. Ieeja EUR 2,00.
23.martā plkst. 13:00 Tautas
deju
kolektīvu
repertuāra
apguves skate, gatavojoties
XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku deju
lielkoncertam, Kubulu kultūras
namā.
25.martā plkst. 13:45 Svinīgs
brīdis Balvu stacijā pie piemiņas
akmens represētajiem - 70 gadi
25.marta represijām 1949.gadā.
25.martā
plkst.
15:00
Noras Vētras - Muižnieces
izrāde “Māsas” Balvu pagasta
dramatiskā kolektīva izpildījumā
Kubulu kultūras namā.

LAZDULEJAS PAGASTĀ
16.martā
plkst.
15:00
Pasākums
- bērnu popiela
“Es savas zvaigznes lomā”.
Lazdulejas
pagasta
zālē.
Pasākuma norisē: uzstāšanās,
vērtēšana,
labāko
numuru
apbalvošana, ballīte.

TILŽAS PAGASTĀ
23.martā
plkst.19:00
Dramatisko kolektīvu un teātra
cienītāju tikšanās sarīkojumā
“Dzīve kā teātris - teātris kā dzīve”
Tilžas Kultūras namā. Ieeja EUR
2,00, skolēniem, senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
EUR 1,00. Ieejas biļetes piedalās
loterijā.
25.martā
plkst.
19:00
Dokumentālā
filma
“Esības
vējos” Tilžas Kultūras namā.
Ieeja brīva.

VĒL NEBIJIS PASĀKUMS BALVOS - LATGALES UN
SĒLIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU ANSAMBĻU SVĒTKI!

Šī gada 30.martā plkst.15:00 Balvu muižā notiks Latgales un Sēlijas
mazākumtautību ansambļu svētki „VIENĀ DZIESMAS VALODĀ”. Ieejas maksa
EUR 2,00. Biļešu iepriekšpārdošana. Vietu skaits ierobežots.
Koncertā piedalīsies krievu, poļu, baltkrievu un ukraiņu biedrību tautas
mākslas kolektīvi no Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes un Balviem:
- Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta.
Baltkrievu biedrības „Spatkanne” tautas dziesmu ansamblis “Zaviruha”;
Krievu biedrības „Rodņik” vokālais ansamblis „Ukrainočki”.
- Daugavpils ir daudzveidība.
Poļu folkloras kolektīvs „Kukuļečka”.
- Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī.
Kazaku dziesmu ansamblis “Lazorevij cvetok” / “Debeszils zieds”;
Ukraiņu vokālais ansamblis “Vodograj”;
Baltkrievu vokālais ansamblis “Suzorje”.
- Balvi – Ziemeļlatgales pērle.
Krievu vokālais ansamblis „Razdoļje”.

VĪKSNAS PAGASTĀ
16.martā
plkst.22:00
Brīvdienu ballīte kopā ar Zinti
Krakopu Vīksnas Tautas namā.
Ieeja EUR 3,00. Galdiņu var
rezervēt pa t.20284144).

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
12.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

