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

SVĒTKOS BALVOS DZIRKSTĪJA PRIEKS UN VALDĪJA POZITĪVAS EMOCIJAS
18.jūlijā Balvos tik tiešām virmoja
prieks, jo svētku programmā "Par
prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem
par prieku" katrs varēja atrast,
piedzīvot un izdzīvot kaut ko tādu,
kas lika priecāties un gūt pozitīvas
emocijas.
Rīta
stundā
dažādie
lauku
labumi un mājražotāju gardumi,
sezonas augļi un dārzeņi, stādi
un amatniecības izstrādājumi no
zemniekiem, mājražotājiem un amatu
meistariem iepriecināja Lauku labumu
tirdziņa apmeklētājus, bet svētku
atklāšanā, kā minēja gan Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs, gan Balvu Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu baznīcas
prāvests Mārtiņš Klušs, īpašā vietā,
Antona Rimoviča skvērā, tautas pūtēju
orķestris „Balvi” ar garīgo un laicīgo
skaņdarbu skanējumu aizkustināja
ikviena klātesošā sirdi. M.Klušs
uzsvēra, ka arī mūsdienās mēs
esam pilsētas veidotāji un mākslas
mantojuma veicinātāji, bet ciemiņi
no Lietuvas savu vēlējumu izteica
dziesmas vārdiem: “Gadu simteņiem
lai braši Latvju tauta zeļ un zied!”
Pusdienlaikā
katrs
varēja
atgriezties un atcerēties savu Bērnības
karaļvalsti, kurā valda karalis Prieks
un kur mēs visi kādreiz esam bijuši tās
laimīgie pavalstnieki. “Bērnu prieki,
čalas un smiekli, tas ir tas, ko mēs
ikdienā vēlamies sagaidīt. Tie mums
pietrūkt, kad esam skumīgi, un tie
mūs iepriecina, kad varam priecāties
par saviem paveiktajiem darbiem”,
uzrunājot svētku dalībniekus, teica

A.Pušpurs. Ar smaidu sejās bērni kopā
ar saviem krustvecākiem piedzīvoja
Bērnības
svētku
brīnumu
un
pārsteigumus kopā ar iluzionistu, bet
pēc tam koncertā svētkus svinēja kopā
ar bērnu vokālo grupu “Dzeguzīte”.
Visskaļāko un ovācijām bagātāko
svētku
priekšnesumu
sniedza
Harley-Davidson Stunt Show 2020
- Freestyle moto šovs, kurā Lietuvas
stanteri Virginijus Zukauskas un
Irmantas Jasevičus demonstrēja elpu

Lai arī šovasar ceļošana ir mazliet
ierobežota, tomēr ikviens šajos svētkos
varēja pabūt Parīzē un aizmirsties
uzburtajā
Parīzes-Monmantras
atmosfērā ik stundu desmit minūtes
uzdejojot valsi Jura Ķirsona muzikālajā
pavadījumā, kā arī klausoties Edītes
Piafas un citu mūziku, apstājoties,
apsēžoties pie galdiņa, pakavējoties
atmiņās, ļaujoties, baudot un vairojot
svētku sajūtu.

“Šodien esam īpašā vietā, ir īpašs laiks un
īpaši cilvēki. Īpaša vieta, jo atrodamies
mūsu Balvu miesta dibinātāja Antona
Rimoviča skvērā. Īpašs laiks, jo jau no
marta īpaši attiecamies viens pret otru,
pret saviem darbiem un pienākumiem.
Īpaši cilvēki, jo mēs, Balvu novads, esam
no vīrusa sevi pasargājuši, turpinājuši
strādāt savus darbus un, protams,
mākam arī atpūsties,” sveicot svētkos,
teica A.Pušpurs.

Svētkus īpašā vietā, Antona Rimoviča skvērā, atklāja tautas pūtēju orķestris “Balvi” Egona Salmaņa vadībā.
aizraujošus trikus ar motocikliem.
Brīvdabas izrādē teātra mīļus
A.Brigaderes luga “Lielais loms”
aizsauca laikos, kad debesis bija
zilākas un zāle zaļāka. Bet ļaudis
tādi paši kā šodien – mīlestības
alkstoši un meklējoši. Metot laipu uz
iecerētās sirdi, tika likti lietā visādi
stiķi - “improvizācija”, “interpretācija”,
“traktēšana” un “fraktēšana”...
Un
kaut arī šo jēdzienu skaidrojumu
bieži neizprata arī paši izrādes varoņi,
tas netraucēja nonākt pie laimīgām
beigām!
Svētku laikā rīta pusē ar izzinošām
lekcijām, rosinošām sarunām un
pieredzes stāstiem aicināja pasākumā
“Atgriezies Balvos!”, laukumā pie Balvu

Kultūras uz atpūtas centra bija skatāma
zemessardzes militārā ekipējuma
un transporta izstāde, bet sportot
un aktīvi atpūsties gribētāji varēja
izmēģināt savus spēkus Balvu novada
čempionātā pludmales volejbolā vai
starpnovadu 3x3 basketbola turnīra
posmā, kā arī baudīt ūdens priekus uz
Balvu ezera.
Svētku noslēgumā varēja uzdejot
arī
enerģiskajā
grupas
“Credo”
koncertā, bet vakarā baudīt brīvdabas
kino seansu, noskatoties Latvijas
simtgades krāšņāko filmu - romantisku
pārpratumu komēdiju, otru skatītāko
filmu 2018. gadā - "HOMO NOVUS".
Lai svētkos iegūtās pozitīvās
emocijas turpina priecēt visu vasaru!

Bērnības svētku šūpolēs tika izšūpoti 36 bērni.
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DOMES SĒDE

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Šī

gada

23.jūlijā

notika

Balvu

pašvaldībai

Petrova, Egons Salmanis, Inta Kaļva,

vienībām Vectilžas, Vīksnas, Krišjāņu

Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,

un Briežuciema pagastos.

novada
zemes

Par zemes nomu
Domes sēdē lēma pagarināt zemes

Aija Mežale. Tika izskatīti kopumā 55

nomas līgumu ar privātpersonu par

darba kārtības jautājumi.

Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes

vienības

daļas

Vīksnas

pagastā, 3,2 ha platībā, iznomāšanu

apstiprināja

zemes

lauksaimniecības vajadzībām, nomas

nekustamajam

līgumu pagarinot uz 6 gadiem un

īpašumam Tehnikas ielā 5, Balvos, un

nosakot zemes nomas maksu EUR

nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”,

216,50

Tilžas pagastā.

pagarināt arī zemes nomas līgumu

ierīcības

Jūlija vidū ikviens varēja baudīt svētkus Balvos “Par prieku sev, par prieku tev
saskarties pavasarī, šī bija atkal iespēja satikties, svinēt, priecāties un gūt pozitīvas

Balvu

piekritīgajām

Puks, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs,

Deputāti

un ļautiņiem par prieku”. Pēc daudzējādiem ierobežojumiem, ar kuriem nācās

nolēma

precizēt

apstiprināšanu

PRIECĀJAMIES SVĒTKOS, BET NOPIETNI
STRĀDĀJAM IKDIENĀ

platību

sēdē

12 deputāti – Aigars Pušpurs, Anita

Par zemes ierīcības projektu

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

domes

novada domes sēde. Tajā piedalījās

Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Sandis

Aigars Pušpurs

Deputāti

projektus

bez

PVN

gadā,

un

lēma

Par nekustamo īpašumu

ar privātpersonu par rezerves zemes

Domes sēdē lēma par nekustamā

fonda zemes vienības Balvu pagastā,

īpašuma Bērzkalnes pagastā sadali

0,0775 ha platībā, iznomāšanu ēku

un

par

uzturēšanai, nomas līgumu slēdzot uz

arī ikvienam novada iedzīvotājam un iestādēm, kuri, gaidot svētkus, bija saposuši

Balvu novada pašvaldībai piekritīgās

6 gadiem un nosakot zemes nomas

savus īpašumus. Jo svētki jau nav viena diena, svētku sajūtu mēs katrs radām

zemes vienības Lazdulejas pagastā

maksu EUR 28,00 bez PVN gadā.

paši, sākot jau ar gatavošanos tiem. Un prieks par sakoptu vidi apkārt ir visiem!

sadali un zemes lietošanas mērķu

Deputāti lēma slēgt zemes nomas

emocijas. Paldies pasākuma organizatoriem, dalībniekiem un apmeklētājiem, kā

nosaukuma

piešķiršanu,

Arī Balvu pilsētu nedaudz uzposām svētkiem, centrālās ielas malas tagad rotā

noteikšanu un par Balvu novada

līgumu ar privātpersonu par Balvu

karodziņi. Vairāki ir jautājuši, ko nozīmē simbols karoga apakšējā malā? Tas ir

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības

novada pašvaldībai piederošās zemes

Balvu novada logo, kur ir apvienoti četri simboli – strūklaka „Ūdensroze”, burta

Briežuciema pagastā sadali, zemes

vienības

daļas

„B” veidols, sakta un atrašanās vietas simbols. Viss ietverts burta “B” veidolā, kas

lietošanas

Balvos,

iznomāšanu

ir stilizēts Balvu novada un Balvu pilsētas nosaukuma pirmais burts, kas pagriezts

nodošanu atsavināšanai.

100 leņķī, lai labāk būtu uztverams kā vietas simbols un ar kādu apzīmē kartē

mērķu

Deputāti

atrašanās vietu mūsdienu tehnoloģiskajos risinājumos. Burta “B” augšējā daļā ir
daļā ir piestiprināta Ziemeļlatgales tautas tērpa sakta, kurā atveidoti 10 pagasti
un Balvu pilsēta.
Situācija ar vīrusa izplatību pasaulē un Latvijā ir ietekmējusi arī dažādu lielu

domes

zemes nomas maksu EUR 28 bez PVN

vienības Vīksnas pagastā vērtību un

gadā, un lēma slēgt zemes nomas

uzdeva Balvu novada pašvaldības

līgumu ar privātpersonu par Balvu

Centralizētās

novada pašvaldībai piekritīgās zemes

fonda

grāmatvedības
grāmatvedei

veikt

vienības daļas Lazdulejas pagastā 0,07

darbības

zemes

ha platībā iznomāšanu personiskās

nepieciešamās

kuriem nopietni gatavojās vairāki Balvu novada kolektīvi, kuru dalībai šajos

vienības atzīšanai bilancē.

svētkos pašvaldība savā budžetā bija paredzējusi līdzekļus. Nenotika arī plānotie
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētie pasākumi skolēniem. Līdz ar
to šo plānoto naudas summu domes sēdē nolēmām novirzīt izglītības iestādēm
informācijas tehnoloģiju (IT) iegādei – Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai
vidusskolai, Tilžas vidusskolai, Bērzpils vidusskolai un Stacijas pamatskolai.
Pateicoties projekta iespējām, Balvu Valsts ģimnāzijai un Balvu pamatskolai (no
1.augusta Balvu sākumskolai) jau ir iegādātas modernas IT tehnoloģijas.

palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot

Domes sēdē lēma nodot nomai

nomas līgumu uz 6 gadiem, nosakot

deviņas Balvu novada pašvaldībai

zemes nomas maksu gadā 0,5 % no

piekritīgās zemes vienības Vīksnas

zemesgabala kadastrālās vērtības.

pagastā un izsolīt nomas tiesības

Visi

uz šīm Balvu novada pašvaldībai

maksai

piekritīgajām zemes vienībām. Sīkāk ar

likumos noteiktos nodokļus.

katru izsoli var iepazīties šī izdevuma

Plānotā naudas summa tiks novirzīta arī speciālās klases izveidošanai

8.-9.lpp.

bērniem ar īpašām vajadzībām Vidzemes ielā 2b, Balvos, kur paralēli projektā

nomnieki

papildus

iznomātājam

lēmumu atļaut uzstādīt norādījuma

izsolē ar augšupejošu soli nedzīvojamo

ceļazīmi

centru un rehabilitācijas centru, lai visi nepieciešamie pakalpojumi būtu

telpu Nr. 14 „Krišjāņu pamatskola”,

norādījuma

vienuviet. Pieaugušās personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems jaunus

Krišjāņos, 11,1 m2 platībā. Sīkāk ar

“Stāvvietas

pakalpojumus – arī viņiem tiks atvērts savs Dienas centrs, specializētas darbnīcas

izsoli var iepazīties šī izdevuma 7.lpp

Dzirnavu ielā, Balvos.

