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Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

TURPINĀS VEIKSMĪGA BALVU MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU
DALĪBA KONKURSOS

Foto no Balvu Mūzikas skolas arhīva.
Balvu Mūzikas skolas daudzu konkursu laureāte – 2.klases audzēkne Sofija
Paula Timošenko.
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Daudziem Balvu Mūzikas skolas
audzēkņiem mācību gada otrais
pusgads saistīts ne tikai ar mācību
darbu, ieskaitēm un koncertiem, bet
arī ar dalību konkursos.
6.februārī
Ludzā
norisinājās
III jauno vijolnieku konkurss, kurā
piedalās Latgales reģiona audzēkņi.
Tradicionāli Balvu Mūzikas skolu
pārstāvēja
vislielākais
dalībnieku
skaits – seši muzikanti. Šoreiz lielāka
veiksme gaidīja jaunākos vijolniekus,
kuri uzstājās 2.-3.klašu grupā. Šeit
tika izcīnītas visas trīs godalgotās
vietas: I vieta – Sofija Paula Timošenko
(2.klase), II vieta – Anete Dzene
(3.klase), III vieta – Marija Maslovska
(2.klase). Visu mākslinieku skolotāja ir
Zoja Zaharova, bet koncertmeistare –
Rita Kočerova.
Lielu prieku un labi izdarīta
darba sajūtu sev un savai skolotājai,
Izglītības programmas (IP) Akordeona
spēle metodiskās komisijas vadītājai
Irēnai Šņitkinai sniedza viņas audzēkņi
– brālis un māsa Silineviči, kuri 12.un
13.februārī piedalījās Valsts konkursa
Akordeona spēlē finālā Rīgā. 3.klases
audzēkne Valerija Silineviča un
6.klases audzēknis Maksims Silinevičs
ļoti sīvā konkurencē starp labākajām
Latvijas mūzikas skolām izcīnīja III
vietu.
20.februārī Balvu Muižā norisinājās
Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” I
kārta, kurā skolotājas Lindas Vītolas
vadītais Balvu Mūzikas skolas vokālais
ansamblis ieguva Augstāko pakāpi ar
vērtējumu 48 punkti un tika deleģēts
pārstāvēt Mūzikas skolu konkursa II
kārtā, kas norisinājās 3.martā Līvānos,
kur Vokālās mūzikas konkursa “Balsis

VKKF
apstiprina
bibliotēkas projektus

Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā,
kura sastāvā ir 3.klases skolnieces Elīza Anča un Sanija Kupča, 4.klases audzēkne
Patrīcija Ķirsone, 5.klases audzēknis Rainers Bukšs, 6.klases audzēkņi Markuss Mednis, Sigita Keiša, Estere Vigule, Angelīna Krivošejeva, Estere Sisosjeva, Nataļja Petrova
un 7.klases audzēkne Krista Arule, vadītāja Linda Vītola, koncertmeistars Viktors Bormanis.
2020” II kārtā Balvu Mūzikas skolas
vokālais ansamblis vēlreiz apstiprināja
savu Augstāko pakāpi, iegūstot
žūrijas vērtējumu 48,29 punkti no
50 iespējamiem, atstājot aiz sevis
konkurentus no Daugavpils, Jēkabpils,
Līvāniem un citām Latgales reģiona
pilsētām. Jāpiebilst, ka konkurss notiek
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku zīmē. Augstais vērtējums
stiprina pārliecību, ka redzēsim Balvu
Mūzikas skolas audzēkņus šajos
lielajos svētkos.
Savukārt 21.februārī uz Jēkabpili
posās klavieru klases audzēkņi Keita
Zaharāne (4.klase, skolotāja Evija
Seņkova), Armands Trubņiks (4.klase,
skolotāja Rita Salmane) un Evita
Lielpētere (6.klase, skolotāja Jeļena
Agafonova).
Jāteic, ka VII Starptautiskais Arvīda
Žilinska Jauno pianistu konkurss,
kā jau vēstī nosaukums, pulcina
ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu
jaunos izpildītājmāksliniekus. Šoreiz
dalībnieku skaitā bija ciemiņi no
Polijas, Lietuvas un Igaunijas. Sīvā
konkurencē Balvu Mūzikas skolas
pianisti parādīja labu sagatavotības
līmeni un neizpalika arī laureāta gods.
Diplomu par trešo vietu mājup atveda
Evita Lielpētere, bet Keita Zaharāne
saņēma Atzinības rakstu.
29.februārī Balvu Mūzikas skolas
IP Kora klase vadītāja skolotāja Linda
Vītola pulcināja vokālo ansambli
tālajam braucienam uz Rīgu, kur

Mūzikas akadēmijā (JVLMA) norisinājās
VI Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu
koru un vokālo ansambļu konkurss
“Lai skan!”.
Konkursu
organizē
JVLMA
sadarbībā ar JVLMA Mūzikas skolotāju
katedru. Tā mērķis ir nodrošināt
skolu koru un ansambļu darbības
procesa nepārtrauktību, veicināt koru
māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu
attīstību.
Dziedātāju
uztraukums
pirms
atbildīgās uzstāšanās bija liels, bet
neizsakāmi lielāks bija prieks, kad
pār ansambli “nolija” pelnītu balvu
“lietus” - izcīnīja ne vien 1.vietu un
Zelta diplomu, bet arī Akadēmijas
studentu Simpātijas balvu un balvu
par labāko Jāzepa Vītola interpretāciju.
Priecājamies un lepojamies par lielisko
sniegumu!
Paldies jāsaka arī nenogurstošajam
koncertmeistaram
Viktoram
Bormanim, kuram šis laiks ir izvērties
īpaši spraigs, jo viņš ir klātesošs gandrīz
visos konkursos. Ja 3.martā viņš dalīja
uzvaras prieku ar vokālo ansambli, tad
4.martā kopā ar Balvu Mūzikas skolas
flautistiem un saksofonistiem tika
mērots ceļš uz Rēzekni, kur seši Balvu
Mūzikas skolas pūšaminstrumentu
klašu audzēkņi piedalījās VII Latgales
mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu
spēle, IP Sitaminstrumentu spēle
audzēkņu konkursā. Šoreiz laureāta
godu izcīnīja 6.saksofona klases
audzēkne Megija Kriviša (ped. Egons

bibliotēkā ciemosies grāmatu autori
Agnese Vanaga, Māris Rungulis un
Zane Zusta.

LPRA Balvu nodaļas politiski
represēto kopsapulce
Latvijas

Politiski

represēto

apvienības (LPRA) Balvu nodaļas
politiski

represēto

kopsapulce

notiks 20.martā plkst.11:00 Balvu
Novada muzeja telpās. Līdzi ņemt
personu apliecinošus dokumentus.
Var arī groziņu. Jautājumu gaidījumā
zvanīt 26552405.
Salmanis).
4.marts
arī

jau

bija

spraiga

minētajiem

Mūzikas

skolas

diena

sešiem

Balvu

vijolniekiem,

kuri

kopā ar skolotāju Zoju Zaharovu
un koncertmeistari Ritu Kočerovu
agrā rīta stundā uzsāka ceļu uz tālo
Daugavpili, lai piedalītos V Latgales
Jauno lociņinstrumentālistu konkursā
“Pavasara stīgas”. Ar lepnumu jāsaka,
ka Balvu vārds konkursa izskaņā
tika daudzināts seškārtīgi, jo visi
konkursanti iekļuva laureātu godā.
Atzinības rakstus saņēma 2.klases
audzēkne

Marija

Maslovska

un

6.klases audzēknis Armands Tutiņš,
diplomus par III vietu saņēma 3.klases
audzēkne

Anete

Dzene,

6.klases

audzēkne Sindija Saide un 7.klases
audzēkne Letīcija Grīsle, bet savu I
vietu izcīnīja mūsu nu jau daudzu
konkursu laureāte 2.klases audzēkne
Sofija Paula Timošenko.
Priecājamies
augstajiem

un

lepojamies

sasniegumiem.

Tas

ar
ir

labs stimuls turpmākam darbam un
apstiprinājums tam, ka Balvu Mūzikas
skolas pedagogi spēj motivēt savus
audzēkņus neatlaidīgi un mērķtiecīgi
strādāt

un

tiekties

uz

augstiem

mērķiem. Turēsim īkšķus par savējiem
arī turpmākajos konkursos!
Rita Kočerova,
Balvu Mūzikas skolas direktora
vietniece
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, plašu rezonansi ir izsaukusi jaunā koronavīrusa
izplatība. Tāpēc aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību, un
sevišķi, ja ir būts kādā no infekcijas skartajām teritorijām, rūpīgi sekot līdzi savai
pašsajūtai un ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātos
ieteikumus, kā sevi pasargāt no ikvienas elpceļu infekcijas, tajā skaitā arī
koronavīrusa.
Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka
personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai
ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku
citu cilvēku veselībai. Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā

Aigars Pušpurs

drošības likuma pārkāpums, kam var tikt piemērots administratīvais sods.

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Aizvadītājā domes sēdē deputātiem bija jāpieņem ne tik patīkams lēmums,

MAZĀ BIZNESA IEDVESMAS DIENA

tas ir, lai veidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu institucionālo tīklu

Balvu

saistībā ar Balvu novada Izglītības attīstības stratēģiju 2019.-2024.gadam un

novada

pašvaldības

apģērbu

aizsargmaisu

ražošanas

ņemot vērā nepietiekamo izglītojamo skaitu uzņemšanai Tilžas vidusskolas

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma

uzsākšanu un

10.klasē 2020./21.m.g, neatvērt 10.klasi Tilžas vidusskolā ar nākamo mācību

centrs

Latgales

veiksmīga skolēnu mācību uzņēmuma

gadu. Pie šāda lēmuma nonācām arī tāpēc, ka, kā zināms, valdība jau

uzņēmējdarbības

aicina

kļūt par vienu no vadošajiem apģērbu

noteikusi minimāli pieļaujamo skolēnu skaitu vidusskolas klasēs, un, ja klasē ir

sadarbībā

ar
centru

ikvienu interesentu uz Mazā biznesa

nepietiekams izglītojamo skaits, netiek piešķirts valsts mērķdotāciju finansējums
pedagogu darba samaksai, kā to nosaka Ministru kabineta (MK) 2016.gada
5.jūlija noteikumiem Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru

Programma

martā Balvos, Ziemeļlatgales biznesa

11:00 – 11:20 Semināra atklāšana,

(Vidzemes iela 2b, ieeja no pagalma

kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas

Mazā biznesa iedvesmas diena tiek

Šajā mācību gadā Tilžas vidusskolā no 10.-12.klasei kopā mācās 18 skolēni,

rīkota ar mērķi popularizēt uzņēmējus,

bet, jaunie MK noteikumi paredz, ka vidusskolas 10. līdz 12.klasē ir jābūt vismaz

kuri ražo un veiksmīgi realizē dažādus

40 bērniem. Pašvaldībai kopā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi tagad ir
jādara viss iespējamais, lai veidotu Tilžā spēcīgu pamatskolu.
Domes sēdē tika pieņemts vēl viens lēmums saistībā ar izglītības iestādi,

ar

mācīšanās

traucējumiem

lauku

resursus

jaunu,

Pasākumā, kura moto ir – dari

ar

18

izglītojamajiem

un

13:20

–

14:20

Apģērbu

aizsargmaisu ražošana. SIA “Simple+”,
Kristiāns Lancmanis
14:20 – 14:50 Jautājumi & atbildes
Pasākumam

Kovnacka,

SIA “Simple+”

pamatskolas 9.klasi pabeigs 4 skolēni mazākumtautību izglītības programmā,

Libertu ģimenes

kafejas “Alīda” ražotāja, saimniece
Linards

Liberts,

kurš ražo produktus no bērzu sulām.

mazākumtautību programmu ar 4 izglītojamajiem. 2020.gada 15.jūnijā Balvu

12:20 – 13:20

to, kas Tev patīk, pieredzē dalīsies
Jolanta

pamatizglītības

Jolanta Kovnacka.

Linards Liberts

vietējos

interesantu produktu radīšanā.

speciālo pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu izglītojamajiem

Kafejas “Alīda” ražotnes saimniece

ārpus tā, kā arī izmanto
Latvijas

pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu ar 422 izglītojamajiem,

Īsts vietējais

bio bērzu sulas ražotne. SIA “Sulas”,

1.augustu, turpmāk īstenojot pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu
2019./2020. mācību gadā Balvu pamatskola īsteno 3 izglītības programmas:

11:20 – 12:20

unikālus produktus Latvijas tirgū un

tika nolemts reorganizēt Balvu pamatskolu par Balvu sākumskolu ar 2020.gada
no 1. klases līdz 6. klasei.

rīta kafija
ražojums no Latvijas lauku veltēm.

puses).

finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”.

maisu ražotājiem Latvijā.

iedvesmas dienu, kas notiks 25.
un tūrisma centra konferenču zālē

kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.583 ,,Kritēriji un kārtība,

attīstību – kā no

dalīsies pieredzē par

aicinām

pieteikties, zvanot

iepriekš

26461435 vai

29278901.
Dalība bez maksas.

līdz ar to mazākumtautības izglītības programma turpmāk netiks īstenota, jo pēc
tās nav pieprasījuma.

DOMES SĒDE

Pašvaldība arī turpmāk centīsies saglabāt skolas, ja ne kā patstāvīgu skolu, tad
vismaz kā filiāli, lai nodrošinātu izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, bet tas

Šī gada 27.februārī notika Balvu
novada domes sēde, kurā piedalījās
12 deputāti – Aigars Pušpurs, Anita
Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija
Mežale, Eva Smirnova. Tika izskatīti
kopumā 97 darba kārtības jautājumi.
Par saistošajajiem noteikumiem
Domes sēdē tika lemts izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes 2016.
gada 14.jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 19/2016 “Kārtība, kādā Balvu
novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu Nr.6/2020 „Grozījumi Balvu
novada Domes 2014.gada 14.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 9/2014
“Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Balvu novadā izsniegšanas
kārtību””
projektu,
un
saistošo
noteikumu
Nr.7/2020
„Grozījumi
Balvu novada Domes 2009.gada
8.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
9 “Par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās Balvu novadā”” projektu.
Par 10.klases neatvēršanu
Deputāti atbalstīja lēmumprojektu
par 10.klases neatvēršanu Tilžas

atkarīgs, vai būs bērni, kuri apmeklēs šo izglītības iestādi.
4.martā piedalījos informatīvā NVA un EURES seminārā darba devējiem
“Aktualitātes nodarbinātības jautājumos”, kur uzņēmējus informēju par
plānotajiem darbiem Balvu novada pašvaldībā 2020. gadā un nākotnes plāniem.
Pašlaik uzņēmējdarbības jomā vienā no projektiem - bijušajā putnu fermā
("Dižlazdas") - sakarā ar laikapstākļiem ir tehnoloģiskais pārtraukums, bet jau šī
gada nogalē plānots, ka darbi būs pabeigti un būs izveidota industriālā teritorija
ar modernu infrastruktūru.
Ir noslēdzies iepirkums būvniecībai un projektēšanai arī industriālās teritorijas
izveidošanai Krišjāņu pagasta “Mežainē” un Bērzkalnes pagasta "Veldrītēs". Ja
viss noritēs kā plānots, tad darbi varēs sākties jau vasarā. Ne tik veiksmīgi veicas
projektam, kas saistīts ar bijušā gaļas kombināta teritoriju, jo šobrīd iepirkums
ir izsludināts jau ceturto reizi. Pirmajā reizē nepieteicās neviens pretendents,
otrajā reizē no pretendentiem tika saņemts ļoti daudz jautājumu, kā rezultātā
iepirkumu nācās pārtraukt un izdarīt precizējumus, trešajā reizē pretendents
norādīja pārāk lielu līguma summu, ko pašvaldība nevar atļauties, un šobrīd
ir izsludināts iepirkums būvniecībai un projektēšanai. Ļoti ceram uz veiksmīgu
iznākumu, un šīs teritorijas drīzu sakārtošanu!
Pašlaik tiek īstenots Latvijas-Krievijas pārrobobežu projekts "Ne tikai
grāmatas - bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam", kas uzņēmējiem piedāvā ne
tikai papildināt zināšanas, bet arī pavisam praktiskas lietas, piemēram, palīdzību
mārketinga plāna izstrādē, arī Latvijas-Krievijas pārrobežu projektā "Amatniecība
bez robežām" - Lāča dārza Amatnieku mājas ēkas atjaunošana” labprāt uzklausītu
uzņēmēju, amatnieku, mājražotāju idejas, ierosinājumus, kā viņi turpmāk redz šīs
ēkas un Lāča dārza pielietojumu.
Aicinu uzņēmējus ņemt aktīvu dalību projektos, sekot līdzi aktuālajai
informācijai pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā, arī pašvaldības
iepirkumiem un tirgus izpētēm, piedāvājot savus produktus un pakalpojumus,
kā arī topošajiem un esošajiem uzņēmējiem gatavoties biznesa ideju konkursam
“Esi uzņēmējs Balvu novadā 2020”, kurš pavisam drīz tiks izsludināts!
2.

vidusskolā ar 2020.gada 1.septembri.
Par
Balvu
pamatskolas
reorganizāciju
Domes sēdē lēma reorganizēt
Balvu
pamatskolu
par
Balvu
sākumskolu ar 2020.gada 1.augustu,
turpmāk īstenojot pamatizglītības
pirmā posma izglītības programmu no
1. klases līdz 6. klasei.
Par
attīstības
stratēģijas
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
vidējā termiņa darbības un attīstības
stratēģiju 2020.-2022.gadam.
Par
grozījumiem
domes
lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada domes 2019.gada
27.jūnija
lēmumā
„Par
zemes
ierīcības
projekta
apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Vējkalni”
Bērzkalnes pagastā”, Balvu novada
Domes
2019.gada
28.novembra
lēmumā “Par nosaukuma piešķiršanu
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam
nekustamajam īpašumam Vectilžas
pagastā un nodošanu atsavināšanai”.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē deputāti atbalstīja
lēmumu noteikt zemes vienībai
lietošanas
mērķi,
uz
kuras

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 12.marts
apstiprināšanu, un par nekustamo

speciālists”,

lauksaimniecība, kā arī apstirpināja

īpašumu

jautājumos”,

četriem nekustamajiem īpašumiem

“Oparnieki”,

zemes ierīcības projektu (“Brekši”,

“Celmi”, Kubulu pagastā Balvu novadā

vienībai

Bērzkalnes pagastā, “Piesauļu mājas”,

atsavināšanu un izsoles noteikumu

nosaukumu

un

gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu

Briežuciema pagastā, “Akmeņlauki”,

apstiprināšanu.

datortīklu administrators” – 1 amata

projektam 15% apmērā un projekta

vienība, amata vienībai “datortīkla

priekšfinansējumu.

galvenā

Balvu

saimnieciskā

pagastā“,

darbība

Rubeņi”,

ir

Brīvības

Domes

Kubulu

ielā

Balvu

sēdē

40A,

Tilžā,

pagastā

lēma

par

un

pārzinis”,

piecu

“speciālists
kā

arī
uz

kustamo mantu – cirsmu atsavināšanu

administrators”

piešķiršanu

privātpersonai

un

uz

piederošajam

nekustamajam

apstiprināšanu

platība

sēdē

Balvu

piekritīgajām

tika

novada
zemes

noteikumu

Lazdulejas,

Balvu,

precizēta
pašvaldībai

vienībām,

kā

Bērzpils

zemes

vienības

pagastā

“datorsistēmu

“datorsistēmu

tiesību

uzturēšanas

daļu

un

datortīklu

arī lemts par 3 nekustamo īpašumu

rezultātu apstiprināšanu un nomas

atsavināšanu - dzīvokļa Nr.2 Kalna ielā

līguma slēgšanu.

administrators”

–

1

amata vienība.
Par grozījumu Amatpersonu un

izsoles

darbinieku atlīdzības nolikumā
Domes

sēdē

lēma

izdarīt

13, Kubulos, dzīvokļa Nr.2 Vidzemes

Par zemes nomu

grozījumus Balvu novada pašvaldības

ielā 10, Balvos, un dzīvokļa Nr.46

Domes sēdē tika lemts nodot

Amatpersonu un darbinieku atlīdzības

nomai

Pilsoņu ielā 31, Balvos.

pašvaldībai

piederošās

nolikumā,

aizstājot

Nolikuma

Deputāti lēma piešķirt nosaukumu

nedzīvojamās telpas Nr.17 Brīvības ielā

7.3.punktā skaitli “55” ar skaitli “60” un

“Lejupītes” Balvu novada pašvaldībai

5, Tilžā, kā arī lēma par zemes nomu

izsakot Nolikuma 1.pielikumu jaunā

piekritīgajam

nekustamajam

personām Balvos, Balvu, Bērzkalnes,

redakcijā.

īpašumam Balvu pagastā un nodošanu

Vectilžas, Lazdulejas pagastos, kā arī

Par

atsavināšanai.

atļāva slēgt apakšnomas līgumu par

Domes sēdē lēma par zemes robežu
pārkārtošanu Tilžas pagastā, jauna
īpašuma izveidošanu un nodošanu
atsavināšanai, kā arī par pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Krišjāņu
pagastā sadali,

zemes lietošanas

plāna

Deputāti apstiprināja Balvu novada

iznomāšanu.
Par

investīciju

aktualizāciju

zemes vienības daļas Tilžas pagastā

attīstības programmu 2018. – 2024.

zemes

nomas

līguma

gadam aktualizēto Investīciju plānu.

pagarināšanu

Par izglītības iestāžu izdevumu
tāmes apstiprināšanu

Deputāti lēma pagarināt 2014.
gada 22.decembrī noslēgto Zemes

Domes sēdē apstiprināja Balvu

nomas līgumu ar Balvu Romas katoļu

novada

atsavināšanai, pašvaldībai piekritīgā

draudzi

iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību

nekustamā

“Lāsītes”

draudzei piederošo zemes īpašuma

savstarpējiem

Krišjāņu

nomu Balvos, Ezera ielā 24A, ar

izglītības

lietošanas

kopējo platību 3009 m2, uz 5 gadiem,

pakalpojumiem 2020.gadā.

nekustamā

maksājot nomas maksu EUR 1000,00

mērķu

vienas
pagastā
mērķu

noteikšanu

un

īpašuma

zemes

vienības

sadali,

zemes

noteikšanu

īpašuma

nodošanu

un

nodošanu

atsavināšanai,

un pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma

“Taures”

Bērzkalnes

pagastā sadali, un zemes vienības
pievienošanu

nekustamajam

īpašumam

“Upesgrīvas”

par

Balvu

Romas

katoļu

pašvaldības

izsoles

par

sniegtajiem

noteica

dalības

maksu

starpnovadu vokālo ansambļu skatē

rezultātu

– EUR 50.00 no katra kolektīva, šo

apstiprināšanu
Sēdē

norēķiniem
iestāžu

Sēdē

Par

izglītības

Par dalības maksas noteikšanu

gadā.

apstiprināja

maksu

kustamās

neattiecinot

Balvu

novada

vokālajiem ansambļiem.

mantas traktora piekabes pārbūvēta -

Par

kustamās

manta

un

pašizgāzēja izsoles rezultātus, nosakot

nodošanu atsavināšanai, kā arī par

par uzvarētāju privātpersonu, kura

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību

iegādājās augstāk minēto kustamo

apvienošanu Kubulu pagastā, jauna

mantu par izsolē nosolīto augstāko

pašvaldībai

īpašuma izveidošanu un nodošanu

cenu EUR 355,00, kā arī apstiprināja

automašīnu Mazda 6, izlaiduma gads

atsavināšanai.

nekustamā

2004, atlikusī bilances vērtība EUR

īpašuma

norakstīšanu
Domes sēdē lēma atļaut norakstīt

2.Ezermalas

piederošu

vieglo

0.00.

Deputāti lēma piešķirt nosaukumu

līnija 17, Balvos, kas sastāv no zemes

“Dīķmalas” Balvu novada pašvaldībai

vienības 0.0620 ha platībā izsoles

Par projektiem

piekritīgajam

nekustamajam

rezultātus, nosakot par uzvarētāju

Sēdē apstiprināja Balvu novada

īpašumam Balvu pagastā un nodošanu

privātpersonu, kura iegādājās minēto

pašvaldības konkursa „Priekšlaicīgas

atsavināšanai.

nekustamo

mācību pārtraukšanas riska jauniešu

Sēdē lēma par divu nekustamo

īpašumu

par

izsolē

nolikumu.

īpašumu sadali Vīksnas un Bērzpils

Deputāti lēma par nedzīvojamās

pagastos un par nekustamā īpašuma

ēkas Partizānu ielā 66, Balvos, nomas

sadali Kubulu un Krišjāņu pagastos,

maksas noteikšanu, nomas līguma

piedalīties trīs projektu konkursos,

kā arī par konfigurācijas precizēšanu

projekta

iesniedzot

privātpersonai

apstiprināšanu.

piederošajai

zemes

piekritīgajām

Par

zemes vienībām un rezerves zemes

maiņu

vienībai,

pašvaldības

un

izsoles

Deputāti

noteikumu

atbalstīja
projekta

lēmumu
iesniegumu

“Vides sakārtošana uzņēmējdarbības

satiksmes

attīstībai Balvu novadā”, un apstiprināja

organizācijas

kopējās
t.sk.

apstiprināja

izmaksas

ERAF

projekta

376

finansējums

470,59,
EUR

320

000,00, un projekta apstiprināšanas

Par

līdzfinansējuma

nodrošināšanu biedrībai
Deputāti lēma projekta “VARI.RADI.
DARI.” atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu 10% (EUR 213,17)
apmērā

biedrībai

sieviešu

biedrība

“Balvu

projekta

realizācijai,

rajona

“Rudzupuķe””,
kura

kopējās

izmaksas ir EUR 2131,71, kā arī
piedalīties Zivju fonda pasākumā “Zivju
resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij,
kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai

pašvaldību

īpašumā”

valsts

atbalsta saņemšanai zivsaimniecības
attīstībai

no

Zivju

fonda

finanšu

līdzekļiem, iesniedzot projektu „Zivju
resursu pavairošana Balvu novada
ezeros 2020.gadā”, projekta atbalsta
gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu
EUR 1021,49 apmērā no projekta
attiecināmajām

izmaksām

EUR

6809,88, un segt papildus izmaksas
-

zivju

mazuļu

transportēšanas

izdevumus EUR 231,11.
Par finansējuma piešķiršanu
Sēdē

lēma

novada

piešķirt

no

pašvaldības

Balvu

2020.gada

pamatbudžeta līdzekļiem EUR 8088,00
Krišjāņu pagasta pārvaldei darbinieku
atlīdzībai.
Par izmaiņām komisijas sastāvā
Deputāti

lēma

atbrīvot

vienu

komisijas locekli no Balvu novada
Dzīvojamo

māju

privatizācijas

komisijas locekļa pienākumiem pēc
paša vēlēšanās.
Par dāvinājuma pieņemšanu
Domes sēdē lēma pieņemt no
fonda “GLORIA PATRI” dāvinājumu

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

nosolīto augstāko cenu EUR 1350,00.

pierobežā”,

nosaukumu

un izveidot amata vienību “datortīkla

Deputāti lēma par divu pašvaldībai
piekritīgās

amata

administrators”

administrators” – 1 amata vienība,

Kubulu un Tilžas pagastos.

īpašumam Vectilžas pagastā.
Domes

izsoles

mainīt

“datortīkla

pagastā), un lēma par nosaukuma

cirsmu

mājokļa

“saimniecības

projekta kopējās izmaksas EUR 221

mantas veidā, t.i. 8 sistēmblokus un
8 monitorus par kopējo summu EUR
1680,00 un novirzīt to Balvu novada
pašvaldības Sociālajam dienestam.
Par

ikgadējā

apmaksātā

atvaļinājuma daļas piešķiršanu
Deputāti

lēma

piešķirt

Balvu

novada pašvaldības izpilddirektorei
Imantai Serdānei ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu - trīs kalendāra nedēļas
no 2020.gada 4.marta līdz 2020.gada
24.martam(ieskaitot) par nostrādāto

lēmumus

704.28, t.sk. ERAF finansējums EUR 188

pagastā, un par nosaukuma maiņu

par satiksmes organizācijas maiņu

448,64, un projekta apstiprināšanas

privātpersonai

Vidzemes ielā 2b, Balvos, un satiksmes

gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu

organizācijas

projektam 15% apmērā un projekta

Balvu

priekšfinansējumu, kā arī, iesniedzot

apmērā no noteiktās mēnešalgas.

fonda

zemes

nekustamajam

vienībām

Vīksnas

piederošajam
īpašumam

Krišjāņu

pagastā.

atbalstīja

maiņu

Dārza

ielā,

Bērzpilī, Bērzpils pagastā.

Tika lemts par četru īpašumu “Mākonīši”, Kubulu pag., “Taurītes”,
Bērzkalnes
“Ceriņu

Deputāti

pag.,

mājas”,

dzīvokļa
Tutinavā,

Nr.4
Kubulu

pag. un dzīvokļa Nr.24 Pansionāta
apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu
pag. - pārdošanu, kā arī par septiņu
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību

pārvalžu

Par grozījumiem administrācijas
Deputāti lēma izdarīt grozījumus

pagastos

sarakstā,

nomas

tiesību

un

jaunā

amata vienību sarakstā

Vīksnas

noteikumu

nolikumi

redakcijā.

administrācijas

iznomāšanu

uzņēmējdarbības

Sēdē tika apstirpināti novada visu
pagastu

iesniegumu

infrastruktūras

apstirpināšanu

Balvos, Krišjāņu, Tilžas, Vectilžas un
izsoles

projekta

Par pagasta pārvalžu nolikumu

amata

vienību

atbalstam”,

pabalstu

50%

un

Sīkāk
Domes

ar

Balvu

lēmumiem

var

iepazīties

77 430,29, t.sk. ERAF finansējums EUR

Normatīvie

65 815,75, un projekta apstiprināšanas

plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu

gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu

novada Domes sēdes ir pieejamas arī

projektam 15% apmērā un projekta

audio formātā - www.balvi.lv sadaļā

priekšfinansējumu,

Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības

un,

iesniegumu

teritoriju

revitalizācija

iesniedzot
“Degradēto
Austrumu

plānošanas
audio ieraksti.

sadaļā

novada

www.balvi.lv

projekta
3.

atvaļinājuma

apstiprināja projekta kopējās izmaksas

amata

trīs

līdz 2020.gada 2.maijam, un izmaksāt

“Transporta
uzlabošana

vienības - “iedzīvotāju deklarēšanas

likvidējot

laika periodu no 2019.gada 3.maija

akti

Pašvaldība/
un

attīstības

dokumenti/Domes

sēžu

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 12.marts

AICINA IESNIEGT JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTUS MĀCĪBU MOTIVĀCIJAS PALIELINĀŠANAI
Balvu novada pašvaldība aicina
biedrības/nodibinājumus,
kas
veic darbu ar jaunatni, no 2020.
gada 9. marta iesniegt jaunatnes
iniciatīvu
projektu
pieteikumus
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas
mazināšanai. Projekta PuMPuRS*
ietvaros
tiks
atbalstīti
jauniešu
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus
formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
riska
grupas
izglītojamo motivāciju turpināt
izglītību un veicināt viņu aktīvu
līdzdalību ikdienas dzīvē.
• Iesaistīt
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
riska
grupas
izglītojamos jauniešu aktivitātēs
un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību
iespējami tuvu bērnu un jauniešu
dzīves un mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pašvaldībām un valsts profesionālās
izglītības iestādēm Eiropas Sociālā
fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam,

ko jau saņem skolēni projekta
PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti
arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu
vidū arī ārpus formālās izglītības.
"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz
izglītojamo motivācijas palielināšanu,
lai riska grupā esošie jaunieši
nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi,
kā arī izglītības turpināšanu un
pašu jauniešu aktīvas līdzdalības
veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta
mērķa grupa - vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.
klasei, kā arī to profesionālās izglītības
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu,
kuras īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.
kursam.
Jaunatnes
iniciatīvas
ierosina,
izplāno un īsteno paši jaunieši.
Projektus var iesniegt jaunatnes
organizācijas,
biedrības
vai
nodibinājumi, kas veic darbu ar
jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu
grupa
sadarbībā
ar
reģistrētu
jaunatnes organizāciju vai biedrību
un nodibinājumu, kas veic darbu
ar jaunatni. Vienam projektam
pieejamais finansējuma apmērs ir
4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts

no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem.
Katram projektam tiek piešķirta šī
konkrētā summa, ne vairāk un ne
mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību,
ka projekta iesniegumam obligāti
jāpievieno
sadarbības
partnera
apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti
sadarbības partneri) un projekta
administrēšanā
un
īstenošanā
iesaistīto personu CV (ja iesniegumā
norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 2020.
gada 9. aprīlim.
Rezultātu paziņošanas termiņš –
rezultāti tiks paziņoti līdz 2020. gada
11. maijam
Plānotais projekta uzsākšanas
laiks - no 01.06.2020. līdz 31.12.2020.,
projekta ilgums no 3 līdz 18
mēnešiem.
Vairāk
informācijas
par projektu: www.pumpurs.lv vai
http://balvi.lv/projekti
Projektus var iesniegt:
• personīgi Balvu novada pašvaldībā,
Balvos, Bērzpils 1A, 28.kabinetā,
atbilstoši projekta nolikuma II
sadaļai;
• pasta sūtījumā, adresējot Balvu
novada pašvaldībai;
• elektroniski kā elektronisku doku-

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
- cirsmu nekustamajā īpašumā
„Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3858 003
0110, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3858 003 0110,1.kvartāla
8., 1., 2., 3., 72., 69., 70., 68., 64., 61.,
54., 52., 60., 47., 36., 40., 41., 35., 33.,
27. un 14.nogabalā izcērtamā platība
18.01 ha. EUR 136 200 (viens simts
trīsdesmit seši tūkstoši divi simti euro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Informācija par izsoli tiek
publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv
un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
16.aprīļa plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 16.aprīļa plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 13620
(trīspadsmit
tūkstoši
seši
simti
divdesmit euro) un reģistrācijas
maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.
90009115622,
bankas
kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
17.aprīlī plkst. 10.00.

mentu uz e-pastu: dome@balvi.lv.
Papildu informācija: Balvu novada
pašvaldības
projektu
un
un

jauniešu

iniciatīvas

konkursa

koordinators

kontaktpersona

jautājumiem

saziņai:

Finanšu

nodaļas

un

finanšu

attīstības

ekonomiste

Aleksandra Klija, 64521109, 20282401,
aleksandra.klija@balvi.lv.
*Eiropas

Sociālā

fonda

Nr.8.3.4.0/16/I/001
priekšlaicīgas

projekts
“Atbalsts

mācību

pārtraukšanas

samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots
līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta
mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu
skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi
no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno
Izglītības
sadarbībā

kvalitātes
ar

valsts

pilsētu

un

dienests
novadu

pašvaldībām un valsts profesionālās
izglītības iestādēm.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta
īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
- cirsmu nekustamajā īpašumā
„Doņikovas meži”, Tilžas pagastā,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3886
004 0109, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3886 004 0109, 1.kvartāla
2.,10,. 18., 25., 32., 27, un 28.nogabalā
izcērtamā platība 5.1 ha. EUR 43 200
(četrdesmit trīs tūkstoši divi simti
euro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Informācija par izsoli tiek
publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv
un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
16.aprīļa plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 16.aprīļa plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 4320.00 (četri
tūkstoši trīs simti divdesmit euro 0
centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
17.aprīlī plkst. 10.30.

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
- cirsmu nekustamajā īpašumā
„Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3846 006 0116, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 3846
006 0116, 1.kvartāla 6., 24.,16.,5., un
12. nogabalā izcērtamā platība 9.18
ha. EUR 29 200 (divdesmit deviņi
tūkstoši divi simti euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Informācija par izsoli tiek
publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv
un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
16.aprīļa plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 16.aprīļa plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2920
(divi tūkstoši deviņi simti divdesmit
euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
4.

17.aprīlī plkst. 13.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
- cirsmu nekustamajā īpašumā
„Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3866 003 0044,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3866 003 0044, 1.kvartāla 7.nogabalā
izcērtamā platība 1.76 ha. EUR 8200
(astoņi tūkstoši divi simti euro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Informācija par izsoli tiek
publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv
un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
16.aprīļa plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 16.aprīļa plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 820
(astoņi simti divdesmit euro) un
reģistrācijas
maksu
EUR
5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
17.aprīlī plkst. 11.30.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 12.marts
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
- cirsmu nekustamajā īpašumā
„Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3886 003 0616,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3886 003 0616, 1.kvartāla 10.,13.,18,.
23., 24., 28., 33, un 34.nogabalā
izcērtamā platība 4.19 ha. EUR 28 200
(divdesmit astoņi tūkstoši divi simti
euro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Informācija par izsoli tiek
publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv
un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
16.aprīļa plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 16.aprīļa plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2820
(divi tūkstoši astoņi simti divdesmit
euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
17.aprīlī plkst. 11.00.
Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienību – Balvos, Balvu novadā,
kas sastāv no zemes vienības 0,2259
ha platībā ar kadastra apzīmējumu
3801 003 0562. Izsoles sākumcena –
EUR 115.00 (viens simts piecpadsmit
euro, 00 centi) gadā bez PVN.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu no
vada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 18.marta plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 18.marta plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centu) BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.martā plkst.10.00.

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.martā plkst.10.20.

Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienību – Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 1,89 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3856 001 0094. Izsoles
sākumcena – EUR 125,00 (viens simts
divdesmit pieci euro, 00 centi) gadā
bez PVN.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 18.marta plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 18.marta plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centu) BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.martā plkst.10.10.
Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienību – Krišjāņu pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3856 002 0162. Izsoles
sākumcena – EUR 71,00 (septiņdesmit
viens euro, 00 centi) gadā bez PVN.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu no
vada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 18.marta plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 18.marta plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centu) BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
5.

20.martā plkst.10.40.

Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienību – Tilžas pagastā, Balvu
novadā, kas sastāv no zemes vienības
0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
3886 002 0066. Izsoles sākumcena –
EUR 54,00 (piecdesmit četri euro, 00
centi) gadā bez PVN.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 18.marta plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 18.marta plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centu) BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.martā plkst.10.30.

Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienību – Vectilžas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3890 001 0087. Izsoles
sākumcena – EUR 118,00 (viens simts
astoņpadsmit euro, 00 centi) gadā bez
PVN.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 18.marta plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 18.marta plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centu) BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.martā plkst.10.50.

Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienību – Tilžas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 4,57 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3886 003 0322. Izsoles
sākumcena – EUR 286,00 (divi simti
astoņdesmit seši euro, 00 centi) gadā
bez PVN.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu no
vada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 18.marta plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 18.marta plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centu) BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

Balvu novada pašvaldība atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz piekritīgās
zemes vienību – Vīksnas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes
vienības 1,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3894 002 0231. Izsoles
sākumcena – EUR 100,00 (viens simts
euro, 00 centi) gadā bez PVN.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu no
vada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas” un Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti
var veikt izsolāmā objekta apskati.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darbdienu no 2020.gada 12.marta līdz
2020.gada 18.marta plkst.16.00.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada 18.marta plkst.16.00 jāiemaksā
reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centu) BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS, Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS
„Citadele
banka”
norēķinu
kontā
LV05PARX0012592970001.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
20.martā plkst.11.00.

5.
Informācija
par
vidi
pašvaldības
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada pašvaldības
administratīvajām
teritorijā
Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek mainītas.
procedūrām
5. Informācija par
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada pašvaldības
administratīvajām
6.
Informācija par
Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek mainītas.
procedūrām ar
konsultācijām
Nav
privātpersonām
6. Informācija par
LATVIJAS REPUBLIKA
konsultācijām ar
NavBALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
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2020.gada
12.marts
LATVIJAS
REPUBLIKA
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ar Balvu novada Domes
2020.gada
24.janvāra
APSTIPRINĀTI
lēmumu (sēdes
protokols
Nr.2,
39.§)
ar Balvu
novada
Domes

fakss + 371 64522453, e – pasts: dome@balvi.lv

LATVIJAS REPUBLIKA

2020.gada 24.janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 39.§)
Balvos
Nr.2/2020
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2020.gada 24.janvārī

BALVU
NOVADA PAŠVALDĪBA
Domes priekšsēdētāja
vietniece

Balvos
GROZĪJUMI
BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.FEBRUĀRA
2020.gada
24.janvārī
Nr.2/2020

2020.gada 24.janvārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
GROZĪJUMS BALVU NOVADA
DOMES 2015.GADA 12.MARTA
Balvos
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.10/2015 „PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU
2020.gada 24.janvārī
Nr.3/2020
BALVU NOVADĀ”
GROZĪJUMS BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.MARTA
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
PALĪDZĪBU
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10/2015
„PAR
PAPILDUS
15.panta pirmās
daļas 4.,
6.punktu un 43.panta
trešo daļu
BALVU NOVADĀ”

35.panta otro, ceturto un piekto daļu;
IzdotiMinistru
saskaņākabineta
ar likuma
„Par pašvaldībām”
15.panta pirmās
7.punktu,
2009.gada
17.jūnija noteikumu
Nr.550 daļas
„Kārtība,
kādā
Sociālo
pakalpojumu
sociālās
palīdzības
likuma
aprēķināms, piešķirams un izmaksājamsun
pabalsts
garantētā
minimālā
35.panta
otro,
ceturto
un
piekto
daļu;
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
Izdarīt Balvu novada
Domes
2015.gada
12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu

sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” (turpmāk –noteikumi) šādus grozījumus:
1.Izdarīt
aizstāt
7.1.2.punktā
vārdus2015.gada
un skaitli „līdz
1,40 euro
dienā” ar
vārdiem unNr.8/2015
skaitli „100%
Balvu
novada Domes
12.februāra
saistošajos
noteikumos
„Par
apmērā”; pabalstiem Balvu novadā” (turpmāk –noteikumi) šādus grozījumus:
sociālās palīdzības
2.
ar skaitli
„2,50”.
1. aizstāt
aizstāt 7.1.3.punktā
7.1.2.punktā skaitli
vārdus„1,40”
un skaitli
„līdz 1,40
euro dienā” ar vārdiem un skaitli „100%

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Par
Izdoti saskaņā
ar LR
likuma
„Par pašvaldībām”
12.pantu,
papildus palīdzību Balvu novadā” šādu grozījumu
aizstāt
3.1.2.
un 3.2.punktā
vārdus un
skaitli
2 – pirmās
daļas
4., 6.punktu un 43.panta trešo daļu
„ne vairāk kā 1,40 euro dienā” ar vārdiem un15.panta
skaitli „100%
apmērā”.

apmērā”;
2. aizstāt 7.1.3.punktā skaitli „1,40” ar skaitli „2,50”.

A.Petrova

Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Petrova

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Par
2
papildus palīdzību Balvu novadā” šādu grozījumu – aizstāt 3.1.2. un 3.2.punktā vārdus un skaitli
„ne vairāk kā 1,40 euro dienā” ar vārdiem un skaitli „100% apmērā”.
Domes priekšsēdētāja vietniece

Domes priekšsēdētāja vietniece

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 24.janvāra
lēmumam (sēdes protokols Nr.2, 39.§)

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada Domes 2020. gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2020 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” projektu

2. Īss projekta satura
izklāsts

par Balvu novada Domes 2020.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.3/2020 „Grozījums
Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Par papildus
palīdzību Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija
Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” (turpmāk
– saistošie noteikumi) nepieciešams veikt grozījumus, lai atbalstītu
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem.
Saistošo noteikumu projekts paredz:
 segt pusdienu izmaksas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
ar bērniem, kas apmeklē Balvu novada vispārizglītojošās mācību
iestādes un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada mācību iestādes –
programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās
mācību iestādēs 100% apmērā, pēc faktiskajām izmaksām;
 palielināt pabalstu pusdienu atmaksai gadījumos, ja izglītības
iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums.
Šobrīd noteikts, ka:
 pusdienu pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar
bērniem, kas apmeklē Balvu novada vispārizglītojošās mācību
iestādes un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada mācību iestādes –
programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās
mācību iestādēs ir – līdz 1,40 euro dienā par skolēna faktiskajām
apmeklējuma dienām;
 gadījumos, ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas
pakalpojums, pabalsts pusdienu atmaksai tiek izmaksāts pabalsta
pieprasītājam par faktiskajām apmeklējuma dienām līdz 1,40
euro dienā, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu.
Veicot analīzi par pusdienu izmaksām, secināts, ka saistošajos
noteikumos noteiktais apmērs – līdz 1,40 euro dienā, nenosedz pusdienu
faktiskās izmaksas visās izglītības iestādēs, tās ir no 0,75 euro līdz 1,85

Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos
Nr.10/2015 „Par papildus palīdzību Balvu novadā” (turpmāk –
saistošie noteikumi) nepieciešams veikt grozījumus, lai atbalstītu
daudzbērnu ģimeņu bērnus, bērnus ar invaliditāti un riska ģimeņu
bērnus.
2. Īss projekta satura
Saistošo noteikumu projekts paredz segt pusdienu izmaksas
izklāsts
daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti un riska ģimeņu
bērniem 100% apmērā, pēc faktiskajām izmaksām.
Šobrīd noteikts, ka:
 pusdienu pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem
ar invaliditāti, kas apmeklē Balvu novada vispārizglītojošās
mācību iestādes un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada
mācību iestādes – programmā, kura netiek piedāvāta
pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs ir – ne vairāk
kā 1,40 euro dienā par skolēna faktiskajām apmeklējuma
dienām;
 pusdienu pabalsts riska ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Balvu
novada vispārizglītojošās mācību iestādes, pusdienu
apmaksai, ir ne vairāk kā 1,40 euro dienā par faktiskajām
apmeklējuma dienām vienam skolēnam.
Veicot analīzi par pusdienu izmaksām, secināts, ka saistošajos
noteikumos noteiktais apmērs – ne vairāk kā 1,40 euro dienā,
nenosedz skolēna pusdienu faktiskās izmaksas.
3. Informācija par
Atbalstot daudzbērnu ģimeņu bērnus, bērnus ar invaliditāti un riska
plānoto projekta
ģimeņu
bērnus
nepieciešams
noteikt, ka pusdienas tiks segtas 100%
Pašvaldības
budžetu
būtiski nepalielinās
ietekmi uz pašvaldības apmērā, pēc faktiskajām izmaksām.
budžetu
3. Informācija par
plānoto
projekta
4. Informācija
par
Pašvaldības budžetu būtiski nepalielinās
ietekmi uz
pašvaldības
plānoto
projekta
budžetu
ietekmi uz
Nav

Pašvaldības budžetu būtiski nepalielinās

Neietekmē

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētāja vietniece

6.

A.Petrova

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

euro dienā. Izglītības iestādēs, kur netiek nodrošināts ēdināšanas
pakalpojums, pusdienas faktiski izmaksā no 1,50 euro līdz 3,50 euro
dienā, vidēji 2,50 euro dienā.
Atbalstot mērķrupu, kas pakļauta nabadzības riskam – trūcīgas un
maznodrošinātās ģimenēm ar bērniem, nepieciešams noteikt, ka
pusdienas tiks segtas 100% apmērā, pēc faktiskajām izmaksām.
Un gadījumos, ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas
pakalpojums, pabalsts pusdienu atmaksai tiek izmaksāts pabalsta
pieprasītājam par faktiskajām apmeklējuma dienām līdz 2,50 euro dienā,
pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

PIELIKUMS
A.Petrova
Balvu novada Domes
2020.gada 24.janvāra
lēmumam (sēdes protokols Nr.2, 40.§)
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1. Projekta
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LATVIJAS REPUBLIKA

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Balvos
lēmumu (sēdes protokols
Nr.2, 40.§)
Nr.3/2020

Domes priekšsēdētāja vietniece

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8/2015 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTIEM
GROZĪJUMI BALVU
NOVADA BALVU
DOMESNOVADĀ”
2015.GADA 12.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8/2015 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
PABALSTIEM
BALVU
NOVADĀ”
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

Domes priekšsēdētāja vietniece

APSTIPRINĀTI
A.Petrova

Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501, tālrunis
+ 371 64522453
ar Balvu
novada Domes
fakss + 371 64522453, e – pasts: dome@balvi.lv
2020.gada 24.janvāra

uzņēmējdarbības vidi
4. Informācija par
pašvaldības teritorijā
plānoto projekta
ietekmi
uz
5.
Informācija
par
uzņēmējdarbības vidi
administratīvajām
pašvaldības teritorijā
procedūrām

Nav
Noteikumu
izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada
pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek
mainītas.

5.
par
6. Informācija
Informācija par
administratīvajām
konsultācijām ar
procedūrām
privātpersonām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada
pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek
Nav
mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Petrova

Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Petrova
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administratīvajām
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6. Informācija par
konsultācijām ar
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LATVIJAS
REPUBLIKA
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APSTIPRINĀTI
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ar Balvu
novada
Domes
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Nr.2,
41.§)
2020.gada 24.janvāra
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Balvos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2020.gada 24.janvārī

Balvos

Nr.4/2020

2020.gada
24.janvārī BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.MARTA
Nr.4/2020
GROZĪJUMI

Domes priekšsēdētāja
vietniece
A.Petrova
Reģ.Nr.90009115622,
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iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371
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fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
43.panta pirmās daļas 7. un 13.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu
un Reklāmas likuma 7.panta 3.punktu

2
1. Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 8.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvo sodu piemēro reklāmas izvietotājam vai
zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam, lietotājam vai nomniekam, ja uz
viņa pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota nesaskaņota reklāma.”;
1.2. aizstāt 16.punktā vārdus ”var tikt piemērots naudas sods” ar vārdiem ”piemēro naudas
sodu”;
1.3. aizstāt 16.1.apakšpunktā skaitli un vārdu “28,46 euro” ar skaitli un vārdu “6 naudas soda
vienības”;
1.4. aizstāt 16.2.apakšpunktā skaitli un vārdu “14,23 euro” ar skaitli un vārdu “3 naudas soda
vienības.”;
1.5. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu 16.punktā minētajiem
pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Balvu novada
Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Balvu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.”
1.6. Svītrot 18. un 19.punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu, bet ne ātrāk, kā pēc
publicēšanas pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

A.Petrova
A.Petrova
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 24.janvāra
lēmumam (sēdes protokols Nr.2, 41.§)

LATVIJAS REPUBLIKA

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada Domes 2020.gada 24.anvāra saistošo noteikumu Nr.4/2020 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2015 „Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” projektu

2. Īss projekta satura
izklāsts

Nr.7 /2020

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2009.GADA 8.OKTOBRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 9 “PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU
PUBLISKĀS VIETĀS BALVU NOVADĀ”

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Balvos

2020.gada 27.februārī

Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
Izdarīt
Balvu novada
Domes
2015.gada šādus
12.marta
saistošajos noteikumos Nr.9/2015 „Par
bērniem
un finansiālo
atbalstu
audžuģimenēm”
grozījumus:
Balvu1.novada
sociālajām
garantijām
bāreņiem
un euro
bez vecāku
aizstātpašvaldības
2.8.punktā vārdus
un skaitli
„ne vairāk
kā 1,40
apmērā gādības
dienā” arpalikušajiem
vārdiem un
bērniem un
finansiālo
šādus grozījumus:
skaitli
„100%atbalstu
apmērā audžuģimenēm”
par faktiskajām apmeklējuma
dienām”;
1.
un skaitlinaudā”
„ne vairāk
kā 1,40un
euro
apmērā
ar vārdiem un
2. aizstāt 2.8.punktā vārdus „skaidrā
ar vārdiem
skaitli
„2,50dienā”
euro dienā”.
skaitli „100% apmērā par faktiskajām apmeklējuma dienām”;
2. aizstāt 2.8.punktā vārdus „skaidrā naudā” ar vārdiem un skaitli „2,50 euro dienā”.

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

APSTIPRINĀTI
A.Petrova
ar Balvu novada Domes
2020.gada 27.februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.3, 45.§)

Domes priekšsēdētāja vietniece

15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par
sociālajām
garantijām
un bez
vecāku
Izdoti
saskaņā bārenim
ar Ministru
kabineta
palikušajam
bērnam, kuršpar
ir
15.11.2005. gādības
noteikumu
Nr.857 „Noteikumi
ārpusģimenes
aprūpē, kābārenim
arī pēc un
ārpusģimenes
sociālajām garantijām
bez vecāku
aprūpes
beigšanās”
22., bērnam,
27., 30., kurš
31. un
gādības
palikušajam
ir
Ministru
kabineta
19.12.2006.
31.1.punktu,
ārpusģimenes
aprūpē,
kā arī
pēc ārpusģimenes
noteikumu
Nr.1036
„Audžuģimenes
aprūpes
beigšanās”
22., 27.,noteikumi”
30., 31. un
1
43.punktu,
„Par
palīdzību
dzīvokļa
.punktu,likuma
Ministru
kabineta
19.12.2006.
31.
jautājuma
risināšanā” noteikumi”
25.2.pantu.
noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes
43.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
risināšanā”
25.2.pantu.
Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos jautājuma
noteikumos
Nr.9/2015
„Par

Domes priekšsēdētāja vietniece
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9/2015 „PAR BALVU NOVADA
GROZĪJUMI BALVU
NOVADA
DOMES 2015.GADA
12.MARTA
PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLAJĀM
GARANTIJĀM
BĀREŅIEM
UN BEZ
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS
NR.9/2015
„PAR
BALVU
NOVADA
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM UN FINANSIĀLO
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJĀM
GARANTIJĀM BĀREŅIEM UN BEZ
ATBALSTU AUDŽUĢIMENĒM”
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM UN FINANSIĀLO
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
ATBALSTU AUDŽUĢIMENĒM”

Domes priekšsēdētāja vietniece

Nav
Noteikumu
izpildi Novada
un piemērošanu
nodrošina
Balvu novada
“Balvu
Ziņas”,
2020.gada
12.marts
pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek
mainītas.
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada
pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek
mainītas.
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Norādāmā informācija
Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos
Nr.9/2015 „Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo
atbalstu audžuģimenēm” (turpmāk – saistošie noteikumi)
nepieciešams veikt grozījumus, lai materiāli atbalstītu bāreņus un
bez vecāku gādības palikušos bērnus.
Saistošo noteikumu projekts paredz:
 apmaksātu ēdināšanu izglītības iestādē bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem, kas apmeklē
vispārizglītojošās mācību iestādes un gadījumos, kad bērns
apgūst arodizglītību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, 100%
apmērā, pēc faktiskajām izmaksām;
 palielināt apmaksātas ēdināšanas pabalstu, gadījumos, ja
izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums.
Šobrīd noteikts, ka:
 bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kas apmeklē
vispārizglītojošās mācību iestādes, un gadījumos, kad bērns
apgūst arodizglītību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, var
saņemt apmaksātu ēdināšanu izglītības iestādēs ne vairāk kā
1,40 euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām;
 gadījumos, ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas
pakalpojums, pabalsts pusdienu apmaksai var tikt izmaksāts
skaidrā naudā par faktiskajām apmeklējuma dienām.
Veicot analīzi par ēdināšanas izmaksām secināts, ka saistošajos
noteikumos noteiktais apmērs – ne vairāk kā 1,40 euro dienā,
nenosedz ēdināšanas faktiskās izmaksas visās izglītības iestādēs, tās
ir no 0,75 euro līdz 1,85 euro dienā. Izglītības iestādēs, kur netiek
nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, izmaksas ir no 1,50 euro līdz
3,50 euro dienā, vidēji 2,50 euro dienā.
Atbalstot mērķrupu, kas pakļauta nabadzības riskam - bāreņus un
bez vecāku gādības palikušos bērnus, nepieciešams noteikt, ka
ēdināšanas izmaksas tiks segtas 100% apmērā, pēc faktiskajām
izmaksām.
Un gadījumos, ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas
pakalpojums, pabalsts apmaksātai ēdināšanai tiek izmaksāts pabalsta
pieprasītājam par faktiskajām apmeklējuma dienām 2,50 euro dienā,
pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu.

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBA
LATVIJAS
REPUBLIKA
Reģ.Nr.90009115622, BALVU
Bērzpils iela NOVADA
1A, Balvi, Balvu
novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453
PAŠVALDĪBA
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453
PIELIKUMS
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvu novada Domes
PIELIKUMS
2020.gada 27.februāra
Balvu novada Domes
lēmumam (sēdes prot. Nr.3,45.§)
2020.gada 27.februāra
lēmumam (sēdes prot. Nr.3,45.§)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada Domes 2020.gada
27.februāra saistošo
noteikumu Nr.7/2020 „Grozījumi
PASKAIDROJUMA
RAKSTS
Balvu
novada
Domes
2009.gada
8.oktobra
saistošajos
9 “Par „Grozījumi
reklāmas
par
Balvu
novada
Domes
2020.gada
27.februāra
saistošonoteikumos
noteikumu Nr.
Nr.7/2020
izvietošanu
publiskās
vietās
Balvu novadā””
projektu
Balvu novada Domes
2009.gada
8.oktobra
saistošajos
noteikumos
Nr. 9 “Par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās Balvu novadā”” projektu

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
Paskaidrojuma raksta
1. Projekta
sadaļas
nepieciešamības
1. Projekta
pamatojums
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts
2. Īss projekta satura
izklāsts

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

3. Informācija par
plānoto projekta
Pašvaldības budžetu būtiski nepalielinās
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada
pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek
mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav

Norādāmā informācija

Norādāmā
informācija
Saistošie noteikumi (turpmāknoteikumi)
tiek izdoti, lai nodrošinātu
atbilstību
Administratīvās
atbilstības
likumam.
likumā
ir vairākas
Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi)
tiek Šajā
izdoti,
lai nodrošinātu
atšķirības
administratīvo pārkāpumu
konstatēšanas,
lietas uzsākšanas,
atbilstību Administratīvās
atbilstības likumam.
Šajā likumā
ir vairākas
sodu
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procesā
no šobrīd
spēkā esošā
Administratīvo
atšķirības
administratīvo
pārkāpumu
konstatēšanas,
lietas
uzsākšanas,
pārkāpumu
kodeksa. procesā no šobrīd spēkā esošā Administratīvo
sodu piemērošanas

pārkāpumu kodeksa.
No noteikumiem izslēgts tāds jēdziens kā “administratīvā pārkāpuma
protokols”.
Konkrēti
norādītas
institūcijas,
kas veic administratīvā
No noteikumiem
izslēgts
tāds jēdziens
kā “administratīvā
pārkāpuma
pārkāpuma procesu.
naudas sodi
vairsadministratīvā
noteikti eiro,
protokols”.
KonkrētiAdministratīvie
norādītas institūcijas,
kasnavveic
bet
gan naudas
sodaAdministratīvie
vienībās (viena
vienība
5 vairs
EUR noteikti
– paredzēts
pārkāpuma
procesu.
naudas
sodiirnav
eiro,
Administratīvās
likumā)
bet gan naudas atbildības
soda vienībās
(viena vienība ir 5 EUR – paredzēts
Administratīvās atbildības likumā)
Ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.
Ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.
Nav
Nav
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

Domes priekšsēdētājs
A.Pušpurs
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7.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 12.marts

INFORMĀCIJA TRAKTORTEHNIKAS
ĪPAŠNIEKIEM

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

BĒRZKALNES PAGASTĀ

13.martā plkst.17:00 Black Friday

20.martā plkst.20:00 Pavasara

jeb melnās picas meistarklase kopā ar

Diskoballīte Bērzkalnes kultūras un

brīvprātīgā darba veicēju no Turcijas

atpūtas telpās.

Alican

Balvu

Bērnu

un

jauniešu

25.martā

plkst.12:00

14.martā no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
14.martā

plkst.11:00

Aicina

pirmskolas vecuma bērnus kopā ar
vecākiem pavadīt laiku bibliotēkā! Arī
2020.gadā ģimenes kopā ar bērniem
gaidīs Balvu Centrālajā bibliotēkā, lai
kopā atklātu noslēpumus, ko glabā
tikai grāmatas!
14.martā

plkst.12:00

Starpnovadu

vokālo

ansambļu

skate Balvu muižā. Piedalās Balvu,
Baltinavas un Viļakas novadu vokālie
ansambļi. Ieeja bez maksas.

jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates

Pagasta

vecākiem ar personiskās izaugsmes
treneri

Aleksi

Daumi

par

tēmu

14. martā pl. 19:00 Gadskārtējais
teicēju un stāstnieku saiets “Citi zina
labāk” Krišjāņu tautas namā. Pēc
pasākuma plkst.21:00 Tējas vakars,
līdzi var ņemt groziņu.

KUBULU PAGASTĀ
plkst.14:00
upuru

piemiņai - svinīgs brīdis Balvu stacijā
pie piemiņas akmens represētajiem.
plkst.15:00

“Pārmaiņu domāšanas stratēģija. Ko

Koncertuzvedums

nozīmē būt vecākam?” Balvu Muižas

Māra Zālīte

zālē. Gaidām, būs ļoti aizraujoši!

un mīlestību” Kubulu jauktā vokālā

25.martā

plkst.13:30

Komunistiskā
piemiņas

genocīda

dienas

pieminekļa

upuru

pasākums

Abrenes

komunistiskā

genocīda

upuru

piemiņai.
28.un 29.martā plkst. 15:00 Balvu
Tautas teātra izrāde A.Ostrovskis
“Sirds nav akmens” Balvu muižā.
Režisore

Vaira

Resne.

Biļešu

Balvu

muižā

iepriekšpārdošana

lietvedes kabinetā. Ieejas maksa EUR
5,00. Tel. informācijai 25608580.
1.aprīlī

plkst.18:00

Komēdija

“Klases salidojums 2” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Ieeja EUR 3,00.

17.martā plkst.17:00 Tējas vakars
ar ziepju gatavošanu Balvu pagasta
Tautas namā.
un

25.martā

garīgie

plkst.10:00

dziedājumi

pagasta Tautas namā.

Balvu

/

namā. Ieeja bez maksas.

TILŽAS PAGASTĀ
19.martā plkst.10:30 Bērniem no
5 līdz 9 gadiem Sēmes un Zentenes
amatierteātra “Āža dziesma” izrāde
“Rūķu Riču Raču” Tilžas kultūras
21.martā
pastāstiņi

plkst.19:00
ikgadējā

derīgai

atbilstošas

Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks

kategorijas

Norises vieta

Bērzkalne

16.03

10:30

21.05

10:30

22.07

10:30

Pie pagasta pārv. (Ūdru
iela 1)

Lazduleja

18.03

10:30

25.05

10:30

23.07

13:00

Pie pagasta pārv.
(Administratīvā ēka)

Krišjāņi

19.03

11:00

27.05

11:00

24.07

11:00

Pie pagasta pārv.
(Jaunatnes iela 3)

Vectilža

20.03

9:30

28.05

10:30

27.07

10:30

Pie pagasta pārv. (Sporta
iela 3)

Golvari

23.03

10:30

29.05

9:30

Bērzpils

23.03

12:30

29.05

11:30

29.07

10:30

Tilža

25.03.

11:00

1.06

11:00

30.07

10:30 Pie kaltēm (Raiņa iela 6)

Vīksna

8.04

10:30

17.06

10:30

Pie pagasta pārv.
(''Mieriņi'')

Kurna

8.04

13:00

17.06

13:00

Pie pagasta pārv. (Balvu
iela 15)

Cērpene

9.04

10:30

18.06

10:30

Pie darbnīcām (''Ozoli 1'')

Briežuciems

9.04

12:30

18.06

12:30

Naudaskalns

15.04

10:30

19.06

10:00

Balvi

23.04

9:00

AS Balvu enerģija (Bērzpils
iela 30)

Balvi

13.05

9:00

Balvu PA SAN-TEX (Bērzpils
iela 56)

Balvi

14.05

9:00

VAS ''Latvijas autoceļu
uzturētājs'' (Vidzeme iela 4)

Balvi

18.05

9:00

AS ''Sadales tīkls" (Bērzpils
iela 19)

namā. Ieeja EUR 0,50.
Tilžas

Pie veikala (Golvari)

13.08

10:30

Pie pagasta pārv. (Dārza
iela 27)

Pie pagasta pārv.
(''Gaismas'')
Pie pagasta pārv.
(''Pagastmāja'')

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

dramatisko

kolektīvu saspēlē “Dzīve kā teātris,

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka no 2020.gada

teātris kā dzīve” Tilžas kultūras namā.

5.marta Sociālajā dienestā vairs nebūs friziera pakalpojuma.

Biļetes cena EUR 2,00, pensionāriem
un skolēniem EUR 1,00.

VECTILŽAS PAGASTĀ
13.martā

BALVU PAGASTĀ

Lūsēns

“Mistērija par sapni

ansambļa izpildījumā Kubulu kultūras

pie

apriņķa

Apdzīvota
vieta

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

Jānis

līdzi

Uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706, vai www.vtua.gov.lv.

tautas namā. Ieeja EUR 2,00.

25.martā

jābūt

pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

‘’Klases salidojums 2’’ Briežuciema

genocīda

vadītājam

derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem

13.martā plkst.16:00 Komēdija

25.martā

laikā

traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

Komunistiskā

17.martā plkst. 17:30 Saruna

Gavēņa

t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes

represēto iedzīvotāju tikšanās.

centrā.

18.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu satiksmē,

plkst.18:30

BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA

Filma

PAVASARA BRĪVDIENU NEDĒĻAS AKTIVITĀTES

“Pilsēta pie upes” Vectilžas sporta un
atpūtas centrā. Ieeja EUR 2,00.

16.martā

VĪKSNAS PAGASTĀ
18.

martā

plkst.17:00

Plkst.14:00 “Blēņas uz skatuves”
Plkst.15:00 Radošās mākslas darbnīca

Filma

17.martā

“Dvēseļu putenis” Vīksnas Tautas

Plkst.14:00 Kultūras kambaris Tilžā

namā. Ieeja EUR 2,00.

Plkst.16:00 Hennas brīnumi
Plkst.17:00 Iegriežam pavasari

LAD KLIENTUS PA TĀLRUNI APKALPO DARBA DIENĀS
NO PLKST.7.00 LĪDZ 20.00

18.martā
Plkst.16:00 Origami pasaulē
Plkst.16:00 Frizūras pavasarim

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 2.marta uzsāk jaunu pieeju klientu

19.martā

apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas

Plkst.15:00 Sāļie groziņi saldākai dzīvei

speciālistiem pa tālruni 67095000 ārpus standarta laika - no plkst.7.00 līdz

Plkst.16:00 Košie nadziņi

plkst.20.00.

Plkst.16:10 Iegriežam pavasari
20.martā

Šī ir iespēja noskaidrot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem klientiem

Plkst.14:00 Pārgājiens pretī pavasarim 10 km (lietus gadījumā nenotiks)

ērtākā laikā, jo nereti darba dienas gaitā lauksaimnieki, mežsaimnieki un
zivsaimnieki aktīvi strādā savās saimniecībās un uzņēmumos.

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Sīkāka informācija 29284927

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

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.

