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

NOSKAIDROTI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS KONKURSA „
ESI UZŅĒMĒJS BALVU NOVADĀ” UZVARĒTĀJI
Lai
sekmētu
saimnieciskās
darbības uzsākšanu un attīstību Balvu
novadā, Balvu novada pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs jau otro gadu
organizē
konkursu
„Esi
uzņēmējs
Balvu
novadā”.
Šogad konkursam tika iesniegti
trīspadsmit pieteikumi. Uz otro kārtu
tika virzīti deviņi pieteikumi, kuri
bija noformēti atbilstoši konkursa
nolikuma prasībām.
Konkursa
2.kārtā
vērtēšanas
komisija
analizēja
pretendentu
iesniegto pieteikumu ekonomisko
dzīvotspēju un lietderību, kā arī pašu
iesniedzēju prasmes un zināšanas
biznesa idejas attīstībā.
Konkursa pretendenti piedāvāja
Balvu novadā attīstīt kvalitatīvus
šūšanas, kāzu servisa pakalpojumus,
spēļu konsoļu nomas pakalpojumus,
mobilo telefonu,
elektronikas,
velosipēdu un motociklu remonta
pakalpojumus, frizūru no kanekalona
izveidi, mini golfa laukuma un atpūtas
vietas izveides pakalpojumus.
Konkursa pieteikumu vērtēšanu
veica komisija šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētāja, Balvu novada domes
deputāte Sandra Kindzule, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektores

vietniece Gunta Raibekaze, Balvu
novada pašvaldības Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma
centra
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Gunta Božoka, SIA „Dantruck11”
valdes loceklis Aigars Logins, Rēzeknes
biznesa inkubatora vecākā projektu
vadītāja Kristiāna Karčevska.
Par konkursa uzvarētājiem –
granta saņēmējiem, šogad kļuva četri
konkursa dalībnieki :
Aiga
Jansone ar konkursa
pieteikumu
„Kvalitatīva
dizaina
apģērba
šūšanas
pakalpojumi”,
saņemot
pašvaldības finansējumu
EUR 2000,00’;
Aļona Pennere ar konkursa
pieteikumu
„Kāzu
servisa
pakalpojumi”, saņemot pašvaldības
finansējumu EUR 1632,24;
Līga
Vilciņa
ar
konkursa
pieteikumu
„Kvalitatīvi
šūšanas
pakalpojumi”, saņemot pašvaldības
finansējumu EUR 1728,00;
Veronika Kuzņecova ar konkursa
pieteikumu „Oriģināls kanekalona
frizūru izgatavošanas pakalpojums”,
saņemot pašvaldības finansējumu
EUR 639,76.
Kopā konkursa uzvarētāji saņems
visu budžetā paredzēto finansējumu
6000,00 EUR (neatmaksājama atbalsta

NOSLĒGUSIES KUBULU
ATJAUNOŠANA
Maija sākumā, atsākoties būvdarbiem
pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, tika
pabeigti
pārbūves
darbi
Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa”,
kas uzsākās 2018.gada jūlijā projekta
Nr.4.2.2.0/17/I/091 „Primārās enerģijas
patēriņa
samazināšana,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē
“Ieviņa”” ietvaros.
Ēka ir nosiltināta, tajā ir pārbūvēta
apkures sistēma un atjaunots telpu
apgaismojums. Ir veikta arī zibens
novadīšanas sistēmas uzstādīšana un
izveidota lietus ūdens novadīšana no
ēkas.
Īstenojot projekta aktivitātes, tika

PII

summa - grants), nepārsniedzot
vienam
konkursa pretendentam
nolikumā
paredzēto
atbalstāmo
summu - ne lielāku kā 2000,00 EUR.
Drīzumā ar konkursa uzvarētājiem
tiks slēgti līgumi par finansējuma
saņemšanu. Pēc tā saņemšanas tiks
uzsākta saimnieciskā darbība un
sniegta informācija par piedāvāto
pakalpojumu un
tā saņemšanas
iespējām.
Nelielais pašvaldības finansiālais
atbalsts ir tieši tas, kas ļauj konkursa
uzvarētājam uzdrīkstēties un savu
biznesa ideju realizēt dzīvē ātrāk,
kvalitatīvāk. Bet pārējiem konkursa
dalībniekiem tā ir vērtīga pieredze
startam nākošajā gadā ar uzlabotu
esošo vai jaunu biznesa ideju.

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste Gunta Božoka

3.jūnijā apliecību izsniegšana
Barikāžu dalībniekiem
Šī gada 3.jūnijā no plkst.
11.00-16.00
Balvu
Novada
muzejā, Brīvības ielā 46, barikāžu
dalībnieki varēs saņemt barikāžu
dalībnieka Statusa apliecības.
Aicinām iepriekš pieteikties,
zvanot pa tālruni 64521430.
1991. gada barikāžu dalībnieka
apliecība
ir
dokuments,
kas
apliecina
barikāžu
dalībnieka
statusu. To var iegūt personas,
kas ir reģistrējušās kā barikāžu
dalībnieki un saņēmušas kādu no
apbalvojuma veidiem – Piemiņas
zīmi vai Pateicības rakstu.
Ierodoties
uz
apliecības
saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas
zīmes apliecībai vai Pateicības
rakstam (oriģinālam vai kopijai)
un
Personu
apliecinošam
dokumentam ( pase vai ID karte).
Slēdz reisus
AS “Nordeka” informē, ka sākot
ar šī gada 1.jūniju tiks slēgti reisi
(pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās
un
piektdienās)
autobusu maršrutā Rīga – Balvi :
plkst.4.10 no Balvu autoostas uz
Rīgu;
plkst.15.35 no Rīgas autoostas
līdz Balviem.

“IEVIŅA” PILSĒTAS STADIONS DRĪZUMĀ
PIEEJAMS IEDZĪVOTĀJIEM

samazināts ēkas primārās enerģijas
patēriņš par vismaz 166,88 kWh/
m2 gadā un CO2 emisijas apjoms
atmosfērā - par vismaz 39,98 tonnām
gadā.
Būvdarbus objektā veica SIA „RUFS”
par kopējo summu EUR 169000,35
(bez PVN). No šīm izmaksām EUR 159
338,00 ir ERAF finansējums.
Būvuzraudzību veica SIA „Kalna
nami”, autoruzraudzību - SIA „Efekta”.
Pēc
projekta
realizācijas
bērnudārza ēka kļuvusi ne vien siltāka
un energoefektīvāka, bet arī vizuāli
pievilcīga, ar skaistu fasādi, kas priecē
gan bērnus, gan vecākus, gan arī visus
pagasta un novada iedzīvotājus.

Pērnā gada nogalē SIA „8 CBR”
pabeidza Balvu pilsētas stadiona
pārbūvi, tomēr darba procesā parādījās
papildus darbi, kurus tehnoloģiski
pareizi bija pārcelt uz šī gada pavasari,
ņemot vērā to, ka tuvojās aukstais
ziemas periods. Nododot darbus,
būvuzņēmējs
iesniedza
garantijas
vēstuli, saskaņā ar kuru atliktos
darbus apņēmās pabeigt līdz šī gada
31.maijam. Šobrīd SIA „8CBR” veic
minēto darbu izpildi.
Sākot ar 3.jūniju stadions būs

pieejams visiem, kuri vēlas to izmantot
sporta aktivitātēm, tai skaitā, sākot ar
7.jūniju līdz pat 30.augustam, stadions
tiks izmantots skolnieku vasaras sporta
nometņu vajadzībām.
Vasaras laikā darboties nevarēs
vien uz futbola laukuma, jo zālājam,
kas pārbūves ietvaros tika iesēts
pērnā gada septembrī, jāturpina
augt un veidoties līdz brīdim, kad tas
var tikt pilnvērtīgi izmantots futbola
spēlēšanai. Orientējoši tas ir šī gada
augusts.

AICINĀM
PIETEIKT
ATZINĪBAS RAKSTAM!
Tuvojas 10. Balvu novada svētki „Ir
labi būt lielai saimei”, kuri norisināsies
no 19.-20.jūlijam un kuros, kā katru
gadu, tiks pasniegti Balvu novada
domes Atzinības raksti.
Balvu
novada
dome
un
pašvaldība
aicina
iedzīvotājus
palūkoties apkārt, novērtēt un izcelt
līdzcilvēkus par viņu darbošanos
un devumu Balvu novadam! Varbūt
Jūsu kaimiņš, kolēģis, sadarbības

BŪS

IEDZĪVOTĀJUS

partneris vai vietējais uzņēmējs būtu
pelnījis saņemt domes augstāko
apbalvojumu – Atzinības rakstu, jo
pateikt paldies nekad nav par daudz!
Pieteikt apbalvojumam vari līdz
11.jūnijam, aizpildot pieteikuma
anketu, kura pieejama www.balvi.lv
sadaļā pašvaldība/ pašvaldības apbalvojumi.
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LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100
LATGALES PARTIZĀNU PULKS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

1919.gada novembrī Latgales
partizānu
pulks
saņēma
papildinājumu,
Vidzemē
tika
saformētas 3 rotas un nosūtītas
uz Balviem. Šajā mēnesī pulks
izcīnīja smagas atvairīšanas kaujas.
7.novembrī nācās atkāpties no
Viļakas. Ar nopietnu neveiksmi sākās
decembris, Latviešu komunistiskais
bataljons
Stompakos
ielenca
7.rotas pusrotu, partizāni izlauzās,
bet zaudēja 7 kritušos. Nākošajā
dienā sekoja pretinieka uzbrukums
Kupravai,
kopā
ar
Igaunijas
armijas bruņuvilcienu uzbrukumu
atsita.
Decembra
sākumā
pie
Orlovas
uzbruka
15.armijas
Sevišķo uzdevumu pulks, partizāni
uzbrukumu atsita, bet zaudēja 1 cīņu
biedru.
Ziemassvētku naktī sarkanarmieši
uzbruka Stompakiem un Kokorevai
(Tilža), pie Kokorevas cīņa turpinājās
arī 25.decembrī. Kad partizāniem
sāka pietrūkt munīcijas, bataljona
vadība organizēja pretuzbrukumu,
kurā no katras rotas devās viens
vads, iepriekš saņemot visu savas
rotas munīciju. 26.decembrī partizāni
uzbruka pretiniekam no aizmugures.
Sarkanarmieši atkāpjoties dedzināja
mājas,
šāda
pretinieka
rīcība
izraisīja pulka karavīros sašutumu,
virsniekiem
nācās
pasargāt
gūstekņus no linča tiesas.
Žurnālā “Lāčplēsis” (11.11.1933.)
publicētas kapteiņa Lāča atmiņas
par kauju pie Kokorevas: “Tuvojās
Ziemassvētki, kad katram pēc
ilgajiem nemiera klīšanas gadiem
pa dažādām frontēm, gribējās tos
nodzīvot kā miera svētkus. Tomēr
liktenis bija lēmis citādi. Svētku
sestdienā atbrauca viens zemnieks
ar ziņu, ka tieši pirmajos svētkos
sarkanie mums taisoties uzbrukt...
Agrā svētku rītā mums tuvojās
ienaidnieka
ķēde.
Uzbrukumu
atsitām. Pret pašu Kokorevu, kur
atradās 1.bataljona štābs, sarkanie
uzbruka
daudz
neatlaidīgāk.
Vakaram
tuvojoties,
stāvoklis
kļuva draudošs, trūka munīcijas.
Izredzes saņemt munīciju bija tikai
nākošā dienā. Līdz tam vajadzēja
noturēt savas pozīcijas. Tobrīd
atvietoju bataljona komandieri, lai
ienaidniekam izņemtu iniciatīvu no
rokām, nolēmu iet pretuzbrukumā.
Devu rīkojumu no katras rotas
izmeklēt vienu labāko kareivju vadu,
kuriem atdevām palikušo patronu
krājumus. Sūtīju vīrus leitnanta
Baloža vadībā naktī aiziet ienaidnieka
aizmugurē un no aizmugures iesākt
uzbrukumu. Otrā rītā mazā gaismiņā
ienaidnieka aizmugurē atskanēja
šāvieni, arī mēs iesākam uzbrukumu.
Sarkanajos sacēlās apjukums, tie
steigā atkāpās. Atkāpjoties pa ceļam
viņi nodedzināja vairākas mājas.”
1919.gadā
Latvijas
armijas
virspavēlnieka
štāba
ziņojumos
arvien biežāk pieminēts Latgales
partizānu
pulks:
“25.decembra

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

JOPROJĀM AKTUĀLA SKOLU TĪKLA
SAKĀRTOŠANA
UN
REĢIONĀLĀ
REFORMA
Šā gada 24.maijā piedalījos Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
sēdē Viļānu kultūras namā. Dienas kārtībā – vairāki aktuāli jautājumi.
Pašvaldību vadītāji diskutēja par Nikodema Rancāna balvas pasniegšanu
Latgales izcilākajiem pedagogiem un to, vai šo pasākumu no biedrības vajadzētu
pārņemt plānošanas reģionam, nominantu izvērtēšanā iekļaujot visu pašvaldību
Izglītības pārvaldes vadītājus. Tika lemts, ka šogad Nikodema Rancāna 150.
gadadienas pasākumā izcilākajiem pedagogiem varētu pasniegt sudraba saktas.
Par deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā klātesošos
informēja projekta vadītāja. Viņa uzteica pašvaldības par aktīvu iesaistīšanos
pasākumu plānošanā un piedalīšanos pilotprojektos.
Kultūras ministrijas pārstāve pateicās visām pašvaldībām, kuras ar saviem
pasākumiem kuplinās Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgades centrālo
pasākumu plānu. Arī Balvu novads ir to pašvaldību vidū, kuras atzīmēs simtgadi ar
pasākumu Latgales partizānu pulkam 100. Šā gada 5.jūlijā Balvu pilsētas iedzīvotāji
tiek aicināti uz ekspozīcijas „Ziemeļlatgale Latvijas Neatkarībai” atklāšanu Balvu
Novada muzejā, aicināti iepazīties ar militāro tehniku un ieročiem Militārajā
displejā laukumā pie Kultūras un atpūtas centra, tāpat arī aicināti pievienoties
svinīgā brīdī pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.
Dienas izskaņā Balvu pilsētas estrādē notiks vīru ansambļa Dobeles zemessargi
koncerts.
Visspraigākās diskusijas raisījās par Izglītības un zinātnes ministrijas
sagatavoto informatīvo ziņojumu Par skolu tīkla sakārtošanu. Tas ir pašsaprotami,
jo pašvaldībām svarīgi saglabāt skolas, noturēt izglītības kvalitāti un iekļauties
ministrijas prasībās par skolēnu skaitu.
Skolu tīkla sakārtošanai Izglītības un Zinātnes ministrija izstrādājusi četrus
reģionu blokus, katrā no tiem piedāvājot atšķirīgus minimālā skolēnu skaita
kritērijus. Balvu pilsēta pēc jaunā iedalījuma ietilpst otrajā blokā – administratīvo
teritoriju attīstības centri, - kur noteikts, ka sākumskolas posmā skolā jābūt
vismaz 300 audzēkņiem ar 25 skolēniem klasē un divām paralēlklasēm. Savukārt
vidusskolas posmā, nodrošinot divas paralēlklases, katrā klasē būtu jāmācās
vismaz divdesmit skolēniem. Tātad vidusskolas klasēs kopā jābūt vismaz
120 audzēkņiem. Vai spēsim iekļauties jaunajos kritērijos? Pašlaik situācija ir
apmierinoša – šie kritēriji ir izpildīti. Taču, domājot par nākotni un ņemot vērā to, ka
profesionālā izglītība varētu kļūt aizvien nozīmīgāka, par ko liecina arī pieaugošais
pieprasījums darba tirgū, nopietnas bažas varētu rasties par vidusskolas posma
kritēriju izpildi nākotnē. Vēl sarežģītāka situācija būs novada teritorijā ārpus
pilsētas. Trešais reģionu bloks paredz, ka pamatskolās minimālajam skolēnu
skaitam jābūt 80, ar vidēji deviņiem skolēniem klasē. Savukārt vidusskolas posmā
vajadzētu būt vismaz 45 skolēniem, proti, vidēji 15 skolēniem klasē. Atvieglotāki
noteikumi būs ceturtajam blokam, kas attieksies uz teritorijām, kas ir pie Eiropas
Savienības ārējās robežas, kā arī tām teritorijām, kur attālums līdz nākamajai
izglītības iestādei ir vismaz 25 kilometri. Ceturtais reģionu bloks paredz, ka
pamatskola varētu pastāvēt ar vismaz 70 skolēniem, vienā klasē mācoties vidēji
astoņiem skolēniem. Savukārt vidusskolas posms varētu pastāvēt ar ne mazāk kā
30 skolēniem, kas nozīmē, ka vienā klasē būtu vidēji desmit skolēni.
Līdz 29.maijam pašvaldības iesniegs savus priekšlikumus par šo reformu,
taču, vai tie tiks ņemti vērā, rādīs laiks.
Latgales pašvaldību vadītāji diskutēja arī par VARAM izstrādāto piedāvājumu
jaunajam administratīvi teritoriālajam modelim, kas apstiprināts šā gada 14.maija
Ministru Kabineta sēdē un 27.maijā nodots sabiedriskajai apspriešanai. Ņemot
vērā to, ka jaunajā modelī bijušā Balvu rajona pašvaldības plānots apvienot,
VARAM ministrija 20.jūnija pēcpusdienā Balvos aicina uz konsultācijām visu četru
novadu deputātus. Darba kārtībā paredzēts ministra Jura Pūces ziņojums par
administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu, eksperta ziņojums par reformas
sociālekonomiskajiem aspektiem un diskusija ar pašvaldību domju deputātiem,
lai uzklausītu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem.
2.

vakarā. Uz Z no Lubānas ezera
Kokorevas-Stompaku
rajonā
lielgabalu, ložmetēju un flinšu uguns.
26.decembra rītā. Uz Z no Lubānas
ezera komunisti mēģināja uzbrukt
Stompaku, Zassolu un Kokorevas
mājām. Sevišķi sīvas kaujas pie
Kokorevas. 26.decembra vakarā.
Uz Z no Lubānas ezera lielgabalu,
ložmetēju un flinšu uguns”.
“Pilnīgi īpatnējs savā izcelšanās
un attīstības vēsturē, kā arī
komplektēšanā Latvijas armijas pulku
vidū ir Latgales partizānu pulks”, tā
par pulku teica komandieris pulkv.leitn. Jānis Skujiņš.
Par
“partizānu
īpatnībām”
stāstījuši arī virsnieki, kuri bija
pārcelti uz Latgales partizānu pulku
no stingri disciplinētām vienībām.
Pulka karavīri bija pārliecināti,
ka viņi kā brīvprātīgie nav padoti
tādai disciplīnai kā mobilizētie
karavīri. Brīvība tad nu izpaudās
nevien aizmugures dienestā, bet
arī tieši kaujas līnijās, kur karavīri,
bez kādas sazināšanās ar augstāko
vadību, veica plašus uzbrukumus.
Šī patstāvība bija palikusi vēl no
tiem laikiem, kad ”zaļie”, brīvi
pulcējās, piedalījās kaujās, bet kauju
starplaikos strādāja savos tīrumos
ar ieročiem blakus. Fragments no
“Latgales
Vēstnesī”
(17.08.1938)
publicētā raksta ”Partizānu īpatnības:
”... Pulka virsnieks, kapt. Kanarēvičs,
kurš ar savu rotu kā atsevišķu vienību
atradās Liepnas ciema līnijā, bija
dabūjis “Liepnas kņaza” nosaukumu.
Kādā dienā Balvu štāba gaitenī
norīb zirga pakavi. Visu acis vērsās
uz trokšņa pusi un štāba kancelejā
uz savas “Skopkas” iejāja “Liepnas
kņazs” un ziņo, ka viņa vadītā vienība
ir ceļā uz fronti. Tāpat kā nācis, mūsu
“kņazs” atkal aizjāja, lai bezbailīgās
kaujās gūtu savas dzimtās zemes
brīvību. Neskatoties uz partizāņu
dažādībām un, varbūt, ne visai
teicamām īpašībām, šis pulks un šī
pulka varonīgie karavīri mūsu valsts
atbrīvošanas cīņu dienās ir darījuši
daudzus varonīgus darbus, bijuši
varonīgi un pašaizliedzīgi cīnītāji,
gatavi upurēt sevi uz tēvijas altāra”.
Balvu Novada muzeja vecākā
speciāliste, vēsturniece
Ruta Akmentiņa
Izmantoti Balvu Novada muzeja
krājuma materiāli
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DOMES SĒDE
Šī gada 23.maijā notika kārtējā Balvu
novada domes sēde, kurā piedalījās
12 deputāti - Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis,
Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Tālis Korlašs, Eva Smirnova,
Jānis Zakarīts. Sēdē kopumā izskatīti 67
jautājumi.
Par
ceļiem
un
satiksmes
organizāciju
Tika nolemts atļaut uzlikt 2
aizlieguma ceļazīmes Nr.301 „Iebraukt
aizliegts” Balvu muižas teritorijā Brīvības
ielā 47, Balvos. Kā arī tiks uzstādītas 2
aizlieguma ceļazīmes Nr.326 „Apstāties
aizliegts” Brīvības ielas posmā gar Balvu
muižas teritoriju un tiks uzkrāsoti 2
horizontālie apzīmējumi Nr.920 Balvu
muižas teritorijā, kuru darbība būs
spēkā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas līdz 2019.gada 1.oktobrim.
Tika lemts slēgt ceļa servitūta
līgumu ar SIA „Trustimex” par ceļa
servitūta nodibināšanu SIA „Trustimex”
piederošajā
nekustamajā
īpašumā
„Alejas” Bērzkalnes pagastā, piešķirot
tiesību uz braucamo ceļu 100 m garā
posmā ne mazāk kā 4,5 m platumā,
par labu Balvu novada pašvaldībai
piederošajam
nekustamajam
īpašumam „Veldrītes”.
Par zemes ierīcības projektu
Sēdē lēma apstiprināt iesniegto
zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Ezeriņi” Bērzpils pagastā
sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes
vienībai Nr.1 un uz tās esošajām ēkām
tiks saglabāts nosaukums „Ezeriņi” un
mainīta adrese uz „Ezeriņi”, Bērzpils
pag., Balvu novads. Zemes vienībai
Nr.2 piešķirts nosaukums „Jaunezeriņi”.
Abām zemes vienībām lietošanas mērķis
–„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”.
Par statusu pašvaldības dzīvoklim
Tika nolemts noteikt pašvaldībai
piederošajai neizīrētajai dzīvojamai
telpai Bērzpils ielā 44 – 12, Balvos,
Balvu novadā, speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas statusu un atcelt
Balvu novada Domes 2018.gada
8.marta lēmumu „Par sociālā dzīvokļa
statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.12
Bērzpils ielā 44, Balvos, Balvu novadā”
(protokols Nr.3, 1.§).
Par nodošanu atsavināšanai
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli
Nr.14, Teātra ielā 4, Balvos, 36,11 m2
platībā un kopīpašuma 3611/26070
domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemes.
Tika nolemts atdalīt no Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgā
nekustamā
īpašuma „Starpgabali” vienu zemes
vienību 0,0650 ha platībā. No atdalītās
zemes vienības lēma izveidot jaunu
īpašumu, saglabāt adresi Rūpniecības
iela 11A, Balvi, Balvu nov., LV – 4501, un
nodot to atsavināšanai.
Tāpat tika lemts nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu „Jaunpriedītes”
Kubulu pagastā, kas sastāv no vienas
zemes vienības 1,4572 ha platībā.
Par nekustamā īpašuma sadali un
platības precizēšanu
Deputāti pieņēma lēmumus par
vairāku nekustamo īpašumu sadali:

„Smilgas” Bērzpils pagastā, „Raudiņas”
Balvu pagastā, „Upītes” Vectilžas
pagastā, „Lazdas” Kubulu pagastā,
„Pūpoli” Krišjāņu pagastā.
Tāpat tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2019.gada
25.aprīļa lēmumā „Par nekustamā
īpašuma „Saulgriezes” Briežuciema
pagastā,
Balvu
novadā,
sadali”
(protokols Nr.6, 37.§), izsakot lēmuma
3.punktu jaunā redakcijā, „3. Mainīt
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3852 004 0019 un uz tās esošajām
ēkām adresi no „Saulgriezes”, Grūšļeva,
Briežuciema pag., Balvu nov., LV –
4595 uz „Bezdelīgas”, Briežuciems,
Briežuciema pag., Balvu nov., LV –
4595.”.
Tika
lemts
precizēt
platību
nekustamā īpašumā „Augstkalniņi”
Tilžas pagastā ietilpstošajām zemes
vienībām: zemes vienībai Nr.1 no 6,7 ha
uz 7,87 ha, zemes vienībai Nr.2 no 1,0
ha uz 5,26 ha.
Par izpērkamo zemi
Tika lemts noteikt samazinājumu
par personas izpērkamo zemes vienības
daļu 2,9 ha platībā Bērzpils pagastā 65
procentu apmērā no zemes kadastrālās
vērtības: par zemes lietošanas laiku
līdz tās pieprasīšanai īpašumā – 25
procenti; par nepilngadīgiem bērniem
ģimenē – 15 procenti; par darba stāžu
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā –
25 procenti.
Par atļaujas izsniegšanu
Sēdē nolēma izsniegt SIA „VITAR
7” bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju uz laiku līdz 2044.
gada 24.aprīlim, smilts ieguvei atradnē
„Bebriņi” Bērzkalnes pagastā, pēc valsts
nodevas – EUR 142,29, samaksas.
Par
finanšu
pārskata
apstiprināšanu
Deputāti lēma apstiprināt Balvu
novada
pašvaldības
2018.gada
konsolidēto finanšu pārskatu ar šādiem
rādītājiem:
1.
bilances aktīvi uz 31.12.2018.
45 808 507 EUR
2.
pārskata
gada
budžeta
izpildes rezultāts
–323 277 EUR
3.
pārskata gada speciālā budžeta
izpildes rezultāts – 30 308 EUR
4.
pārskata gada ziedojumu un
dāvinājumu izpildes rezultāts 2 232
EUR.
Par
sadarbības
līgumu
un
publisko pārskatu
Lai pašvaldība veiksmīgi varētu
startēt ERAF līdzfinansētajā projektā,
tika nolemts slēgt Sadarbības līgumu
starp Balvu novada pašvaldību kā
finansējuma saņēmēju un AS „Balvu
Enerģija” kā Sadarbības partneri
projekta
„Industriālās
teritorijas
attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu
novadā” ietvaros.
Domes sēdē deputāti apstiprināja
Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN – TEX” 2018.gada publisko
pārskatu.
Par finansējumu un aizņēmumu
Plašas diskusijas izraisīja jautājums
par
finansējuma
izlietojumu
no
pašvaldības
2019.gada
budžeta
līdzekļiem neparedzētajiem līdzekļiem.
Tomēr tika nobalsots piešķirt EUR 9 060:
Balvu Valsts ģimnāzijai karstā ūdens
siltumapgādes siltummaiņa nomaiņai
internāta telpās EUR 1 194, Balvu sporta
skolai metāla plauktu iegādei stadiona

ēkai EUR 1 578 un vieglatlētikas barjeru
iegādei EUR 4 553, Kubulu pirmsskolas
izglītības iestādei „Ieviņa” nakts grupas
viena mēneša darbības nodrošināšanai
EUR 1 735, un paredzēt no Balvu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta
līdzekļiem EUR 282 860 līdzfinansējumu
projektam
„Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju samazināšana Balvu kultūras un
atpūtas centrā”.
Deputāti
lēma
noteikt
Balvu
novada
pašvaldības
profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs vecāku
līdzfinansējumu: Balvu Mūzikas skolā –
EUR 9,00 mēnesī; Balvu Mākslas skolā
– EUR 9,00 mēnesī; Balvu Sporta skolā
– EUR 2,00 mēnesī.
Sēdē nolēma apstiprināt valsts
budžeta finansējumu EUR 25 379 Eiropas
Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai
Balvu novada pašvaldības teritorijā.
Domes sēdē nolēma lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju Balvu
novada pašvaldībai 2019.gadā ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 117 914,00
uz 15 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi būvprojektam
industriālās
teritorijas
attīstībai,
revitalizējot īpašumus Balvos Brīvības
ielā 1K, projekta „Industriālās teritorijas
attīstība, revitalizējot īpašumu Balvu
novadā” Nr.5.6.2.0/17/I/020 ietvaros”.
Par nomu
Tika lemts izdarīt grozījumus
Balvu novada pašvaldības 2019.gada
28.marta noteikumos Nr.2/2019 „Par
Balvu novada pašvaldības īpašuma
un valdījumā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu un nomas
līgumu pagarināšanu” (apstiprināti ar
2019.gada 28.marta lēmumu (sēdes
protokols Nr.4, 2.§)).
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Vectilžas pagastā ar kadastra
apzīmējumu 3890 004 0045, 1,5 ha
platībā, un apstiprināt zemes gabala
nomas tiesību sākumcenu EUR 107,12
bez PVN gadā.
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piederošo zemes
vienību Vectilžas pagastā ar kadastra
apzīmējumu 3890 004 0099, 5,96 ha
platībā, un apstiprināt zemes gabala
nomas tiesību sākumcenu EUR 387,92
bez PVN gadā.
Deputāti lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļu Tilžas pagastā ar kadastra
apzīmējumu 3886 003 0502, 0,9 ha
platībā, un apstiprināt zemes gabala
nomas tiesību sākumcenu EUR 70,59
bez PVN gadā.
Sēdē lēma nodot nomai rezerves
zemes fonda zemes vienības daļu
Bērzkalnes
pagastā
ar
kadastra
apzīmējumu 3848 003 0068, 3,8 ha
platībā, un apstiprināt zemes gabala
nomas tiesību sākumcenu EUR 244,92
bez PVN gadā.
Tika lemts nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Bērzkalnes pagastā ar kadastra
apzīmējumu 3848 003 0151, 0,751 ha
platībā, un apstiprināt zemes gabala
nomas tiesību sākumcenu EUR 61,88
bez PVN gadā.
Tāpat deputāti lēma nodot nomai
Balvu novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību Bērzkalnes pagastā ar
kadastra apzīmējumu 3848 003 0178,

3.

1,7 ha platībā, un apstiprināt zemes
gabala nomas tiesību sākumcenu EUR
117,00 bez PVN gadā.
Tika
lemts
iznomāt
mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Balvu
novada
pašvaldībai
piederošās
nedzīvojamās telpas Brīvības ielā 55,
Tilžā, 18,0 m2 kopplatībā, nosakot
nomas maksu (izsoles sākumcena)
EUR 0,76/m2 bez PVN mēnesī par
1m2, saskaņā ar sertificētā vērtētāja
nomas maksas noteikšanas lietu.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē
var iesniegt Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darbdienu no 2019.
gada 10.jūnija līdz 2019.gada 14.jūnija
plkst.16.00.
Deputāti izskatīja jautājumus par
zemes nomas līgumu pagarināšanu
fiziskām un juridiskām personām
Bērzpils, Tilžas, Krišjāņu, Balvu, Vectilžas
un Bērzkalnes pagastos, kā arī par
zemes nomu fiziskām personām Balvu
pilsētā.
Sēdē lēma nodot nomā nedzīvojamo
telpu Daugavpils ielā 73A, Balvos, 31,6
m2 platībā.
Par nodokļa atvieglojumiem
Izskatot SIA „BalviFlora” iesniegumu,
sēdē lēma piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par
2019.gada otro pusgadu SIA „BalviFlora”
par nekustamajiem īpašumiem „Kūdras
purvs”, Naudaskalna purvs”, „Purva
ceļš”, „Rasas”, „Skaidnis”, „Purvs” Balvu
pagastā.
Par cenrādi
Tika apstiprināts Balvu Sporta
skolas stadiona maksas pakalpojumu
cenrādis, nosakot centrālā futbola
laukuma,
skrejceļa
un
sektoru
nomas maksa, vieglatlētikas sektoru
izmantošanas maksa treniņiem 1
personai, kā arī noteikti izņēmumi,
kuriem netiek piemērota maksa par
stadiona izmantošanu.
Par izsoles rezultātiem
Deputāti apstiprināja nekustamo
īpašumu izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētājiem personas, kuras iegādājās
nekustamos īpašumus par izsolēs
nosolīto augstāko cenu.
Par izmaiņām komisijas sastāvā
Deputāti
nobalsoja
ievēlēt
A.Grāmatiņu Balvu novada Pašvaldības
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas locekļa amatā.
Par funkciju deleģēšanu
Tika nolemts deleģēt Balvu novada
pašvaldības Pansionāta „Balvi” sociālā
darba un aprūpes struktūrvienības
vadītājai D.Romkai un saimniecības
struktūrvienības vadītājam J.Mileiko
(D.Romkas
prombūtnes
laikā)
veikt Pansionāta „Balvi” direktora
pienākumus, kas saistās ar līgumu
slēgšanu,
administratīvo
aktu
sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības,
kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju
izpildi, attiecībā uz S.Komani.

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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BALVOS ATKLĀTS VELOPARKS
19.maijā bija lieli svētki Balvos
visiem tiem, kuri ar velosipēdiem ir uz
TU! Svinīgā gaisotnē Balvos, Partizānu
ielā 5B norisinājās ģimeņu velo diena,
un tika atklāts veloparks!
Pasākums sākās jau rīta pusē ar
braucienu apkārt Balvu ezeram, un
turpinājās ar DIPU DAPU skrejriteņu
sacensībām junioriem un velo stafetēm
ģimenēm, bet vēlāk tika atklāts
veloparks, Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājam
Aigaram
Pušpuram un Velosolutions pārstāvei
Lindai
Butkus
svinīgi
pārgriežot
atklāšanas lentu.
A.Pušpurs, uzrunājot klātesošos,
teica: „Šo vietu raksturo trīs vārdi
- sakopta vide, perfekts darbs un
superīga trase. Šobrīd esam vietā,
kuru
daudzi
vien
noteikti
labi
atceras kā nepievilcīgu un krūmiem
aizaugušu. Paldies Velosolutions par
darbu. Balvenieši ir ieguvuši vietu,
kur pilnveidot savas riteņbraukšanas,
skeitošanas un skrituļošanas prasmes.”
Bet L.Butkus atklāja, ka šī ir 13.
velotrase Baltijā, 9. Latvijā, un forši, ka
pilsētas grib šādas vietas, un cer, ka

šādu vietu būs arvien vairāk.
Velosolutions, kas ir viens no
velotrases būvniekiem, pārstāvis Reinis
Priedītis, savukārt, atzina, ka trase
ir izdevusies, un izteica cerību, ka tā
visiem sagādās prieku un būs vieta, kur
varēs pilnveidoties un pavadīt aktīvi
savu brīvo laiku.
Pēc velotrases svinīgas atklāšanas
varēja vērot paraugdemonstrējumus no
Velosolutions, kā arī ikviens, ievērojot
trases lietošanas noteikumus (lietojot
ķiveri), varēja iemēģināt velotrasi kopā
ar Velosolutions pārstāvjiem.
Veloparks izveidots sadarbojoties
biedrībai „Motoklubs Spieķi vējā”, kura
realizēja ELFLA finansēto projektu
„BMX trases un disku golfa laukuma
izveidošana Balvos” (Kopējās projekta
izmaksas EUR 15557,32, no tām EUR
14001,59 ELFLA finansējums, pārējo
summu – EUR 1555,73 līdzfinansē Balvu
novada pašvaldība), un Balvu novada
pašvaldībai, kura uzrunāja biedrību un
lūdza rast iespēju īstenojamo projektu
papildināt, lai plānoto BMX trasi varētu
pilnveidot un padarīt to saistošu
daudz plašākam novada iedzīvotāju

lokam
–
ģimenēm
ar
maziem
bērniem, kā arī vecākiem cilvēkiem.
Biedrība pašvaldības ideju atbalstīja
un lūdza Lauku atbalsta dienestu
atļaut veikt grozījumus projektā.
Rezultātā, piesaistot vēl pašvaldības
finansējumu EUR 87869,99 apmērā,
tika izveidots veloparks ar trases
papildus elementiem, kas dod iespējas

aktīvo atpūtu baudīt ne tikai veikliem,
sportiskiem jauniešiem, bet arī bērniem
un pieaugušajiem.
Disku golfa laukums iedzīvotājiem
un pilsētas viesiem ir pieejams jau
no pagājušās vasaras, bet šovasar
lietderīgi pavadīt brīvo laiku varēs arī
jaunajā veloparkā.

Foto no Velosolutions arhīva.

Ģimeņu velo dienas laikā aktīvākie velo stafešu dalībnieki balvās saņēma
skrejriteņus un ķiveres.

„NAV BĒRNAM DROŠĀKAS VIETAS KĀ MĀTES KLĒPIS” – NATAĻJA MIHAILOVA
SAŅEM DOMES PATEICĪBAS RAKSTU
Starptautiskajā ģimenes dienā,
15.maijā, aizbildne Nataļja Mihailova
saņēma Balvu novada domes Pateicības
rakstu par ieguldījumu bez vecāku
gādības palikušā bērna audzināšanā
un ģimeniskas vides nodrošināšanā.
Nataļja nu jau 17 gadus ir
uzņēmusies bez vecāku gādības
palikušā puisēna aprūpi, audzināšanu
un izglītošanu, dodot bērnam iespēju
uzaugt ģimenē, saņemt atbalstu,
ģimenes siltumu un mīlestību.
Zēns aizbildnes ģimenē dzīvo no 1
gada un 3 mēnešu vecuma. Bērnam
bija nepieciešama ārstēšana un īpaša
kopšana, kuru zēna vecāki veselības
stāvokļa dēļ nevarēja nodrošināt.
Nataļja ar lielu atbildības izjūtu
uzņēmās
aizbildņa
pienākumu
pildīšanu un rūpējās, lai zēns,
neskatoties uz viņa slimību un veselības
stāvokli, integrējas sabiedrībā, apmeklē
pasākumus, piedalās Balvu teritoriālās
invalīdu biedrības rīkotajās aktivitātēs.
Pateicoties aizbildnes rūpēm un

šos bērniņus paņemt savā aprūpē un
paspārnē, viņus audzināt, skolot, žēlot,
mīlēt un atbalstīt, bet īpaši liels paldies,
ka jūs esat apņēmusies un atļāvusies
paņemt bērniņu ar īpašām vajadzībām,
jo šādiem bērniņiem mīlestību, rūpes,

gādībai, zēns aug ģimeniskā vidē,
saņem mīlestību, gādību un sapratni.
Balvu
novada
pašvaldības
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Liene Čugurova, uzrunājot Nataļju,
teica: „Balvu novada Bāriņtiesa vēlas
uzteikt un pateikt lielu paldies par
to darbu, kas, protams, vārdos nav
aprakstāms un izstāstāms, ko esat
veltījusi bērnam, kā arī darījusi visu, lai
bērns justos vajadzīgs un drošībā, jo
nav bērnam drošākas vietas kā mātes
klēpis.”
Pateicības rakstu pasniedza Balvu
novada pašvaldības izpilddirektores
vietniece Gunta Raibekaze, sakot: „Kā
sieviete vienmēr esmu apbrīnojusi tos
cilvēkus, kuri ir gatavi savā ģimenē
uzņemt bērniņus, svešus bērniņus
vai bērniņus, kuri nonākuši grūtā
situācijā, kad viņu pašu vecāki vai nu
nevar vai negrib tos audzināt. Jāsaka
paldies tādām ģimenēm, tādiem
cilvēkiem kā jūs, Nataļja, kuri dodat
savu sirdsmīlestību, kuri uzdrošinās

uzmanību vajag dubultā. Liels paldies
jums par to! Lai jums netrūkst sava
entuziasma, enerģijas, uzņēmības,
veselības, arī naudas līdzekļu, jo tie
ļoti vajadzīgi bērna audzināšanā, un lai
jums viss izdodas!”

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

No kreisās: Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Gunta Raibekaze,
Nataļja Mihailova, Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Liene Čugurova.

VECTILŽAS PIRMSSKOLAS GRUPAS AUDZĒKŅI IZCĪNA 2.VIETU IZLIETOTO BATERIJU
VĀKŠANAS KONKURSĀ “TĪRAI LATVIJAI”
Noslēgusies “Zaļā josta” organizētā
izlietoto bateriju vākšanas kampaņas
“Tīrai Latvijai” 2018/2019. mācību
gada sezona. Kampaņas ietvaros
“Zaļā josta”, piedaloties vairāk nekā
55 tūkstošiem bērnu un jauniešu no
233 skolām un pirmsskolas izglītības
iestādēm, pārstrādei nogādāja 21,14
tonnas izlietotu bateriju. Latgales
reģionu kampaņā pārstāvēja 7232
bērni no 35 izglītības iestādēm, kas
pārstrādei nogādāja 1 tonnu 671 kg
izlietotu bateriju. No Latgales reģiona
īpaši sasniegumi Tilžas vidusskolas
vispārējās pirmsskolas izglītības grupai

248 kg bateriju. Godalgoti sasniegumi
izlietoto bateriju vākšanā jau trešo
gadu pēc kārtas ir Tilžas vidusskolas
vispārējās pirmsskolas izglītības grupai,
kas otro gadu pēc kārtas nemainīgi
ieņem 2. vietu valsts mērogā pēc
savāktā bateriju daudzuma uz vienu
izglītības iestādes audzēkni. Vidēji katrs
bērns ir pārstrādei nogādājis 12,77 kg
izlietotu bateriju (pērn 16,58 kg izlietotu
bateriju), kopumā iestādē savākti
146 kg bateriju. Tilžas vidusskolas
vispārējās pirmsskolas izglītības grupas
audzēkne Emīlija Arule ieņem 9. vietu
valstī pēc visvairāk individuāli savāktā

(Vectilžas pirmskolas grupa) un Kalupes
pamatskolai, kas izcīnīja attiecīgi 2. un
3. vietu konkursā.
Izlietoto bateriju vākšanas kampaņa
“Tīrai Latvijai” skolu un pirmsskolas
izglītības
iestāžu
audzēkņiem
tika rīkota jau 13. reizi, sniedzot
nozīmīgu ieguldījumu vides izglītības
un atkritumu šķirošanas kultūras
pilnveidei mācību iestādēs.
Balvu pilsētu un novadu bateriju
vākšanā pārstāvēja Tilžas vidusskolas
vispārējās pirmsskolas izglītības grupa,
Balvu PII “Pīlādzītis”, Bērzkalnes PII
un Bērzpils vidusskola, savācot kopā

4.

bateriju apjoma, pārstrādei nododot
103,5 kg bateriju.
Kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībnieku
sveikšana
norisinājās
24.
maijā
Tērvetē, kur “Latvijas meža dienu 2019”
ietvaros tika rīkoti gadskārtējie “Zaļās
jostas” Vides svētki. Pirmo trīs vietu
ieguvēji katrā nominācijā no konkursa
organizētājiem
un
atbalstītājiem
saņēma balvas 400 EUR, 300 EUR un
200 EUR vērtībā.
Izlietoto
bateriju
vākšanas
konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizē “Zaļā
josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts
izglītības satura centru.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 30.maijs

ĪSTENOTA
TEMATISKI
MEISTARKLASE „MĀKSLAS
IZZINI NOVADU”
Tradicionāli
„Muzeju
nakts”
ietvaros biedrība „Radošās Idejas”
rīkoja tematiski - radošo meistarklasi
ar mērķi veicināt starpkultūru dialogu
un sadarbību, pasākumu pieejamību
visu
vecumu
pārstāvjiem
(t.sk.
bērniem, jauniešiem, senioriem).
Meistarklase norisinājās 2019.
gada 18.maijā Balvu Novada muzeja
zālē.
Meistarklasē „Mākslas soma - izzini
novadu” piedalījās 15 dalībnieki, ar
interesi veidojot auduma somas ar
Balvu pilsētas un novada ievērojamāko
vietu foto (autore Dace Teilāne).
Projekta ietvaros vēl tiks īstenotas
4 tematiskas radošās meistarklases
(„Suvenīrpastalu darināšana”, „Eko
soma”, „Tautas tērpa interpretācija”,

RADOŠĀ BALVU NOVADA MUZEJS SAVĀ 30 GADU
SOMA - JUBILEJĀ UZDĀVINA SVĒTKUS
Ikgadējā “Eiropas Muzeju naktī ”
18.maijā Eiropas un Latvijas muzeji
vēra savas durvis apmeklētājiem
neierastā laikā – nakts stundās, arī
Balvu Novada muzejs, kurš šogad
atzīmē savu 30gadi.
Iekļaujoties Latvijas simtgades
stāstā – šī gada Muzeju nakts tēma bija
“Tālavas taurētājs”. Godā tika celti visu
laikmetu un visu novadu varoņi. Balvos
pasākumam bija izvēlēts nosaukums,
kas zināmā mērā bija vārdu spēle “Starp Tālavu un Pietālavu”.
„Katrā ciemā, katrā pilsētā vienmēr
atrodas kāds Tālavas taurētājs, kurš
uztur šo dzīvību savā vietā, kurš kā
leģenda dzīvo no paaudzes paaudzē,
un caur kura dzīvi mēs varam izzināt
visas tautas dzīvi”, tā pirms Annas
Āzes apkopotās atmiņu burtnīcas
“Brīvības cīņu dalībnieks – stiprinieks
Jānis Pilmanis” atklāšanas teica Balvu
Novada muzeja vadītāja Iveta Supe.
Atmiņu burtnīcas autores Annas
Āzes dzimta dzīvojusi kaimiņos ar
Jāņa Pilmaņa dzimtu, un no mazām
dienām viņa klausījusies gan sava
tēva stāstus, gan citu cilvēkus stāstus
par šo stiprinieku, līdz beidzot
nolēmusi šos atmiņu stāstus apkopot
atmiņu burtnīcā. Daži no A. Āzes
pieminētajiem un viņai zināmajiem
Pilmaņa nopelniem dzimtenes labā,
lai gan viņa uzskata, ka noteikti ir
vēl: „1919.gada ziemā J.Pilmanis
pulcināja kopā apkārtnes puišus, lai,
esot „zaļo” partizānu rindās, cīnītos
pret komunistiem, ar šaujamieročiem
viens pats apgādājot 20 domubiedrus.
1933.gadā Jānis Pilmanis no
šķeltiem
laukakmeņiem
uzmūrē
pirmo pamatu partizānu piemineklim
(Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem). Tas bija viņa ziedojums

„Grāmatzīmes veidošana”) - iesaistot
mazākumtautību
iedzīvotājus.
Meistarklases
norisināsies
Balvu
novadā, Rugāju novadā un Viļakas
novadā – dalībnieku skaits ierobežots.
Sekojiet
informācijai
www.
creativeideas.lv
Aktivitāte tiek īstenota projekta
„Biedrības „Radošās Idejas” darbības
stiprināšana pilsoniskās sabiedrības
aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.
LV/NVOF/DAP/035)
ietvaros,
ko
finansiāli
atbalsta
Sabiedrības
integrācijas fonds no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.
Biedrības „Radošās Idejas”
radošā direktore,
meistarklašu vadītāja Anita Kairiša

BPVV PIEDALĀS ERASMUS+ PROJEKTA
IZGLĪTOJAMO
UN
PEDAGOGU
ĪSTERMIŅA
GRUPU
APMAIŅĀ
BULGĀRIJĀ
Laika posmā no šī gada 11. līdz
18.maijam Bulgārijas pilsētā Gorna
Oryahovitsa norisinājās Erasmus+
programmas
2.pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības
projekta „E-dārgumi – mana jaukā
Eiropa” („E-Treasure – My Lovely
Europe”),
pr.nr.
2017-1-PL01KA219-038699,
izglītojamo un
pedagogu īstermiņa grupu apmaiņa.
Šajā projektā piedalās septiņas
izglītības iestādes no dažādām
valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas,
Latvijas, Itālijas, Portugāles un
Grieķijas.
Balvu
Profesionālo
un
vispārizglītojošo vidusskolu (BPVV)
izglītojamo un pedagogu īstermiņa
grupu
apmaiņā
pārstāvēja
3
pedagogi un 2 izglītojamie. Tikšanās
laikā projekta partnerskolas tika
iepazīstinātas ar uzņemošās skolas
Georgi Izmirliev vidi un mācību darbu,
izrādot
labiekārtotos
kabinetus,
peldbaseinu,
eksakto
mācību
priekšmetu laboratorijas un valodas
apmācības telpu. Skolā padziļināti
tiek mācīti eksaktie priekšmeti un
valodas, līdz ar to šie kabineti aprīkoti
ar mūsdienīgākajām informāciju
tehnoloģijām.
Tā kā šīs mobilitātes mērķis
bija prezentēt katras valsts dabas
resursus, mobilitātes programma

pavēra plašu ieskatu Bulgārijas
vēsturē, izzinot dabas resursus,
kultūras tradīcijas un kulinārijas
mantojumu.
Mobilitātes
laikā
tika apmeklēta Veļiko Tornovas
vecpilsēta,
Plovdivas
vecpilsēta,
tādas pilsētas kā Gabrova un Etara,
Drianovo klosteris, Bačo Kiro ala,
etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.
Projekta „E-dārgumi – mana
jaukā Eiropa” mērķis ir partnerskolu
ilgtspējīga attīstība, palielinot skolēnu
pamatprasmes, it īpaši Informācijas
un komunikāciju tehnoloģijās un
svešvalodās, kā arī stiprinot pedagoga
profesionālo profilu.
BPVV
Erasmus+
programmā
īstenoto projektu „E-dārgumi – mana
jaukā Eiropa” līdzfinansē Eiropas
Savienība. Projekta finansējums Balvu
Profesionālajai un vispārizglītojošajai
vidusskolai ir 19 480,00 EUR.
Projekta ilgums 28 mēneši, projekta
uzsākšanas datums 01.09.2017.,
projekta beigu datums 31.12.2019.
Vairāk par Erasmus+ programmu
var uzzināt Valsts izglītības attīstības
aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.
lv sadaļā Erasmus+ un programmas
mājas lapā www.erasmusplus.lv.

brīvības cīņās kritušajiem „zaļajiem”
un Latvijas pulka partizāniem, bet
pieminekļa
atklāšanā,
1938.gada
14.augustā, Jāni Pilmani draugi
partizāni ar krēslu pienes pie
pieminekļa jau kā vecu vīru ar labi
koptu bārdu.
Vietējo iedzīvotāju atmiņās ir arī
viņa brīnumainā izglābšanās no nāves
soda padomju varas laikā – 1919.
gadā, kad viņam izdevies aizbēgt no
revolucionārā tribunāla Gulbenē.”
Pasākumā piedalījās arī Jāņa
Pilmaņa mazmeita Maruta Sprudzāne,
bet atmiņās par stiprinieku dalījās
Ainis Kronītis, kurš pat kādreiz ballēs
kādu deju uzdejojis ar Pilmaņa meitu
Grietu, kā arī Biruta Salmane.
Muzeju naktī Balvu Novada muzejā
bija skatāma Sandras Krastiņas
personālizstāde “Es nezinu, ko nezinu.
Abrene.” un muzeja ekspozīcijas,
konferenču zālē varēja noskatīties
animācijas filmu „Tālavas taurētājs”,
kuras māksliniece ir izstādes autore,
bet Balvu Bērnu un Jauniešu centra
pagalmā norisinājās pasākums „Eiropa
iegremdējas vasarā”, kur bija iespēja
satikt Eiropas kultūru daudzveidību,
satiekot Eiropas brīvprātīgā darba
veicējus Latvijā, un aplūkojot Balvu
Mākslas skolas, Baltinavas mūzikas un
mākslas skolas un Viļakas mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu darbus, kas
tapuši mākslinieces Sandras Krastiņas
radošajās darbnīcās.
Muzeju jubilejā sveica arī Balvu
novada domes deputāte, Balvu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Aija Mežale, pateicoties par svētkiem,
ko muzejs visiem ir uzdāvinājis, kā
arī vēlot daudz radošu veiksmju un
panākumu arī turpmāk.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Balvu Novada muzeja kolektīvs, sveicot visus muzeja 30. darba sezonā,
apmeklētajiem dāvināja mūsu vietējā „Tālavas taurētāja” - tautas muzikanta Aiņa
Šaicāna, dziesmu koncertu „Draugu tikšanās” muzikālās apvienības „Ainis” (foto)
izpildījumā.

Projekta koordinatore
Inga Kaļva

No šī gada 1.jūnija Balvu Novada muzejā noteikta ieejas maksa: Pieaugušajiem
EUR 2,00; Skolēniem, studentiem, pensionāriem EUR 0,50; Ģimenes biļete
EUR 3,00; Ieejas maksa uz muzejizglītojošu programmu (katram dalībniekam)
EUR 1,00; Trešdienās - bezmaksas apmeklējums visiem! Muzeja apmeklējuma
cenrādī noteikti arī izņēmumi bezmaksas muzeja apmeklējumam.
Sīkāk www.muzejs.balvi.lv sadaļā pakalpojumi.
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NOTEKŪDEŅU SISTĒMAS JĀREĢISTRĒ
Vēl
līdz
31.maijam
Balvu
novada pašvaldība ir izsludinājusi
pieteikšanos
līdzfinansējuma
saņemšanai centralizētā ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai.
Bet kas tad īsti ir centralizēta un
decentralizēta kanalizācijas sistēma,
un kā šie jēdzieni attiecas uz novada
iedzīvotājiem?!
Decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas ir rūpnieciski izgatavotas
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas,
kuru kopējā jauda nepārsniedz 5
m3/diennaktī; septiķi; notekūdeņu
krājtvertnes.
Iedzīvotāju sūdzības un iesniegumi
par vides piesārņojumu, ko izraisa
nesakārtotas, nefunkcionējošas u.tml.
decentralizētās kanalizācijas sistēmas,
nepieciešamība
pēc
vienlīdzīgas
pieejas, regulējot gan centralizēto,
gan
decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu izmantošanu, kā arī
Eiropas Komisijas pastiprinātā interese
par to, kā Latvijā tiek nodrošināta
decentralizētajās
kanalizācijas
sistēmās
savākto
notekūdeņu
apsaimniekošana,
ir
veicinājusi
nepieciešamību izstrādāt noteiktas
prasības un normatīvos aktus.
Prasības
decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām nosaka un
regulē vairāki normatīvie akti:
1.
MK noteikumi Nr. 34
“Noteikumi
par
piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī” nosaka, ja
centralizētas kanalizācijas sistēmas
izveide
aglomerācijās
(lielākajās
apdzīvotajās vietās) ir ekonomiski
neizdevīga vai neuzlabos vides kvalitāti,
notekūdeņu
savākšanai
izmanto
decentralizētas kanalizācijas sistēmas,
kas nodrošina līdzvērtīgu vides
aizsardzības līmeni. Ja tiek izveidota
decentralizēta kanalizācijas sistēma,
attiecīgā pašvaldība nodrošina visu
tajās savākto notekūdeņu un ar tiem
saistīto utilizēto atkritumu regulāru
savākšanu un attīrīšanu, kā arī veic to
uzskaiti.
2.
MK
noteikumi
327
„Noteikumi
par
Latvijas
būvnormatīvu
LBN
223-15

“Kanalizācijas būves” nosaka, ka
notekūdeņu attīrīšanai, ja notekūdeņu
apjoms nepārsniedz 5 m3/d, lieto:
•
septiķus kopā ar filtrācijas
laukiem, apakšzemes filtrējošām
drenām, smilts-grants filtriem,
filtrācijas grāvjiem un filtrācijas
akām;
•
rūpnieciski
izgatavotas
kompaktas attīrīšanas iekārtas ar
attīrīto notekūdeņu novadīšanu
ūdens baseinos, meliorācijas
grāvjos vai filtrēšanu gruntī
(atkarībā no attīrīšanas pakāpes);
•
rūpnieciski izgatavotas fizikāli
ķīmiskas
attīrīšanas
iekārtas
objektiem,
kuri
darbojas
periodiski.
Pašvaldības noteiktās apbūves
teritorijās,
kurās
ierīkojamas
centralizētās kanalizācijas sistēmas,
bet, kur tās nav ierīkotas, drīkst
izbūvēt
hermētiskas
izvedamas
notekūdeņu krājtvertnes dzīvojamās
ēkās, kuras izmanto tikai sezonāli,
individuālajās
dzīvojamās
ēkās,
ražošanas uzņēmumu pārvaldes un
sadzīves ēkās, kā arī ražošanas ēkās, ja
maiņā strādā ne vairāk kā 15 cilvēku.
Atsevišķi
novietotām
ēkām
ārpus
pašvaldības
noteiktās
apbūves teritorijas, kur ierīkojamas
centralizētās kanalizācijas sistēmas,
drīkst ierīkot hermētiskas sausās
tualetes.
3.
MK noteikumi Nr. 384
“Noteikumi
par
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
nosaka pienākumus gan esošu, gan
jaunu decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekiem, kas jāievēro
to ekspluatācijā. Tāpat ir noteikti
pienākumi
pašvaldībām
un
asenizatoriem. Visiem decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem TĀS
ir jāreģistrē. Katram decentralizēto
kanalizācijas sistēmu veidam ir
izvirzītas specifiskas prasības, lai
nodrošinātu, ka iekārtas darbojas
un nerada vides piesārņojumu. No
tām savāktie notekūdeņi jānodod
attīrīšanas iekārtām. Ja izmantotā

decentralizētā kanalizācijas sistēma
pašlaik neatbilst iepriekšminētajām
prasībām, noteikumi dod laiku
sakārtošanai līdz 2021.gada 31.
decembrim.
Minētie MK noteikumi Nr. 384
neregulē decentralizēto kanalizācijas
sistēmu ierīkošanu vai būvniecību,
neaizliedz izmantot nevienu no
minētajām
decentralizētajām
sistēmām, neprasa visas to prasības
izpildīt tūlīt, kopš spēkā stāšanās
brīža, neattiecas uz lauku teritorijām.
Turklāt
pašvaldības
saistošajos
noteikumos var noteikt ciemus (reti
apdzīvotus), uz kuriem šo noteikumu
prasības arī netiek attiecinātas.
Neparedz
nekustamo
īpašumu
obligātu apsekošanu, lai reģistrētu
decentralizētās sistēmas. Neparedz
sankcijas.
4.
Balvu novada pašvaldības
2019.gada 28. februāra Nr.5/2019
saistošie
noteikumi
“Par
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu reģistrācijas un lietošanas
kārtību Balvu novadā”.
Decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas īpašnieka pienākumi:
•
reģistrēt īpašumā vai valdījumā
esošo sistēmu;
•
par saviem līdzekļiem nodrošināt
tās apkopi un remontu;
•
nodrošināt attīrīšanas iekārtu
ekspluatāciju
atbilstoši
tehniskajai dokumentācijai un
atbilstoša komersanta veiktu
tehnisko apkopi vismaz reiz gadā
vai ražotāja noteiktajā biežumā,
iesniegt informāciju reģistram
par veikto apkopi;
•
notekūdeņus no septiķa vidē
novadīt tikai caur speciāli ierīkotu
tam sekojošu infiltrācijas sistēmu
(ko jau sen prasa būvnormatīvi);
•
nodrošināt
krājtvertnes
hermētiskumu;
•
krājtvertnēs un septiķos uzkrātos
notekūdeņus un nosēdumus
regulāri
nodot
pašvaldībā
reģistrētam asenizatoram;
•
nodrošināt notekūdeņu atbilstību
normatīvajos aktos un pašvaldību

sasitošajos
noteikumos
izvirzītajām prasībām;
•
vismaz
divus
gadus
pēc
asenizācijas
pakalpojumu
saņemšanas saglabāt šo darījumu
apliecinošos dokumentus.
Pašvaldībai ir jāuzsāk organizēt
reģistra izveidi ne vēlāk kā 2019.gada
1.janvārī un jānoslēdz ne vēlāk kā
2021. gada 31.decembrī.
Ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieka rīcībā nav tehniskās
dokumentācijas, īpašnieks nodrošina,
ka līdz 2020.gada 1.janvārim atbilstošs
komersants apseko minēto sistēmu
un izdod apliecinājumu par iekārtas
tehnisko stāvokli un norādījumus tās
ekspluatācijai.
Decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas
īpašnieks
nodrošina
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
atbilstību šo noteikumu prasībām
ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31.
decembrim.
Decentralizētās
sistēmas
īpašniekam tā ir jāreģistrē, t.i.,
pašam jāatnāk uz P/A “SANTEX”,
jāaizpilda
reģistrācijas
apliecinājums.
Reģistru
veido
elektroniskā formā un tajā norāda
informāciju, kura īpašnieks norādījis
reģistrācijas apliecinājumā.
P/A “SAN-TEX” apzina un izdala
informatīvās lapiņas par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu.
Iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgties pie
pilsētas centralizētā ūdensvada un
centralizētās kanalizācijas sistēmas,
izmantot arī līdzfinansējumu. Savukārt
tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas
pieslēgties centralizētājai kanalizācijas
sistēmas, tiek aicināti nākt uz
pašvaldības aģentūru “SAN-TEX” un
piereģistrēt
savu
decentralizētās
kanalizācijas sistēmu.

nedzīvojamo ēku, kuras nav paredzētas
dzīvnieku turēšanai, ar apbūves
laukumu līdz 60 m2, būvniecība tiek
saskaņota
vienkāršotā kārtībā, kā
pirmās grupas būves.
Arī dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaskaņo
jebkura pārbūve atsevišķā dzīvoklī vai
ēkā, kas skar kopīpašumu - nesošās
konstrukcijas, starpstāvu pārsegumu
konstrukcijas (piemēram, apvienojot
stāvus, izbūvē divstāvu dzīvokli), ēkas
fasādi (piemēram, durvju izbūvi vai
logu
aizbūvēšanu/paplašināšanu),
jumtu, kā arī koplietošanas telpas
(piemēram,
koridora
telpas
samazināšana)
un
koplietošanā
esošās
inženierkomunikācijas.
Lodžijas un balkona iestiklošana vai
pārbūve jāsaskaņo Būvvaldē, tāpat
kā jebkuri citi būvdarbi. Ja darbi

veikti bez atļaujas, tad, atbilstoši
likumā noteiktajam, tie uzskatāmi par
patvaļīgu būvniecību ar visām no tā
izrietošajām sekām. Bez saskaņošanas
drīkst veikt tikai kosmētiska rakstura
remontu – sienu krāsošanu vai tapešu
nomaiņu, jaunas vannas vai izlietnes
uzstādīšanu, neskarot ēkas nesošās
vai nenesošās konstrukcijas.
Pirms sākt ko celt vai pārbūvēt,
pareizākais solis būs par turpmāko
rīcību
visu
noskaidrot
Balvu
novada pašvaldības Būvvaldē saņemt konsultāciju, kā sagatavot
nepieciešamos dokumentus.

Sīkāka informācija: P/A „SAN-TEX”
vides inženiere I. Liepiņa, t. 27883850
vai komunālinženieris
A. Pugejs, t. 29113054.

KAS JĀZINA, UZSĀKOT BŪVNIECĪBU?
Iedzīvotāji regulāri būvē lielākas
un mazākas mājas, saimniecības
ēkas, šķūņus, nojumes, pirtis – kāda
nu kuram vajadzība. Normatīvajos
aktos būve ir definēta kā ķermeniska
lieta, kas tapusi cilvēka darbības
rezultātā un ir saistīta ar pamatni
(zemi vai gultni – arī ja tai nav pamatu).
Tādēļ, lai neiekultos nepatikšanās, ir
jādodas tomēr uz novada Būvvaldi,
lai iesniegtu būvniecības ieceres
nepieciešamos dokumentus. Visu ēku
(arī mazēku) būvniecībai nepieciešams
saskaņojums
ar
Būvvaldi.
Par
patvaļīgu būvniecību tiek piemērots
administratīvais sods.
Jāpiemin
raksturīgākie
administratīvie pārkāpumi:
-būvdarbi veikti ar atkāpēm no
akceptētā būvprojekta;

-būvdarbi veikti bez būvatļaujas;
-būvdarbi veikti bez akceptēta
būvprojekta un bez būvatļaujas;
-būvdarbi veikti bez vienkāršotās
rekonstrukcijas/renovācijas
apliecinājuma kartes;
-būve tiek ekspluatēta pirms tās
pieņemšanas ekspluatācijā.
Mazēku (vienstāva ēka) būvniecība
tiek saskaņota vienkāršotā kārtībā.
Būvvaldē ir jāiesniedz paskaidrojuma
raksts, kurā aprakstīta iecerētā
būve. Atbilstoši spēkā esošajam
normatīvajam regulējumam, visu
šķūnīšu, lapeņu, nojumīšu, dārza māju
ar platību līdz 25 m2, būvniecība ir
jāsaskaņo Būvvaldēs, jo visi šie objekti
pieder pie pirmās grupas būvēm.
Ārpus pilsētas un ciemu teritorijām
vienstāva
lauku
saimniecību
6.

Anita Avotiņa
Būvvaldes vadītāja
e-pasts: buvvalde@balvi.lv
t. 64507075
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 25.aprīļa
lēmumam (sēdes prot. Nr.6, 6.§)

IZNOMĀT PAŠVALDĪBAS
ZEMI TURPMĀK VARĒS
IZSOLES KĀRTĪBĀ

Nr.10/2019

Šī gada 28.martā tika pieņemti Balvu novada
pašvaldības noteikumi Nr. 2/2019 “Par Balvu
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu
neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas
līgumu pagarināšanu”, ar grozījumiem, kas izdarīti
2019.gada 23.maija domes sēdē. Noteikumi nosaka
zemes iznomāšanas un nomas līgumu pagarināšanas
kārtību, kā arī zemes nomas maksu.
Saskaņā ar šiem noteikumiem, zemesgabala
nomnieku nosaka mutiskā izsolē. Lēmumus par
izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes gabala
nomas līguma slēgšanu pieņem Balvu novada domes
sēdē.
Lauksaimniecībā izmantojamai zemei nomas
maksas apmēru nosaka sertificēts vērtētājs, savukārt
zemei, kas tiek izmantota individuālo augļu dārzu
vajadzībām Ezermalā 1 un Ezermalā 2, Balvos, kā
arī Verpuļevā un Centramuižā Balvu pagastā un
Steķentavā Kubulu pagastā, zemes nomas maksa tiek
noteikta EUR 28,00 (bez PVN) par vienu zemes vienību
gadā.
Lai
pagarinātu
zemes
nomas
līgumu,
nomniekam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums ne
vēlāk kā 3 mēnešus līdz nomas līguma termiņa beigām.
Pašvaldībai ir tiesības nepagarināt nomas līgumu, ja
nomnieks nav labticīgi pildījis nomnieka pienākumus –
tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā
pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu,
pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas
līgumsaistības pret iznomātāju, vai, saskaņā ar Lauku
atbalsta dienesta sniegto informāciju, zemes vienības
ir nekoptas vai aizaugušas. Lēmumu par zemes
nomas līguma pagarināšanu un vienošanās slēgšanu
arī pieņem Balvu novada domes sēdē.
Informācija par iznomājamām zemes vienībām
tiek publicēta Balvu novada pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv sadaļā pašvaldība/nekustamais īpašums.

Balvos

2019.gada 25.aprīļa

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2019.GADA 28.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
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

Izdarīt
Balvu
novada
domes
2019.gada
28.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „ Par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un
lietošanas kārtību Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.
izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēma –
iekārtu kopa (individuālās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kuru jauda nepārsniedz 5 m3/diennaktī,
krājrezervuāri,
septiķi,
nosēdatakas,
biotanki,
u.c.), kas tiek izmantota individuālo notekūdeņu
apsaimniekošanā;”;
2.
svītrot 15.1.apakšpunktu;
3.
izteikt 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā
uzkrāto un novadīto notekūdeņu paraugu analīzes, lai
noskaidrotu vai decentralizētā kanalizācijas sistēma
darbojas atbilstoši tās ekspluatācijas prasībām.
Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas
sistēmā uzkrāto un novadīto notekūdeņu paraugu
analīzēm, sedz:
15.2.1.
apsaimniekotājs,
ja
decentralizētās
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu
analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras saskaņā
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par
sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu

sniegšanas un lietošanas kārtību un Ministru Kabineta
2001.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” ir aizliegtas
vai pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo
koncentrāciju;
15.2.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieks, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā
uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas
vielas, kuras saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un
Ministru Kabineta 2001.gada 22.janvāra noteikumiem
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī” ir aizliegtas vai pārsniedz noteikto maksimāli
pieļaujamo koncentrāciju.”;
4.
izteikt 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.3. prasīt īpašniekiem veikt decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas
pārbūvi
vai
jaunas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai
iekārtu uzstādīšanu, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmas ikgadējā vai ārkārtas apkope nenovērš
kaitējumu videi.”;
5.
svītrot 5.pielikuma 11.punktā simbolu, skaitli
un vārdus „□ 2018.gada laikā”.

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 25.aprīļa
lēmumam (sēdes prot. Nr.6, 6.§)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10/2019
„Grozījumi Balvu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5/2019 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas
kārtību Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attītības ministrijas 2019.gada
pamatojums
29.marta vēstuli „Par Balvu novada pašvaldības sasitošajiem noteikumiem
Nr.5/2019 un Nr.7/2019” saistošie noteikumi tiek precizēti, lai tie būtu
skaidrāk saprotami un precīzāk atbilstu likumdošanai.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek risināti šādi jautājumi:
1. Precizēta termina „decentralizētā kanalizācijas sistēma” definīcija.
2. Precizēti noteikumu punkti, kas paredz decentralizētās kanalizācijas
sistēmā uzkrāto un novadīto notekūdeņu paraugu analīzes.
3. Precizēti noteikumu punkti, kas apsaimniekotājam paredz tiesības prasīt
īpašniekiem veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai iekārtu uzstādīšanu.
4. Precizēts 5.pielikums.

3. Informācija par plānoto Nav.
projekta
ietekmi
uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5.
Informācija
par Administratīvās procedūras netiek mainītas.
administratīvajām
procedūrām
6.
Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par Nav.
ar

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs
7.

SĀKSIES
PROJEKTU
IESNIEGŠANA
Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība,
tajā skaitā tūrisma nozarē un atbalsts mājražotāju un
amatnieku saimnieciskajai darbībai.
Projektu iesniegumu pieņemšana no 2019.
gada 10. jūnija līdz 2019. gada 10.jūlijam. Vairāk
informācijas www.balvi.partneribas.lv.

EP VĒLĒŠANU REZULTĀTI
BALVU NOVADĀ
Vislielāko vēlētāju atbalstu 25.maijā notikušajās
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Balvu novadā
guvusi partiju apvienība „Jaunā Vienotība”, par kuru
novadā nobalsojuši 25,87% vēlētāju. Otro lielāko balsu
skaitu guvusi sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” –
16,63%, bet par Nacionālo apvienību „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (NA) nobalsojuši 13,68%
novada balsstiesīgo.
Kopumā Balvu novadā nobalsojuši 26,07% jeb
2685 balsstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas
apkopotie vēlēšanu rezultāti.
Savukārt Latvijā kopumā nobalsojuši 33,60%
vēlētāju, par „Jauno Vienotību” nobalsojuši 26,24%
vēlētāju, par partiju „Saskaņa” – 17,45 %, bet par NA
16,4% vēlētāju.
Sīkāk ar vēlēšanu rezultātiem var iepazīties
www.cvk.lv
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

30.maijā Starpnovadu bērnu
un
jauniešu
radošais
festivāls
“Ieskandināsim
vasaru
kopā!”
Balvu pilsētas estrādē. Plkst.17:30
Festivāla gājiens no Balvu Mākslas
skolas pa Partizānu (gar veikalu
“Ziedu
Laumiņa”)
un
Brīvības
(gar
banku
“Citadele”)
ielām.
Plkst.18:00 Izglītojamo un pedagogu
apbalvošana
par
sasniegumiem
mācību
darbā,
profesionālās
ievirzes un interešu izglītībā un
koncerts “Basām kājām vasarā
iekšā!”. Plkst.20:00 “Pārsteigumu
karuselis” piedāvā DiskoDiskoTēku
“Ceļojums apkārt pasaulei” - divi
lielie pasaku tēli ar muzikālu, aktīvu
diskorotaļprogrammu
un
lielā
burbuļmašīna. Ieeja bez maksas.
1.jūnijā Jaukto koru un pūtēju
orķestru svētki “Mirklis Balvos” Balvu
pilsētas estrādē. Pasākums sāksies ar
gājienu plkst. 20:30 no Balvu novada
pašvaldības. Koncerta sākums plkst.
21:00, pēc koncerta – balle kopā ar
grupu “Sestā jūdze”. Ieeja pasākumā
bez maksas.
4.jūnijā
plkst.18:00
Sākas
“Balvu novada pludmales volejbola
čempionāts 2019”! 1.posms pie
Balvu tilta. Meistarklase, tautas klase,
veterānu klase, sieviešu klase.
7.jūnijā
plkst.10:00
Latvijas
Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālās
organizācijas 45 gadu jubilejas
pasākums Balvu Sakrālās kultūras
centrā, kur būs skatāma arī šīs
biedrības biedru darbu izstāde
“Brīnumi caur dvēseli un sirdi”.
8.jūnijā no plkst.8:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
8.jūnijā “Motociklu vasara 15”
Balvu pilsētas estrādē. Plkst.17:00
parādes brauciens pa Balvu pilsētas
ielām. Plkst.18:00 pasākuma sākums,
kur jautru pasākumu garantē Māris
Grigalis un DJ Ingars. Vakara viesi
grupas “Gregs&One Day” un “Līvi”.
Darbosies piepūšamās atrakcijas
bērniem, un kādam no pasākuma
apmeklētājiem - dāvana Motorolleris
no “Wheels in The Wind”. Ieeja
(ziedojums)
EUR
10,00,
mocis
+pasažieris EUR 15,00, bērniem līdz
14 gadiem ieeja par brīvu.
14.jūnijā
plkst.
14:30
Komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņas dienas pasākums pie
pieminekļa
Abrenes
apriņķa
komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņai.
17.jūnijā no plkst. 9:00 līdz 13:00
Valsts asinsdonoru centrs (VADC)
rīko asins donoru dienu Balvu muižā,
Balvos, Brīvības ielā 47.
21.jūnijā plkst. 14:00 Grafiķa
Pētera Džigura personālizstādes “Lai
sirds dziesmas, lai skan!” atklāšanas
svētki kopā ar pašu mākslinieku Balvu

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

Sakrālās kultūras centrā.
23.jūnijā Līgo svētki Balvu pilsētas
estrādē. Līgot aicinās un līgotājus
izklaidēs Dailes teātra aktieri Gundars
Silakaktiņš
un
Lauris
Dzelzītis.
Par jautrām dziesmām Līgo nakts
zaļumballē rūpēsies Dainis Skutelis
un Dj Mairix.
29.jūnijā
V
starptautiskais
tautu deju festivāls “Eima, eima!”.
Plkst.18:00
Koncerts
“Līgosim
Pēterdienu!” Balvu pilsētas estrādē,
pirms tam svētku gājiens plkst.17:30.

pagastu
pašdarbības
kolektīvi.
Koncerta izskaņā svētku salūts, pēc
koncerta zaļumballē spēlēs Arnis
Graps.
Pasākuma apmeklētāju ievērībai!
Uz festivāla norises vietu – viesu māju
“Līcītis” no Bērzpils pagasta centra
kursēs skolēnu autobuss plkst.9:30,
plkst.11:30 un plkst.19:30.
21.jūnijā
plkst.21:00
Balvu
novada Bērzpils pagasta centrā
pļaviņā blakus pagasta estrādei
Vasaras saulgriežu ieskandināšana
kopā ar pagasta pašdarbniekiem.
Kurināsim ugunskuru, sagaidīsim
saullēktu, dziedāsim un dejosim
kopā ar tautas muzikantiem Jāzepu
Zarembu un Māri Pužuli.

BALVU PAGASTĀ

2.jūnijā plkst.13:00 Bērnības
svētki piecgadīgajiem Balvu pagasta
bērniem Balvu pagasta Tautas namā.
21.jūnijā plkst.20:00 „Dziesma
vasarai – 2019” – starpnovadu vokālo
ansambļu
sadziedāšanās
Balvu
pagasta Tautas namā.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

21.jūnijā plkst.20:00 Tiekamies
Saulgriežos Briežuciemā. Brīvdabas
uzvedums, dziedāšana un dejošana
kopā ar muzikantiem un kapelām,
ugunskurs, saulgriežu rituāli. Aicināti
tirgoties mājražotāji!

BĒRZKALNES PAGASTĀ

31.maijā plkst.19:00 Bērzkalnes
estrādes
sezonas
atklāšanas
pasākums
Bērzkalnes
pagasta
estrādē.
31.maijā plkst.21:00 Zaļumballe
kopā ar Zinti Krakopu Bērzkalnes
pagasta estrādē.
8.jūnijā plkst.14:00 Ansamblis
“Teic balsis” un draugi no Zemgales
ielūdz uz vasaras ieskaņas koncertu
Bērzkalnes pagasta estrādē.
23.jūnijā plkst.21:00 “Līgo vakars
Jāņa sētā”, piedaloties Rubeņu
ciema dramatiskajam kolektīvam,
Bērzkalnes pagasta estrādē.
23.jūnijā plkst.22:00 Zaļumballe
kopā ar Jāni Ločmeli Bērzkalnes
pagasta estrādē.

KUBULU PAGASTĀ

1.jūnijā plkst. 12:00 Bērnības
svētki Kubulu kultūras namā.
14.jūnijā Komunistiskā genocīda
upuru
piemiņas
dienai
veltīts
pasākums. Svinīgs brīdis Balvu stacijā
pie piemiņas akmens represētajiem
(pēc pasākuma Balvos).
17.-22.jūnijā
Kubulu
pagasta
svētki. No 17.-21.jūnijam ziedu
paklāju
veidošana.
21.jūnijā
plkst.17:00 pie Stacijas pamatskolas
sportošana: stafetes, individuālie
sporta veidi, Stacijas pamatskolas
simtgades kauss futbolā. Plkst.20:00
“Skolas kopgalda zupas” baudīšana.
Plkst.20:30 Koncerts “Atkal skolā”,
piedaloties
dziedošajai
Laicānu
ģimenei un Gulbenes KC bērnu deju
kolektīvam
“Knausīši”.
22.jūnijā
plkst.18:00
Svinīgs
sarīkojums
“Stacijas pamatskolai 100” Stacijas
pamatskolas
sporta
hallē,
pēc
pasākuma absolventu tikšanās (līdzi
var ņemt groziņus). Plkst.22:00
Koncertballe kopā ar grupu “Tranzīts”.
Ieeja – ziedojums.

BĒRZPILS PAGASTĀ

8.jūnijā Bērzpils pagasta svētki
“Ičas upes festivāls”, Bērzpils pagasta
Viškuļu ciema viesu mājā “Līcītis”.
No plkst.7:30 – 8:00 Reģistrācija –
Makšķernieku sacensībām Ičas upē,
kas ilgs līdz plkst.12:00. Plkst.10:00
Orientēšanās sacensības pa Ičas upes
krastu. Plkst.10:30 – Sporta aktivitātes.
Plkst.11:00 Vizuālās mākslas konkursa
– izstādes “Ičas upes pagātne, tagadne
un nākotne” atklāšana un 1.-3.vietu
ieguvēju apbalvošana.
Meistardarbnīcas
pasākuma
apmeklētājiem:
prievīšu
aušana,
hennas zīmējumi, sapņu ķērāju
izgatavošana. No plkst.10:00- 12:00
Piepūšamās
atrakcijas
bērniem.
Plkst.12:00 Festivāla zivju zupa.
No plkst.12:30 – 13:00 Reģistrācija
– Laivošanai pa Ičas upi. Laivas
piedāvās no Litenes pagasta. Ir
iespēja piedalīties laivojumā ar savām
laivām un inventāru, ievērojot drošību
uz ūdens. Šīs nebūs sacensības, bet
dabas un laivošanas mijiedarbība.
Plkst.20:00 Festivāla koncerts, kurā
piedalās Bērzpils pagasta un kaimiņu

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

LAZDULEJAS PAGASTĀ

2.jūnijā plkst.11:00 Lazdulejas
pagasta estrādē pasākums “Bērnības
svētki”.
Jautras aktivitātes uz
piepūšamajām atrakcijām, jautrās
stafetes,
dāvaniņu
saņemšana
bērniem līdz skolas vecumam.
21.jūnijā plkst.20:00 Lazdulejas
pagasta estrādē Īstajā zāļu dienā Jāņu
ielīgošana Lazdulejās. Līgu un Jāņu
godināšana, tradicionālās Jāņu dienas
aktivitātes, jautras dejas, cienāšanās
ar alu un sieru, aplīgošanas dziesmu
konkurss, Jāņu ugunskura iedegšana.
Ierašanās vainagos un jāņuzālēm
rokās. Ballē spēlē Jānis Ločmelis.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

TILŽAS PAGASTĀ

17.-22.jūnijā
Tilžas
kultūras
namam 80 “Zem daudzkrāsainā
lietussarga”. 17.jūnijā plkst.19:30
Dziedāšanas vakars (koru, vokālo
ansambļu, solistu koncerts). 18.jūnijā
plkst.19:30 Teātra vakars – Tilžas
amatierteātrim “Spogulis” - 15.
19.jūnijā plkst.19:30 Dancošanas
vakars (deju kolektīvu koncerts).
20.jūnijā
plkst.19:30
Folkloras
vakars (folkloras un etnogrāfisko
ansambļu sadziedāšanās). 21.jūnijā
– Kino vakars. Mākslas filma “Klases
salidojums”. Biļetes cena EUR 2,50.
22.jūnijs plkst.19:30 Vakars “Zem
daudzkrāsainā lietussarga” (koncerts,
kolektīvu dalībnieku un kultūras
nama darbinieku tikšanās, balle).
30. jūnijā Pļaušanas sacensības.
Sieviešu deju kopu sadancis “Div’
pļaviņas es nopļāvu”.

VECTILŽAS PAGASTĀ

9.jūnijā
plkst.13:00
Svētki
bērniem Vectilžas sporta un atpūtas
centrā.
20.jūnijā plkst.11:00 Radošā
darbnīca “Nāc, iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā”. Siera siešana,
zāļu tējas vārīšana, vainaga un
Jāņuzāles bizes pīšana, ugunsrata
darināšana un citas aktivitātes.

VĪKSNAS PAGASTĀ

13.jūnijā Vīksnas pagasta seniori
tiek aicināti ekskursijā pa Viļakas
novada bioloģiskajām saimniecībām
un amatnieku sētām. Pieteikšanās un
sīkāka informācija, zvanot pa tālruni
20284144 (Ligitai) līdz 10. jūnijam.
21.jūnijā plkst.19:00 Pirmsjāņu
ielīgošana, kino vakars, sadziedāšanās
un ugunskura iedegšana pie Vīksnas
Tautas nama. Plkst.21:00 Līgo
dziesmu disko balle ar DJ Ingaru. Uz
pasākumu un balli ieeja brīva.
29.jūnijā
plkst.14:00
Starptautiskā tautu deju festivāla
“Eima, eima!” izbraukuma koncerts
“Ceļosim un dejosim!” Vīksnas tautas
namā. Ja pagasta iedzīvotājiem
nepieciešams transports nokļūšanai
uz un no koncertu, lūgums zvanīt pa
tālruni 20284144.

Ņemot vērā vecāku
lūgumus, Balvu Mūzikas
skola izsludina papildus
uzņemšanu Izglītības
programmās: Akordeona
spēle, Pūšaminstrumentu
spēle, Sitaminstrumentu spēle,
Klavierspēle, Kora klase.
Iestājpārbaudījumi notiks
2019.gada 3.jūnijā plkst.17.00.
Lūgums paņemt līdzi
dzimšanas apliecību.
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