Par

daudzas mūsu novada ģimenes.

LR

Par satiksmes organizāciju

Balvu novadā” pašvaldība plāno atvērt bērniem ar īpašām vajadzībām Dienas

un Grupu dzīvokļi jaunās, aprīkotās telpās. Šos pakalpojumus jau sen gaida

nomas

maksā

Domes sēdē deputāti atbalstīja

Deputāti lēma iznomāt mutiskā

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai

ēkas-garāžas

uzturēšanai 158,6 m2 platībā, nomas
līgumu slēdzot uz 10 gadiem, nosakot

galvenajai

pasākumu norisi. Tika pārcelti XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki,

16A,

atzina

zemes

sēdē

un

ielā

zemes

rezerves

saskatāms strūklakas “Ūdensroze” stilizēts atveidojums, bet burta “B” apakšējā

noteikšanu

Stacijas

kustamās

mantas

atsavināšanu

Par

Nr.

537

“Stāvvieta”

ceļazīmi
beigas”
saistošo

Nr.

pie

un
538

stāvvietas
noteikumu

precizēšanu

Ārkārtas situācija ir ietekmējusi vairāku projektu realizācijas un noslēguma

Domes sēdē lēma atsavināt atklātā

Deputāti, iepazīstoties ar Vides

termiņus par vienu līdz diviem mēnešiem, jo kavējas materiālu piegādes. Bet viss

izsolē kustamo mantu - cirsmas Tilžas,

aizsardzības un reģionālās attīstības

Kubulu, Balvu, Lazdulejas pagastos.

ministrijas

Sīkāk ar katru izsoli var iepazīties šī

precizējumiem, lēma izdarīt Balvu

izdevuma 8.lpp.

novada domes 2020.gada 25.jūnija

notiek, plānotās objektu atklāšanas būs, tikai mazliet vēlāk!

(VARAM)

atsūtītajiem

Satiksmes organizācijas shēma stāvvietā Dzirnavu ielā, Balvos.
2.
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saistošo
„Par

noteikumu

14/2020

Visi

tirdzniecību publiskās vietās Balvu

vienības daļas Vectilžas pagastā 1,0

likumos noteiktos nodokļus.

novadā” projektā precizējumus, kā

ha

arī pieņēma šo saistošo noteikumu

rezultātus, nosakot par uzvarētāju

nedzīvojamās telpas – ēkas Pārupes

Domes sēdē lēma piešķirt līdz EUR

projektu.

privātpersonu, ar kuru tiks slēgts

ielā 4, Tilžā, nomas tiesību izsoles

Balvu

rezultātus, nosakot par uzvarētāju

43 500 Balvu ezera krasta sakārtošanai

nomas līgums uz 6 gadiem, nosakot

novada pašvaldības mājas lapā www.

zemes nomas maksu EUR 82,00 bez

juridisku personu, ar kuru tiks slēgts

balvi.lv/pasvaldiba/normativie-akti-

PVN gadā.

nomas līgums uz 10 gadiem, nosakot

Ar

noteikumiem

šiem
var

saistošajiem

iepazīties

platībā

nomas

tiesību

papildus

iznomātājam

maksā

Deputāti

izsoles

nomas

2020.gada

maksai

nodevu

nomnieki

pašvaldības

Domes sēdē apstiprināja Balvu

pašvaldības

vietās

novada

novada pašvaldībai piekritīgās zemes

par

publiskās

0,33/ m2 bez PVN mēnesī par 1m2.

PVN gadā.

par

un

tirdzniecību

Nr.

LR

un-attistibas-planosanas-dokumenti/

Deputāti apstiprināja Balvu novada

saistosie-noteikumi, kā arī šī izdevuma

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības

maksu EUR 200,00 bez PVN mēnesī.

10.-11.lpp.

daļas Bērzkalnes pagastā 0,6 ha platībā

Nomnieks papildus nomas maksai

nomas

iznomātājam

Par

saistošo

noteikumu

pieņemšanu

tiesību

izsoles

rezultātus,

telpas - ēkas nomas

maksā

LR

likumos

nosakot par uzvarētāju privātpersonu,

noteiktos nodokļus un komunālos

Domes sēdē pieņēma saistošo

ar kuru tiks slēgts nomas līgums uz 6

maksājumus (elektrība, aukstais un

noteikumu “Grozījumi Balvu novada

gadiem, nosakot zemes nomas maksu

karstais ūdens, apkure, kanalizācija),

domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos

EUR 60,00 bez PVN gadā.

t.sk. nekustamā īpašuma nodokli par

noteikumos

Nr.1

„Balvu

novada

pašvaldības nolikums” projektu. Ar

zemes

saistošo

Bērzkalnes pagastā 8,1494 ha platībā,

noteikumu

grozījumiem

zemi proporcionāli ēkas platībai 3005

Domes sēdē apstiprināja rezerves
fonda

zemes

m2.

vienības

Par

izsoles

rezultātu

apstiprināšanu

tiek paredzēts palielināt Pastāvīgās

nomas

iepirkumu komisijas locekļu skaitu no

nosakot par uzvarētāju privātpersonu,

5 uz 6. Tāpat ar saistošo noteikumu

ar kuru tiks slēgts nomas līgums uz 6

nekustamā

grozījumiem tiek noteikts, ka Domes

gadiem, nosakot zemes nomas maksu

Lazdulejas pagasts, 10,43 ha platībā,

priekšsēdētājs ir tiesīgs atcelt domes

EUR 550,00 bez PVN gadā.

izsoles

tiesību

izsoles

rezultātus,

Domes

sēdē

apstiprināja

īpašuma

“Liepusala”,

rezultātus,

nosakot

par

rezerves

uzvarētāju juridisku personu, kura

kārtējā

zemes fonda zemes vienības Balvu

iegādājās minēto nekustamo īpašumu

domes sēde iekrīt brīvdienā vai svētku

pagastā 0,7003 ha platībā nomas

par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR

dienā, atbilstoši VARAM 2020.gada

tiesību izsoles rezultātus, nosakot

12 160.

22.aprīļa vēstulē “Par saistošajiem

par uzvarētāju privātpersonu, ar kuru

Par

noteikumiem" minētajam.

tiks slēgts nomas līgums uz 6 gadiem,

sēdi un izsludināt citu domes sēdes
laiku

tajos

Par

gadījumos,

ja

ikmēneša

pabalsta

piešķiršanu
Domes

Deputāti

apstiprināja

pamatojoties

uz

projekta

ilgtermiņa

Domes sēdē apstiprināja rezerves

klases

izveidošanai

Vidzemes ielā 2b, Balvos.

no Balvu novada pašvaldības 2020.
gada pamatbudžetā apstiprinātajiem
dabas resursu nodokļa līdzekļiem,
papildus novirzot no atlikuma uz gada
beigām EUR 9 127.
Par

aizņēmumu

projekta

realizācijai
Deputāti lēma ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu

2020.gadā

EUR

44

260 uz 5 gadiem no Valsts kases ar
noteikto gada procentu likmi projekta
“Vides

pārvaldības

pilnveidošana,

īstenojot kopējus pasākumus RU-LV
pārrobežu

reģionos”

(Zaļā

palete)

īstenošanai. Balvu novada pašvaldība
ir kā viens no sadarbības partneriem,
un

plāno

realizēt

rekonstrukciju,

7

hidrantu

piebrauktuves

pie

Balvu ezera iekārtošanu, kas uzlabos
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
darbu.

Projekta

ietvaros

notiks

praktiskās nodarbības un mācības
iedzīvotājiem
Par

Deputāti atbalstīja lēmumu ņemt

nosakot zemes nomas maksu EUR

speciālās

par

vidi,

ekoloģisko

atbildību u.tml.

īstenošanai

66,00 bez PVN gadā.
sēdē,

aizņēmumu

pamatbudžeta

līdzekļiem Tilžas vidusskolai EUR 22
817

apstiprināja

nedzīvojamās

apstiprinātajiem

aizņēmumu

2020.gadā

deputāta

pilnvaru

izbeigšanos pirms termiņa

EUR 111 981 uz 10 gadiem no Valsts

Deputāti atbalstīja lēmumu izbeigt

Republikas pilsētas domes un novada

zemes fonda zemes vienības daļas

kases ar noteikto gada procentu likmi

deputātes Evas Smirnovas pilnvaras

domes deputāta statusa likuma 151.

Balvu pagastā 1,35 ha platībā nomas

aizņēmumam Kohēzijas fonda projekta

pirms termiņa sakarā ar personisko

panta pirmās daļas 1.punktu, kas

tiesību izsoles rezultātus, nosakot

„Balvu

rakstveida

nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša

par uzvarētāju privātpersonu, ar kuru

attīstības III kārta” īstenošanai.

pabalstu divu minimālo mēnešalgu

tiks slēgts nomas līgums uz 6 gadiem,

apmērā

nosakot zemes nomas maksu EUR

(turpmāk

—

pabalsts)

ir

personai, kura pēc 1990.gada 4.maija

pilsētas

ūdenssaimniecības

Par

priekšfinansējumu

Domes

Domes

sēdē

lēma

nodrošināt

bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona

Deputāti apstiprināja Balvu novada

padomes, novada domes vai pagasta

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības

priekšfinansējumu divdesmit procentu

padomes,

priekšsēdētājs

Balvu pagastā 0,666 ha platībā nomas

apmērā biedrībai „Kalmārs” projekta

sasaukumus

vienā

un

tiesību izsoles rezultātus, nosakot par

realizācijai, t.i. EUR 3299,00 apmērā.

ņemot vērā bijušās Krišjāņu pagasta

uzvarētāju privātpersonu, ar kuru tiks

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16

padomes priekšsēdētājas iesniegumu

slēgts nomas līgums uz 6 gadiem,

495. Šī projekta ietvaros Balvu un

un

nosakot zemes nomas maksu EUR

Viļakas novados uzturējās trīs Eiropas

63,00 bez PVN gadā.

brīvprātīgā darba veicēji no Armēnijas,

tam

divus

pašvaldībā,

pievienotos

dokumentus,

kuros ir redzams, ka persona ir
bijusi

Krišjāņu

pagasta

ERASMUS+

projekta

“Give

to

get”

padomes

Domes sēdē apstiprināja Balvu

sasaukumus

novada pašvaldībai piekritīgās zemes

Par finansējuma piešķiršanu

(no 1991.gada 28.maija līdz 2001.

vienības Vīksnas pagastā 4,0 ha platībā

Deputāti atbalstīja lēmumu piešķirt

gada 20.martam) un atbilst likumā

nomas

rezultātus,

no Balvu novada pašvaldības 2020.

noteiktajām prasībām, lai saņemtu

nosakot par uzvarētāju privātpersonu,

gada apstiprinātajiem pamatbudžeta

minēto

piešķirt

ar kuru tiks slēgts nomas līgums uz 6

līdzekļiem EUR 27 080 informācijas

ikmēneša pabalstu bijušajai Krišjāņu

gadiem, nosakot zemes nomas maksu

tehnoloģiju iegādei vispārizglītojošām

pagasta

EUR 273,00 bez PVN gadā.

izglītības iestādēm: Balvu Profesionālai

priekšsēdētāja

trīs

pabalstu,
padomes

nolēma

priekšsēdētājai,

kas atbilst divu minimālo mēnešalgu
apmēram,

apstiprināja

un

rezerves

vispārizglītojošai

vidusskolai

EUR 15 080; Tilžas vidusskolai EUR

pašvaldības budžeta līdzekļiem, sākot

Vectilžas pagastā 0,3 ha platībā nomas

5000; Bērzpils vidusskolai EUR 4500;

ar 2020.gada 10.augustu.

tiesību izsoles rezultātus, nosakot par

Stacijas

izsoles

uzvarētāju privātpersonu, ar kuru tiks

piešķirt no Balvu novada pašvaldības

rezultātu apstiprināšanu un nomas

slēgts nomas līgums uz 6 gadiem,

2020.gada

līguma slēgšanu

nosakot zemes nomas maksu EUR

pamatbudžeta

41,00 bez PVN gadā.

profesionālajai un vispārizglītojošai

Deputāti

tiesību

apstiprināja

Balvu

pamatskolai

EUR

2500,

apstiprinātajiem
līdzekļiem

Evu

sēdē

Smirnovu

pašvaldības

savu

izglītības

Balvu

lēma

no

atbrīvot

Balvu

novada

Pieaugušo

neformālās

licencēšanas

komisijas

locekļa pienākumiem, kā arī

lēma

ievēlēt Olgu Siņicu par Balvu novada
Pastāvīgās iepirkumu komisija locekli
un

noteica

Pastāvīgās

iepirkumu

komisijas skaitlisko sastāvu – 6 locekļi.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Deputāti

zemes fonda zemes vienības daļas

nomas

Balvu

Deputāti

izsoles

Norvēģijas un Turcijas.

novada

Par

no

tiesību

par

Par izmaiņām komisiju sastāvos

nodrošināšanu

107,00 bez PVN gadā.

iesniegumu

pilnvaru nolikšanu.

lēma

novada

piešķirt

pašvaldības

priekšsēdētāja
Petrovai

Domes

vietniecei

ikgadējo

atvaļinājumu

Balvu

–

Anitai

apmaksāto

vienu

kalendāra

nedēļu no 2020.gada 10.augusta līdz
2020.gada

16.augustam

(ieskaitot)

un 10 papildatvaļinājuma dienas no
2020.gada 17.augusta līdz 2020.gada
28.augustam (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

sadaļā

Pašvaldība/

vidusskolai EUR 17 007 izglītības

Normatīvie akti un attīstības plānošanas

vienības daļas Briežuciema pagastā

nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.3

programmu

dokumenti/Lēmumi.

0,9 ha platībā nomas tiesību izsoles

Liepu ielā 1B, Balvos, 101,70 m

specializāciju

rezultātus, nosakot par uzvarētāju

kopplatībā, nomas izsoles rezultātus,

tehniķis”

privātpersonu, ar kuru tiks slēgts

nosakot par uzvarētāju privātpersonu,

datu

nomas līgums uz 6 gadiem, un nosakot

ar kuru tiks slēgts nomas līgums uz 5

specializāciju “Datorsistēmu tehniķis”

plānošanas

zemes nomas maksu EUR 77,00 bez

gadiem, nosakot nomas maksu EUR

īstenošanai, un piešķirt no Balvu

audio ieraksti.

novada pašvaldībai piekritīgās zemes

Domes

sēdē

apstiprināt
2

3.

bāzes

“Programmēšana”

ar

“Programmēšanas
un
un

Balvu

novada

Domes sēdes ir pieejamas arī audio

“Datorsistēmas,

formātā

datortīkli”

Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības

ar

-

www.balvi.lv
dokumenti/Domes

sadaļā
sēžu
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KUR REĢISTRĒT DEKLARĒTO DZĪVES VIETU VAI SAŅEMT IZZIŅU PAR
DZĪVESVIETAS DEKLARĀCIJU?
Piedeklarēt dzīvesvietu vai saņemt

dalībnieks;

sociālās

par savu, sava bērna, kurš jaunāks

izziņu par dzīvesvietas deklarāciju

aprūpes un sociālās rehabilitācijas

par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai

3. persona, kurai pašai vai kopā ar

var personīgi iestādē, kuras darbības

institūcijā;

aizgādnībā esošas personas deklarēto

laulāto, vai attiecīgās personas

teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta,

10. personas,

dzīvesvietu.

laulātajam ir trīs bērni vai vairāk

uzrādot pasi vai citu Latvijā derīgu
personu

apliecinošu

dokumentu,

dzīvesvietu

saņemtu

samaksas

apstiprināta

pilnvara

uzrāda:

likumiskam

pārstāvim

jāuzrāda

kuras

deklarē

dzīvesvietu patversmē.
Lai

pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli
(oriģināls),

ilgstošas

5,00 euro - Izziņa par deklarēto

valsts

nodevas

dzīvesvietu

atvieglojumu,

persona

darba dienu laikā).

(laika

periodā)

vecumā

(piecu

līdz

18

gadiem

(arī

aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē
ievietoti bērni);

12,50 euro - Izziņa par mirušas

4. aizbildnis

vai

aizgādnis

par

1. Represētās personas apliecību;

pārstāvniecību apliecinošs dokuments

personas pēdējo dzīvesvietu (piecu

aizbildnībā vai aizgādnībā esošo

2. Invalīda apliecību;

(oriģināls).

darba dienu laikā).

personu.

3. Pensionāri, kuru pensijas apmērs

Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa
likumiskais

pārstāvis

deklarāciju

var iesniegt elektroniski, izmantojot
www.latvija.lv, un tas ir bezmaksas
pakalpojums.
Arī izziņu par personas deklarēto
vai

reģistrēto

dzīvesvietas

adresi

ir iespējams pieprasīt elektroniski,
nosūtot

iesniegumu

(parakstītu

ar

parakstu)

pa

drošu

e-pastu

elektronisko

vai

izmantojot

E-pakalpojumu Latvija.lv "Iesniegums
iestādei, izmantojot www.latvija.lv" vai
iesniegt pa pastu.
Ja

dzīvesvietu

deklarē

iestādē

- Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā Balvos
vai pagastu pārvaldēs, tad saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
30.06.2009.

Noteikumiem

nepārsniedz

noteikto

pašvaldības

darba algu – izziņu par pensijas
4. Černobiļas
avārijas

atoelektrostacijas
seku

par

likvidēšanas

atbilstību

trūcīgas

deklarēšanas
personas

izziņa

dzīvesvietas

kategorijas,

(jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu

Dzīvesvietas
par

apliecinošu dokumentu):

vienas

adresi,

2. nacionālās

persona pieprasa aktuālo informāciju

norēķinu

kontā

pretošanās

Vieta

Adrese

Balvu pilsēta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs, Partizānu iela 14, Balvi,
Balvu novads, LV-4501

Reģ.Nr.90009115622
Balvu pagasts

LV93UNLA0050014291739,
norādot "Valsts nodeva par
deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju"
No valsts nodevas par ziņu par

Bērzkalnes
pagasts

“Pagastmāja”, Naudaskalns, Balvu pagasts,
Balvu novads, LV-4561
Ūdru iela 1, Bērzkalne,
Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

Bērzpils pagasts

Dārza iela 27, Bērzpils pagasts, Balvu novads,
LV-4576

Briežuciema
pagasts

“Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts,
Balvu novads, LV – 4595

deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju ir
atbrīvoti:
1. politiski represētās personas;
2. reģistrējot

bērnu

pirmreizējo

deklarēto dzīvesvietu;
3. invalīdi;
4. Černobiļas
avārijas

atomelektrostacijas
seku

likvidēšanas
Krišjāņu pagasts

dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs
nepārsniedz

valstī

noteikto

minimālo darba algu;
6. personas,
trūcīgām

kuras

atzītas

Ministru

par

Kubulu pagasts
Lazdulejas
pagasts

Jaunatnes iela 3, Krišjāņi,
Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574
Balvu iela 15, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu
novads, LV-4566
Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas
pagasts, Balvu novads, LV-4592

kabineta

noteiktajā kārtībā;
7. personas,

kuras

dzīvesvietu
izmantojot

deklarē
elektroniski,

speciālo

Tilžas pagasts

Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu
novads, LV-4572

Vectilžas pagasts

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu
novads, LV-4571

Vīksnas pagasts

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu
novads, LV-4580

tiešsaistes

formu;
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu,
kuri ievietoti ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā,

audžuģimenē

vai

nodoti aizbildnībā;
9. personas,

kuras

deklarē

2. Černobiļas
avārijas

atomelektrostacijas
seku

likvidēšanas

dalībnieki;
3. persona, kura sasniegusi Latvijas
Republikā

vecuma

pensijas

piešķiršanai noteikto vecumu;
4. persona, kurai Latvijas Republikā
5. trūcīgas

kustības

ģimenes

loceklis

vai

atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Vietas, kur klātienē var deklarēt dzīvesvietu:

kredītiestādē:

AS SEB banka, kods UNLALV2X

1. personas ar invaliditāti;

piešķirta vecuma pensija;

1. politiski represētā persona;

ja

Nr.720

Maksājums jāveic Balvu novada

kurām

nodevas apmērs samazināms par 50%

dzīvesvietas adresi:

ir

dokumentu):

informāciju no Iedzīvotāju reģistra"
Personu

kuras

attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu

norādot "Valsts nodeva par

personas deklarēto vai reģistrēto

kategorijas,

atbrīvotas no valsts nodevas (jāuzrāda

LV93UNLA0050014291739,

Valsts nodevas par izziņu par

euro

Personu

AS SEB banka, kods UNLALV2X

ģimenes (personas) statusam.

2,50

kontā

Reģ.Nr.90009115622

dalībnieka apliecību;
5. Izziņu

norēķinu

kredītiestādē:

apmēru no VSAA;

valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.
pašvaldības

Maksājums jāveic Balvu novada

minimālo

4.

Darba laiks
Darba laiki:
P. 8.30 - 18.00
O. 8.30 - 17.00
T. 8.30 - 17.00
C. 8.30 - 17.00
P. 8.30 - 16.00
Pusdienu pārtraukums
katru dienu 12.00-12.30
Darba dienās no
plkst. 9.00 – 14.00
Darba dienās no
plkst. 9.00 – 14.00
Katru dienu no plkst.
8.30-15.20 (pusdienlaiks
12.00-12.30).
P. 8.30-12.00
12.30-18.00
T. 8.30- 12.00
12.30-14.00
C. 8.30- 12.00
12.30-14.00
P. 8.30- 12.00
12.30-14.00
Darba dienās no plkst.
9.00 – 13.00
Katru darba dienu
pārvaldes darba laikā
Darba dienās no
plkst. 9.00 – 13.00
Darba laiki:
P. 8.30 - 18.00
O. 8.30 - 17.00
T. 8.30 - 17.00
C. 8.30 - 17.00
P. 8.30 - 16.00
Pusdienu pārtraukums
katru dienu 12.00-12.30
P. 8.30-14.00
O. 8.30-14.00
T. 8.30-14.00
C. 8.30-14.00
Darba dienās no plkst.
9.30-14.00

Kontakti

65904460
balvi@pakalpojumucentrs.lv

26322353
balvi@balvi.lv
26340331
berzkalne@balvi.lv
64521992
berzpils@balvi.lv

29448152
briezuciems@balvi.lv

26568952
krisjani@balvi.lv
26188047
kubuli@balvi.lv
26618469
lazduleja@balvi.lv

26190244
tilza@balvi.lv

26618011
vectilza@balvi.lv
64520264
viksna@balvi.lv
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Vectilžā jau ir tapušas skaistas un krāsainas
pastkastītes, informē Vectilžas pagasta kultūras
pasākumu organizatore Maruta Arule: “Mūsdienās
cilvēki aizvien vairāk par saziņas avotu izmanto
internetu un sociālos tīklus, bet nekas nevar būt
personiskāks par pastkastītē saņemtu, ar roku
rakstītu vēstuli vai atklātni, ko uz mājām atgādājis
pastnieks. Pastkastīti ik dienu uzlūkojam, arī gaidot
savus iecienītos preses izdevumus. Varētu teikt, ka
pastkastīte ir mājvieta ziņām, pārsteigumiem, labām
domām, vēlējumiem un sapņiem.
Tāpēc palūkosimies, kādas ir mūsu pastkastītes
– vai tās eņģes, krampīšus vēl nav pamatīgi saēdis
laika zobs? Varbūt pašā pastkastītē jau kādu laiku
iemājojusi rūsa? Vai daudzu gadu lietus un sniegi
nav līdz nepazīšanai pārvērtuši vectēva darināto
koka pastkastīti? Iespējams, ceļmalas pastkastīte
klusi skumst pēc svaigas krāsas kārtas un nelielas
pielabošanas... bet tikko veikalā pirktā, jaunā
pastkastīte priecātos par nelielu, bet īpašu akcentu.
Vectilžas sporta un atpūtas centrs aicināja pagasta
iedzīvotājus jūnijā piedalīties akcijā ,,ApGLEZNO un
noBILDĒ savu pastkastīti”. Akcijas ietvaros privāto
pastkastīšu īpašnieki tika aicināti radoši izdaiļot
savas piemājas pastkastītes.
Paldies par atsaucību Pauliņu, Zelču, Vīcupu,
Skrimu, Aruļu ģimenēm, padarot pastkastītes
krāsainas un īpašas, lai tās kļūtu arī par interesantu
vides objektu.
Radīsim prieku paši sev, kaimiņiem un
garāmgājējiem!”
Arī Briežcuciema pagastā aicina piedalīties šajā
radošajā nodarbē, padarot savu pagastu krāšņāku

un sakoptāku! Briežuciemā tapušās skaistākās un
interesantākās pastkastītes saņems arī Briežuciema
pārsteiguma balvas. “Lai top!” aicina Zita Mežale.
Projekta “Bildes” ietvaros aicina ikvienu iesaistīties
pasta kastīšu apgleznošanas akcijā ,,ApGLEZNO un
noBILDĒ savu pastkastīti”, tā kļūstot par mūzikas
un mākslas festivāla “BILDES 2020” neklātienes
dalībnieku.
Lai piedalītos akcijā, darba autors vai tā pārstāvis
ar īpašnieka piekrišanu pastkastīti nofotografē labā
kvalitātē (divas fotogrāfijas – viena tuvplānā, otra
– reālajā vidē) un līdz 2020.gada 10.septembrim
nosūta uz e-pastu: pastkastites@bildes.lv, vēstulē
norādot darba autora/-u vārdu, uzvārdu, vecumu,
pilnu pastkastītes atrašanās vietas adresi, darba
nosaukumu un īsu stāstu par pastkastītes
māksliniecisko ideju.
Mākslas darbu autori aicināti publicēt savas
apgleznotās pastkastītes un to tapšanas gaitu foto un
video formātā sociālajos tīklos Facebook, Instagram,
Draugiem.lv izmantojot tēmturus #Pastkastites
un #paliecmājās un pievienojot/ietagojot @
FestivalsBildes, lai “BILŽU BIROJS” varētu sekot līdzi
un dalīties ar šiem ierakstiem savos sociālajos tīklos.
Akcijas laikā un pēc tās noslēguma “BILŽU BIROJS”
apkopos iesūtīto darbu fotogrāfijas. Interesantākie
darbi tiks publicēti festivāla “BILDES” virtuālajā
galerijā mājaslapā www.bildes.lv un festivāla
sociālajos tīklos.
Festivāla “BILDES” mākslinieku žūrija izvērtēs
iesūtītos darbus. Interesantāko iesūtīto darbu autori
uz vēstulē norādīto pastkastītes atrašanās vietas
adresi saņems “BILŽU BIROJA” pateicības rakstus –

IZSKANĒJIS PASĀKUMS „SATIEC DZIESMU KRIŠJĀŅOS”
Dziedāt sev, dziedāt klausītājiem, dziedāt
svētkos, dziedāt, kad ir skumji, dziedāt savam un
dziedāt citu priekam! Tik vienkārši un viedi vārdi!
Noticēt sev un uzdrīkstēties savas izjūtas, savas
domas ar dziesmām aiznest citiem. Dziesma ir kā
stāsts, kā pašu sirds mūzika, jo tā jau ir par mums
pašiem, par mūsu sapņiem un cerībām. Saules
pielietā svētdienas pēcpusdienā, pašā Annas dienā,
Krišjāņos tika sagaidīti dziedātgribētāji no tuvākas
un tālākas apkaimes un to tiešām bija daudz!
Ar skanīgu dziesmu „Aiz horizonta” pasākumu
ieskandināja Arnita Mazure no Rēzeknes novada
Strūžānu pagasta, šī dziesmiņa kļuva arī par skatītāju
balsojuma favorīti. Pasākuma apmeklētājus priecēja
Bērzpils pagasta pārstāvji - Gints Čivčs, kurš dziedāja
gan viens, gan kopā ar mammu Līgu Čivču. Arī Līgas
dziesma „Es būšu tev klāt” aizkustināja skatītāju
sirdis. Tilžas pagastu pārstāvēja Māra Tihomirova
ar emocionālu dziesmu „Ābols”, bet atraktīvās Paula
un Maija Saliņas, neatstāja vienaldzīgus klausītājus.
No Lazdulejas pārliecinošu priekšnesumu atveda
smaidošās māsas, jeb Lazdulejas trio, viņu sniegumā
skanēja dziesma „Vinovata li ja”. Pirmoreiz mūsu
pagastā ciemojās Rēzeknes novada Strūžānu
pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Sidrabrasa”,

viņu sniegumā skanēja dziesma „Liktenis”. Ansambļa
vadītāja Lāsma Inkina bija patīkami pārsteigta par
atraktīvajiem skatītājiem un plašo dalībnieku klāstu.
Esmu patiesi gandarīta, ka mūsu mazajā pagastā
ir tik daudz skanīgu dziesmu izpildītāju - kā Sintija
Velme, Ingūna Žogota, Inese Zelča, Aina Korkla,
Sanita Korkla un, protams, Krišjāņu sieviešu vokālais
ansamblis „Elija”.
Kad visi dalībnieki bija nodziedājuši dziesmas,
notika skatītāju balsojums. Vēl dalībniekiem bija
iespēja sevi parādīt pie brīvā mikrofona, izdejot un
izdziedāt līdzpaņemtās dejas un dziesmas. Pēc ļoti
sīvas konkurences par skanīgāko dziesmu Krišjāņos
2020 kļuva dziesma „Aiz horizonta”.
Kad svētkos dziedam no sirds, klausītāji saņem
lielu devu prieka un sirsnības, ar dziesmu var
aizkustināt visu apkārtējo sirdis. Un piekritīsiet,
ka dziesma - tā ir sirsnības aka, kurā pasmeļoties
kļūsti stiprāks uz ilgu laiku, un ļoti ceru, ka pasākumā
dziedātās dziesmas mums sasildīja sirdis, lai ar
prieku varam doties savos ikdienas darbos līdz
nākošajiem pasākumiem!
Inese Kalniņa,
Krišjāņu pagasta kultūras darba organizatore

Foto no Vectilžas pagasta arhīva.

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES AKCIJĀ ,,APGLEZNO UN NOBILDĒ SAVU PASTKASTĪTI”

Vectilžas pagastā tapušās krāšņās pastkastītes.
apliecinājumu par “BILŽU” neklātienes dalībnieka
statusu. Ne mazāk kā 10 žūrijas izvēlētu darbu
autoriem tiks piešķirtas veicināšanas balvas.
Pēc iesūtīto darbu skaita un norādītajām adresēm
tiks noteikti akcijas aktīvākie novadi un pilsētas.
Nolikums un cita informācija par akciju “BILŽU”
mājaslapā – www.bildes.lv. Jautājumu gadījumā droši
zvaniet (tālr.: 29282866 - Tija) vai rakstiet (e-pasts:
bildes@bildes.lv).

SEMINĀRI ZIEMEĻLATGALES
UZŅĒMĒJIEM
11.augustā no plkst.10:00 – 15:00 Seminārs
"E-komercijas
esošajiem

tirdzniecības

un

platformas"

topošajiem

Ziemeļlatgales

uzņēmējiem. Tā mērķis sniegt
praktiskas zināšanas

teorētiskas un

sava veikala izveidei “ETSY”

platformā topošajiem un esošajiem maziem un
vidējiem Ziemeļlatgales uzņēmējiem.
Lektors Ēriks Zvaigzne, Mediapark Latvija – plaša
pieredze darbā ar populārākajām e-komercijas
tirdzniecības

platformām,

print

on

demand

projektiem uz Etsy platformas, dalība vairāk kā 50
e-komercijas veikalu plānošanā un izstrādē.
12.augutā no plkst.10:00 – 15:00 Seminārs
par

digitālo

mārketingu

un

sociālajām

platformām biznesam esošajiem un topošajiem
Ziemeļlatgales uzņēmējiem. Tā mērķis veidot
izpratni par digitālo reklāmu kā digitālā mārketinga
sastāvdaļu un tā nozīmi klientu piesaistē.
Lektors Tomass Roze, Mediapark Latvija –
pieredzējis e-komercijas un digitālā mārketinga
specialists - praktiķis, kurš palīdz

atrast efektīvu

risinājumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā
ar savu zīmolu sasniegt mērķauditoriju un palielināt
pārdošanas rezultātus neliela budžeta ietvaros.
Abi semināri notiks Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra konferenču zālē, Vidzemes ielā

Foto no Krišjāņu pagasta arhīva.

2B, Balvos. Papildus informācija, pieteikšanās -

Uzstājas Krišjāņu pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Elija”.
5.

26461435, gunta.bozoka@balvi.lv.
Uz semināriem tiek aicināti topošie, esošie mazie,
vidējie

Ziemeļlatgales uzņēmēji bez iepriekšējas

pieredzes digitālajā mārketingā!
Seminārs bez maksas - finansēts no Balvu novada
pašvaldības dalības pārrobežu projektā “Not just books”
(Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības
veicināšanai), projekta numurs LV-RU- 010.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 30.jūlijs

“ATGRIEZIES BALVOS!” – PASĀKUMS REMIGRANTIEM UN POTENCIĀLAJIEM
REMIGRANTIEM
pasaulē un Latvijā: labās prakses".
Neliels ieskats I.Šūpules teiktajā.
Ārpus Latvijas dzīvo 13 % valsts
piederīgo. 10 gadu laikā atgriežas
mazāk nekā 40 % aizbraukušo, un
konkrēti plāni ir tikai nedaudziem,
bieži vien tie ir atkarīgi no apstākļiem.
Kāpēc remigranti atgriežas atpakaļ?
Pieci galvenie iemesli – pietrūka
ģimenes un draugu, ilgas pēc Latvijas,
citi ģimenes vai personīgie apstākļi,
grib, lai bērni dzīvo/mācās Latvijā un
neapmierināja daži dzīves aspekti
ārzemēs.
Pieci nosacījumiem, kas
kavē atgriezties – Latvijā, nevar
atrast pieņemamu darbu, Latvijā
nav pietiekams sociālais atbalsts
(dažādi pabalsti, pensijas u.tml.), jau
iekārtojies uz dzīvi ārzemēs, Latvijā
nav profesionālās izaugsmes un/
vai uzņēmējdarbības iespēju un
ir vīlušies Latvijas valstī. Grūtības,
kuras kā galvenās min remigranti, ar
kādām saskarušies pēc atgriešanās,
– atrast darbu, pierast pie atšķirīgās
darba kultūras, neskaidrības ar
nodokļiem, iekļaušanās sabiedrībā
ar citu mentalitāti, neskaidrības
par veselības aprūpes sistēmu.
Kas palīdzētu atgriezties Latvijā?
Tās ir nodarbinātības iespējas ar
atbilstošu atalgojumu, informācija
par nodarbinātības iespējām, atbalsta
programmas
uzņēmējdarbības,
personiskā
biznesa
uzsākšanai,
pašvaldības atbalsts dzīvojamās telpas
meklēšanā un/vai nodrošināšanā,
informācija par ārvalstu un Latvijas
sociālās apdrošināšanas pakalpojumu
salāgošanu.
Daudzas valstis ir izstrādājušas
un realizē remigrācijas un diasporas
politiku, lai stiprinātu sakarus ar
diasporu, rūpētos par kultūras un
valodas
saglabāšanu
diasporā,
veicinātu
remigrāciju,
diasporas
ekonomiskā potenciāla izmantošanu
un iesaisti valsts politiskajā, zinātnes,
kultūras un sporta dzīvē. Remigrācijas
veicināšanas un atbalsta politika ir
Albānijā, Bulgārijā, Čehijā, Horvātijā,
Kiprā, Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Gruzijā,
Ungārijā, Itālijā, Īrijā, Lietuvā, Polijā,
Portugālē,
Rumānijā,
Slovākijā,
Ukrainā u.c. valstīs – daudzās jau sen.
Diasporas un remigrācijas politikai
ir liela nozīme (gan praktiska, gan
simboliska). Ja remigrāciju cenšas
veicināt pat bagātās valstis, Latvija
nevar atļauties to nedarīt!
43% pašvaldību teritoriju pēdējo
piecu gadu laikā ir notikuši pasākumi
aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas
veicināšanai, no tiem 57 % Latgalē.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

18.jūlijā Balvos "Par prieku sev, par
prieku Tev un ļautiņiem par prieku"
laikā Balvu Bērnu un jauniešu centrā
visi tika aicināti uz izzinošām lekcijām,
rosinošām sarunām un pieredzes
stāstiem
pasākumā
“Atgriezies
Balvos!”.
Atklājot pasākumu Balvu novada
pašvaldības izpilddirektores vietniece
Gunta Raibekaze teica: “Runājot,
uzrunājot un informējot cilvēkus, ir
jāveicina šī atgriešanās! Saprotam, ka
cilvēki daudzi ir aizbraukuši, daudzi ir
tādi, kuri vēlas arī šeit dzīvot, bet varbūt
viņi nezin un nesaņem šo informāciju.
Uz doto brīdi pie šī jautājuma aktīvi
strādā Latgales plānošanas reģions un
Balvu novada pašvaldībā Inta Kaļva.
Tāpēc domāju, ka visiem kopā izdosies
uzrunāt, iedvesmot cilvēkus un dot
viņiem pārliecību, ka viņi šeit ir gaidīti!”
Ar pieredzes stāstu "Ienākumi.
Izdevumi. Brīvība. Jeb kāpēc pēc 6
gadu pavadīšanas Zviedrijā esmu
izvēlējies atgriezties Latvijā” uzstājās
Aigars Andersons PhD cand.,
MSc. manag., MSc. comp., MSc. ing.,
Vidzemes Augstskolas Sabiedrības
zinātņu
fakultātes
dekāna
p.i.
Balvu puses cilvēks, kurš dzimis un
mācījies Balvos un kuru pazīstam arī
kā orientēšanās sporta entuziastu,
pozitīvo iniciatīvu biedrības “PRO.
ini” valdes priekšsēdētāju. Aigars
Andersons ir atzīts saimniecisko un
biznesa procesu eksperts Baltijas
valstīs un reģionālais koordinators
globālajā biznesa izglītības tīklā
“BUSINET” Baltijā. Viņš ir publiskojis
vairākus rakstus laikrakstos un
žurnālos kā “iFinanses”, “Dienas
bizness”, “Riga Business”, “Valmieras
Zinas”. A. Andersons ir apliecinājis
savu profesionālo pieredzi, strādājot
kā padomnieks biznesa un tehnoloģiju
jomā uzņēmumā SPORTident GmbH
Vācijā, kas darbojas vairāk nekā 60
pasaules valstīs. Viņš ir uzstājies
zinātniskajās
un
praktiskajās
konferencēs un sanāksmēs vairāk
nekā 15 pasaules valstīs.
Turpinājumā uzstājās Inese Šūpule,
Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas
un socioloģijas institūta pētniece,
kas pēta migrācijas un identitātes
jautājumus. Viņa prezentēja gan
plānoto LU Sociālo zinātņu fakultātes
asociētās profesores, LU vadošās
pētnieces un Diasporas un migrācijas
pētījumu centra direktores
Intas
Mieriņas prezentāciju "Ko vēlas
un sagaida remigrants? Atziņas no
pētījumiem par atgriešanos Latvijā”,
gan savu - "Remigrācijas politika

Lekcijā Aigars Andersons (foto) salīdzināja dzīvi un ikdienas izdevumus Latvijā un
Lielbritānijā. Daudzas lietas, par ko Lielbritānijā ir jāmaksā, šeit Latvijā ir pilnīgi bez
maksas vai par ļoti simbolisku maksu, piemēram, tie paši bērnu interešu izglītības
pulciņi, kultūras pasākumi. Dalījās personīgajā pieredzē, atzīstot, ka svarīgs atspēriena
punkts ir bijis valodu zināšanas, īpaši angļu, kas palīdzēja komunikācijai, izglītībai,
labākam darbam, labākai biznesa izpratnei un darbinieku piesaistei un informācijai.
25% pašvaldību tos plāno tuvāko 5
gadu laikā.
I. Šūpule kopā ar E. Kļavi
pētnieciskajā
projektā
“Latvijas
emigrantu kopienas” pievērsās no
Latvijas
aizbraukušo
iedzīvotāju
atgriešanās
procesu
analīzei,
izmantojot kvalitatīvās datu ieguves
un analīzes metodes. Balstoties
uz padziļinātajām intervijām, tika
analizēts, kā mainās remigrējošo
iedzīvotāju
nacionālā
identitāte
transnacionālisma
apstākļos.
Balstoties uz remigrējošo iedzīvotāju
atgriešanās pieredzi, viņu motivācijas
un vajadzību izpēti, tika veikts
arī Latvijas remigrācijas politikas
novērtējums.
Pētījumā
iegūtās
atziņas tika prezentētas Saeimā,
Valsts Kancelejā, Ārlietu, Ekonomikas
un Kultūras ministrijās, kas sekmēja
zinātnisko
atziņu
pielietojumu
praktiskās politikas
veidošanā.
I. Šūpulei ir socioloģijas doktora
zinātniskais grāds politikas socioloģijā,
kas iegūts 2012. gadā Latvijas
Universitātē. Līdztekus projektiem LU
FSI Inese Šūpule ir vadošā pētniece
arī Baltijas Sociālo zinātņu institūtā.
Pētnieciskās
intereses:
migrācija,
identitāte, sabiedrības integrācija,
etniskās attiecības, pilsonība, valodu
lietojums un zināšanas, izglītības
pārvaldība, politikas plānošana un
diskursu analīze.
Intas Mieriņas lekciju "Ko vēlas
un sagaida remigrants? Atziņas
no pētījumiem par atgriešanos
Latvijā" būs iespējams noklausīties
augustā
nevalstisko
organizāciju
rīkotā pasākumā. Lūgums sekot līdzi

informācijai!
Pasākuma laikā darbojās arī
informatīvā telts, kurā varēja uzzināt,
ko piedāvā ALTUM, kas ir valsts
attīstības finanšu institūcija, kas ar
finanšu instrumentiem (aizdevumiem,
garantijām,
ieguldījumiem
riska
kapitāla fondos u.c.) nodrošina
finansējumu jomās, kuras valsts ir
izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas,
un kurās pietiekamā apjomā nav
pieejams kredītiestāžu finansējums.
Par aktualitātēm un projektu iespējām
informēja arī Lauku atbalsta dienests
un Balvu rajona partnerība, bet par
praktiskām lietām, piemēram, par
bērnudārza pieejamību, par telpu
pieejamību un izglītības iespējām
Balvu novadā, informēja Balvu novada
pašvaldības speciālisti.
Pasākums tika
rīkots Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas prioritārā pasākuma 2019.2021. gadam “Diasporas likuma normu
īstenošanai
(Atbalsta
pasākums
remigrācijas veicināšanai “Reģionālās
remigrācijas koordinators”) projektu
konkursa “Remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros.
Iluta Mežule,
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un
informācijas tehnoloģiju nodaļas
vadītāja

MĒS PROTAM UN VARAM, BET VARBŪT VAR CITĀDĀK?
21.jūlijā tika atklāts Balvu novada
pašvaldības
Izglītības,
kultūras
un sporta pārvaldes sadarbībā ar
Latgales reģiona attīstības aģentūru,
Valsts kultūrkapitālfondu un A/S
Latvijas valsts meži īstenotais projekts
„Mēs protam un varam, bet varbūt var
citādāk”.
Projekta pirmajā aktivitātē tikās
folkloras kopu un deju kolektīvu
vadītāji.
Folkloras
semināra
meistarklase „Spēļu, rotaļu un deju

tradīcijas Ziemeļlatgalē” notika Viļakas
novada Upītē pie Andra Slišāna.
Ar
skanīgām
dziesmām
meistarklases
dalībniekus
sveica
jauniešu folkloras kopa „Upīte”, Andris
iepazīstināja klātesošos ar kolektīvu
un aktivitātēm, kurās piedalās un
iesaistās.
Nodarbību
laikā
dalībnieki
iepazinās ar spēļu, rotaļu tradīcijām
Ziemeļlatgalē. Praktiski darbojoties
apguva individuālas un komandu

spēles, rotaļas bez pāriem, pāru
rotaļas, etnogrāfiskas dejas un
jaunākas dejas pēc 20.gadsimta
20.gadiem.
Nodarbību dalībnieki bija gandarīti
par meistarklases profesionalitāti,
vienkāršību,
pozitīvo
auru
un
iegūtajām prasmēm, iemaņām un
kontaktiem.
Paldies Andra Slišāna saimei par
doto iespēju iepazīt latgalisko, iepazīt
savādāko un redzēt, cik daudz var
6.

izdarīt dzirkstelīte – „es mīlu savu
vietu”.
Iveta Tiltiņa,
projekta „Mēs protam un varam, bet
varbūt var citādāk” koordinatore
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ZINĀMI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS KONKURSA „ESI UZŅĒMĒJS BALVU
NOVADĀ” UZVARĒTĀJI
Konkursā iesniegtie pieteikumi
parāda, ka tieši jaunieši ir tie, kuri
vēlas savu mazo biznesa ideju realizēt
Balvu novadā, savukārt pašvaldības
finansējums ļauj to realizēt dzīvē
ātrāk, drošāk un kvalitatīvāk.
Ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka
septiņas iepriekšējos gados konkursā
"Esi
uzņēmējs
Balvu
novadā"
atbalstītās biznesa idejas turpina
attīstīties, kas rada pārliecību, ka arī
šogad grantu saņēmēju idejas būs
dzīvotspējīgas.
Par konkursa uzvarētājiem –
granta saņēmējiem šogad kļuva pieci
konkursa dalībnieki:
Dagnija Vaickovska ar konkursa
pieteikumu
"Konditorejas
izstrādājumu ražošana”, saņemot
pašvaldības finansējumu EUR 1681.50
(viens tūkstotis seši simti astoņdesmit
viens euro 50 centi);
Agita
Matule
ar
konkursa
pieteikumu
“Izšuvumu
dizaina
izstrāde un izšūšana pēc pasūtījuma”,
saņemot pašvaldības finansējumu
EUR 1934.72 (viens tūkstotis deviņi
trīsdesmit četri euro 72 centi);
Karīna Makarova ar konkursa
pieteikumu
“Skaistumkopšanas,
labsajūtas
un
sejas
aprūpes
pakalpojumi”, saņemot pašvaldības
finansējumu EUR 1571.88 (viens

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Viena no konkursa uzvarētājām – Dagnija Vaickovska – prezentē savu ideju konkursa
vērtēšanas komisijai.
tūkstotis pieci simti septiņdesmit
viens euro 88 centi);
IK
“Heavy
Productions”
ar
konkursa pieteikumu “Sinemātiskas
un augstas skaņas kvalitātes video
klipu radīšana ar elektrisko kameras
stabilizatoru un audio mikrofonu”,
saņemot pašvaldības finansējumu
EUR 602.21 (seši simti divi euro 21
cents);
SIA “Lamur flowers” ar konkursa
pieteikumu “Lielformāta dekorāciju
izgatavošana ziedu formā telpu
un vides objektu noformējumam”,
saņemot pašvaldības finansējumu
EUR 209,69 (divi simti deviņi euro 69
centi).

BĒRNĪBAS SVĒTKI KUBULOS

Gaviļniekus un radiņus iepriecināja biedrības “Balvu
teātris” mākslinieku veidotie priekšnesumi.
krāsaina un priecīga, un tādu arī novēlam mūsu
pagasta piecgadnieku turpmāko dzīves ceļu.
Informējam, ka pilngadības svētki Kubulu pagastā
plānoti 28. augustā. Gaidiet ielūgumus! 2020. gadā
18 gadu vecumu Kubulu pagastā sasnieguši vai
sasniegs 24 jaunieši.
Maija Laicāne,
Kubulu pagasta kultūras pasākumu organizatore

BALVU SPORTA SKOLAS DIREKTORE LUDMILA BEĻIKOVA
IEVĒLĒTA LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS BIEDRU SASTĀVĀ
10.jūlijā notika Latvijas Olimpiskās Komitejas

ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.

(LOK) Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu

Starp 19 LOK Izpildkomitejas locekļiem no 33

sesija, kurā tika ievēlēta LOK vadība, LOK individuālie

kandidātiem tika ievēlēts Latvijas Vieglatlētikas

locekļi, LOK Izpildkomitejas un LOK revīzijas komisijas

savienības (LVS) prezidents Arnis Lagzdiņš. Savukārt

locekļi.

par LOK individuālajiem biedriem tika ievēlētas

Uz nākamo Olimpisko ciklu par LOK prezidentu
tika

apstiprināts

ģenerālsekretārs

un

līdzšinējais
Olimpiskais

organizācijas
vicečempions

Žoržs Tikmers, bet ģenerālsekretāra amatā tika
ievēlēts

līdzšinējais

Latvijas

Tenisa

savienības

saņems

konkursa
visu

uzvarētāji

šogad

budžetā

paredzēto finansējumu 6000.00 EUR
(neatmaksājama

atbalsta

summa-

grants),

nepārsniedzot

vienam

konkursa

pretendentam

Nolikumā

paredzēto

atbalstāmo

summu

ne

lielāku kā 2000.00 EUR.
Ar

konkursa

uzvarētājiem

tiek

slēgti Granta saņemšanas līgumi.
Gunta Božoka,
Uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs

TEMATISKAIS SENĀS IČAS
APMETNES CIEMS AICINA!

Foto autors Aina Laicāne.

11. jūlijā Kubulu pagastā notika tradicionālie
Bērnības svētki, kas pulcēja 9 pagasta piecgadnieku
ģimenes.
Bērnības svētku svinēšana Kubulos mērāma
jau vairāk kā piecus gadu desmitus. Parasti svētki
norisinās kultūras nama telpās, taču šogad, ievērojot
valstī noteiktos ierobežojumus, pasākums notika
laukumā pie pagasta pārvaldes.
Klātesošos uzrunāja pagasta pārvaldnieks Artūrs
Luksts, vēlot visiem labu veselību, jauku, skaistu
dienu un daudz prieka.
Gaviļniekus un radiņus iepriecināja biedrības
“Balvu teātris” mākslinieku veidotie priekšnesumi,
kurus uzbūra burvju mākslinieks Ingars. Bērnus ar
dziesmām un dejām uzjautrināja dažādi dzīvnieciņi:
slinkā zivs, briedis-muzikants, kas spēlēja uz ķemmes,
gailis, kas, baidījās no kaķiem, bet nomierinājies kopā
ar lāci tīri jautri uzdancoja, punktuālā ežu ģimene,
kaķis, suns un vēl citi. Katram gaviļniekam tika veltīts
savs priekšnesums. Mazuļus ar dažādām kustībām
un skaņām sveica arī pārējie klātesošie.
Dāvanas, kuras bija sarūpējusi pagasta pārvalde,
katram bērnam piegādāja pasta balodis.
Pēc koncerta ģimenes, ja vēlējās, varēja izšūpot
savu bērniņu un nofotografēties pie šūpolēm.
Diena, lai arī nedaudz vējaina, bija saulaina,

Kopā

32 personas, tostarp LVS viceprezidente, Balvu
Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova un LVS
ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs.
Sveicam Ludmilu Beļikovu ar ievēlēšanu Latvijas
Olimpiskās Komitejas biedru sastāvā!
7.

Vasara. Bērzpilī sākusies tūrisma sezona.
20.jūnijā un 18.jūlijā Bērzpils pagasta skaistākās
vietas ir apmeklējušas divas tūristu grupas no Rīgas.
Bērzpilieši viemīlīgi sagaida ciemiņus.
Solas ciems, Iča, Bonifacovas muiža, Bēržu Svētās
Annas Romas katoļu baznīca, Bērzīnes pilskalns
un kapu kapliča, Bērzpils skola, Vārenes kalns,
Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem
un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem”, ainaviski
tematiskais parks - tie ir kultūrvēsturiskie objekti, ko
labprāt apskata tūristi. Pēc ceļojuma pa senās Ičas
apmetnes ciemu, tūristi godam nopelnījuši sātīgo
zivju zupu, par kuru parūpējušies Māris un Ilga
Lazdiņi, Biruta Bogdane, Lāsma Ziemele. Un kas ir
zivju zupa bez smaržīgās un garšīgās Ilgas Lazdiņas
ceptās rudzu maizītes. Ceļotājiem maizīte ir ļoti
iegaršojusies, ka labprāt to būtu iegādājušies.
Savas amata prasmes tūristiem piedāvā arī Līga
un Jānis Čivči, piedāvājot degustācijai-pārdošanai
Jāņu sieru un saldos uzlējumus. Ceļotājiem ir iespēja
piedalīties Siera siešanas meistardarbnīcā - tur
saimnieko Līga.
Bērzpils audēju krāsainie audekli lieliski papildina
atpūtas vietas skaisto noformējumu.
Anna Kriviša,
Bērzpils pagasta kultūras pasākumu organizatore

Foto autors Biruta Bogdane.

10. jūlijā Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā notika 2. kārtas
konkursa pieteikumu “Esi uzņēmējs
Balvu novadā” vērtēšana, kuru veica
komisija šādā sastāvā:
komisijas
priekšsēdētāja Balvu novada Domes
deputāte Sandra Kindzule, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektores
vietniece Gunta Raibekaze, Balvu
novada pašvaldības Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma
centra
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Gunta Božoka, SIA „Dantruck11”
valdes
loceklis
Aigars
Logins,
uzņēmēju konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs, SIA “Alpha Partners”
valdes priekšsēdētājs Guntars Logins
piedalījās attālināti.
Konkursa pieteikumu vērtēšanas
laikā komisija tikās ar granta
pretendentiem un noklausījās viņu
sagatavotās
prezentācijas,
kuras
sniedza priekštatu par pašu biznesa
idejas realizētāju, prasmēm un
zināšanām konkrētajā jomā.
Šogad
konkursa
pretendentu
pieteiktās idejas balstītas uz vēlmi
attīstīt šūšanas, dizaina izšuvumu,
skaistumkopšanas,
sporta
un
veselības uzlabošanas, digitālā foto,
video, vides dekorāciju izgatavošanas,
velo nomas, dabas velšu pārstrādes
pakalpojumus Balvu novadā.

Siera siešanas meistardarbnīcā saimnieko Līga Čivča.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 30.jūlijs

IZSOLES
Balvu

novada

pašvaldība

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar

augšupejošu soli kustamo mantu

Šajā pat laikā interesenti var veikt

augšupejošu soli kustamo mantu

-

izsolāmā objekta apskati.

-

cirsmu

„Doņikovas

nekustamajā

īpašumā

meži”,

pagastā,

Tilžas

Izsoles

pretendenti

Balvu

pieteikumu

novada

cirsmu

pašvaldība

nekustamajā

īpašumā

Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
dalībai

pretendenti

izsolē

var

pieteikumu

iesniegt

Balvu

„Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz

Balvu

novadā, kadastra Nr. 3866 003 0044,

2020.gada 7.septembrim plkst. 16.00,

004 0109, zemes vienībā ar kadastra

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu

Balvos, Bērzpils ielā 1A.

apzīmējumu 3886 004 0109, 1.kvartāla

2020.gada 7.septembrim plkst. 16.00,

3866 003 0044, 1.kvartāla 7.nogabalā

Balvu novadā, kadastra Nr. 3886

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 25.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”.

dalībai

Izsoles
dalībai

pretendenti

izsolē

var

pieteikumu

iesniegt

Balvu

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020. gada 7.septembrim plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada

7.septembrim

jāiemaksā

plkst.

drošības

16.00

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, 0 centi),
Balvu

novada

pašvaldības,

Nr.

90009115622,

AS

“Citadele

bankas

banka”,

Reģ.
kontā:

konts:

LV

05PARX0012592970001.

var

iesniegt

Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.
gada

7.septembrim

jāiemaksā

plkst.

drošības

nauda

10%

EUR 13620 (trīspadsmit tūkstoši seši
simti divdesmit euro) un reģistrācijas
maksu EUR 5.00 (pieci euro, 0 centi),
Balvu

novada

pašvaldības,

Nr.

90009115622,

AS

“Citadele

bankas

banka”,

Reģ.

konts:

nekustamajā

īpašumā

noteikumiem

cirsmu

nekustamajā

īpašumā

„Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu

pašvaldībā 25.kabinetā, Bērzpils ielā
1A, Balvos, katru darba dienu no

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

–

„Balvu

un

iesniegt

Balvu

7.septembrim

plkst.

drošības

16.00

jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2920

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 – 90,00 (deviņdesmit euro,
0 centi). Iznomāšanas termiņš – 6
(seši) gadi.
Ar

izsoles

noteikumiem

var

iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

maksu

EUR

5.00

Reģ.Nr.

90009115622,

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

izsolē

konts: LV 05PARX0012592970001.

pašvaldības

var

Bērzpils

pieteikumu

iesniegt

dalībai

Balvu

novada

Saimnieciskajā

nodaļā,

ielā

1A,

Balvos,

katru

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

darbdienu no 2020.gada 10.augusta

8.septembrī plkst.14.00.

līdz 2020.gada 17.augusta plkst.16.00.

novada

cirsmu

pašvaldība

nekustamajā

īpašumā

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
18.augustā plkst.10.10.
Balvu

novada

pašvaldība

(divdesmit astoņi tūkstoši divi simti

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

euro).

izsola nomas tiesības uz zemes
izsoles

noteikumiem

var

vienību

Vīksnas

pagastā,

Balvu

iepazīties Balvu novada pašvaldības

novadā ar kadastra apzīmējumu 3894

mājaslapā

Balvu

002 0145, 1,0 ha platībā. Nomas tiesību

25.kabinetā,

sākumcena – EUR 78,00 (septiņdesmit

Bērzpils

euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00

pašvaldība

un

novada

(divi tūkstoši deviņi simti divdesmit

novada

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

Ar

16.00

Balvu

EUR 820 (astoņi simti divdesmit euro)

izcērtamā platība 4.19 ha. EUR 28 200

Visiem pretendentiem līdz 2020.

8.septembrī plkst.14.20.

par izsoli tiek publicēta Balvu novada

23., 24., 28., 33, un 34.nogabalā

Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
reģistrācijas

nauda

3886 003 0616, 1.kvartāla 10.,13.,18,.

Balvu

2020.gada 7.septembrim plkst. 16.00,

plkst.

var

pieteikumu

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu

pieteikumu

iesniegt

pretendenti

novadā, kadastra Nr. 3886 003 0616,

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz

7.septembrim

konts: LV 05PARX0012592970001.

„Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu

izsolāmā objekta apskati.

gada

līdz
tiek

10%

-

Šajā pat laikā interesenti var veikt

var

9.00
izsoli

augšupejošu soli kustamo mantu

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

90009115622,

par

www.balvi.lv

izsolē

Reģ.Nr.

plkst.

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

izsolē

lapā

pašvaldības,

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

izdevumā

Balvu

“Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada

dalībai

katru

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par

pretendenti

no

pašvaldības,

mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada

Izsoles

Informācija

Balvos,

(pieci euro, 0 centi), Balvu novada

iepazīties Balvu novada pašvaldības

– „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā

-

dienu

16.00.

jāiemaksā

var

8.septembrī plkst.13.40.

augšupejošu soli kustamo mantu

darba

gada

tūkstoši divi simti euro, 0 centi).

pašvaldības informatīvajā izdevumā

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar

1A,

Visiem pretendentiem līdz 2020.

EUR 29 200 (divdesmit deviņi

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

pašvaldība

ielā

Balvos, Bērzpils ielā 1A.

12. nogabalā izcērtamā platība 9.18

izsoli tiek publicēta Balvu novada

novada

Bērzpils

2020.gada 7.septembrim plkst. 16.00,

006 0116, 1.kvartāla 6., 24.,16.,5., un

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

Balvu

(pieci euro, 0 centi), Balvu novada

pašvaldībā

vai

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz

vienībā ar kadastra apzīmējumu 3846

izsoles

25.kabinetā,

novada

dalībai

kadastra Nr. 3846 006 0116, zemes

Ar

euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00

Izsoles

„Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā,

ha.

Balvu

www.balvi.lv

izsolāmā objekta apskati.

augšupejošu soli kustamo mantu
cirsmu

mājaslapā

Šajā pat laikā interesenti var veikt

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
-

(divi tūkstoši astoņi simti divdesmit

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

pašvaldība

16.00

iepazīties Balvu novada pašvaldības

mājas

8.septembrī plkst.13.00.

plkst.

no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2820

noteikumiem

Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

7.septembrim

var

izsoles

Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

novada

jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā

informatīvajā

LV

05PARX0012592970001.

Balvu

gada

(astoņi tūkstoši divi simti euro).

publicēta Balvu novada pašvaldības

kontā:

Visiem pretendentiem līdz 2020.

izcērtamā platība 1.76 ha. EUR 8200
Ar

16.00

apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.

Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.

izsolē

www.balvi.lv
pašvaldībā
ielā

1A,

darba

dienu

no

16.00.

Informācija

vai

Balvos,

katru

plkst.

9.00

līdz

par

izsoli

tiek

astoņi euro, 0 centi). Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi.

pašvaldībā 25.kabinetā, Bērzpils ielā

(pieci euro, 0 centi), Balvu novada

1A, Balvos, katru darba dienu no

pašvaldības,

publicēta Balvu novada pašvaldības

iepazīties Balvu novada pašvaldības

plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

informatīvajā

„Balvu

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

izsoli tiek publicēta Balvu novada

konts: LV 05PARX0012592970001.

Novada Ziņas”, laikrakstā “Latvijas

par izsoli tiek publicēta Balvu novada

Reģ.Nr.

90009115622,

izdevumā

–

Ar

izsoles

noteikumiem

var

pašvaldības informatīvajā izdevumā

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

– „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

mājas

un

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

“Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada

8.septembrī plkst.13.20

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

8.

lapā

www.balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 30.jūlijs
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti
izsolē

var

pieteikumu

dalībai

novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,

Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

līdz 2020.gada 17.augusta plkst.16.00.

Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

18.augustā plkst.11.20.

Balvu

novada

Saimnieciskajā

nodaļā,

(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu

katru

novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

darbdienu no 2020.gada 10.augusta

Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

izsola nomas tiesības uz zemes

līdz 2020.gada 17.augusta plkst.16.00.

AS „Citadele banka” norēķinu kontā

18.augustā plkst.11.00.

vienību

pašvaldības
Bērzpils

iesniegt

darbdienu no 2020.gada 10.augusta

ielā

Reģistrācijas

1A,

Balvos,

maksa

EUR

5.00

Reģistrācijas

maksa

EUR

5.00

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,

Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

18.augustā plkst.10.40.

LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
18.augustā plkst.10.20.
Balvu

novada

LV05PARX0012592970001.

LV05PARX0012592970001.

(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu

AS „Citadele banka” norēķinu kontā

AS „Citadele banka” norēķinu kontā

Balvu

novada

Balvu

novada

Balvu

pašvaldība

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
izsola nomas tiesības uz zemes
vienību

pašvaldība

Vīksnas

novadā

ar

pagastā,

kadastra

Balvu

apzīmējumu

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

3894 004 0238, 0,5173 ha platībā.

izsola nomas tiesības uz zemes

Nomas tiesību sākumcena – EUR

vienības daļu Vīksnas pagastā, Balvu

47,00 (četrdesmit septiņi euro, 0 centi)

novadā ar kadastra apzīmējumu 3894

Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.

pašvaldība

003 0343, 0,8 ha platībā. Nomas tiesību

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

sākumcena – EUR 63,50 (sešdesmit trīs

iepazīties Balvu novada pašvaldības

izsola nomas tiesības uz zemes

euro, 50 centi) Iznomāšanas termiņš –

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

vienību

6 (seši) gadi.

par izsoli tiek publicēta Balvu novada

Vīksnas

pagastā,

Balvu

novadā ar kadastra apzīmējumu 3894

var

002 0215, 3,0 ha platībā. Nomas tiesību

iepazīties Balvu novada pašvaldības

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

sākumcena – EUR 207,00 (divi simti

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

septiņi euro, 0 centi). Iznomāšanas

par izsoli tiek publicēta Balvu novada

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

termiņš – 6 (seši) gadi.

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

noteikumiem

noteikumiem

noteikumiem

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

izsoles

izsoles

izsoles

var

Ar

Ar

Ar

Pretendenti

var

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

izsolē

iepazīties Balvu novada pašvaldības

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

pašvaldības

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

Bērzpils

par izsoli tiek publicēta Balvu novada

Pretendenti

iesniegt

dalībai

Balvu

novada

Saimnieciskajā

nodaļā,

ielā

1A,

Balvos,

katru

dalībai

darbdienu no 2020.gada 10.augusta

Balvu

novada

līdz 2020.gada 17.augusta plkst.16.00.

Saimnieciskajā

nodaļā,

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

izsolē

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

pašvaldības

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

Bērzpils

katru

(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

darbdienu no 2020.gada 10.augusta

novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,

līdz 2020.gada 17.augusta plkst.16.00.

Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

Pretendenti
izsolē

var

pieteikumu

iesniegt

ielā

1A,

(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu

katru

novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

darbdienu no 2020.gada 10.augusta

Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

līdz 2020.gada 17.augusta plkst.16.00.

AS „Citadele banka” norēķinu kontā

18.augustā plkst.11.10.

Reģistrācijas

Balvos,

maksa

EUR

5.00

5.00

5.00

nodaļā,

1A,

EUR

EUR

Saimnieciskajā

ielā

maksa

maksa

novada

Bērzpils

Reģistrācijas

Balvos,

Reģistrācijas

Balvu

pašvaldības

iesniegt

dalībai

var

pieteikumu

var

pieteikumu

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,

Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

18.augustā plkst.10.50.

LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada
18.augustā plkst.10.30.
Balvu

novada

LV05PARX0012592970001.

LV05PARX0012592970001.

(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu

AS „Citadele banka” norēķinu kontā

AS „Citadele banka” norēķinu kontā

Balvu

novada

Balvu

novada

pašvaldība

izsola nomas tiesības uz zemes
vienības daļu Vīksnas pagastā, Balvu
novadā

ar

kadastra

Vīksnas

pašvaldība

pagastā,

Balvu

novadā ar kadastra apzīmējumu 3894
007 0173, 3,59 ha platībā. Nomas
tiesību sākumcena – EUR 261,00 (divi
simti sešdesmit viens euro, 0 centi)
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
izsolē

var

pašvaldības
Bērzpils

pieteikumu

iesniegt

dalībai

Balvu

novada

Saimnieciskajā

nodaļā,

ielā

1A,

Balvos,

katru

darbdienu no 2020.gada 10.augusta
līdz 2020.gada 17.augusta 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
18.augustā plkst.11.30.
Balvu

novada

pirmreizējā

pašvaldība

mutiskā

augšupejošu

soli

izsolē

izsola

ar

nomas

tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr. 14,

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

pašvaldība

novada

apzīmējumu

11,1 m2 platībā (telpu grupas kadastra
apzīmējums

3856

004

0161

001

014) „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi,
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā.
Iznomāšanas

termiņš

–

5

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

3894 007 0069, 2,5 ha platībā. Nomas

(pieci) gadi. Iznomāšanas mērķis -

izsola nomas tiesības uz zemes

tiesību sākumcena – EUR 184,00 (viens

komercdarbības veikšanai.

vienību

simts astoņdesmit četri euro, 0 centi)

novadā

Vīksnas
ar

pagastā,

kadastra

Balvu

apzīmējumu

Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.

Pretendenti
izsolē

var

pašvaldībā

pieteikumu

iesniegt

Balvu

Bērzpils

dalībai
novada

ielā

1A,

pašvaldība

3894 004 0133, 2,6 ha platībā. Nomas

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

tiesību sākumcena – EUR 189,00 (viens

iepazīties Balvu novada pašvaldības

Balvos, katru darbdienu no 2020.

izsola nomas tiesības uz zemes

simts astoņdesmit deviņi euro, 00

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

gada 10.augusta

vienību Vīksnas pagastā, Balvu novadā

centi) Iznomāšanas termiņš – 6 (seši)

par izsoli tiek publicēta Balvu novada

17.augustam plkst. 16.00.

ar kadastra apzīmējumu 3894 003

gadi.

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

Ar

izsoles

noteikumiem

var

Izsolāmo

līdz 2020.gada

telpu

apskati

var

var

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu

sākumcena – EUR 69,00 (sešdesmit

iepazīties Balvu novada pašvaldības

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

novada pašvaldības Krišjāņu pagasta

deviņi euro, 0 centi). Iznomāšanas

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

pārvaldes vadītāju Ivetu Socku-Puisāni

termiņš – 6 (seši) gadi.

par izsoli tiek publicēta Balvu novada

0105, 0,87 ha platībā. Nomas tiesību

Ar

izsoles

noteikumiem

Ar

izsoles

noteikumiem

Pretendenti

var

pašvaldības informatīvajā izdevumā –

izsolē

iepazīties Balvu novada pašvaldības

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

pašvaldības

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

Bērzpils

par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Pretendenti

pašvaldības
Bērzpils

Balvu

Saimnieciskajā

ielā

1A,

Balvos,

nodaļā,

ielā

1A,

Balvos,

katru

izsoles

noteikumiem

un

nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu

novada

pašvaldības

mājas

darbdienu no 2020.gada 10.augusta

lapā www.balvi.lv

un Balvu novada

līdz 2020.gada 17.augusta plkst.16.00.

pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos,

(pieci euro un 0 centu) jāieskaita Balvu

no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.

novada pašvaldības, Bērzpils iela 1A,

gada 17.augustam plkst. 16.00.

dalībai

darbdienu no 2020.gada 10.augusta

Balvi, LV – 4501, Reģ. Nr.90009115622,

Izsole

novada

līdz 2020.gada 17.augusta plkst.16.00.

AS „Citadele banka” norēķinu kontā

18.augustā

LV05PARX0012592970001.

novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,

Bērzpils

iesniegt

Saimnieciskajā

Ar

katru

pašvaldības

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
var

novada

nodaļā,

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

izsolē

Balvu

(mob.t.29447351).

katru darba dienu no katru darbdienu

izsolē

pieteikumu

dalībai

iesniegt

dalībai

5.00

„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada

Pretendenti

pieteikumu

var

pieteikumu

var

iesniegt

Balvu

novada

Saimnieciskajā

ielā

1A,

Balvos,

nodaļā,

Reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci

katru

euro un 00 centu) jāieskaita Balvu

Reģistrācijas

maksa

EUR

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
9.

notiks

2020.gada

plkst. 10.00 , Balvu

Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

paredzēta pasākuma laikā, saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma
norises vietā un pasākuma laikā. Iesniegumā ir jānorāda tirgošanās vietas adrese, paredzamais
tirgošanās laiks un iesnieguma iesniedzēja rekvizīti. Ja persona vēlas saņemt atļauju
tirdzniecībai publiskā vietā masu pasākuma laikā, minētais iesniegums ir jāiesniedz vismaz 7
dienas pirms pasākuma datuma.
12. Jautājumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu un nodevas maksāšanu izskata Balvu novada
pašvaldības izpilddirektors vai pagasta pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek atļauta
attiecīgajā pagasta teritorijā.
13. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
14. Nodeva samaksājama Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē un to izlieto
saskaņā ar apstiprināto Balvu novada pašvaldības budžetu.

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
“Balvu Novada
Ziņas”,
2020.gada
Reģ.Nr.90009115622,
Bērzpils
iela 1A, Balvi,30.jūlijs
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.§)

IV. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība

PRECIZĒTI
ar Balvu novada Domes
2020.gada 23.jūlija
lēmumu (sēdes prot. Nr.11,16.§)

15. Lai saņemtu Balvu novada pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības
administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:
15.1.iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai
juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
tālruni, elektroniskā pasta adresi;
15.2.zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu);
15.3.tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.
16. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādā,
saskaņo un apstiprina tirgus projektu.
17. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, Balvu
novada pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.
18. Lai Balvu novada pašvaldība piešķirtu tirgus statusu jau esošajam tirdzniecības objektam,
persona iesniedz pašvaldībā:
18.1.iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai
juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
tālruni, elektroniskā pasta adresi;
18.2.zemes un ēku īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot
oriģinālu);
18.3.tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.
19. Balvu novada pašvaldība ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:
19.1.ir saņemts komersanta (tirgus pārvaldītāja) attiecīgs iesniegums
19.2.izbeigta tirgus darbība;
19.3.saņemts zemes, teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums;
19.4.tirgus teritorijā netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī netiek novērsti
uzraugošo un kontrolējošo institūciju atklātie pārkāpumi.
20. Tirgus statuss tiek piešķirts vai atcelts ar Domes lēmumu.
21. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.
22. Pirms tirgus darbības uzsākšanas komersants (tirgus pārvaldītājs) iesniedz saskaņošanai
tirgus noteikumus. Pašvaldības izpilddirektors izskata un saskaņo iesniegtos tirgus
noteikumus, vai arī rakstiski sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām, norādot laiku
to novēršanai.
23. Šo noteikumu 22.punktā minētā kārtība piemērojama arī tad, ja komersants (tirgus
pārvaldītājs) izdara grozījumus tirgus noteikumos, kas ar pašvaldību saskaņojami 30 dienu
laikā pēc grozījumu izdarīšanas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2020.gada 25.jūnijā

Nr.14/2020

PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
UN PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
16.1 punktu, 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9.punktu

I.

Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās, tirgus statusa
piešķiršanas un tirgus noteikumu saskaņošanas kārtību Balvu novada teritorijā un nodevas
apmēru un maksāšanas kārtību par tirdzniecību publiskajās vietās Balvu novadā.
II.

Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti

2. Nodarboties ar ielu tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku
atļauju, kas atrodas tirdzniecības vietā (atļaujas forma 1.pielikumā). Preču pārdošana
tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā.
3. Balvu novada pašvaldības izpilddirektors tirdzniecības atļauju izsniedz Balvu novada Balvu
pilsētas teritorijā, pagasta pārvaldes vadītājs - attiecīgā pagasta teritorijā, atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. Tirdzniecības atļauja nav
nepieciešama par tirgošanos un pakalpojumu sniegšanu pašvaldības organizētajos „Lauku
labumu tirdziņos”.
4. Tirdzniecība atļauta tikai rakstiski norādītās konkrētās publiskās vietās pašvaldības teritorijā.
5. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs ir atļauta organizēto publisko pasākumu
laikā un to organizēšanas vietā visa kalendārā gada laikā.
6. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs pašvaldības organizētajos „Lauku labumu
tirdziņos” un tirdzniecības organizatoru organizētajā ielu tirdzniecībā ir atļauta visa kalendārā
gada laikā.
7. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
maksā juridiskās personas, fiziskās personas, kas veic tirdzniecību publiskā vietā atbilstoši
Balvu novada pašvaldības izsniegtajai atļaujai.
8. Ja persona vienā tirdzniecības vietā tirgojas ar dažādām precēm, kas ir nodevas objekts un
kurām ir paredzēta dažāda nodevas likme – nodeva jāmaksā tikai par vienu nodevas objektu,
kuram ir augstākā nodevas likme.
III.

V. Noslēguma jautājumi
24. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās
atbildības atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētajā
kārtībā.
25. Ar šo noteikumu spēka stāšanos spēku zaudē 2010.gada 25.marta Balvu novada domes
saistošie noteikumi Nr.4 “Par tirdzniecību publiskajās vietās un par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā”.

Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās, maksāšanas kārtība un kontrole

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs
1.pielikums

9. Nodevas likme par tirdzniecību tirdzniecības laikā ir:
Nr.p.k.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.4.
9.4.1.

9.4.2.
9.4.3.

Balvu novada domes 2020.gada 25.jūnija
Saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020
„Par tirdzniecību publiskās vietās un pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā”

Nodevas objekts
Nodevas likme (euro)
Vienreizējās atļaujas izsniegšana tirdzniecībai
publiskās vietās masu pasākumos:
ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem
(izņemot pašu ražoto produkciju un pašu savāktos savvaļas
5,00
dabas produktus);
ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto
15,00
alkoholu);
ar rūpniecības precēm (izņemot amatniecības
7,00
izstrādājumus);
Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās
vienai dienai:
ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem
(izņemot pašu ražoto produkciju un pašu savāktos savvaļas
1,00
dabas produktus);
ar rūpniecības precēm (izņemot amatniecības
2,00
izstrādājumus);
ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).
1,00
Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās
vienam mēnesim:
ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem
(izņemot pašu ražoto produkciju un pašu savāktos savvaļas
5,00
dabas produktus);
ar rūpniecības precēm (izņemot amatniecības
7,00
izstrādājumus);
ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).
5,00
Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās
vienam gadam:
ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem
35,00
(izņemot pašu ražoto produkciju un pašu savāktos savvaļas
dabas produktus);
ar rūpniecības precēm (izņemot amatniecības
50,00
izstrādājumus);
ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā).
35,00

10. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās netiek noteikta fiziskām personām (mājražotājiem,
saimnieciskās darbības veicējiem) un komersantiem:
10.1. par tirgošanos pašvaldības organizētajos “Lauku labumu tirdziņos”;
10.2. par tirgošanos tirdzniecības organizatora organizētajā ielu tirdzniecībā;
10.3. par tirgošanos ar pašu audzētiem ziediem un stādiem;
10.4. par tirgošanos ar precēm, kuras noteiktas šo noteikumu 9.punktā kā izņēmumi.
11. Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai publiskā vietā, Balvu novada pašvaldībai jāiesniedz
iesnieguma veidlapa (2.pielikumā), saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko
valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja nekustamais īpašums nepieder tirdzniecības
dalībniekam vai pašvaldībai, tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas
tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību un, ja tirdzniecība ir
paredzēta pasākuma laikā, saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma
norises vietā un pasākuma laikā. Iesniegumā ir jānorāda tirgošanās vietas adrese, paredzamais
tirgošanās laiks un iesnieguma iesniedzēja rekvizīti. Ja persona vēlas saņemt atļauju
tirdzniecībai publiskā vietā masu pasākuma laikā, minētais iesniegums ir jāiesniedz vismaz 7
dienas pirms pasākuma datuma.
12. Jautājumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu un nodevas maksāšanu izskata Balvu novada
pašvaldības izpilddirektors vai pagasta pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek atļauta
attiecīgajā pagasta teritorijā.
13. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
14. Nodeva samaksājama Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē un to izlieto
saskaņā ar apstiprināto Balvu novada pašvaldības budžetu.
IV. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
15. Lai saņemtu Balvu novada pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības
administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:
15.1.iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai

LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV - 4501, tālr./ fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv
Norēķinu konts LV93UNLA0050014291739 AS SEB banka, kods – UNLALV2X
Nod. maks. reģ. Nr. 90009115622

Balvos

___.___.20_____.

Nr.____

Atļauja
ielu tirdzniecībai
Izdota pamatojoties uz Balvu novada Domes 2010.gada 13.maija saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Par tirdzniecību
publiskajās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā"

(fiziskas vai juridiskas personas nosaukums)

Izdota:
Uzņēmuma juridiskā adrese;
personas dzīvesvieta
tālruņa numurs
Uzņēmuma reģistrācijas numurs;
Individuālā darba veicēja reģ.Nr.;
personas kods

Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Tirdzniecības vieta Balvu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā:

(attiecīgo pasvītrot)

(tirdzniecības vietas adrese)

Tirdzniecības darbības laiks:

Tirdzniecība atļauta ar šādām preču grupām:
(preču grupu nosaukumi)

Īpašie tirdzniecības noteikumi:
Atļaujas derīguma termiņš:
Izpilddirektors
vai
Balvu novada ...........pagasta pārvaldes vadītājs

Domes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)
(vārds, uzvārds)

A.Pušpurs

2.pielikums
Balvu novada domes 2020.gada 25.jūnija
Saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020
„Par tirdzniecību publiskās vietās un pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā”
________________________________________________
________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

10.

____________________________________________________
(fiziskai personai- personas kods (vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
juridiskai personai – nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

_______________________________________________

(deklarētā dzīvesvieta/ juridiskā adrese)

_________________________________________

2.pielikums
Balvu novada domes 2020.gada 25.jūnija
Saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020
„Par tirdzniecību publiskās vietās un pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā”

2. Precizē nodevas objektu, ja vienā tirdzniecības vietā tie ir
vairāki.
3. Papildina nodevas objektu sarakstu, izņēmumus un precizē
nodevas
apmēru.
“Balvu
Novada Ziņas”, 2020.gada 30.jūlijs
4. Nosaka iesnieguma formu atļaujas saņemšanai tirdzniecībai
publiskā vietā.
5. Paredz kārtību, kādā tiek noteikts tirgus statuss un saskaņoti
tirgus noteikumi.
6. Precizē tirdzniecības jautājumu risināšanu masu pasākumu
laikā.

________________________________________________
________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

____________________________________________________
(fiziskai personai- personas kods (vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
juridiskai personai – nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

3. Informācija par
plānoto projekta
Nav būtiska.
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
Tiek veicināta vietējo produktu tirdzniecība un mājas ražošana.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
LATVIJAS
REPUBLIKA
administratīvajām
Administratīvās
procedūras
netiek mainītas.
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
procedūrām
Reģ.Nr.90009115622,
Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453
6. Informācija
par
konsultācijām ar
Nav.fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv
privātpersonām
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada pašvaldības
2020.gada 23.jūlijā
LATVIJAS REPUBLIKA
lēmumu (sēdes prot. Nr.11, 54.§)
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Domes priekšsēdētājs
A.Pušpurs

_______________________________________________

(deklarētā dzīvesvieta/ juridiskā adrese)

_________________________________________
(tālruņa numurs, e – pasts)

Balvu novada pašvaldībai

Bērzpils ielā 1A, Balvos
LV – 4501

IESNIEGUMS

ATĻAUJAS IELU TIRDZNIECