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

Šī gada 25. oktobrī Balvos notika
Saeimas
Latgales
apakškomisijas
izbraukuma sēde, kurā deputāti un
kūdras nozares pārstāvji diskutēja par
nozares neizmantoto potenciālu un
attīstības iespējām Latgales reģionā.
Diskusijā
piedalījās
Saeimas
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
komisijas Latgales apakškomisijas
deputāti un kūdras nozares pārstāvji
– Latvijas Kūdras asociācijas biedri, kā
arī Balvu novada pašvaldības pārstāvji
– Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs un
domes deputāti.
Latvija ir kūdras resursiem bagāta
valsts, kūdras lielvalsts visas Eiropas
kontekstā, bet šie resursi netiek
pilnvērtīgi izmantoti tautsaimniecības
attīstībai, sevišķi Latgales reģionā.
Tas ir kūdras purviem bagātākais
Latvijas reģions – 31% no visiem
Latvijas kūdras resursiem atrodas
tieši Latgales plānošanas reģionā.
Savukārt, no visām Latvijas kūdras
ieguves licenču platībām šeit atrodas
tikai 15% platību.
Kūdras ieguves nozares ilgtspējīga
un pārdomāta attīstība – kūdras
ieguve un infrastruktūras izveide,
rūpnīcu būvniecība kūdras produktu
ražošanai - sniegtu Latgales reģionam
sociālekonomiskus
ieguvumus:

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

SAEIMAS DEPUTĀTI AR KŪDRAS NOZARES PĀRSTĀVJIEM DISKUTĒ
PAR NOZARES ATTĪSTĪBU LATGALĒ

Pēc diskusijas sēdes dalībnieki apmeklēja vienu no lielākajām kūdras produktu ražotnēm Latgalē – uzņēmuma “Compaqpeat”
ražotni Briežuciema pagastā, kur uzņēmums investējis vairāk nekā 5 miljonus eiro un sezonas laikā nodarbina līdz 40 darbiniekiem.
nodrošinātu ieņēmumus pašvaldību
budžetos nodokļu un zemes nomas
maksas veidā, veicinātu apjomīgas
investīcijas reģionā, kā arī sekmētu

PIEŠĶIR ATZINĪBAS RAKSTUS
Aizvadītajā Balvu novada domes sēdē deputāti lēma piešķirt Balvu novada
domes Atzinības rakstus šādām personām:
1. Biedrības „Riteneitis” un pieaugušo neformālās izglītības centra „Azote”
vadītājai MARUTAI CASTROVAI par ilggadēju un kvalitatīvu darbību iedzīvotāju
mūžizglītības nodrošināšanā, kultūras pasākumu organizēšanā un Balvu novada vārda atpazīstamības veicināšanā;
2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas Balvu
Klientu apkalpošanas centra darbiniecei SANDRAI LEIŠAVNIECEI par ilggadēju
un profesionālu darbu valsts sociālās apdrošināšanas jomā;
3. Lauku atbalsta dienesta Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājai
Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ILONAI LOČMELEI
par ilggadēju un augsti profesionālu darbu Balvu novada lauksaimniecības
attīstībā un godprātīgu pienākumu veikšanu Balvu novada vēlēšanu komisijā,
nodrošinot kvalitatīvu un demokrātisku vēlēšanu procesa norisi;
4. Valsts meža dienesta vecākajam mežzinim un aktīvam Balvu Romas katoļu
draudzes loceklim EDGARAM SKUČAM par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu Balvu Romas katoļu draudzē;
5. Sporta veterānam JĀNIM STRAPCĀNAM par veterānu sporta kustības
uzturēšanu Ziemeļlatgalē, Balvu novada popularizēšanu, piedaloties un
gūstot panākumus veterānu sporta sacensībās;
6. SIA „SENDA Dz” darbiniecei VIJAI TŪMIŅAI par profesionālu, atbildīgu un
godprātīgu darbu uzņēmumā SIA „SENDA Dz” un savu zināšanu nodošanu
jaunajiem darbiniekiem;
7. Ģimenes ārstei RASMAI VĪĶELEI par profesionalitāti, ilggadēju un nozīmīgu
ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā;
8. Balvu novada pašvaldības saimniecības pārzinei DZINTRAI ZAČAI par ilggadēju,
godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu pašvaldībā.
Domes apbalvojumi tiks pasniegti 16.novembrī plkst.17:00 valsts svētku
svinīgajā pasākumā Balvu muižas koncertzālē.

nodarbinātību, turklāt statistikas dati
rāda, ka vidējais kūdras uzņēmumos
nodarbināto atalgojums pārsniedz
vidējo atalgojuma līmeni. Ņemot vērā,
ka kūdras ieguves process ir lēns un
vienā kūdras ieguves vietā notiek
vairākus desmitus gadu, šie ieguvumi
prognozējami ilgtermiņā.
Kā norāda Saeimas Latgales
apakškomisijas
priekšsēdētājs
Edmunds Teirumnieks: “Faktiski visos
Latvijas
stratēģiskās
plānošanas
dokumentos tiek runāts par maksimāli
efektīvu
vietējo
dabas
resursu
izmantošanu un arī pētījumiem to
perspektīvā izmantošanā. Kūdra ir
viens no retajiem dabas resursiem
(turklāt lēni atjaunojamajiem), ar ko var
lepoties Latvija. Kūdras resursu ieguve
un tās eksports ieņem nopietnu vietu
Latvijas kopējā eksporta bilancē. Kas ir
ļoti svarīgi – kūdras ieguve un substrāta
ražošanas industrija – ir ar ļoti
izteiktu reģionālo ietekmi. Tas ir, mēs
runājam par valsts policentrisku un uz
reģioniem vērstu attīstību, jo veicinām
vietējo nodarbinātību, kas savukārt
ietver bezdarba līmeņa mazināšanos,
iedzīvotāju izvēli par labu dzīvesvietai
laukos
un
nodokļu
iemaksu
pašvaldību budžetos. Attīstot šo jomu
ilgtermiņā, ir jāveicina maksimāla
pievienotās vērtības radīšana visām
kūdras produktu grupām un ar
to saistīto saimniecisko darbību
– substrātam, stādu audzēšanai,
sorbentiem utt. Faktiski runa ir par
kūdras nozares attīstīšanu sadarbībā

starp uzņēmējiem,
zinātniskajām
institūcijām, pašvaldībām un citām
iesaistītajām pusēm.”
Savukārt Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
uzskata, ka Balvu novads ir vieta, kur
attīstīties ikvienai nozarei, tai skaitā arī
kūdras pārstrādes uzņēmumiem. “Lai
nekavētu uzņēmējdarbības attīstību
kūdras nozarē, būtu jāpadomā par
birokrātiskās procedūras saīsināšanu,
ņemot vērā gan vides aizsardzību, gan
arī uzņēmēju intereses. Tāpat vēlos
vērst uzmanību arī uz sēdē minēto
problēmu - ceļu stāvokli pie ražotnēm,
pierobežā kopumā. Mēs esam Eiropas
Savienības ārējā robeža, kur atrodas
lieli kūdras ieguves objekti. Nevar
ceļu stāvokļa uzlabošanu saistīt tikai
ar noslodzi. Sākotnēji ir jāiegulda tajā,
lai ražošana attīstās, tikai pēc tam būs
noslodze,” teica A. Pušpurs.
Šobrīd Latgalē kūdra tiek iegūta
12 purvos 3763 ha platībā, darbojas
11 kūdras ieguves un pārstrādes
uzņēmumi, kas nodarbina vairāk nekā
430 darbinieku sezonas laikā, ieguves
un pārstrādes infrastruktūrā investēti
ap 30 miljoniem eiro.
Kā
norāda
Latvijas
Kūdras
asociācijas vadītāja Ingrīda Krīgere:
“Lai racionāli izmantotu kūdras
resursus, vispirms kūdras ieguve būtu
plānojama tajās kūdras atradnēs,
kur ieguve tika uzsākta pagājušajā
gadsimtā, bet netika pabeigta, kā
arī
esošajām
ieguves
platībām
pieguļošajās teritorijās”.
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NOSLĒGUSIES PROJEKTA „ZIVJU RESURSU
PAVAIROŠANA BALVU NOVADA EZEROS”
ĪSTENOŠANA

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Valsts atbalsta pasākuma „Zivju
resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā
arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” ietvaros Balvu
novada pašvaldība īstenoja projektu
„Zivju resursu pavairošana Balvu
novada ezeros”, Nr.14 no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem.
Projekta īstenošanas laikā, lai
sasniegtu rezultātu, tika veikta
tirgus izpēte un noslēgts līgums ar
ZS “Skaldas” par zandartu mazuļu
piegādi. Projekta ietvaros Balvu
novada ezeros 2019.gadā tika ielaisti
26 800 gab. zandartu mazuļi:
• Balvu ezerā - 9 000 gab.;
• Pērkonu ezerā – 13 000 gab.;
• Sprogu ezerā - 4 800 gab.
Pie zandartu mazuļu ielaišanas
piedalījās Ziemeļlatgales pārtikas
un veterinārā dienesta Balvu filiāles
inspektores Maija Budeviča un

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

UZŅĒMĒJI - NOVADA PAMATS
Aizvadītajā piektdienā Balvos tikās Saeimas deputāti un kūdras nozares
pārstāvji, lai uzklausītu viens otru un debatētu par kūdras nozares attīstības
iespējām gan Latgalē, gan Latvijā kopumā. Pagodinājums, ka par diskusiju
vietu tika izvēlēti Balvi, novads, kurā darbojas divi ievērojami kūdras pārstrādes
uzņēmumi – SIA “Compaqpeat” un SIA ”BalviFlora”, kuri kopumā nodrošina
darbavietas vidēji 80 mūsu reģiona iedzīvotājiem.
Šī tikšanās, manuprāt, bija vērtīga visām pusēm – gan kūdras jomā
strādājošajiem, lai informētu deputātus par nozares attīstību, gan saeimas
deputātiem, kuriem bija iespēja uzklausīt nozares problēmas un izstrādāt to
risinājumus, kā arī man, kā pašvaldības vadītājam, lai ņemtu vērā kūdras nozares

Sandra Vanaga, Valsts vides dienesta
Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes
kontroles daļas, resursu kontroles
sektora vadītājs Ivars Ružāns.
Projekta kopējās izmaksas EUR
6809,88, kur Zivju fonda finansējums
EUR 5788,39 un Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
EUR
1021,49.
Papildus Balvu novada pašvaldība
sedz zandartu mazuļu transportēšanas
izmaksas EUR 203,28.
Irēna Začeva,
Balvu novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļas
projektu vadītāja

lomu Latgales reģionā un tā potenciālu nākotnē, kā arī, lai Saeimas deputātiem
atgādinātu par reģiona problēmām. Protams, ar interesi vēlreiz aplūkoju SIA

MEŽAPARKA LIELĀS ESTRĀDES TERITORIJĀ
TURPMĀK ZIEDĒS ARĪ BALVU NOVADA
RODODENDRS

Ja runājam par uzņēmējdarbību, protams, novērtēju visus uzņēmējus
novadā, kas ir pamats novada pastāvēšanai un darbībai. Priecē, ka gan jaunie,
gan ilggadējie uzņēmēji izmanto iespējas un aktīvi iesaistās projektu konkursos,

18.oktobrī
Balvu
novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs kopā ar citiem Latvijas
pilsētu un novadu vadītājiem piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas
domes un SIA “Rīgas meži” rīkotajā
rododendru
stādīšanas
svinīgajā
pasākumā “Rododendru krāšņums
dziesmu priekam” Mežaparka Lielās
estrādes teritorijā.
Domes priekšsēdētājs, pārstāvot
Balvu novadu, šajā košumdārzā
iestādīja rododendru “Nova Zembla”,
kas priecēs ar koši rozā ziediem.
A. Pušpurs pauda gandarījumu, ka
latviešiem tik simboliskā un nozīmīgā
vietā, kur uz Dziesmu un Deju
svētkiem pulcējas tūkstošiem ļaužu
no visas Latvijas, starp 119 pašvaldību
pārstāvju stādītājiem košumaugiem,

piesaistot Eiropas Savienības (ES) finansējumu savu ideju realizēšanai. Šo iespēju,
šoreiz piesaistot ne ES, bet gan pašvaldības finansējumu, šogad ir izmantojušas
četras jaunās uzņēmējas, kuras, piedaloties konkursā “Esi uzņēmējs Balvu
novadā” un saņemot atbalstu, ir iegādājušās dažādas tehnikas un izejmateriālus,
lai veiksmīgi radītu un attīstītu savu biznesu tepat, savā dzīvesvietā. Vakar tikos
gan ar šī, gan pērnā gada konkursa uzvarētājiem. Secinājums viens - pašvaldības
līdzekļi nav iztērēti velti, jo uzņēmēji strādā un pieprasījums pēc izveidotajiem
pakalpojumiem joprojām ir. Arī paši šī konkursa dalībnieki ir apmierināti un
joprojām idejām bagāti. Lai visiem veicas arī turpmāk!
Gandarījums, ka uzņēmēji tiek pamanīti arī no iedzīvotāju puses, par ko liecina
“Uzņēmēju gada balvai” pieteikto nominantu skaits. Ar galveno balvu ieguvējiem,
ceru, ka arī ar daudziem citiem uzņēmējiem, tiksimies 22.novembrī, kad notiks
pasākums par godu uzņēmējiem.
Bet pirms tam vēl Latvijas valsts svētki, kad arī sumināsim mūsu novada
darbīgākos, sirsnīgākos ļaudis. Paldies arī viņiem par savu pienesumu novada
attīstībā un popularizēšanā!
Līdz svētkiem gan vēl turpinās darbs. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad
novembrī plānojam tikšanās ar iedzīvotājiem gan pilsētā, gan katrā pagastā.
Stāstīsim par paveikto, par veiksmēm un grūtībām, ar ko nācies saskarties, par

DOMES SĒDE

šķēršļiem un iemesliem, kādēļ ne vienmēr viss iet gludi. Uzklausīsim iedzīvotāju
vēlmes un sakāmo, kā arī informēsim par iecerēm un plāniem nākamajam

Šī gada 24.oktobrī notika kārtējā
Balvu novada domes sēde, kurā
piedalījās 15 deputāti - Aigars Pušpurs,
Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Andris Bačuks, Sandra
Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Eva Smirnova, Jānis Zakarīts. Sēdes
laikā izskatīti kopumā 43 jautājumi.
Precizē noteikumus
Sēdē tika lemts izdarīt precizējums
Balvu novada Domes 2019.gada
22.augusta
saistošo
noteikumu
Nr.18/2019 „Par pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Balvu novada
pašvaldības
izglītības
iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” projektā.
Piešķir Atzinības rakstus
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstu 8

gadam. Tikšanās datumi un laiki vēl tiks precizēti un izziņoti.
Bet šobrīd ikvienam novēlu izmantot gada vistumšāko laiku un garās vakara
stundas, lai atpūstos, būtu kopā ar ģimeni, un, iespējams, ģenerētu kādas jaunas
idejas sevis, sava biznesa attīstībai. Lai gaišām domām un radošiem darbiem
piepildīts šis laiks!

NOSLĒDZIES VKKF ATBALSTĪTAIS PROJEKTS –
“ZIEMEĻLATGALE LATVIJAS NEATKARĪBAI”
Jau 5.jūlijā – atzīmējot Latgales
partizānu pulka 100 - gadi – tika atklāta
ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas
neatkarībai” Balvu Novada muzejā.
Ekspozīcija ļauj ielūkoties Latvijas
Neatkarības vēsturē no Ziemeļlatgales
skatu punkta. Kāds ir mūsu puses
iedzīvotāju devums, kā mūsu vectēvi
iesaistījušies cīņā par Latvijas kopējo
lietu, kādi ir to likteņi, kā tiek glabāta
viņu piemiņa? Atbildes uz šiem un

citiem

jautājumiem

var

gūt

turpmāk ziedēs arī krāšņs Balvu
novada rododendrs.
Svinīgajā pasākumā dalībniekus
priecēja
jauniešu
koris
“Balsis”
diriģenta Inta Teterovska vadībā.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

“Compaqpeat” ražotni un novērtēju tās ieguldījumu novadā.

gan

latviešu, gan krievu un angļu valodās.
Laipni gaidīti muzejā!
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja vadītāja

2.

personām.
Nekustamā īpašuma jautājumi
Sēdē tika apstiprināti zemes
ierīcības projekti - nekustamajam
īpašumam
„Porieši”,
Lazdulejas
pagastā, nekustamajam īpašumam
„Ramzavas”
Tilžas
pagastā
un
nekustamajam
īpašumam
„Saidanovka” Lazdulejas pagastā.
Tika lemts atļaut atdalīt no
nekustamā
īpašuma
„Grīvas”
Bērzkalnes
pagastā
21,00
ha
kopplatībā zemes vienību 11,80 ha
platībā un no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu, un piešķirt
nosaukumu „Tīrums”.
Sēdē lēma atļaut atdalīt no
nekustamā
īpašuma
„Trumkalni”
Tilžas pagastā 6,60 ha kopplatībā
zemes vienību 3,40 ha platībā un
atdalīto zemes vienību pievienot
nekustamajam īpašumam „Lapegles”.
Tika lemts atļaut pievienot pie
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nekustamā
īpašuma
„Kalnalejas”
Vīksnas pagastā 3,70 ha kopplatībā
zemes vienību 2,62 ha platībā.
Sēdē lēma atzīt par Balvu novada
pašvaldībai piekritīgu starpgabalu
zemes vienību Vectilžas pagastā 6,8
ha platībā un piešķirt nosaukumu
„Pļavas”. Tika lemts minēto īpašumu
nodot atsavināšanai.
Privātpersonai piederošajai zemes
vienībai un uz tās esošām ēkām lēma
piešķirt adresi - „Miņčukalns”, Balvu
pagasts, Balvu novads, LV – 4501.
Deputāti lēma par zemes nomu un
zemes nomas līgumu pagarināšanu
vairākām personām Tilžas, Lazdulejas,
Vectilžas, Balvu pagastos un Balvu
pilsētā.
Tika lemts pārdot fiziskai personai
nekustamo
īpašumu
„Verpuļeva
181”, Verpuļevā, Balvu pagastā, kas
sastāv no zemes vienības ar kopējo
platību 0,0798 ha, nosakot nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR 1 500
un nomaksas termiņu – 5 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Deputāti lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienību Balvu pagastā 0,06 ha platībā
un izsolīt nomas tiesības. Zemes
gabala nomas tiesību sākumcena EUR 28,00 bez PVN gadā.
Ceļa servitūts
Tika lemts nodibināt reālservitūtu
– ceļa servitūtu Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā
Tilžas pagastā par labu nekustamajam
īpašumam
„Strazdiņi”,
piešķirot
tiesību uz braucamo ceļu 110 m garā
posmā ne mazāk kā 4,5 m platumā.
Ar fizisku personu tika lemts slēgt

deklarējamo ziņu apjoma uzskaiti,
informācijas sniegšanu par personas
dzīvesvietu, izziņu izsniegšanu, un
pieņemt ar tiem saistītus lēmumus.
Šis lēmums stāsies spēkā ar šī gada
20.novembri.
Izsolīs īpašumus
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
kustamo mantu – vieglo automašīnu
MAZDA 6, valsts reģistrācijas numurs
FB 6603, reģistrācijas apliecības
Nr.AF1744241,
izlaiduma
gads
2004., un uzdot Balvu novada
pašvaldības īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisijai izstrādāt
izsoles noteikumus.
Sakarā ar uzņēmēju izrādīto interesi,
tika lemts iznomāt mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nedzīvojamās telpas
(kadastra apzīmējums 3856 004 0161
001) „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi,
Krišjāņu pagasts, Balvu novads.
Deputāti lēma iznomāt mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo
nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.2
Liepu ielā 1B, Balvos, (18,0 m2 platībā),
nosakot nomas maksas sākumcenu
EUR 0,76/m2 bez PVN mēnesī.
Apstiprina izsoles rezultātus
Tika lemts apstiprināt rezerves
zemes fonda zemes vienības Kubulu
pagastā 0,0723 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6
gadiem. Zemes nomas maksa noteikta
EUR 33,00 gadā bez PVN.
Tāpat tika lemts apstiprināt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes

ceļa servitūta līgumu uz nenoteiktu
laiku par noteiktā reālservitūta – ceļa
servitūta nodibināšanu.
Izmaiņas pašvaldības ceļu un
ielu reģistrā
Tika lemts veikt izmaiņas „Balvu
novada pašvaldības ceļu un ielu
reģistrā”. Izmaiņās precizēts C klases
ceļa „Bankas ceļš” Kubulu pagastā ceļa
kopgarums.
Pieņemti saistošie noteikumi
Deputāti lēma pieņemt saistošo
noteikumu Nr.21/2019 „Grozījumi
Balvu
novada
Domes
2012.
gada
13.decembra
saistošajos
noteikumos Nr.25/2012 „Par Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai un piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai””
projektu.
Tajā
noteiktas
pretendentiem
izvirzāmo
prasību
izmaiņas,
precizētas
atbalstāmās
izmaksas
un līdzfinansējuma apjoms, kā arī
precizēta pieteikumu līdzfinansējuma
saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas
un izskatīšanas kārtība.
Par dzīvesvietas deklarēšanu
Sakarā
ar
to,
ka
drīzumā
iedzīvotāju deklarēšanas jautājumos
iedzīvotājiem būs jāgriežas Valsts
un pašvaldību vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Partizānu ielā
14, Balvos (šobrīd šie jautājumi tiek
kārtoti Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1a), deputāti pilnvaroja
vairākas personas izskatīt dzīvesvietas
deklarēšanas jautājumus, kas saistīti ar
iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu,

vienības daļas Balvu pagastā 0,012
ha platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
zemes nomas līgums uz 6 gadiem.
Zemes nomas maksa noteikta EUR
33,00 gadā bez PVN.
Ieceļ amatā un atbrīvo no amata
Sēdē tika lemts ievēlēt Gintu
Zābeli par Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāju uz 5 gadiem.
Pamatojoties uz LR Darba likuma
100.panta ceturto daļu (darbinieka
uzteikums), tika lemts atbrīvot I.Ķerģi
– Kariku no Balvu novada Bāriņtiesas
locekļa amata ar 2019.gada 28.oktobri.
Pieņem dāvinājumu
Tika lemts pieņemt no SIA
“Mikrotīkls”
dāvinājumu
mantas
veidā, t.i. divus komutatorus un
astoņpadsmit
bezvadu
piekļuves
punktus, par kopējo summu 1 402,82
euro un novirzīt to Balvu Valsts
ģimnāzijai.
Atskaitās par darbu
Sēdes
laikā
Balvu
novada
pašvaldības izpilddirektore I.Serdāne
sniedza informāciju par domes
administrācijas un iestāžu darbu.
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.

BALVU NOVADA UN ZIEMEĻLATGALES UZŅĒMĒJIEM LIELISKA IESPĒJA BEZ
MAKSAS SAŅEMT INDIVIDUĀLU ATBALSTU NO PROFESIONĀĻIEM!
Biedrība
“Radošās
Idejas”
sadarbībā ar diviem partneriem Balvu novada pašvaldību un Dedoviču
rajona Centrālo bibliotēku - īsteno
pārrobežu projektu “Ne tikai grāmatas
–
bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam!” no 2019. gada 31. maija
līdz 2021. gada 30.maijam.
Projekta
mērķis
veicināt
uzņēmējdarbības
attīstību
Balvu
novadā un Ziemeļlatgalē, kā arī
Dedoviču un Pleskavas reģionā
Krievijā, sniedzot sīkajam un mazajam
uzņēmējam (atbilstoši MVU definīcijai
EK regulai 800/2008) dažādas atbalsta
iespējas caur kopīgām pārrobežu
aktivitātēm.
Projektā tiek piedāvāts vismaz
20 Balvu novada un Ziemeļlatgales
uzņēmējiem, kuri reģistrēti un
darbojas šajā reģionā (darbība ne
vecāka kā 5 gadi uz projekta aktivitātes
īstenošanas brīdi) bez maksas
saņemt individuālu atbalstu no
profesionāļiem:
• produkta vai pakalpojuma vizuālās
identitātes izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma dizaina
izstrādei,
• produkta
vai
pakalpojuma
reklāmkaroga izstrādei,
• produkta vai pakalpojuma etiķetes
vai apraksta tulkošanai latviešu,
angļu, krievu valodās,
• produkta
vai
pakalpojuma

reklāmas video izstrādei,
• produkta
vai
pakalpojuma
reklāmas fotogrāfiju izstrādei,
• produkta
vai
pakalpojuma
mārketinga plāna izstrādei.
Tā ir lieliska iespēja uzņēmuma
produktam
vai
pakalpojumam
izveidot pievilcīgu, aktuālu, atšķirīgu
un patērētājam pamanāmu dizainu,
kā arī izstrādāt mārketinga plānu tā
veiksmīgai virzībai tirgū.
Pieteikšanās, aizpildot anketu:
http://ejuz.lv/atbalstsuznemejiem līdz
2019. gada 15. novembrim, norādot
no minētā piedāvājuma klāsta trīs
interesējošos atbalsta veidus.
Lai pieteiktos izvēlētajiem atbalsta
veidiem, jāņem vērā uzņēmuma
atbilstības kritēriji:
• reģistrēts un darbojas Balvu
novadā vai Ziemeļlatgalē,
• reģistrēts
Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā vai
Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējs,
• uzņēmums ir sīkais vai mazais
vai uzņēmums atbilstoši MVU
definīcijai EK regulai 800/2008,
• uzņēmuma
Valsts
ieņēmumu
dienesta administrēto nodokļu
(nodevu)
parāda
kopsumma
nepārsniedz 150 euro,
• uzņēmums nav parādā pašvaldībai
un tās institūcijām,
• uzņēmumam nav pasludināts

maksātnespējas process (izņemot
gadījumu, kad maksātnespējas
procesā
tiek
piemērots
uz
parādnieka
maksātspējas
atjaunošanu vērsts pasākumu
kopums), apturēta tā saimnieciskā
darbība vai uzņēmums netiek
likvidēts.
Papildus
informāciju
par
vērtēšanas atlases kritērijiem un
anketas aizpildīšanu saņemama Balvu
novada pašvaldības Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā (26461435,
biznesacentrs@balvi.lv)
vai
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā
(64522111),
evita@balvurcb.lv.
Pēc
pasludinātā
pieteikšanās
perioda beigām uzņēmēji tiks informēti
par atlases rezultātiem un konkrētu
informāciju par atbalsta saņemšanu
saskaņos ar profesionāļiem: projekta
koordinatori, dizaineri Anitu Kairišu
(29137849) un
ekspertu darbā
ar uzņēmējiem mārketinga plānu
izstrādē
Aleksandru
Mihņenoku
(25967492).
Balvu novada pašvaldība līdzfinansē
projektu un aicina uz kopēju sadarbību
uzņēmējdarbības
vides
attīstībai

3.

Ziemeļlatgalē!
Kopējais projekta budžets ir 250
000 EUR. Projekta līdzfinansējums no
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam ir 225
000 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmu 2014.-2020.
gadam līdzfinansē Eiropas Savienība,
Latvijas
Republika
un
Krievijas
Federācija.
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas
pārrobežu attīstības aktivitātes ar
mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot
to potenciālu
un
atrašanās
priekšrocības
krustcelēs
starp Eiropas Savienību un Krievijas
Federāciju. Programmas mājas lapa ir
www.latruscbc.eu
Šī publikācija ir sagatavota ar
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas
2014.-2020.
gadam
finansiālu atbalstu. Par tās saturu
pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība
un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.
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TIEKAS AKTĪVĀS DARBA GAITAS BEIGUŠIE PEDAGOGI
Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Kā ik gadu, arī šogad, 25.oktobrī, Balvu muižā
tikās savas aktīvās darba gaitas beigušie pedagogi,
lai pabūtu kopā, padalītos atmiņās un baudītu
tieši viņiem sarūpētu svētku programmu, un kā,
atklājot šo tikšanos, teica Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta
Kaļva: „Šodien būt atraktīviem, enerģiskiem, runāt
pozitīvas lietas un smieties no sirds!”
Balvu novada pašvaldības vārdā skolotājus
sveica arī domes priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova, vēlot: „Mīļie pedagogi, lai jums ir stipra,
stipra veselība, lai jūs esat nenogurstoši, lai
piedalāties sabiedriskajā dzīvē, lai joprojām esat
iedvesmotāji tajās vietās, kurās jūs dzīvojat!”
Par svētku sajūtu parūpējās Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes kolektīvs, ļaujot pedagogiem
atkal pabūt mācību stundās, šoreiz apgūstot vai
atkārtojot valodu, mūziku, vizuālo mākslu un
ritmiku. Tas izraisīja vispārēju sajūsmu, smieklus un
viennozīmīgi pozitīvas emocijas.
Arī Tilžas kultūras nama bērnu dramatiskais
kolektīvs, Astrīdas Ivanovas vadībā, padarīja šo

Pasākuma dalībnieki.

tikšanās mirkli īpašu.

INTAS RUKAS PERSONĀLIZSTĀDE “ZEM
TĀM PAŠĀM DEBESĪM”

Balvu Sporta skolas svarcēlāji no 18. līdz 19.oktobrim Igaunijas pilsētā-AbjaPaluoja piedalījās starptautiskajās sacensībās - Arnolda Luhāra piemiņai veltīts
starptautiskais turnīrs svarcelšanā.

tagad turpina savu ceļojumu pie Balvu
skatītājiem.
Inta Ruka – latviešu fotogrāfe, kuru
Zviedrijas televīzija ir atzinusi par
“vienu no Eiropas ievērojamākajiem
dokumentālajiem
fotogrāfiem”.
Fotografēšanai
pievērsusies
20.
gadsimta septiņdesmito gadu beigās,
strādā melnbaltajā fotogrāfijā un
portreta žanrā. No 1979.gada līdz
1982.gadam VEF fotostudijas biedre.
1984. – 1988. – fotostudijas “Ogre”
biedre. 1999.gadā saņēmusi Spīdolas
balvu. 2004.gadā apbalvota ar Latvijas
Mākslinieku savienības balvu “Price
of the Year”. 2009.gadā piešķirts Triju
Zvaigžņu ordenis V šķira. Kopumā
Inta Ruka organizējusi vairāk kā 20
personālizstādes gan Latvijā, gan
ārvalstīs. Viņas darbi glabājās Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja krājumā,
Igaunijas, Dānijas, Vācijas, Šveices,
Norvēģijas un citu valstu muzeju
kolekcijās.

Rezultāti:
Sandija Keiša izcīnīja 1.vietu U-14 vecuma grupā;
Raivo Keišs izcīnīja 2.vietu U-10 vecuma grupā;
Daniels Būde izcīnīja 3.vietu U-11 vecuma grupā;
Edijs Keišs izcīnīja 4.vietu U-12 vecuma grupā;
Ralfs Plavnieks izcīnīja 5.vietu U-13 vecuma grupā;
Alekss Blonskis izcīnīja 4.vietu U-13 vecuma grupā.
Komandu kopvērtējumā Balvu komanda izcīnīja 3.vietu.

Foto no Balvu Sporta skolas arhīva.

8.novembrī plkst. 15.00 Balvu
Novada muzejā tiks atklāta Intas
Rukas fotogrāfiju izstāde “Zem tām
pašām debesīm”.
Izstāde tapusi trīs gadu garumā
– vasarās fotogrāfei viesojoties
Balvu novadā un tuvākajā apkārtnē.
Fotogrāfiju varoņi ir vietējie cilvēki –
pieaugušie, bērni, sirmgalvji, politiķi
un visdažādāko profesiju pārstāvji
– katrs ar savu likteni un stāstu. Kā
autore saka: “Mūsu vislielākā vērtība
ir Latvijas cilvēki. Visi. Visdažādākie.”
I.Rukas fotogrāfijās cilvēki attēloti
uz tiem apkārt esošās vides un
ainavas fona. Fotogrāfijas papildina
īsi fragmenti no viņu stāstītā. Cilvēku
subjektīvais
pasaules
redzējums
aptver pašu pieredzēto un vēsturi
no Otrā pasaules kara gadiem līdz
pat pēdējo desmitgažu emigrācijas
vilnim.
Izstādē
tiks
eksponēti
vairāk kā 70 fotoportreti, un katrs
izstādes apmeklētājs, vismaz kādā
no
fotogrāfijām,
atpazīs
savus
līdzgaitniekus.
Izstādes tapšanu atbalsta Valts
Kultūrkapitāla fonds. No 29.augusta
līdz 2.novembrim izstāde bija skatāma
Mūkusalas Mākslas salonā Rīgā un

BALVU SPORTA SKOLAS SVARCĒLĀJU
PANĀKUMI IGAUNIJĀ

Janīna Vīksna,
Balvu Novada muzeja
Sabiedrisko attiecību speciāliste –
lietvede

Lauris Logins (centrā) izcīnīja 1.vietu U-15 vecuma grupā.

SVIN SVĒTKUS GRĀMATĀM PAR GODU!
18.oktobrī Balvos tika svinēti
Grāmatu
svētki,
kuru
laikā
interesentiem bija iespēja tikties
ar
dažādu
grāmatu
autoriem,
noklausīties to stāstos un uzdot
jautājumus.
Svētku atklāšanā ar savu klātbūtni
pagodināja SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”
valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka,
kura mudināja: “Ja vēlaties būt
sekmīgi, veiksmīgi, gudri un skaisti,
sāciet ar grāmatu iemīlēšanu un to
brīnišķīgajiem varoņiem. Tad būs
gan lasītprieks, gan lasītprasme, gan

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Grāmatu autori ar saviem “krustvecākiem”, kuri rūpējās, lai pavadītais laiks Balvos
būtu ērts un patīkams.
4.

sekmes, un dzīves ceļi jums vērsies
daudz, daudz plašāk.”
Arī Balvu novada pašvaldības
izpilddirektores
vietniece
Gunta
Raibekaze uzsvēra, ka mūsdienās,
kad tik daudz laika tiek pavadīts pie
datoriem, televizoriem, ir svarīgi
nepazaudēt šo seno vērtību – grāmatu,
un vēlēja rast prieku un iedvesmu no
tā, ko sniedz literatūra.
Rakstniekus, grāmatu autorus
un citus klātesošos ar dziesmām, kā
arī aktīvu rotaļu noslēgumā, priecēja
folkloras kopa “Upīte”.
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BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PIEDALĀS ERASMUS+
PROJEKTA SANĀKSMĒ PORTUGĀLĒ

Laika posmā no šī gada 4. līdz
12.oktobrim
Portugāles
pilsētā
Lousado
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_5) vadības grupas
tikšanās. Šajā projektā piedalās
septiņas
izglītības
iestādes
no
dažādām Eiropas valstīm: Polijas,
Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas,
Portugāles un Grieķijas.
Projekta
vadības
grupas
sanāksmē
Balvu
Profesionālo
un
vispārizglītojošo
vidusskolu
pārstāvēja skolas direktore Biruta
Vizule un projekta koordinatore
Inga Kaļva, prezentējot īstenotās
aktivitātes,
aktualizējot
projekta
gaitā radušās problēmsituācijas un
precizējot turpmāk plānoto aktivitāšu
izpildes kārtību un to norises laikus,
sasniedzamos rezultātus, kā arī

citus organizatoriskos jautājumus.
Tikšanās laikā partnerskolu vadība
tika iepazīstināta ar Associacao
para a Educacao Profissional do Vale
do Ave (FORAVE) skolu un mācību
darbu. FORAVE profesionālā un
vispārizglītojošā skola ir privātskola,
kas saņem finanses no valsts un
tai pat laikā lielu atbalstu skolas
attīstībā un praktisko nodarbību
kvalitātes
nodrošināšanā
sniedz
uzņēmēji. Piemēram, riepu ražotāja
zīmoluzņēmums
„Continental”,
ieguldot
līdzekļus
skolas
infrastruktūras
labiekārtošanā,
izveidojis mūsdienīgas darbnīcas
jauniešiem, kuri apgūst automehāniķa
profesiju. Skolu finansiāli atbalsta 30
uzņēmēji, iekārtojot profesionālo
izglītības
programmu
darbnīcas
atbilstoši
mūsdienu
prasībām.
Audzēkņi skolā tiek sagatavoti
reģionālajiem uzņēmumiem, bet
neierobežojot
jaunieti
izvēlēties
strādāt citur. Jaunieši skolā pavada

lielāko dienas daļu, mācības sākas
plkst.9.00 un beidzas plkst.17.00 ar
stundas pārtraukumu pusdienām,
kuras jāietur netālu esošajā pārtikas
uzņēmumā, jo ēdnīcas, kurā varētu
ieturēt siltu maltīti skolā nav.
FORAVE direktore, izrādot skolas
telpas, stāstīja par vēlmi atjaunot
telpas un modernizēt materiālo bāzi,
bet, protams, pakāpeniski iespēju
robežās. Interesants šķita fakts, ka
jaunietim, kurš nav sasniedzis 18
gadu vecumu mācības ir obligātas,
neskatoties, vai tā ir vidusskola vai
pamatskola, vai profesionālā izglītība
-tie var būt vairāki gadi vienā klasē,
bet apmeklējot izglītības iestādi līdz
sasniegta pilngadība.
Projekta „E-dārgumi – mana jaukā
Eiropa” mērķis
ir
partnerskolu
ilgtspējīga attīstība, palielinot skolēnu
pamatprasmes, it īpaši Informācijas
un komunikāciju tehnoloģijās (IKT)
un svešvalodās, kā arī stiprinot
pedagoga profesionālo profilu.

Balvu

Profesionālās

vispārizglītojošās
Erasmus+

un

vidusskolas

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

attīstības

Valsts

aģentūras

www.viaa.gov.lv
un

izglītības
mājaslapas

sadaļā

programmas

Erasmus+

mājas

lapā

www.erasmusplus.lv.
Inga Kaļva,
Projekta koordinatore

TILŽAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ BĒRNI TIEKAS AR ULDI AUSEKLI
Tilžas pagasta bibliotēkā 15.oktobrī
notika tikšanās ar bērnu grāmatu
autoru Uldi Ausekli.
Sarunas
sākumā
dzejnieks
pastāstīja par sevi un par to, kā
tika izdota grāmata “Četras otas”.
Interesanti bija uzzināt, kā kopā
sadarbojas grāmatas autors un
mākslinieki, kas ilustrē grāmatu.
Uz klātesošo uzdoto jautājumu,
kur dzejnieks smeļas iedvesmu, U.
Auseklis atbildēja, ka svarīgi ir izkopt
savu valodu un vārdu krājumu.
Dzejnieks
pats
interesējas
par
dažādiem vietvārdiem un pielieto
tos rakstot dzeju. Bērni ar sajūsmu
apbrīnoja, kā autors no galvas skaitīja
savus dzejoļus un to, patiešām, bija
daudz!
Jāpiebilst, ka dzejnieks uzdāvināja

Foto no personīgā arhīva.

U.Auseklis (centrā) ar saviem klausītājiem un lasītājiem.

BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRĀ
BŪS IESPĒJA APGŪT IT IEMAŅAS
Balvu novada jauniešu biedrība
„Kalmārs”
ir
saņēmusi
atbalstu
projekta “Aprīkojuma informācijas
tehnoloģiju un programmu iegāde,
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
novadu jauniešiem” realizācijai.
Projekts tiks realizēts sadarbībā
ar biedrību “Balvu rajona partnerība”,
Balvu
novada
pašvaldību
un
Lauku atbalsta dienestu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam apakšpasākuma:
19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”
Projekta
Nr.
19-07-AL19-A019.2206-000005.
Projekta
kopējās
izmaksas:
8700,00 EUR un 10% jeb 870,00 EUR
līdzfinansējums no Balvu novada
pašvaldības.

bibliotēkai
trīs
savas
jaunākās
grāmatas. Par to LIELS paldies!
Kā noslēguma vārdus U. Auseklis
piebilda, ka pateicas par brīnišķīgo
uzņemšanu, priecājas, ka bērni
uzmanīgi un ieinteresēti klausījās,
un lai skolēniem labas pirmās jaunā
mācību gada brīvdienas!
Satikt autoru bija iespēja pateicoties
VKKF atbalstītajam projektam “Mazo
lasītāju tikšanās ar rakstniekiem”.
Ilze Pugača,
Tilžas pagasta bibliotēkas vadītāja

BIEDRĪBA „RUBATO” IEGĀDĀJUSIES
JAUNAS FLAUTAS
Biedrība „RUBATO” sadarbībā ar

Projekta mērķis ir, iegādājoties
modernu un mūsdienīgu aprīkojumu,
izveidot IT pulciņu bērniem un
jauniešiem, kur apgūt jaunas iemaņas
un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku.
Visu
projekta
informācijas
tehnoloģiju un programmu iegādi
nodrošina sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Lapsas Grupa”.
Jau novembrī tiks noorganizēts
dienas pasākums, lai ikvienam būtu
iespēja iepazīties ar tehnoloģiju
piedāvājumu. Pasākuma laikā tiks
izveidotas darbnīcas, kurās bērni un
jaunieši varēs izmēģināt iegādātās
tehnoloģijas.

“Darbības

īstenošanas saskaņā ar sabiedrības

Mūzikas skolu ir realizējusi projektu

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Nr.

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla

19-07-AL19-A019.2206-000007
iegāde

attīstībai

muzikālo

Ziemeļlatgalē”,

prasmju
par

summu EUR 2398,00, no kuras EUR
2158,20 ir publiskais finansējums.
Pārējais ir Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums.
Projekta pieteikums sagatavots un
guvis atbalstu vietējās rīcības grupas
biedrības „Balvu rajona partnerība”
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas
izsludinātajā

2015.—2020.
projektu

gadam

pieteikumu

iesniegšanas 5. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku
attīstības

programmas

2014.—

2020. gadam pasākumā „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
5.

19.2.

Balvu novada pašvaldību un Balvu

“Flautu

Agnese Puļča,
Balvu Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste, lietvede

apakšpasākuma

attīstības iniciatīvas”.
Projekta
iedzīvotāju

mērķis

ir

virzīts

sabiedrisko

uz

aktivitāšu

dažādošanu un lietderīgu brīvā laika
pavadīšanas iespēju palielināšanu.
Projektā

realizācijas

laikā

tika

iegādātas divas Pearl Quantz 665RE
flautas,
izmantos

kuras

bērni

Balvu

un

Mūzikas

jaunieši
skolā,

piedaloties skatēs un koncertos.
Zaiga Lāpāne,
Biedrības "RUBATO" valdes
priekšsēdētāja

18. Ārpuskārtas uzņemamo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegumam jāpievieno dokumenti,
kas apliecina noteikto faktu.
19. Piešķirot vietu, tiek ievērota bērna likumiskā pārstāvja norādītā informācija par vēlamo
pirmsskolas izglītības iestādi. Ja tas nav iespējams, Komisija piešķir vietu citā pirmsskolas
izglītības iestādē.
20. Ievērojot pirmsskolas izglītības iestādē paredzēto bērnu skaitu un vecuma grupu, Komisijai ir
tiesības izvērtēt un lemt par vietas piešķiršanu bērnam vecākā vecuma grupā.
21. Ja ar vietām pirmsskolas izglītības iestādes iestādēs atbilstoši pieprasījumam ir nodrošināti visi
novadā deklarētie bērni, tad var tikt apmierināti pieprasījumi par citās pašvaldībās
deklarētajiem bērniem iesniegumu iesniegšanas secībā, bet vispirms – piecgadīgie un
sešgadīgie bērni.
22. IKSP izglītības darba speciālists, saskaņā ar Komisijas pieņemto lēmumu:
22.1. Ar e – pasta vai pasta starpniecību (pēc bērna likumiskā pārstāvja izvēles) paziņo bērna
likumiskajam pārstāvim par vietas piešķiršanu bērnam Iestādē;
22.2. Nosūta Iestādēm uzņemamo bērnu sarakstu.
23. Ja bērna likumiskais pārstāvis līdz kārtējā gada 20.augustam nav sazinājies ar IKSP vai PII un
nav sazvanāms sakarā ar bērnam piešķirto vietu Iestādē, Komisija pieņem lēmumu un rakstiski
paziņo bērna likumiskajam pārstāvim par bērna izslēgšanu no Reģistra.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 31.oktobris

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 22.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 2.§)

IV. Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs un
pirmsskolas grupās pie skolām
24. Bērna uzņemšana Iestādēs notiek saskaņā ar Komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu.
25. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem pirms bērna uzņemšanas Iestādē ir tiesības iepazīties ar
šādiem dokumentiem par Iestādi:
25.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;
25.2. Iestādes nolikumu;
25.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
25.4. Iestādes pirmsskolas izglītības programmu.
26. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas izglītības iestādē, bērna likumiskais pārstāvis:
26.1. attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam uzrāda personas apliecinošu
dokumentu un bērna dzimšanas apliecību;
26.2. personīgi iesniedz IKSP izsniegto norīkojumu (3.pielikums);
26.3. aizpilda iesniegumu (4.pielikums);
26.4. iesniedz ģimenes ārsta izsniegtos bērna medicīnas dokumentus (medicīnisko karti 026/u,
izziņu par bērna veselības stāvokli);
26.5. iesniedz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns apgūs speciālās
pirmsskolas izglītības programmu;
26.6. ar izglītības iestādes vadītāju slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi.
27. Nepieciešamības gadījumā bērna likumiskais pārstāvis IKSP var iesniegt iesniegumu
(5.pielikums) par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas
secībā,
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PRECIZĒTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 24.oktobra
lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 22.augustā

Balvos

Nr.18/2019

PAR PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS,
UZŅEMŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBU BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSKOLAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – Iestāde), kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības
programmas.
2. Pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu bērnam no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai Balvu novada pašvaldībā deklarētiem bērniem.
3. Pirmsskolas izglītības programmas apgūšana tiek pagarināta vai saīsināta par vienu gadu
saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.
4. Mācību gads un programmas apguve izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī.
II. Bērnu reģistrācijas kārtība
5. Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs var no bērna dzimšanas
brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu.
6. Bērna likumiskais pārstāvis pieteikumu var iesniegt:
6.1. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē (turpmāk IKSP) Bērzpils ielā 1A, Balvos, ja vēlas
apmeklēt Balvu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes;
6.2. Attiecīgajā iestādē, ja tā neatrodas Balvu pilsētā.
7. Reģistrējot bērnu Iestādē vai pirmsskolas grupā pie skolas, bērna likumiskais pārstāvis:
7.1. iesniedz pieteikumu (1.pielikums) IKSP, ja vēlas apmeklēt Balvu pilsētas Iestādi, vai
iesniegumu (3.pielikums) attiecīgajā Iestādē, ja vēlas apmeklēt Iestādi, kas neatrodas
Balvu pilsētā, vai pirmsskolas grupu pie skolas;
7.2. pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu
un saņem vienu pieteikuma eksemplāru.
8. Visi pieteikumi tiek reģistrēti bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk –
Reģistrs) pieteikumu iesniegšanas secībā.
9. Pašvaldības Iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu, pieteikto bērnu reģistrs
atspoguļots Pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Reģistrā tiek publicēts bērnam piešķirtais
identifikācijas kods, kas sastāv no bērna vārda un uzvārda iniciāļiem, reģistra numura, gada.
10. Bērnam tiek nodrošināta programmas apguve tikai vienā izglītības iestādē.
11. Līdz vietas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestādē, bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības
mainīt vēlamo pirmsskolas izglītības iestādi un laiku (mācību gadu), saglabājot pieteikuma
reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot iesniegumu (2.pielikums).
12. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē bērna likumiskā pārstāvja
norādītajā vēlamajā mācību gadā, tiek automātiski pārreģistrēti uz nākamo mācību gadu,
saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu.

III. Vietu piešķiršanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs
13. Vietu piešķiršanu Pašvaldības Iestādēs nodrošina:
13.1. Balvu pilsētas Iestādēs – Pašvaldības izveidota pirmsskolas izglītības iestāžu vietu
sadales komisija (turpmāk – Komisija);
13.2. Iestādēs, kas neatrodas Balvu pilsētā, vai pirmsskolas grupās pie skolām – attiecīgās
Iestādes vadītājs.
14. Komisijas sēdes tiek organizētas katru gadu aprīļa mēnesī un gadījumos pēc nepieciešamības.
15. Komisijai, sadarbībā ar Iestāžu vadītajiem, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Latvijas
Republikas likumdošana, spēkā esošie normatīvie akti un šie noteikumi.
16. Balvu novada izglītības iestāžu, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas, vadītāji katru
gadu līdz 5.aprīlim iesniedz informāciju IKSP par brīvo vietu skaitu izglītības iestādē uz
1.septembri.
17. Ārpuskārtas vietas izglītības iestādēs tiek piešķirtas:
17.1. Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos;
17.2. obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
17.3. bērniem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, atbilstošas izglītības
programmas apguvei;
17.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem (daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene,
kurā ir trīs vai vairāk bērnu);
17.5. bērniem, kura brālis vai māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi;
17.6. konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku bērniem uz bērna likumiskā
pārstāvja darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku;
17.7. Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai svarīgo speciālistu (speciālistu, kas
veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā
konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums) bērniem;
17.8. bērniem, kuriem ir sniegts Bāriņtiesas atzinums vai rekomendācija;
17.9. reemigrējošo ģimeņu bērniem, kuru faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
18. Ārpuskārtas uzņemamo bērnu likumiskajiem2pārstāvjiem iesniegumam jāpievieno dokumenti,
kas apliecina noteikto faktu.
19. Piešķirot vietu, tiek ievērota bērna likumiskā pārstāvja norādītā informācija par vēlamo
pirmsskolas izglītības iestādi. Ja tas nav iespējams, Komisija piešķir vietu citā pirmsskolas
izglītības iestādē.
20. Ievērojot pirmsskolas izglītības iestādē paredzēto bērnu skaitu un vecuma grupu, Komisijai ir
tiesības izvērtēt un lemt par vietas piešķiršanu bērnam vecākā vecuma grupā.
21. Ja ar vietām pirmsskolas izglītības iestādes iestādēs atbilstoši pieprasījumam ir nodrošināti visi
novadā deklarētie bērni, tad var tikt apmierināti pieprasījumi par citās pašvaldībās
deklarētajiem bērniem iesniegumu iesniegšanas secībā, bet vispirms – piecgadīgie un
sešgadīgie bērni.
22. IKSP izglītības darba speciālists, saskaņā ar Komisijas pieņemto lēmumu:
22.1. Ar e – pasta vai pasta starpniecību (pēc bērna likumiskā pārstāvja izvēles) paziņo bērna
likumiskajam pārstāvim par vietas piešķiršanu bērnam Iestādē;

VI. Noslēguma jautājumi
30. Ar šo noteikumu spēka stāšanos spēku zaudē Balvu novada domes 2014.gada 16.janvāra
saistošie noteikumi Nr.1/2014 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs
1.pielikums
Balvu novada Domes 2019.gada
22.augusta saistošajiem noteikumiem 1.pielikums
Nr.18/2019
Balvu novada Domes A.Pušpurs
2019.gada
novada Nr.18/2019
pašvaldības
22.augusta saistošajiem Balvu
noteikumiem
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei

Bērna likumiskā pārstāvja
vārds, uzvārds __________________________________________________________________________
Bērna likumiskā pārstāvja
Deklarētā dzīvesvietas adrese,
vārds, uzvārds __________________________________________________________________________
tālrunis ________________________________________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese,
Informāciju
vēlos saņemt (atzīmēt ar X atbilstošo):
tālrunis ________________________________________________________________________________
Elektroniski. Piekrītu informāciju saņemt e – pastā _________________________________
Informāciju
saņemtdzīvesvietas
(atzīmēt ar Xadresi
atbilstošo):
Pa pastuvēlos
uz deklarēto
Elektroniski. Piekrītu informāciju saņemt e – pastā _________________________________
Pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresiPIETEIKUMS
VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
PIETEIKUMS
PIEŠĶIRŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Lūdzu reģistrētVIETAS
manu meitu/dēlu_________________________________________________________
(bērna vārds, uzvārds)

Lūdzu reģistrēt
manu meitu/dēlu_________________________________________________________
Dzimšanas
dati ________________________________
(bērna vārds, uzvārds)

Dzimšanasdzīves
dati ________________________________
Deklarētā
vieta (bērnam)___________________________________________________________
Deklarētā dzīves
vieta (bērnam)___________________________________________________________
pirmsskolas
izglītības
programmas apguvei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē________________________________________________
pirmsskolas izglītības
programmas
apguveinosaukums)
Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
(pirmsskolas
izglītības iestādes
iestādē________________________________________________
(pirmsskolas
izglītībaspirmsskolas
iestādes nosaukums)
Vēlamais laiks bērna
uzņemšanai
izglītības iestādē _______________________________
(mēnesis, gads)
Vēlamais laiks
bērna uzņemšanai
pirmsskolas
izglītības
4bērna iestādē
Iesniedzot
šo pieteikumu,
piekrītu, ka
mani un mana
dati tiek_______________________________
uzkrāti un apstrādāti saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt(mēnesis,
iestādesgads)
funkciju veikšanu
Iesniedzot
šo pieteikumu,
piekrītu,
ka mani22.augusta
un mana bērna
dati tieknoteikumiem
uzkrāti un apstrādāti
saskaņā
ar spēkā
saskaņā ar Balvu
novada domes
2019.gada
saistošajiem
Nr.18/2019
„Pirmsskolas
esošajiem
normatīvajiem
aktiem
par personas
apstrādi arkārtība
mērķi nodrošināt
iestādes
funkciju izglītības
veikšanu
vecuma bērnu
reģistrēšanas,
uzņemšanas
un datu
atskaitīšanas
Balvu novada
pašvaldības
saskaņā arunBalvu
novada
domespersonu
2019.gada
noteikumiem
Nr.18/2019
iestādēs”
saskaņā
ar fizisko
datu22.augusta
aizsardzībusaistošajiem
regulējošo normatīvo
aktu
prasībām. „Pirmsskolas
vecuma bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības
4
iestādēs” un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību
regulējošo normatīvo aktu prasībām.
__________________________________________
(bērna likumiskā pārstāvja paraksts, atšifrējums)
__________________________________________
Datums __/__/____
(bērna likumiskā pārstāvja paraksts, atšifrējums)

Datums __/__/____

IESNIEGUMS SAŅEMTS
IESNIEGUMS
SAŅEMTS
________________________
(___________________)
(paraksts)
(paraksta atšifrējums)
________________________ (___________________)
(paraksts)
(paraksta atšifrējums)
Bērna identifikācijas kods _____________________
Bērna identifikācijas kods _____________________

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

6.
5
5

4.pielikums
4.pielikums
Balvu novada
novada Domes
Domes 2019.gada
2019.gada
Balvu
22.augusta saistošajiem
saistošajiem noteikumiem
noteikumiem Nr.18/2019
Nr.18/2019
22.augusta

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada
31.oktobris
Balvu novada
novada
pašvaldības
Balvu
pašvaldības

2.pielikums
Balvu novada Domes 2019.gada
22.augusta saistošajiem noteikumiem 2.pielikums
Nr.18/2019
Balvu novada Domes 2019.gada
novada Nr.18/2019
pašvaldības
22.augusta saistošajiem Balvu
noteikumiem

Izglītības, kultūras
kultūras un
un sporta
sporta pārvaldei
pārvaldei
Izglītības,

Bērna likumiskā
likumiskā pārstāvja
pārstāvja
Bērna
vārds, uzvārds
uzvārds ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
vārds,
Deklarētā dzīvesvietas
dzīvesvietas adrese,
adrese,
Deklarētā
________________________________________________________________________________
tālrunis ________________________________________________________________________________
tālrunis

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei

Bērna likumiskā pārstāvja
vārds, uzvārds _______________________________________________________________________________
Bērna
likumiskā
pārstāvja
Deklarētā
dzīvesvietas
adrese,
vārds,
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
tālrunisuzvārds
Informāciju
vēlos saņemt
(atzīmēt ar X atbilstošo):
Deklarētā dzīvesvietas
adrese,
Elektroniski.
Piekrītu informāciju saņemt e – pastā ________________________________________
________________________________________________________________________________
tālrunis
Pa pastuvēlos
uz deklarēto
Informāciju
saņemtdzīvesvietas
(atzīmēt ar Xadresi
atbilstošo):
Elektroniski. Piekrītu informāciju saņemt e – pastā ________________________________________
Pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresiIESNIEGUMS
IZMAIŅĀM BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI
IESNIEGUMS
Lūdzu
veikt izmaiņas
PIETEIKUMĀ
Nr. _____________________
IZMAIŅĀM
BĒRNU
REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Informāciju vēlos
vēlos saņemt
saņemt (atzīmēt
(atzīmēt ar
ar X
X atbilstošo):
atbilstošo):
Informāciju
Elektroniski. Piekrītu
Piekrītu informāciju
informāciju saņemt
saņemt ee –– pastā
pastā _________________________________
_________________________________________
________
Elektroniski.
Pa pastu
pastu uz
uz deklarēto
deklarēto dzīvesvietas
dzīvesvietas adresi
adresi
Pa
IESNIEGUMS
IESNIEGUMS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
IESTĀDES MAIŅAI
MAIŅAI
PIRMSSKOLAS
Lūdzu rast
rast iespēju
iespēju mainīt
mainīt pirmsskolas
pirmsskolas izglītības
izglītības iestādi
iestādi manam
manam bērnam
bērnam
Lūdzu
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
uzvārds)
(vārds,
Dzimšanas dati
dati _______________________________,
_______________________________,
Dzimšanas

(Aizpildīt
tikaiizmaiņas
to sadaļu,PIETEIKUMĀ
kurā jāveic izmaiņas)
Lūdzu veikt
Nr. _____________________

Bērna deklarētā
deklarētā dzīves
dzīves vieta
vieta _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Bērna

(Aizpildīt
Mainīttikai
vēlamo
pirmsskolas
izglītības
iestādi no _________________________________________ uz
to sadaļu,
kurā jāveic
izmaiņas)
__________________________________________________________________________________
 Mainīt vēlamo pirmsskolas izglītības iestādi no _________________________________________ uz
 Informāciju
par Bērna deklarēto dzīves vietu
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Informāciju par Bērna deklarēto dzīves vietu
 Atsaukt
pieteikumu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pieteikto bērnu reģistrā
_________________________________________________________________________________
ar 20__.gada ______________________________
 Atsaukt pieteikumu Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pieteikto bērnu reģistrā
Iesniedzot
šo pieteikumu,
piekrītu, ka mani un mana bērna dati tiek uzkrāti un apstrādāti saskaņā ar spēkā
ar 20__.gada
______________________________
esošajiem normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt iestādes funkciju veikšanu
saskaņā
ar Balvu
novada domes
2019.gada
saistošajiem
Nr.18/2019
„Pirmsskolas
Iesniedzot
šo pieteikumu,
piekrītu,
ka mani22.augusta
un mana bērna
dati tieknoteikumiem
uzkrāti un apstrādāti
saskaņā
ar spēkā
vecuma
reģistrēšanas,
uzņemšanas
un datu
atskaitīšanas
Balvu novada
pašvaldības
esošajiembērnu
normatīvajiem
aktiem
par personas
apstrādi arkārtība
mērķi nodrošināt
iestādes
funkciju izglītības
veikšanu
iestādēs”
saskaņā
ar fizisko
datu22.augusta
aizsardzībusaistošajiem
regulējošo normatīvo
aktu
prasībām. „Pirmsskolas
saskaņā arunBalvu
novada
domespersonu
2019.gada
noteikumiem
Nr.18/2019
vecuma bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības
__________________________________________
iestādēs” un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
(bērna likumiskā pārstāvja paraksts, atšifrējums)
Datums __/__/____
__________________________________________
(bērna likumiskā pārstāvja paraksts, atšifrējums)

no Balvu
Balvu pirmsskolas
pirmsskolas izglītības
izglītības iestādes
iestādes __________________________________________________
__________________________________________________
no
uz Balvu
Balvu pirmsskolas
pirmsskolas izglītības
izglītības iestādi
iestādi ___________________________________________________
___________________________________________________
uz
Iesniedzot šo
šo pieteikumu,
pieteikumu, piekrītu,
piekrītu, ka
ka mani
mani un
un mana
mana bērna
bērna dati
dati tiek
tiek uzkrāti
uzkrāti un
un apstrādāti
apstrādāti saskaņā
saskaņā ar
ar spēkā
spēkā
Iesniedzot
esošajiem normatīvajiem
normatīvajiem aktiem
aktiem par
par personas
personas datu
datu apstrādi
apstrādi ar
ar mērķi
mērķi nodrošināt
nodrošināt iestādes
iestādes funkciju
funkciju veikšanu
veikšanu
esošajiem
saskaņā ar
ar Balvu
Balvu novada
novada domes
domes 2019.gada
2019.gada 22.augusta
22.augusta saistošajiem
saistošajiem noteikumiem
noteikumiem Nr.___/2019
Nr.___/2019 „Pirmsskolas
„Pirmsskolas
saskaņā
vecuma bērnu
bērnu reģistrēšanas,
reģistrēšanas, uzņemšanas
uzņemšanas un
un atskaitīšanas
atskaitīšanas kārtība
kārtība Balvu
Balvu novada
novada pašvaldības
pašvaldības izglītības
izglītības
vecuma
iestādēs” un
un saskaņā
saskaņā ar
ar fizisko
fizisko personu
personu datu
datu aizsardzību
aizsardzību regulējošo
regulējošo normatīvo
normatīvo aktu
aktu prasībām.
prasībām.
iestādēs”
__________________________________________
__________________________________________
(bērna likumiskā
likumiskā pārstāvja
pārstāvja paraksts,
paraksts, atšifrējums)
atšifrējums)
(bērna

Datums __/__/______
__/__/______
Datums
IESNIEGUMS SAŅEMTS
SAŅEMTS
IESNIEGUMS

________________________ (___________________)
(___________________)
________________________
(paraksts)
(paraksta atšifrējums)
atšifrējums)
(paraksts)
(paraksta

Datums
__/__/____
IESNIEGUMS
SAŅEMTS

________________________ (___________________)
IESNIEGUMS
SAŅEMTS
(paraksts)
(paraksta atšifrējums)
________________________ (___________________)
Bērna identifikācijas kods _____________________
(paraksts)
(paraksta atšifrējums)

Domes priekšsēdētājs
priekšsēdētājs
Domes

Bērna identifikācijas kods _____________________

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs
6

A.Pušpurs
A.Pušpurs

88

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 24.oktobra
lēmumam (sēdes protokols Nr.15, 1.§)

3.pielikums
Balvu novada Domes3.pielikums
2019.gada

Balvu novada
DomesNr.18/2019
2019.gada
6
22.augusta
saistošajiem
noteikumiem
22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.18/2019
Balvu novada pašvaldības
Balvu novada pašvaldības
______________________________________
______________________________________
(Izglītības iestādes nosaukums)
(Izglītības iestādes nosaukums)
Vadītājai/direktoram
Vadītājai/direktoram

LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Bērna likumiskā pārstāvja
Bērna
pārstāvja
vārds, likumiskā
uzvārds ____________________________________________________________________________
vārds, uzvārds ____________________________________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese___________________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese___________________________________________________________
Faktiskā dzīvesvietas adrese,
Faktiskā
dzīvesvietas
adrese,
_______________________________________________________________________
tālrunis, e-pasts
tālrunis, e-pasts _______________________________________________________________________

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2019.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.18/2019 „Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
projektu

IESNIEGUMS
IESNIEGUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
BĒRNU UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS
BĒRNU UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Lūdzu uzņemt manu bērnu _____________________________________________________________
Lūdzu uzņemt manu bērnu _____________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
(vārds, uzvārds)
Personas kods_________________________, dzimšanas datums_________________________________
Personas kods_________________________, dzimšanas datums_________________________________
__________________________________________ pirmsskolas izglītības programmas apguvei.
__________________________________________
pirmsskolas izglītības programmas apguvei.
(programmas nosaukums)
(programmas nosaukums)

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

Iesniedzot šo pieteikumu, piekrītu, ka mani un mana bērna dati tiek uzkrāti un apstrādāti saskaņā ar spēkā
Iesniedzot normatīvajiem
šo pieteikumu,aktiem
piekrītu,
mani undatu
mana
bērna dati
tiek uzkrāti
un apstrādāti
saskaņā veikšanu
ar spēkā
esošajiem
parkapersonas
apstrādi
ar mērķi
nodrošināt
iestādes funkciju
esošajiem
aktiem2019.gada
par personas
datu apstrādi
ar mērķinoteikumiem
nodrošināt iestādes
funkciju
veikšanu
saskaņā
ar normatīvajiem
Balvu novada domes
22.augusta
saistošajiem
Nr.18/2019
„Pirmsskolas
saskaņā ar
Balvureģistrēšanas,
novada domes
2019.gada 22.augusta
saistošajiem
Nr.18/2019
„Pirmsskolas
vecuma
bērnu
uzņemšanas
un atskaitīšanas
kārtībanoteikumiem
Balvu novada
pašvaldības
izglītības
vecuma
reģistrēšanas,
atskaitīšanas
kārtībanormatīvo
Balvu novada
pašvaldības izglītības
iestādēs”bērnu
un saskaņā
ar fiziskouzņemšanas
personu datuun
aizsardzību
regulējošo
aktu prasībām.
iestādēs” un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

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

__________________________________________
__________________________________________
(bērna likumiskā pārstāvja paraksts, atšifrējums)
(bērna likumiskā pārstāvja paraksts, atšifrējums)
Datums __/__/_______
Datums __/__/_______

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs
A.Pušpurs

Norādāmā informācija
Šādu saistošo noteikumu pieņemšanu paredz Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmā daļa, kurā ir norādīts, ka pašvaldību vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes
dibinātāja noteiktajā kārtībā.
Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Balvu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

4.pielikums
7
Balvu novada Domes 2019.gada
7
22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.18/2019
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei
Bērna likumiskā pārstāvja
vārds, uzvārds ______________________________________________________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese,
tālrunis ________________________________________________________________________________
Informāciju vēlos saņemt (atzīmēt ar X atbilstošo):
Elektroniski. Piekrītu informāciju saņemt e – pastā _________________________________________
Pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi

Domes priekšsēdētājs

7.

A.Pušpurs

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 31.oktobris

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
2.novembrī
no
plkst.10:00
Atzeles volejbola līga 1.kārta Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas sporta zālē. Nāc un
atbalsti savējos!
4.novembrī plkst.19:00 Tikšanās
ar foto izstādes “Brukna tuvplānā”
autoriem - Līgu Slišāni un priesteri
Fēliksu Šneveli, Balvu Sakrālās
kultūras centrā.
8.novembrī plkst.15:00 Intas
Rukas fotogrāfiju izstādes “Zem tām
pašām debesīm” atklāšana Balvu
Novada muzejā.
8.novembrī plkst.18:00 Tikšanās
ar Raivi Zeltītu un grāmatas “Dr.
Pauls Jurevičs un latviešu tautas
misija” prezentācija Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
9.novembrī no plkst.8:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
11.novembrī Lāčplēša dienas
atceres pasākums - “Es elpoju savu
zemi” un lāpu gājiens. Plkst. 17:30
Pulcēšanās lāpu gājienam pie Balvu
pamatskolas
sporta
laukuma.
Plkst. 18:00 Atceres pasākums pie
pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušiem karavīriem. Lūdzu, ņemiet
līdzi lāpas!
15.novembrī
plkst.18:00
Tikšanās ar Edgaru un Ingrīdu
Skučiem, kuri dalīsies ar redzēto un
piedzīvoto ceļojumā uz Svēto zemi,
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
16.novembrī
plkst.
17:00
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīts svinīgs sarīkojums
“Es esmu Latvija!” Balvu muižā.
Koncertprogramma
“Divu
roku
siltumā” (dziedātāja/ aktrise Zane
Dombrovska,
aktieris,
režisors
Gundars
Silakaktiņš,
mūziķis/

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

Spēlēs Zintis Krakops.
30.novembrī plkst.13:00 Atpūtas
pēcpusdiena Bērzpils pagasta ZELTA
FONDAM - vecākajai paaudzei “Mani
gadi- mana bagātība”. Transportu
pieteikt līdz 28.novembrim pa tālr.
27872031. Līdzi ņemiet groziņu un
jautru garastāvokli!

komponists
Raimonds
Macats,
jauktais koris „Mirklis”). Muzicē
dziedātāja/ koklētāja Inga Karpiča.
22.novembrī plkst.10:00 Tālāk
izglītības seminārs - meistardarbnīca
Ilzes Bertrānes vadībā “Baroka
mūzikas interpretācija un problēmas
mūzikas apmācības sākumposmā”
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
23.novembrī plkst.9:00 Deju
rekolekcijas, ko vada māsa Diāna
Cērmane, Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
24.novembrī plkst.12:30 Ērģel
nieces Ilzes Bertrānes solokoncerts
Balvu Romas katoļu baznīcā.
24.novembrī Izrāde bērniem
“Nemo un draugi no Madagaskaras”
Balvu muižā.
26.novembrī plkst.18:00 Klavier
mūzikas koncerts - Anastasija
Raspopova Balvu muižas koncertzālē.
Ieeja – ziedojums.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
3.novembrī plkst.14:00 Psalmu
dziedājumi
Briežuciema
tautas
namā.
16.novembrī
plkst.19:00
“Tikšanās
vieta
Briežuciems”.
Briežciemieši aicina atkal satikties,
jo tikšanās vietu mainīt nedrīkst!
Pasākumā uz skatuves kāps Balvu,
Viļakas, Baltinavas un citu novadu
pašdarbnieki.
Nāciet,
klausīties,
skatīties,
kopā
priecāties
un
izdejoties! Spēlēs AMMAs. Ieeja brīva.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

BĒRZKALNES PAGASTĀ

15.novembrī
Valsts
svētku
sarīkojums – koncerts, piedaloties
Rikardeonam un K.Šomasei, Krišjāņu
tautas namā.

15.novembrī plkst.18:00 Latvijas
valsts svētku pasākums-koncerts
Bērzkalnes bērnudārza zālē.

BĒRZPILS PAGASTĀ

KUBULU PAGASTĀ

11.novembī
plkst.
14:00
Piemiņas brīdis pie
piemiņas
plāksnes “Brīvības cīņu (1918-1920)
karavīriem un Lāčplēša ordeņa
kavalieriem “Bērzpils pagasta centrā.
Pagājuši jau 5 gadi, kopš atklāta
šī piemiņas vieta. Pasākuma laikā
pieminēsim arī aizsaulē aizgājušo
piemiņas zīmes idejas autoru Latvijas
Republikas Nacionālo bruņoto spēku
atvaļināto pulkvedi Pēteri Ziemeli.
16.novembrī plkst.22:00 Latvijas
valsts svētku ieskaņai- Atpūtas
vakars
pie
galdiņiem
Bērzpils
sporta hallē. Galdiņu rezervācija līdz
14.novembrim pa tālr.: 27872031.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

2.novembrī
plkst.19:00
Nenopietni nopietns koncerts “no 19
uz 20...” jeb “Apvedceļš” un aktieris
Jānis Kirmuška Kubulu kultūras
namā. Protams, skanēs ne jau tikai
“Zemenes”, bet arī viss labākais no
grupas repertuāra, kas ir radies 20
gadu pastāvēšanas laikā. Nenopietni
nopietnu noskaņu koncertā palīdzēs
radīt leļļu teātra aktieris Jānis
Kirmuška. Pērkot iepriekšpārdošanā,
ieejas maksa 5,00 EUR, uz vietas 7,00
EUR. Biļetes var iegādāties Kubulu
kultūras namā un Balvu muižā
lietvedes kabinetā.

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

9.novembrī
plkst.19:00
Sudrabkāzu balle “Sirds pie sirds”
Kubulu kultūras namā. Pasākums
pāriem, kuri laulību noslēguši 1994.
gadā.
16.novembrī
plkst.21:00
deju vakars, gaidot Latvijas 101.
gadadienu, kopā ar grupu “OTTO”.
Ieeja līdz plkst.23:00 EUR 3,00, vēlāk
EUR 5,00.
22.novembrī plkst.19:00 Balvu
novada “Gada balva uzņēmējdarbībā
2019”
Kubulu
kultūras
namā.
Ballē muzicēs grupa
“Credo”.
PIETEIKŠANĀS
(obligāta!)
līdz
13.novembrim,
aizpildot
anketu
www.zlbc.lv vai ierodoties personīgi
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā (Vidzemes iela 2b, iepriekš
piezvanot 26461435).

TILŽAS PAGASTĀ
9.novembrī plkst.19:00 Lubānas
amatierteātra izrāde “Trīspadsmit
stāsti” Tilžas kultūras namā. Ieejas
maksa EUR 1,50.
11.novembrī
plkst.
11:00
Piemiņas brīdis Latvijas brīvības
cīnītājiem pie pieminekļa Tilžas
novada nacionālajiem partizāniem
- cīnītājiem par Latvijas brīvību un
neatkarību no 1940.17.VI - 1961.31.
XII. Plkst.11:20 Pie Akuču Baltā
krusta, plkst.11:45 Pie 1919.-1920.
gada kritušo nacionālo partizānu
pieminekļa un plkst.12:15 Pie
Lielgrīvu Baltā krusta.
17.novembrī plkst.19:00 Valsts
svētku koncerts Tilžas kultūras namā.

VĪKSNAS PAGASTS
19.novembrī Vīksnas senioru
ekskursija uz Alūksnes novadu.
Pieteikties līdz 15.novembrim, zvanot
pa tālruni 20284144.

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.

