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

BALVU NOVADA UZŅĒMĒJI PIEDALĪJĀS “UZŅĒMĒJU DIENĀS LATGALĒ 2020”
un

klientu

loku,

apgūt

iemaņas

prezentēt sevi un novadu plašākai
auditorijai.
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”
pirmā diena bija veltīta uzņēmumu
savstarpējās sadarbības veicināšanai.
Pasākuma laikā tika rīkotas dažādas
aktivitātes, tostarp biznesa forums ar

Foto no personīgā arhīva.

paneļdiskusijām, kurā piedalījās kā

Balvu novada uzņēmēji kopā ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru un Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra Uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Guntu Božoku “Uzņēmēju dienās Latgalē 2020”.
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales
plānošanas reģionu rīkoja izstādi
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”,
kas 26. un 27. septembrī norisinājās
Rēzeknē, Rēzeknes olimpiskajā centrā.
Balvu novada stendā divas dienas
savu uzņēmumu produkciju un
pakalpojumus prezentēja pārstāvji no
būvniecības uzņēmuma SIA “BTRS”,
SIA “Compaqpeat” pārstāvji izstādē
popularizēja uzņēmuma darbību un
ražoto produkciju no Lutinānu purva,
savukārt Aiga Jansone prezentēja savu
zīmolu, kas piedāvā šūtus elegantus
tērpus sievietēm.
Pirmo reizi izstādē sevi pieteica
Jeļena Golovņeva, SIA “Lamur flowers”,

kas piedāvā lielformāta dekorāciju
izgatavošanu
vides
un
telpu
noformējumam. Veiksmīgi izstādē
startēja arī Ingrīda Supe, atbalsta
māja “Brīvupes”, kas sniedz atbalstu
ģimenēm, organizē
pasākumus
un attīstību veicinošas nodarbības
bērniem un nodrošina satikšanās
vietu vecākiem Ziemeļlatgalē.
Ingrīda Supe pasākuma laikā
saņēma atzinības balvu “Ģimenei
draudzīgākais uzņēmums” un bija
pārsteigta un gandarīta, ka ir pamanīta
un novērtēta. “Tas ir tāds neliels
stimuls, kas veicina attīstīt un virzīt
savas ieceres tālāk”, izteicās atbalsta
mājas “Brīvupe” saimniece.
SIA “BTRS” un SIA “Compaqpeat”
izstādē piedalās gadu no gada, jo

saredz tajā iespējas sava uzņēmuma
atpazīstamības veicināšanā Latgales
reģionā.
Par doto iespēju startēt un
prezentēt sevi izstādē gandarīta arī
Aiga Jansone, kura šogad augustā jau
piedalījās “Latgales dienās Rīgā 2020”
un ir sapratusi, ka pasūtītājus uzrunā
arī paša pārdevēja tēls un savas
produkcijas prezentēšanas prasmes.
Arī Jeļena Golovneva saka paldies
pašvaldībai par doto iespēju piedalīties
novada kopstendā, kā arī apņēmības
pilna savu produkciju reklamēt jau
oktobrī Balvos-Lauku labuma tirdziņā.
Balvu novada pašvaldība finansiāli
un organizatoriski atbalsta uzņēmēju
stendu izstādē, jo tā ir mūsu novada
uzņēmēju iespēja paplašināt kontaktu

uzņēmēji, tā arī pašvaldību pārstāvji.
Pasākuma

otrās

dienas

programma bija vairāk izklaidējoša ar
piedāvājumu virtuāli iepazīt Latgales
tūrisma un atpūtas piedāvājumus,
piedalīties

reģiona

mantojuma

kulinārā

meistarklasēs,

kā

arī

tika dota iespēja pastāstīt par sevi
pasākuma dalībniekiem.
Kā

atzina

stenda

dalībnieki,

pasākums noritēja veiksmīgi - tika
iegūti

jauni

kontakti

turpmākās

uzņēmumu darbības pilnveidošanai,
veicināta uzņēmumu atpazīstamība,
savstarpējā sadarbība.
Liels paldies visiem Balvu novada
dalībniekiem,

kas

abas

dienas

piedalījās “Latgales uzņēmēju dienās
2020”!
Gunta Božoka,
Balvu novada pašvaldība
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs
Uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste

BALVU SPORTA SKOLAS FUTBOLISTI SEVI PIERĀDĪJUŠI ĻOTI PĀRLIECINOŠI
Futbola sezona šovasar bija ļoti
intensīva, jo sakarā ar pandēmiju
bija diezgan piepildīts spēļu grafiks.
Arī Balvu pilsētas stadionā šovasar
varēja sekot līdzi vairākām Latvijas
čempionāta spēlēm futbolā.
Par to, kā veicās, stāsta komandu
treneris Ingus Zaharāns:
U-13 Latvijas čempionāts
Pirmā sezona puikām uz lielā
laukuma futbolā 11:11. Spēlējam
no 12.07.-30.09. Čempionātā iet kā
pa kalniem. Ir gan uzvaras, gan arī
zaudējumi. Izspēles sistēma ir ļoti
nežēlīga, jo tikai 1.vieta kvalificējas
finālturnīram. Mēs esam šogad ielikti
B divīzijā kopā ar Vidzemes reģiona
komandām. Sezona nav gara sakarā
ar pandēmiju, bet ļoti intensīva, tāpēc
ir uzkrājies diezgan paliels nogurums.
Ir puikas, kuri spēlē pa diviem
vecumiem. Tas nozīmē, ka ir dubulta
slodze. Arī trenerim ir ko pasvīst, ir
jāspēj izplānot spēļu grafiku tā, lai mēs
būtu maksimāli gatavi un atpūtušies.

Pēc šīs sezonas saprotam, ka ziemas
starpsezonā ļoti smagi jāpastrādā pie
fiziskās sagatavotības un psiholoģiskā
faktora, un tad jau gūto uzvaru būs
krietni vairāk.
U-14 Latvijas čempionāts
Otrā sezona puikām uz lielā
laukuma futbolā 11:11. Spēlējam no
12.07.-30.09. Izspēles sistēma ir ļoti
nežēlīga, jo tikai 1.vieta kvalificējas
finālturnīram. Mēs esam šogad ielikti
A divīzijā kopā ar Vidzemes un Latgales
reģiona komandām. Sezonu aizvadām
diezgan stabili, un jau sezonas vidū
sapratām, ka par pirmo vietu grupā
cīnīsies Balvu Sporta skola un Ogres
novada sporta skola. Diemžēl abās
savstarpējās spēlēs Ogres jaunie
futbolisti bija pārāki ar 2:1, kas līdz ar to
liek noprast, ka finišēsim savā divīzijā
otrajā vietā, līdz ar to finālturnīram
diemžēl
kvalificēties
nespēsim.
Lieliska pieredze visas sezonas
garumā. Starpsezonā ir doma ļoti
cītīgi pastrādāt, lai nākamajā sezonā

būtu vēl stiprāki un pārliecinošāki.
Ziemeļaustrumu čempionāts
Kopumā Balvu Sporta skolas jaunie
spēlētāji sevi pierādīja ļoti pārliecinoši.
Uzvarot 3 grupās un vienā paliekot
2. vietā. Diemžēl lielākajā grupā
Ziemeļaustrumos Balvu komandas
nebija sakarā ar to, ka ir ļoti noslogots
kalendārs Latvijas čempionātā un
pieaugušo futbolā. Tāpat jāpiemin,
ka arī ļoti veiksmīgi spēlē mazākās
grupas, kurās vēl rezultātu nefiksē
(2015.-2011. gadā dzimušie puikas).
U-10 grupa - 2.vieta, treneris Jānis
Zakarīts. Kopā piedalījās 8 komandas.
Labākais komandas spēlētājs Leo
Šaicāns. Visa turnīra labākais aizsargs
Dāvis Štekelis.
U-11 grupa - 1.vieta, treneris
Ingus Zaharāns. Kopā piedalījās 6
komandas. Komanda sezonas laikā
neielaida nevienus vārtus. Labākais
komandas spēlētājs Edgars Boldāns.
Visa turnīra labākais vārtsargs Viesturs
Pipcāns un visa turnīra labākais

treneris Ingus Zaharāns.
U-12 grupa – 1.vieta, treneris
Ingus Zaharāns. Kopā piedalījās 6
komandas. Komanda sezonas laikā
neielaida nevienus vārtus. Labākais
komandas
Šubrovskis.

spēlētājs
Visa

Helmuts

turnīra

labākais

uzbrucējs Rinolds Baikovs, visa turnīra
labākais vārtu guvējs Nauris Sorokins
un visa turnīra labākais treneris Ingus
Zaharāns.
U-13 grupa - 1.vieta, treneris
Ingus
6

Zaharāns.

komandas.

Kopā

piedalījās

Labākais

komandas

spēlētājs Deivijs Pušpurs. Visa turnīra
labākais pussargs Danils Aleksejevs,
visa turnīra labākais vārtu guvējs
Rinolds Baikovs, visa turnīra labākais
vārtsargs Viesturs Pipcāns un visa
turnīra

labākais

treneris

Ingus

Zaharāns.
Aktīvs spēļu grafiks ir arī pieaugušo
futbolā - 2. un 3. līgā. Nāciet un
atbalstiet savējos spēlēs Balvos!
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

DOMES SĒDE
Šī gada 24.septembrī notika Balvu novada domes
sēde. Tajā piedalījās 14 deputāti – Aigars Pušpurs,
Anita Petrova, Inta Kaļva, Ināra Ņikuļina, Vilnis Dzenis,
Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Ivans Baranovs,
Sandra Kindzule, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska,
Jānis Zakarīts, Sandis Puks, Pēteris Kalniņš. Tika
izskatīti kopumā 62 darba kārtības jautājumi.
Par attīstības plāna apstiprināšanu
Domes sēde deputāti apstiprināja Balvu Valsts
ģimnāzijas attīstības plānu 2020./2021.-2020./2023.
mācību gadam.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
Saskaņojot

saistošos

noteikumus

ar

Vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,
domes sēdē precizēja saistošos noteikumus Nr.11
„Noteikumi,

Aigars Pušpurs

par

kuru

pārkāpšanu

paredzēta

administratīvā atbildība”. Ar tiem vari iepazīties šī

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS - FINANŠU PLĀNS GADAM
Pašvaldības gada budžets tiek plānots ar noteiktiem pašvaldības ieņēmumiem un izdevumiem konkrētiem
mērķiem, bet gada laikā rodas dažādas vajadzības, kad nepieciešams plānoto budžetu grozīt. 24.septembra
domes sēdē deputāti pieņēma pirmos budžeta grozījumus, kas balstīti uz iepriekš pieņemtajiem lēmumiem,
apstiprinātajiem ES un valsts finansētiem projektiem, noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem.
Uz doto brīdi pamatbudžeta ieņēmumi ir grozīti par 725 499 EUR, kopā pamatbudžeta ieņēmumi sastāda
22 832 184 EUR. Lielākais pieaugums ir valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem, no tiem 301 564 EUR ir
atmaksātie aizņēmumi pēc projekta pabeigšanas. Samazināts finansējums 1.-4.klašu brīvpusdienām atbilstoši
skolēnu skaitam izglītības iestādēs. Atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem grozīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieskaitītais iepriekšējā gada atlikums, ir apstiprināti vairāki Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latgales programmas
projekti. Palielināti pašvaldības ieņēmumi no pašvaldības zemes un kustamās mantas pārdošanas, grozīti

izdevuma 7.lpp.
Par grozījumiem lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumus Balvu novada
Domes 2020.gada 25.jūnija lēmumā „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Apakšstacija Balvi”, Balvu pagastā Balvu
novadā” (sēdes protokols Nr.10, 6.§).
Domes sēdē lēma izdarīt grozījumu Balvu novada
Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu
novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu
pildīšanu to prombūtnes laikā”.
Deputāti
novada
“Par

lēma

domes

izdarīt

2020.gada

aizņēmumu

ERAF

grozījumu

Balvu

24.janvāra

lēmumā

finansētā

projekta

saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem projektiem. Pašvaldību budžeta transferti grozīti par 2151 EUR

“Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”

Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta “Darba tirgus bez robežām” noslēguma atmaksa no vadoša partnera.

realizācijai”.

Grozīti maksas pakalpojumi, jo palielinājušies Tilžas komunālās saimniecības ieņēmumi.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi grozīti par 526 951 EUR atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un

Par saistošo noteikumu pieņemšanu
Domes

sēdē

pieņēma

saistošo

noteikumu

apstiprinātajiem projektiem. No šīs summas piešķirti 7650 EUR līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši

Nr.17/2020 „Grozījumi Balvu novada Domes 2020.

pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem. Budžeta sadaļa “Vispārējie valdības dienesti” grozīti par 3101 EUR

gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020

atbilstoši lēmumiem. Pašvaldības policijai piešķirts finansējums 1040 EUR operatīvai darbībai – planšetdatora
un termoprintera iegādei. “Ekonomiskā darbība” grozīta par 11 671 EUR, tiek realizēti divi Zivju resursu
aizsardzības projekti par 8204 EUR, turpinās Latvijas-Krievijas projekta realizācija. “Vides aizsardzība” grozīta
par 60 886 EUR, t.sk. dabas resursu nodokļa ieņēmumu izmantošana palielināta par 16 626 EUR, saņemts
aizņēmums Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekta aktivitātēm. Grozīta “Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana” par 145 671 EUR, piešķirti līdzekļi kapu sakārtošanai Kubulu un Balvu pagastiem,
Bērzpils pagastam ambulances remontam no realizētas tehnikas 941 EUR, automašīnas- šasijas iegādei P/A
SAN-TEX vajadzībām atbilstoši lēmumam 23 994 EUR, Tilžas pagastam 4000 EUR teritorijas labiekārtošanai,
111 981 EUR apstiprināts aizņēmums Balvu pilsētas ūdens saimniecības 3.kārtas realizācijai. “Veselība”
grozīta par 14 878 EUR, pašvaldība turpina realizēt veselības veicināšanas projektu. Grozīta “Atpūta, kultūra
un reliģija” par 237 323 EUR atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latgales programmas projekti par 18 650 EUR. Atbilstoši Domes
lēmumam Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku paredzētais finansējums novirzīts izglītības jomai- 29
213 EUR. Atbilstoši Domes lēmumam Balvu Kultūras un atpūtas centram skatuves izbūves, gaismu un skaņu

„Par Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžetu””
projektu.
Par grozījumiem nolikumos
Lai

konkursa

“Balvu

novada

gada

balva

uzņēmējdarbībā” nolikumā netiktu minēts konkrēts
mēnesis, kurā notiks pasākums, domes sēdē tika
nolemts grozīt nolikumu, svītrojot 23.punktā vārdus
“katra tekošā gada novembra mēnesī”.
Par grozījumiem noteikumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumus Balvu novada
pašvaldības ar Balvu novada domes 2016.gada
10.marta lēmumu “Par Balvu novada pašvaldības
noteikumu Nr. 3/2016 ,,Skaidrās naudas maksājumu
uzskaite Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu”
(protokols Nr.4, 78.§) apstiprinātajos noteikumos

aparatūras iegādei 242 355 EUR. Izglītības sadaļa grozīta par 55 560 EUR, no tiem katrai izglītības iestādei

Nr.3/2016 ,,Skaidrās naudas maksājumu uzskaite

grozīts valsts un pašvaldības finansējums ēdināšanai. PII Pīlādzītis piešķirti 1700 EUR virtuves plīts iegādei,

Balvu novada pašvaldībā”.

Balvu Mākslas skolai 2084 EUR datoru jaudas palielināšanai mācību procesa nodrošināšanai, Kultūrkapitāla

Domes sēdē lēma izdarīt grozījumus Balvu

fonda projekta “Digitālo klavieru iegāde” līdzfinansējums 490 EUR, Balvu Valsts ģimnāzijai žalūziju iegādei

novada

809 EUR, valsts dotācija metodiskā centra darbības nodrošināšanai 1837 EUR. Atbilstoši pieņemtajiem

noteikumos Nr.3/2014 „Par līdzdalības samaksas

lēmumiem - Tilžas vidusskolas speciālās klases izveidošanai 22 817 EUR, apkures izdevumiem 4600 EUR,

kārtību Balvu Bērnu un jauniešu centra interešu

Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai 17 007 EUR jaunas programmai izveidei, skolu
informāciju tehnoloģiju iegādei 27 080 EUR. “Sociālā aizsardzība” grozīta, samazinot par 3179 EUR, samazināti
sociālie pabalsti par 6495 EUR, kas novirzīti izglītības iestādēm, sociālajam dienestam palielināti ieņēmumi
par 2650 EUR, kas novirzīti kabinetu remontam. Nevalstiskās organizācijas atbalstītas par 1878 EUR atbilstoši
pieņemtajiem lēmumiem. Grozīta aizņēmumu atmaksa atbilstoši aizņēmumu līgumu grozījumiem par 536
8325 EUR, kopā plānota aizņēmumu atmaksas summa ir 1 545 727 EUR, saņemtie aizņēmumi grozīti par 156
241 EUR, kopā plānots saņemt 1 144 061 EUR.
Atlikuma uz gada beigām samazinājums ir par 182 043 EUR. Pašvaldības atlikums uz gada beigām plānots
383 392 EUR, pašu atlikums ir 133 651 EUR.
Domes sēdē tika pieņemts lēmums arī par algas palielināšanu skolotāju palīgiem, kuri strādā ar
pirmsskolas bērniem un kuru alga tiek maksāta no pašvaldības budžeta, atbilstoši pedagogu procentuālam
algas pieaugumam, jo, kā zināms, tad no 1.septembra minimālā skolotāju alga pieaugs par 40 EUR.
Tuvojas Skolotāju diena! Balvu novada domes un pašvaldības vārdā sūtu sveicienus svētkos 334 novadā
strādājošajiem pedagogiem, no kuriem trim šis ir pirmais mācību gads šajā svarīgajā profesijā, kā arī stipru

pašvaldības

2014.gada

11.septembra

izglītības pulciņiem”, nosakot, ka līdzdalības maksa
vienam dalībniekam mēnesī deju grupās „Rozīnītes”,
DI-dancers Juniori, DI-dancers Teens būs EUR 7,00.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu „Lapas 1”, “Lapas 2”, “Kaldi”,
“Mākoņi 1”, Balvu pagastā, robežu pārkārtošanai,
zemes

ierīcības

projektu

nekustamā

īpašuma

“Gulbji”, Kubulu pagastā, zemes īpašuma sadalei,
izveidojot trīs jaunas zemes vienības, un zemes
ierīcības projektu nekustamo īpašumu ”Asni” un
“Pērkoni”,

Bērzkalnes

pagastā,

zemes

robežu

pārkārtošanai.
Par zemes nomu
Domes sēdē lēma slēgt zemes nomas līgumu ar

veselību visiem aktīvās darba gaitas beigušajiem pedagogiem! Jūs visi esat kā neizsmeļams zināšanu avots,

trīs fiziskām personām par Balvu novada pašvaldībai

no kura tikai gūt un gūt!

piederošo zemes vienības daļu iznomāšanu Balvos.
2.
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Deputāti lēma pagarināt divus
zemes nomas līgumus ar fiziskām
personām Tilžas pagastā un pagarināt
zemes nomas līgumus ar fiziskām
personām Balvos, Balvu un Krišjāņu
pagastos.
Deputāti lēma nodot nomai
vienpadsmit Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu,
Bērzpils, Lazdulejas, Briežuciema,
Vīksnas un Tilžas pagastos un izsolīt
nomas tiesības uz šīm Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajām
zemes
vienībām. Sīkāk ar katru izsoli var
iepazīties šī izdevuma 6.-7.lpp.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē lēma pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu
ar fizisku personu par Balvu novada
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Nr.22 Daugavpils ielā 73A,
Balvos, ar kopējo platību 31,6 m2,
nomu.
Deputāti lēma par nekustamo
īpašumu “Ezervijas”, Kubulu pagastā,
“Mežtači”, Briežuciema pagastā, “Ķirši,
Bērzkalnes
pagastā,
“Grāveri-1”,
Vectilžas pagastā un “Līkais bērzs”,
Bērzpils pagastā, sadali.
Par platības precizēšanu
Domes sēdē precizēja Balvu
novada
pašvaldībai
piederošā
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.48
Ezera ielā 24, Balvos, un dzīvokļa Nr.14
Bērzpils ielā 46, Balvos, platību.
Sakarā ar to, ka tika veikta zemes
kadastrālā uzmērīšana, domes sēdē
precizēja
platību Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajām
zemes
vienībām Kubulu pagastā, piekritīgajai
zemes vienībai Balvos un piekritīgajai
zemes vienībai Tilžas pagastā.
Par adreses piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada
pašvaldībai
piederošajai
zemes vienībai Balvu pagastā un uz
tās esošajām ēkām adresi “Dižlazdas”,
Balvu pag., Balvu nov., LV-4501.
Par
nekustamo
īpašumu
nodošanu atsavināšanai
Domes sēdē lēma atdalīt no Balvu
novada pašvaldībai piekrītošā zemes
īpašuma zemes vienību 0,0826 ha, un
no atdalītās zemes vienības izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
“Verpuļeva 410” un adresi “Verpuļeva
410”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu
nov., LV-4501, un nodot atsavināšanai
minēto nekustamo īpašumu.
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.1
Bērzpils ielā 19A, Balvos, un dzīvokli
Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, kā arī
nodot atsavināšanai Balvu novada
pašvaldībai
piederošo
pasažieru
autobusu MERCEDES BENZ, valsts
reģistrācijas
numurs
EU2656,
izlaiduma gads 2003.
Visi minētie objekti pēc sertificēta
vērtētāja
atzinuma
un
izsoles
noteikumu izstrādāšanas tiks nodoti
izsolē.
Par
nekustamā
īpašuma
pārdošanu
Deputāti lēma pārdot fiziskai
personai nekustamo īpašumu “Maijas”,

ietvaros, priekšfinansējumu biedrībai
"nextHorizont", projekta realizācijai
divdesmit procentu apmērā, t.i.
EUR 920 apmērā. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 4600.
Par
finansējuma
sadali
pedagoģisko
darbinieku
darba
samaksai
Domes
sēdē
apstiprināja
mērķdotācijas
sadalījumu
Balvu
novada pašvaldības pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītības iestāžu pedagogu, Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
profesionālās
pamatizglītības,
arodizglītības
un
profesionālās
vidējās
izglītības
programmu
pedagogu
darba
samaksai
un
valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām no 2020.gada 1.septembra
līdz
2020.gada
31.decembrim.
Apstiprināja mērķdotācijas sadalījumu
Balvu novada pašvaldības interešu
izglītības
programmu
pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 2020.gada 1.septembra
līdz 2020.gada 31.decembrim, interešu
izglītības pulciņu sarakstu, kas finansēti
no valsts mērķdotācijas interešu
izglītībai Balvu novada izglītības
iestādēs no 2020.gada 1.septembra
līdz
2020.gada
31.decembrim,
apstiprināja mērķdotācijas sadalījumu
Balvu novada pašvaldības izglītības
iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām no 2020.gada 1.septembra
līdz 2020.gada 31.decembrim un
apstiprināja pašvaldības finansējumu
izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai
un
valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām no 2020.gada 1.septembra
līdz 2020.gada 31.decembrim.
Par aizņēmumu
Deputāti lēma ņemt vidējā termiņa
aizņēmumu EUR 140 999 apmērā uz
10 gadiem no Valsts kases ar noteikto
gada procentu likmi Lauku ielas,
Balvos, 1.posma pārbūvei, sadalot
izmaksu pa gadiem – 2020.gadā – EUR
42 300, 2021.gadā – EUR 98 699.
Par vērtības atzīšanu
Ņemot vērā, ka veiktas mežaudžu
inventarizācijas, domes sēdē lēma
atzīt nekustamā īpašuma “Tīrums”,
Tilžas pagastā, 7,45 ha platībā (meža
platība 4,01 ha) mežaudzes vērtību
EUR 1239,00 un nekustamā īpašuma
“Bērzkalns”, Tilžas pagastā, 2,15
ha platībā (meža platība 2,12 ha)
mežaudzes vērtību EUR 720,00.
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja kustamās
mantas - cirsmas nekustamajā
īpašumā
„Pagastlauki”,
Kubulu
pagastā, 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, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, kura iegādājās

Tilžas pagastā, ar kopējo platību 8.9 ha,
kas sastāv no divām zemes vienībām
un mežaudzes, nosakot nekustamā
īpašuma pārdošanas cenu EUR 20
308 un nomaksas termiņu – 5 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Par
mēneša
darba
algu
noteikšanu
Domes sēdē apstiprināja vispārējās
un profesionālās izglītības iestāžu
vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju un pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju vietnieku mēneša
darba algas likmes pirms nodokļu
nomaksas: Balvu Valsts ģimnāzijas
direktoram – EUR 1 383,00; Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
direktoram
–
EUR
1
320,00;
Balvu
sākumskolas
direktoram – EUR 1 297,00; Bērzpils
vidusskolas direktoram – EUR 1
140,00; Tilžas vidusskolas direktoram
– EUR 1 203,00; Stacijas pamatskolas
direktoram – EUR 1 082,00; Balvu
Mūzikas skolas direktoram – EUR
1 226,00; Balvu Mākslas skolas
direktoram – EUR 1 215,00; Balvu
Sporta skolas direktoram – EUR 1
273,00; Balvu Bērnu un jauniešu
centra direktoram – EUR 1 035,00;
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
„Sienāzītis” vadītājam – EUR 1 156,00;
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis” vadītājam – EUR 1 191,00;
Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” vadītājam – EUR 1 088,00;
Bērzkalnes
pirmsskolas
izglītības
iestādes vadītājam, - nosakot 0 ,9
likmes EUR 986.00; Balvu pirmsskolas
izglītības
iestādes
„Sienāzītis”
vadītāja vietniekam – EUR 890,00;
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
„Pīlādzītis vadītāja vietniekam – EUR
934,00.
Par iesaistīšanos projektā
Deputāti lēma piedalīties kā
sadarbības
partneris
Labklājības
ministrijas realizētājā ESF projekta
“Profesionālā sociālā darba attīstība
pašvaldībā” aktivitātē - “Ģimenes
asistenta pakalpojuma aprobēšana”,
un
nodrošināt
pašvaldības
finansējumu 2020.gadam EUR 1747,00
speciālista atlīdzības nodrošināšanai
un apmācību nodrošināšanai, t.sk.
no Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta budžeta līdzfinansējumu
EUR 872,00 un priekšfinansējumu EUR
875,00 no Balvu novada pašvaldības
pamatbudžeta
vispārējiem
ieņēmumiem.
Par kopīga projekta izstrādi
Domes sēdē atbalstīja lēmumu
apņemties
sagatavot
kopīga
jaunveidojamā
Balvu
novada
pašvaldības administratīvās struktūras
projektu sadarbībā ar Baltinavas,
Rugāju un Viļakas novada pašvaldību
līdz 2021.gada 1.jūnijam.
Par
priekšfinansējuma
nodrošināšanu
Deputāti lēma nodrošināt projekta
“Tilžā notiek labas lietas – junior edition”,
kas tiek realizēts Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001
"Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai"
3.

augstāk minēto kustamo mantu par
izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 136
300.
Domes

sēdē

nekustamā
Vectilžas

apstiprināja

īpašuma

pagastā,

“Fermas”,

kas

sastāv

no

zemes vienības 4.0 ha platībā, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku

personu,

kura

iegādājās

augstāk minēto nekustamo īpašumu
par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
4830.
Deputāti apstiprināja nekustamā
īpašuma Brīvības iela 4C, Balvos, kas
sastāv no zemes vienības 0.1446 ha
platībā, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju fizisku personu, kura
iegādājās augstāk minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 2680.
Domes
nekustamā

sēdē

apstiprināja

īpašuma

“Mazceriņi”,

Tilžas pagastā, kas sastāv no zemes
vienības

2.23

ha

platībā,

izsoles

rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku

personu,

kura

iegādājās

augstāk minēto nekustamo īpašumu
par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
3580.
Deputāti apstiprināja nekustamā
īpašuma dzīvokļa Nr.13 Teātra ielā 6,
Balvos, kas sastāv no divistabu dzīvokļa
50.1 m2 platībā un kopīpašuma
4816/261423

domājamajām

daļām

no daudzdzīvokļu mājas un zemes
platības
daļām

atbilstoši
0.0049

domājamajām

ha

platībā,izsoles

rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku

personu,

kura

iegādājās

augstāk minēto nekustamo īpašumu
par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR
5150.
Par pārstāvju deleģēšanu
Domes sēdē lēma deleģēt Balvu
novada domes deputāti Ināru Ņikuļinu
darbam Latvijas Pašvaldību savienības
Veselības

un

sociālo

jautājumu

komitejā kā Balvu novada domes
priekšsēdētāja

vietnieces

Anitas

Petrovas aizvietotāju.
Par izmaiņām komisijas sastāvā
Deputāti

domes

sēdē

ievēlēja

Balvu novada domes deputāti Ināru
Ņikuļinu, Balvu novada pašvaldības
Pieaugušo

neformālās

izglītības

licencēšanas komisijas sastāvā.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Domes

sēdē

lēma

piešķirt

Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram
ikgadējo
–

apmaksāto

divas

atvaļinājumu

kalendāra

2020.gada

nedēļas

19.oktobra

līdz

no

2020.

gada 1.novembrim (ieskaitot), par
nostrādāto laika periodu no 2019.gada
16.jūnija līdz 2020.gada 15.jūnijam.
Sīkāk
Domes

ar

Balvu

novada

var

iepazīties

lēmumiem

www.balvi.lv
Normatīvie

sadaļā
akti

Pašvaldība/
un

attīstības

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

dokumenti/Domes

sēžu

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 29.septembris

MĒS PROTAM UN VARAM, BET VARBŪT
VAR CITĀDĀK?

AMATNIECĪBAS PRASMJU
POPULARIZĒŠANA, IEGĀDĀJOTIES TEKSTILA
APDRUKAS PRINTERI
Realizējot

projektu

“Darbnīcu

labiekārtošana

iemaņu

popularizēšanai

modernizācijai”,

amata

iesniegums

īstenošanu, biedrība

pieejamību darba tirgum atbilstošām,

Nr.

kvalitatīvām,

labiekārtotām

iemaņu

biedrība

Ziemeļlatgalē,

atbalsta

biedrības

“Skolas kastanis”” saņēma publisko
finansējumu EUR 8995.14 apmērā.
Projekts īstenots biedrības “Balvu
rajona

partnerība”

atklātā

projektu

7.kārtā,

Eiropas

izsludinātajā
iesniegumu

Lauksaimniecības

fonda lauku attīstībai finansējuma
saņemšanai Latvijas Lauku attīstības
programmas

2014.-2020.

gadam

apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā

ar

sabiedrības

virzītas

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros,
atbilstību Ziemeļlatgales sabiebrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas
2015. – 2020.gadam Rīcības plānā
iekļautajai

rīcībai

2.1.

“Vietējās

teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras
mantojuma

objektus,

sakārtošana

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai”.
Projekta

īstenošanas

nodrošinājusi

un

20-07-AL19-A019.2201-000013,
“BPVV

rezultātā

iegādāts tekstila apdrukas printeris

apmācības
veicinot

radošumu,

inovācijas, jauniešu un pieaugušo
piesaisti amata iemaņu apgūšanai,
kā

arī

amata

meistaru

iekārtu,

tādējādi

samazinot

labiekārtošana

CO2

izmešus un turpinot “Zero waste”
jeb nulles atkritumu

kustību, kuru

biedrība attīsta, novēršot liekā tekstila
nokļūšanu atkritumos.
Ņemot vērā biedrības aktivitāti
un iesaistīšanos dažādu pasākumu
organizēšanā, akcijās, meistarklasēs,
pieredzes

apmaiņas

pasākumos,

profesionālās izglītības popularizēšanā
vietējā un reģionālā līmenī, projekta
īstenošana
prasmju

sekmēs

amatniecības

popularizēšanu,

izglītības

tūrismu, dažādu sociālo grupu iesaisti
sabiedriskajās

aktivitātēs,

“zaļo

domāšanu”, ļaujot amatniecībai iegūt
jaunu, daudz mūsdienīgāku veidolu.
Inga Kaļva,
projekta koordinatore

pašvaldības finansējums.
projekta

piesaisti

un darbošanos ar videi draudzīgu

kuriem EUR 999.46 ir Balvu novada
ar

amata

darbnīcām

par kopējo summu EUR 9994.60, no

Līdz

9.septembrī
turpinājās
Balvu
novada pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes, sadarbībā
ar
Latgales
reģiona
attīstības
aģentūru, Valsts kultūrkapitālfondu
un A/S Latvijas valsts meži, īstenotā
projekta aktivitātes – teātra mākslas
meistarklase režisores Edītes Siļķēnas
vadībā.
Zīmīgi, ka tieši 9.septembrī savu
dzimšanas dienu svin Balvu tautas
teātra režisore Vaira Resne, tāpēc
īpaša atkāpīte pirms nodarbībām
bija veltīta Vairai Resnei, kuru jubilejā
sveica Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
un Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājas vietniece kultūras
un sporta jomā Iveta Tiltiņa, izsakot
pateicību par ieguldīto darbu un
vēlējumu turpināt īstenot savus
mērķus teātra nozarē.
Teātra meistarklase tika organizēta
ar
mērķi
paplašināt,
padziļināt
zināšanas un izpratni par režijas
un aktiera mākslas teorētiskajiem
un praktiskajiem pamatprincipiem,
kā arī attīstīt prasmes un iemaņas
šo principu piemērošanai darbā
amatierteātros. Programmas ietvaros
tika iegūtas teorētiskas zināšanas par
režiju un aktiera mākslu amatierteātrī,
par mūsdienu teātra aktualitātēm,
par
skatuves
saskarsmes
un
partnerības
nozīmi
iestudējumu
procesā, par amatierteātra kā sociālās
izolētības mazināšanas instrumentu,
par
amatierteātra
vadību
un
menedžmentu.
Nodarbību praktiskajās daļās tika
izspēlētas dažādas etīdes, veidotas
performācijas Veidenbauma dzejai,

popularizēšanai un modernizācijai”

“Darbnīcu

amata

iemaņu

PATEICOTIES PROJEKTU IESPĒJĀM
ATTĪSTA UZŅĒMĒJDARBĪBU BALVOS
SIA "Body Esthetic" ir realizējis
un

„Kosmetoloģija-veselībai

skaistumam”,

projekta

Nr.

Projekta

kopējais

publiskais

1.posma

2.posmu

MANTIS

8139,66

Projekts

publiskais finansējums 19650,40 EUR.

991

–Theramagnetic

aparātu

iegāde.

realizēts Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības
attīstībai

(ELFLA)

fonda

lauku

atklāta

projektu

publiskais
EUR,

Projekta
Projekta

"Darbības

apakšpasākuma:

īstenošana

saskaņā

19.2
ar

sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībā
„Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas
un

kultūras

mantojuma

objektus,

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai”.

apstākļus

kvalitatīvai

medicīnas un kosmetoloģijas pakalpojuma sniegšanai.
2. Uzlabot darba apstākļus esošajam
darbiniekam un paplašināt pakalpojumu - izveidot 2 jaunas darba vietas.
Projekta

kopējās

attiecināmās

izmaksas: 39700,10 EUR , projekta
1.

posma

Biedrība “Balvu Valsts ģimnāzijas
atbalsta biedrība”
2020.gadā ir
realizējusi
projektu
Nr.20-07AL19-A019.2201-000007 “Balvu Valsts
ģimnāzijas represēto skolotāju un
skolēnu piemiņas vietas izveides
noslēguma
posma
īstenošana”,
kopējās izmaksas ir 9680,88 EUR, no
kuriem publiskais finansējums, ko
piešķīra ELFLA ir 7914,53 EUR, bet
līdzfinansējums, kuru nodrošināja
Balvu novada pašvaldība - 2066,35
EUR.

laboratorijas

centrifūga,

iekārta

kosmetoloģijas

krēsls.

un
Projekta

2.posma rezultātā iegādāta iekārta
Mantis 991 Theramagnetic.
Projekta vadītāja ir Balvu uzņēmēja
Irēna Keiša, kura jau vairāk kā 15 gadus
Balvos sniedz podologa pakalpojumu.
Viņa ir profesionāla medicīnas māsa,
kura pirms dažiem gadiem ieguvusi

Projekta
ietvaros
notika
ģimnāzijas priekšpagalma pakāpienu
un
āra
apstādījumu
apmales
būvju restaurācija un teritorijas
labiekārtošana.
Sandra Kindzule,
biedrības “Balvu Valsts ģimnāzijas
atbalsta biedrība”
valdes priekšsēdētāja

masiera sertifikātu un pašlaik mācās,
lai drīzumā kļūtu arī par sertificētu

Projekta mērķis:
1. Radīt

privātais
rezultātā

limfodrenāžas

2020.gadam

2.posma

1.posma

iegādātā

-

projekta

finansējums ir 11910,04 EUR.

attīstības

2014.

finansējums

kopējais

iesniegumu konkursa Latvijas Lauku
programmas

REALIZĒTS PROJEKTS “BALVU VALSTS
ĢIMNĀZIJAS REPRESĒTO SKOLOTĀJU UN
SKOLĒNU PIEMIŅAS VIETAS IZVEIDES
NOSLĒGUMA POSMA ĪSTENOŠANA”

finansējums: 27790,06 EUR, projekta

19-07-AL19-A019.2101-000012,

Iveta Tiltiņa,
projekta „Mēs protam un varam, bet
varbūt var citādāk” koordinatore

attiecināmās

kosmetologu.
Izmantojot
finansējumu
kosmētikas

LEADER
viņa

salonu

ir

projekta
iekārtojusi

Balvos,

Foto no biedrības arhīva.

projektu

attiecināmās izmaksas 28072,00 EUR.

apgūti
vingrinājumi
dalībnieku
ieinteresēšanai,
atvērtībai,
pašatklāsmei.
16.septembrī ar Skatuves ABC
meistarklasi, kuru vadīja mūziķis,
aktieris Kristaps Rasims, projekts
noslēdzās. Šīs meistarklases ietvaros
tika iegūtas teorētiskas un praktiskas
zināšanas par kultūras pasākumu
veidošanas stratēģiju un praktiskajiem
soļiem no ieceres (uzdevuma) līdz
realizācijai un pēcpasākuma analīzei,
par pasākuma realizācijas komandas
veidošanas iespējas ar ierobežotiem
cilvēkresursiem un tika mācīti praktiski
vingrinājumi
pasākuma
jēgpilna
satura un efektīvas un efektīgas
formas dizainēšanai.
Meistarklases dalībnieki aktīvi
piedalījās
visās
aktivitātēs
–
spēlēja, tēloja, sacerēja un iejutās
dažādās lomās. Kristapa Rasima
profesionalitāte, šarms un vienkāršība
ļāva dalībniekiem atvērties un ļauties
dažādām izjūtām.
Projekta realizācija noslēgusies.
Pavisam
piecās
meistarklasēs
darbojās
125
kultūras
nozares
speciālisti, kolektīvu vadītāji un citi
intersenti.
Paldies meistarklašu vadītājiem par
sniegtajām zināšanām, dalībniekiem
par aktīvo darbošanos.

Ceriņu

ielā 4, kurā mūsu un tuvāko novadu
iedzīvotājiem

būs

iespēja

saņemt

kvalificētus limfodrenāžas, ultraskaņas
liposakcijas,

endomasāžas

un

magnetoterapijas pakalpojumus.

izmaksas

Labiekārtotā teritorija pie Balvu Valsts ģimnāzijas.

11628,10 EUR, projekta 2. posma
4.
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BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA IR ĪSTENOJUSI PROJEKTU „KULTŪRAS OBJEKTU
ATJAUNOŠANA BALVU NOVADA PAGASTOS”
2019.

novada Bērzkalnes un Bērzpils pagastu

gada jūnijā apstiprināja Balvu novada

estrādes, kas novada iedzīvotājiem un

pašvaldības

viesiem uzlabos vidi kultūras, atpūtas

atbalsta

dienests

projekta

iesniegumu

Nr.19-07-AL19-A019.2201-000002

un svētku pasākumu baudīšanai.

„Kultūras objektu atjaunošana Balvu

Īstenojot projekta aktivitātes, tika

novada pagastos”, kas tika iesniegts

noslēgti divi būvdarbu līgumi ar SIA

Eiropas

“Kalna nami” par abu pagastu estrāžu

lauku

Lauksaimniecības
attīstībai

(ELFLA)

fonda
Latvijas

Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam
„Darbības

apakšpasākuma

īstenošana

19.2.

saskaņā

ar

atjaunošanu.
Šā gada 17.augustā visi plānotie
būvdarbi tika pabeigti, un nu Balvu
novada

sabiedrības virzītas vietējās attīstības

pagastos

stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas

estrādes.

potenciāla

attīstības

iniciatīvas”

ietvaros.
Projekta mērķis - atjaunot Balvu
novada

Bērzkalnes

un

Bērzpils

pagastu estrādes, veicinot sabiedrības

Foto no Bērzkalnes pagasta pārvaldes arhīva.

Lauku

Bērzpils
ir

un

Bērzkalnes

atjaunotas

brīvdabas

Kopējās projekta izmaksas ir EUR
16561,12. EUR 14905,01 no tām ir
ELFLA finansējums. Pārējo summu –
EUR 1656,11 līdzfinansē Balvu novada
pašvaldība.

iesaistīšanos vietējā sociālā un cilvēku

Atjaunotā Bērzkalnes pagasta estrāde, kura septembra vidū tika papildināta ar skaistu dzīvžogu. To iestādīja gan pagasta darbinieki, gan pagasta bijušie vadītāji, gan
sabiedrisko darbu veicēji, kā arī iedzīvotāji, kuri paši vēlējās iestādīt košumkrūmu.
Šis darbs paliks nākotnei, tā atzīst Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte
Saleniece, sakot lielu paldies ikvienam, kas piedalījās un atbalstīja.

Andris Vrubļevskis,

kapitāla stiprināšanas un kultūras

projektu vadītājs

kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas
izmantošanas un attīstības iniciatīvās.
Tā ietvaros ir atjaunotas Balvu

VĪKSNĀ JOPROJĀM SPĪD SAULE UN DARBI TURPINĀS!
Septembris jau rotā dabu un iekrāso ainavas,

Viens no tiem ir Miezāju kapsētas galvenās ieejas

darbinieku palīdzība visu procesa gaitu padarīja

norimst arī vasaras ritmam raksturīgā steiga. Ir

vārtu rekonstrukcija. Gadu gaitā ne mazums reižu

operatīvu un iespējamu. Darba rīki, pieredze un

iestājies rudens! Laiks, kad apsēsties un atskatīties uz

vērtie vārti, ceļā gar kapliču, ieveda cilvēkus pie

vieda cilvēka skatījums spēj paātrināt darbus, ko var

paveikto vasarā, laiks padomāt par nākotnes vīzijām

mīļajiem un tuvajiem, tie bija nolietojušies. Sirds

paveikt ne tikai ātri, bet arī kvalitatīvi.

un plāniem. Spītējot lietum un vējam, svelmei,

atplaukst šādos brīžos, kad ieliekot mazumiņu –

Kačupes un Derdziņu kapsētās tika veikts mazāks,

darām lielas lietas. Pateicoties Vīksnas pagasta

bet vienlīdz svarīgs uzlabojums. Arī mazās “mini”

iedzīvotāja ziedojumam, vārtu tapšanai tika iegūti

mājiņas laika zobs un daba nesaudzē. Vissvarīgākais

materiāli – dēļu un brusas sagataves. Tika pētīts un

jebkurai mājai ir jumts, tādēļ izvērtējot situāciju

mērīts, spriests un griezts. Un neilgā laika posmā

visām “mini” mājiņām kaut kas pielabots, vietām

vīrusiem un vispasaules apjukumam, Vīksnā daudz
neprāto par to, kas būs. Mēs esam te un tagad un
aizvien darbojamies.
Distancētiem soļiem sakopām un labiekārtojām
apkārtni. Pagasta pārvaldes darbinieki, apsekojot
8 mūsu pagasta mūža mājas, konstatēja, ka ir
nepieciešams veikt virkni uzlabojumu un pat kādu
vērienīgāku remontu.

pagasta pārvaldes darbinieka zelta rokas izveidoja
ko patiešām skaistu. Pēc iepriekšējo vārtu mēriem,
tapa jauni priedes koka vārti, kas apstrādāti. Baltais
koks vijīgi padevās meistarīgajiem roku vēzieniem
un instrumentu griezieniem. Tā zeltainā atspīdumā,
saules stariem rotaļājoties, jaunie vārti ir godam
uzstādīti. Rudens pusē vārti tika arī nokrāsoti. Turpat
arī visi mazie vārtiņi tika salaboti un atjaunoti.
Pie viena darba cilvēks jau nerimst, tā turpinot
cīņu ar laika apstākļiem Vīksnas brašie darboņi
uzsāka Miezāju kapsētas katoļu krusta atjaunošanas
darbus. Tika veikta vērienīga krusta rekonstrukcija.
Darbus

veica

pagasta

pārvaldes

darbinieki.

Kapusvētkos tas tika iesvētīts. Lai arī apjukums
un neziņa pārņem bieži, šajā kapsētā vasara nesa
virkni pārmaiņu, un svētīgs bija ik viens darbs. Arī
kapličas jumts piedzīvoja atjauninājumus, nedaudz,

Foto no Vīksnas pagasta pārvaldes arhīva.

bet regulāri uzpasējot, laika gaitā, lieli remontdarbi

Egļukalna kapu krusta nojume.

nebija nepieciešami, pietika ar mazumiņu.
Vērienīgs

darbs

tika

paveiks

arī

Egļukalna

kapsētā. Tur par ziedotāju savāktiem līdzekļiem

nomainīts jumta pārklājums–ruberoīds un pielaboti
vai nomainīti dēļi. Pagasta pārvaldes sarūpētais
materiāls tika likts lietā. Atjaunošanas darbi pārvērta
arī Derdziņu kapsētas zvana torni, nelieli labojumi
palīdzēja novērst laika zoba atstātās pēdas. Tornim
tika nedaudz saīsināti koka balsti, noņemot bojātās
daļas, pamatā izvietoti betona stabiņi no vecā torņa.
Torņa koka daļas notīrītas un pārklātas ar koka
aizsarglīdzekli.
Uzklausot cilvēku bažas un ierosinājumu, ar Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes atļauju, ir ieplānots
nozāģēt vienu bīstamu ozolu Kupravas kapsētā,
kas atrodas ārpus žoga. Reizēm ir laiks arī kokiem
atpūsties pavisam.
Ir patiess prieks, ka citu piemiņai veltītais darbs
iet no rokas. Novērtēsim viens otru laikā, kad
zaudējam daudz, bet saņemam tik, cik ir. Kopā un
katrs atsevišķi veicam lielākus un mazākus darbus,
tādējādi veidojot veselu virkni patīkamu veikumu.
Vīksnā turpina spīdēt saule un līt lietus, pūš vējš un

tika rekonstruēta kapu krusta nojume un atjaunots

rotājās koki, bet pamazām rudenim līdzi arī mēs

krusts. Pateicoties uzņēmīgiem piederīgajiem, tika

mainām darbus un domājam jau par nākošajiem,

uzrunāti meistari, kas nojumi atjaunoja, piešķirot

kas veicami. Gribam novēlēt raženu rudeni. Uzkrājiet

tai jaunu un inovatīvu konstrukciju. Krusts tika

spēkus pēdējiem lielajiem vasaras sezonas darbiem,

apstrādāts

pagasta

un patīkamu atpūtu pīlādžu un karstas tējas smaržas

pārvaldes darbiniekam, ir arī jauns mazais koka

pārņemtā stūrīti, kur tāpat kā mums atskatīties uz

krustiņš. Tika izmantoti gan jauni materiāli, gan,

paveikto un plānot jau nākošos darbus. Lai visam

prasmīgi

pietiek spēka un veselība turas!

un

pārkrāsots,

apstrādājot,

pateicoties

integrēti

arī

iepriekšējie.

No mazumiņa veidojas lielas lietas, katrs ieguldot
nedaudz, spēj darīt daudz. Aktīva pagasta pārvaldes
5.

Vīksnas pagasta pārvalde
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IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 3846 005
0272, 0,08 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 28,00 (divdesmit
astoņi euro, 0 centu). Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.11.50.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Balvu pagastā, Balvu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 3846 005
0429, 0,08 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 28,00 (divdesmit
astoņi euro, 0 centu). Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.11.40.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Bērzpils pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra apzīmējumu
3850 004 0172, 6,7 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 421,00 (četri
simti divdesmit viens euro, 0 centu).
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.11.30.

(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.11.00.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Tilžas pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra apzīmējumu
3886 005 0139, 0,85 ha platībā.
Nomas tiesību sākumcena – EUR
65,00 (sešdesmit pieci euro, 0 centu).
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.10.40.

Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Lazdulejas pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 3866
002 0118, 4,664 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 304,00 (trīs
simti četri euro, 0 centu). Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.11.10.

Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Tilžas pagastā, Balvu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 3886 005
0159, 3,4 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 214,00 (divi
simti četrpadsmit euro, 0 centu).
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.10.30.

Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Tilžas pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 3886
004 0104, 1,5 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 90,00 (deviņdesmit
euro, 0 centu). Iznomāšanas termiņš –
6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00

Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
6.

vienību Tilžas pagastā, Balvu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 3886 006
0228, 2,7 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 169,00 (viens
simts sešdesmit deviņi euro, 0 centu).
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.10.20.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Vīksnas pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 3894
001 0066, 1,2 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 90,00 (deviņdesmit
euro, 0 centu). Iznomāšanas termiņš –
6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.10.10.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Briežuciema pagastā,
Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu
3852 005 0075, 4,3 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 283,00 (divi
simti astoņdesmit trīs euro, 0 centu).
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.11.20.
Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Tilžas pagastā, Balvu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 3886 005
0136, 1,0157 ha platībā. Nomas tiesību
sākumcena – EUR 70,00 (septiņdesmit
euro, 0 centu). Iznomāšanas termiņš –
6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00

(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.10.50.

1.7.
1.7.
1.8.
1.9.
1.8.

Balvu
novada
pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību Vīksnas pagastā, Balvu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 3894
004 0238, 0,5173 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 47,00
(četrdesmit septiņi euro, 0 centu).
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2020.gada
6.oktobra līdz 2020.gada 12.oktobra
plkst.16.00.
Reģistrācijas maksa EUR 5.00
(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu
novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,
Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,
AS „Citadele banka” norēķinu kontā
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
13.oktobrī plkst.10.00.

1.10.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.11.
1.13.
1.12.
1.14.
1.13.
1.15.
1.14.
1.16.
1.15.
1.17.
1.16.
1.18.
1.17.
1.19.
1.18.
1.19.

“2.81. Administratīvā pārkāpuma procesu par 6.5. punktā minēto pārkāpumu
“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 29.septembris
līdz administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšanai veic Balvu novada
Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Balvu novada
1
pašvaldības
Administratīvā
komisija.”
“2.8
. Administratīvā
pārkāpuma
procesu par 6.5. punktā minēto pārkāpumu
aizstāt
3.1.punktā teikumu
“Par šīslietas
kārtības
pārkāpšanuveic
persona
tieknovada
sodīta
līdz administratīvo
pārkāpumu
izskatīšanai
Balvu
atbilstoši
Latvijas
Republikas
likumdošanai”
ar lietu
teikumu
“ParBalvu
šīs kārtības
Pašvaldības
policija.
Administratīvā
pārkāpuma
izskata
novada
pārkāpšanu
brīdinājumu
vai naudas sodu līdz 10 naudas soda
pašvaldības piemēro
Administratīvā
komisija.”
vienībām”;
aizstāt
3.1.punktā teikumu “Par šīs kārtības pārkāpšanu persona tiek sodīta
izteikt 3.3.punktu
redakcijā:likumdošanai” ar teikumu “Par šīs kārtības
atbilstoši
Latvijasšādā
Republikas
“3.3. Par nodarbošanos
ar ubagošanu
vai naudas
naudas sodu
pārkāpšanu
piemēro brīdinājumu
vai piemēro
naudas brīdinājumu
sodu līdz 10
soda
līdz 4 naudas soda vienībām.”;
vienībām”;
aizstāt 3.3.punktu
3.5.punktā šādā
vārdus
un skaitļus “uzliek naudas sodu no 5.00 euro līdz
izteikt
redakcijā:
20.00
ar vārdiem unarskaitļiem
“piemēro
sodu novai
2 līdz
4 naudas
“3.3. euro”
Par nodarbošanos
ubagošanu
piemēronaudas
brīdinājumu
naudas
sodu
soda
vienībām”;
līdz 4 naudas soda vienībām.”;
izteikt 3.6.punktu
redakcijā:
aizstāt
3.5.punktā šādā
vārdus
un skaitļus “uzliek naudas sodu no 5.00 euro līdz
“3.6. Par
dzīvnieku
veļassodu
mazgāšanu
20.00
euro”mazgāšanos,
ar vārdiem un
skaitļiempeldināšanu,
“piemēro naudas
no 2 līdz publiskās
4 naudas
ūdenstilpnēs
un par peldēšanos publiskā lietošanā esošās ūdenstilpnēs vietā,
soda
vienībām”;
kur tas3.6.punktu
aizliegts aršādā
attiecīgu
norādi, piemēro naudas sodu no 2 līdz 10 naudas
izteikt
redakcijā:
soda vienībām.”;
“3.6.
Par mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskās
svītrot 4.1. – 4.2.punktu.”;
ūdenstilpnēs
un par peldēšanos publiskā lietošanā esošās ūdenstilpnēs vietā,
aizstāt
unnorādi,
skaitļuspiemēro
“uzlieknaudas
naudassodu
sodunono2 līdz
5.0010
euro
līdz
kur
tas 6.1.punktā
aizliegts ar vārdus
attiecīgu
naudas
15.00vienībām.”;
euro” ar vārdiem un skaitļiem “piemēro naudas sodu no 2 līdz 3 naudas
soda
soda vienībām”;
svītrot
4.1. – 4.2.punktu.”;
aizstāt 6.2.punktā
euro līdz
līdz
aizstāt
6.1.punktā vārdus
vārdus un
un skaitļus
skaitļus “uzliek
“uzliek naudas
naudas sodu
soduno
no10.00
5.00 euro
70.00
euro”
ar
vārdiem
un
skaitļiem
“piemēro
naudas
sodu
no
2
līdz
24
naudas
15.00 euro” ar vārdiem un skaitļiem “piemēro naudas sodu no 2 līdz 3 naudas
soda vienībām”;
vienībām”;
soda
aizstāt
“uzliek
naudas
sodusodu
vainīgajai
personai
līdz
aizstāt 6.3.punktā
6.2.punktā vārdus
vārdusun
unskaitli
skaitļus
“uzliek
naudas
no 10.00
euro līdz
70.00 euro”
euro” ar
arvārdiem
vārdiemununskaitļiem
skaitli “piemēro
70.00
“piemēronaudas
naudas sodu
sodu vainīgajai
no 2 līdz 24personai
naudas
līdz 24
naudas soda vienībām”;
soda
vienībām”;
svītrot 6.3.punktā
6.4.punktu;vārdus un skaitli “uzliek naudas sodu vainīgajai personai līdz
aizstāt
aizstāt euro”
6.5.punktā
vārdusun
unskaitli
skaitļus
“uzliek naudas
naudas sodu
sodu vainīgajai
no 10.00 euro
līdz
70.00
ar vārdiem
“piemēro
personai
100.00
euro” ar
vārdiem
un skaitļiem “piemēro naudas sodu no 2 līdz 20
līdz
24 naudas
soda
vienībām”;
naudas6.4.punktu;
soda vienībām”;
svītrot
svītrot 6.6.punktu;
aizstāt
6.5.punktā vārdus un skaitļus “uzliek naudas sodu no 10.00 euro līdz
aizstāt 6.7.punktā
vārdus un
“uzliek
naudas
sodu sodu
no 10.00
100.00
euro” ar vārdiem
unskaitļus
skaitļiem
“piemēro
naudas
no 2euro
līdzlīdz
20
50.00
euro”
ar
vārdiem
un
skaitļiem
“piemēro
naudas
sodu
no
2
līdz
10
naudas
naudas soda vienībām”;
soda vienībām”;
svītrot
6.6.punktu;
aizstāt 6.7.punktā
6.8.punktā vārdus
vārdus un
un skaitļus
skaitli “uzliek
50.00 euro
euro”līdz
ar
aizstāt
“uzlieknaudas
naudassodu
sodulīdz
no 10.00
vārdiem
un skaitli
“piemēro
naudas sodu
līdz 10
naudas
soda
50.00
euro”
ar vārdiem
un skaitļiem
“piemēro
naudas
sodu
no vienībām”.
2 līdz 10 naudas
soda vienībām”;
aizstāt 6.8.punktā vārdus un skaitli “uzliek naudas sodu līdz 50.00 euro” ar
vārdiem un skaitli “piemēro naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām”.
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A.Pušpurs

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

Balvos
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 25.jūnija
lēmumam (sēdes prot. Nr.10, 23.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada Domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.13/2020
„Grozījumi Balvu novada Domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība””
projektu

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

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2020.gada 25.jūnija
lēmumu (sēdes prot. Nr.10,23.§)

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

PRECIZĒTI
ar Balvu novada Domes
2020.gada 24.septembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.14, 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020.gada 25.jūnijā

Balvos

2. Īss projekta satura
izklāsts

Nr.13/2020

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2009.GADA
29.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.11
„NOTEIKUMI, PAR KURU PĀRKĀPŠANU PAREDZĒTA
ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA”

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

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6.punktu

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11
„Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība” (turpmāk –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. svītrot 1.2.punktu;
1.2. svītrot 1.4. un 1.5. punktu;
1.3. svītrot 1.7.punktu;
1.4. svītrot 2.2. – 2.7.punktu;
1.5. izteikt 2.8.punktu šādā redakcijā:
“2.8. Administratīvā pārkāpuma procesu par 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 6.1., 6.2.,
6.3., 6.7. un 6.8. punktā minēto pārkāpumu veic Balvu novada Pašvaldības
policija.”
1.6. papildināt noteikumus ar 2.81.punktu šādā redakcijā:

Norādāmā informācija
2020.gada 1.jūlijā stājies spēkā Administratīvās atbildības likums, kas
paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo
sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā ar Administratīvās atbildības
likuma 2.pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo
atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir
jāveic saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās
atbildības likumā ietvertajām normām. Ņemot vērā minēto, nepieciešams
izdarīt grozījumus 2009.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.11
“Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība”
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt saistošo noteikumu atbilstību
Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas par
kompetentajām amatpersonām, kas veic administratīvā pārkāpuma
procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī izsakot
piemērojamo sodu naudas soda vienībās (atbilstoši Administratīvās
atbildības likumam viena naudas soda vienība ir 5 euro).
Ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav.

Domes priekšsēdētājs
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“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 29.septembris

“VAKARA PASTAIGA CITĀ GAISMĀ” LĀČA DĀRZĀ

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
1.oktobrī

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

plkst.18:00

Lekcija-

Krišjāņu

tautas

prezentācija “Gaišu domu lidojums”

Inetas

Balvu

“Iedvesmas stāsts”.

Sakrālās

Pozitīva

kultūras

domāšana,

uzmundrinājums.

centrā.

vārda

Vada

spēks,

psiholoģe

Krakopas

plkst.19:00

namā

skatāma

gleznu

izstāde

KUBULU PAGASTĀ
3.oktobrī

Skaidrīte Krakupe.
2.oktobrī

plkst.18:00

Māra

Vakara

Lāpāna grāmatas “Viegli pieskarties

pastaiga citā gaismā Balvu pilsētas

pasaulei vēlos ...” atvēršanas svētki

Lāča dārzā. Svinīgas uzrunas, grupas

Kubulu kultūras namā.

“Radio Trio” koncerts, Riharda Krilova

17.oktobrī

plkst.18:00

Stand-

ģitārspēles improvizācijas, gaismas

up komiķa Maksima Trivaškeviča

objekti, silta tēja.

soloprogramma “Latviešu komiķis”.

2.oktobrī no plkst.20:00 – 22:00
Vakara pastaigas laikā apmeklētājiem
būs atvērts Balvu Novada muzejs.
Ieeja bez maksas.
5.oktobrī

plkst.16:00

Marutas

Castrovas un viņas draugu izstādes
“apturēt mirkli…” noslēgums Balvu
Centrālajā bibliotēkā, kopīga mākslas
terapijas stunda kopā ar mūzikas
terapeiti Ivetu Škrabu.
10.oktobrī no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
10.oktobrī no plkst.9:00 Dejas
meditācijas Balvu Sakrālās kultūras
centrā.
24.oktobrī

plkst.10:00

“UFO

Ieeja- 3,00 EUR. Biļetes pārdošanā
Kubulu

pagasta

kultūras

namā

stundu pirms pasākuma.
Kubulu kultūras namā skatāma
Intas Rukas foto izstāde “Zem tām
pašām debesīm” (daļa no kolekcijas).

LAZDULEJAS PAGASTĀ
23.oktobrī
vecākai

Lazdulejas

paaudzei

tiek

organizēts

izbraukums. Apskates objekti: pudeļu
dārzs,

Latvijas

darbnīca

pusdārgakmeņu

Litenē,

lauku

māja

“Pededzes”. Dalības maksa 5,00 EUR,
pieteikties un sīkāka informācija pa
tālruni 26107182.

VECTILŽAS PAGASTĀ

mazajos disku golfa laukumos Latvijā!

29.septembrī plkst.18:30 Eiropas

“UFO TŪRE” notiek no 2020. gada 15.
februāra līdz 14. novembrim dažādos
disku golfa laukumos Latvijā.
Balvu Novada muzejā skatāma
Latvijas laikmetīgās keramikas izstāde
no Daugavpils Marka Rotko mākslas
centra kolekcija “DOT/punkts”.
Balvu Centrālajā bibliotēkā līdz
5.oktobrim skatāmi Marutas Castrovas
un viņas draugu kopīgie mirkļi mākslā
“apturēt mirkli …”.
8.oktobra

Centrālajā
skatāma

bibliotēkā
“Agijas

no

Stakas

bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde”.
Balvu

Sakrālās

kultūras

centrā

skatāma Ingrīdas un Madaras Skuču
izstāde ,,Ļauj sirdij plaukt”.

plkst.19:00

Rudens

metieni.
Sporta nedēļas ietvaros soļošana.
Uz pasākumiem gaidīts ikviens
sportotgribētājs,

neatkarīgi

kājinieku bataljona (turpmāk tekstā – SzS MKBde 1.MKB) pasākumu plānu

vecuma un fiziskās sagatavotības.

2020.gadam, paredzēts organizēt SzS MKBde 1.MKB karavīru apmācību, lauku

Ikvienam būs pa spēkam!

kaujas iemaņas. Dienas tumšajā un gaišajā laikā.

15.oktobrī plkst.15:00 Radošā

Nodarbības ir plānotas no 2020.gada 12.oktobra līdz 18.oktobrim.

darbnīca-Aproču aušana, pērļošana

Nodarbību laikā karavīri pārvietosies ar transportu un kājām pa Balvu novada

Vectilžas sporta un atpūtas centrā.

teritoriju un koplietošanas ceļiem.

VĪKSNAS PAGASTĀ
5.oktobrī

plkst.19:30

izaicinājums
emocijas,

Vīksnā.

deja

un

Tiks ievērotas uguns drošības noteikumu un dabas aizsardzības noteikumu
prasības. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts,

Deju

tiks izmantota salūtmunīcija.

Pozitīvas

kopā

būšana

TIKS IZSLUDINĀTS KONKURSS „BALVU NOVADA
GADA BALVA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”

kam

atsaukušies ar Vīksnas Tautas nama
pašdarbības

kolektīvi.

Oktobra sākumā tiks izsludināts konkurss „Balvu novada gada balva

Tiekamies

Pasākums

Uzvelc baltu t-kreklu un džinsus, ņem

Briežuciemā

līdzi ģimeni, draugus, domubiedrus

uzņēmējdarbībā”, kurā vairākās nominācijās varēs pieteikt uzņēmējus - „Gada
lauksaimnieks”, „Novada tēla popularizētājs”, „Gada jaunais uzņēmējs”, „Gada
pakalpojumu sniedzējs”, „Gada tirgotājs”, „Gada sadarbības partneris”, „Gada
mājražotājs/amatnieks”, „Gada ģimenes uzņēmums”, „Gada darba devējs”.
Lūgums sekot līdzi informācijai Balvu novada pašvaldības mājas lapā

un kuplini šo globālo akciju!

19.oktobrim

Vīksnas tautas namā skatāma Balvu

pensionāriem un tiem, kuriem 50+

Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

pie Zitas Mežales.

“Dažādai pastelis”, skolotāja Olga Reče.

līdz

Saskaņā ar Sauszemes spēku mehanizētās kājinieku brigādes 1.mehanizētā

no

akciju un izaicinātu kādu kolektīvu.

jeb laipni aicināti mūsu kolhozā!”
Pieteikties

MĀCĪBU LAIKĀ NO 12.OKTOBRA LĪDZ 18.OKTOBRIM
BALVU NOVADA TERITORIJĀ BŪS MANĀMI KARAVĪRI

30.septembrī plkst.18:30 Eiropas

Tautas namā, lai kopīgi iemūžinātu

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
“Atkalredzēšanās

Sporta nedēļas ietvaros futbola soda

#JerusalemaDanceChallenge,

ražas balle Rubeņu saieta namā.

23.oktobrī

Šis raksts ir tapis ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.
-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tā saturu ir atbildīga tikai Balvu novada
pašvaldība, un tas ne vienmēr atspoguļo Programmas, Programmas iesaistīto
valstu Latvijas un Krievijas viedokli, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

– to simbolizē deju izaicinājums

BĒRZKALNES PAGASTĀ
9.oktobrī

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.

pagasta

TŪRE” Balvos. Disku golfa svētki

Balvu

2. oktobrī no plkst. 19:00 līdz 22:00 ikviens aicināts doties neparastā vakara
pastaigā citā gaismā Lāča dārzā Balvos.
Pasākums plānots kā svinīga Lāča dārza atklāšana pēc labiekārtošanas
darbiem, kas tika veikti Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta “Veco parku
jaunā dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas Krievijas pierobežā” ietvaros. Projekta īpaša pievienotā vērtība ir Balvos esošā
kādreizējā muižas augļu dārza- tagad „Lāča dārza ”- un Pleskavā esošā Karitovas
muižas parka, kas arī piedzīvo atjaunošanu projekta ietvaros, kopīgā vēsture.
Dodoties šajā pastaigā vērts zināt, ka 19.gadsimtā daudzu gadu desmitu
garumā gan Koritovā, gan Balvos saimniekoja Gorožansku dzimta. Šaja laikā
veidotie parki sākotneji kalpoja muižas īpašnieku un viņu viesu vajadzībām un
priekam. 19.gadsimta vidū Koritovas parks svētdienās tika atvērts pilsētnieku
apmeklējumam – tā kļūstot par pirmo publiski pieejamo parku Pleskavas
piepilsētā.
Rudenīgajā laikā pastaigu īpašu darīs dažādi gaismas un dzīvās uguns
objekti, silta tēja, Riharda Krilova ģitārspēles improvizācijas un grupas “Radio
trio” koncerts.
Dodoties pastaigā pa Lāča dārzu, pasākuma laikā būs iespēja apmeklēt arī
Balvu Novada muzeju, kur skatāma Latvijas laikmetīgās keramikas izstāde no
Daugavpils Marka Rotko centra mākslas kolekcijas. Muzeja apmeklējums bez
maksas.
Uzsāksim savu pastaigu parkā un vēsturē 2. oktobrī- Balvos, „Lāča dāzā”,
lai to turpinātu pavasarī Koritovas muižas parka atklāšanas svētkos Pleskavā.

www.balvi.lv, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra mājas lapā http://zlbc.lv/!
Konkursa „Gada balva uzņēmējdarbībā” mērķis ir apzināt un godināt Balvu
novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot
uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu novada uzņēmēju
atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Balvu

Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti ievērot 2 metru distanci un vispārējos
epidemioloģiskos norādījumus. Pasākumos tiks fotografēts un filmēts.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622
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SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

novadā, un stiprināt lokālpatriotismu.
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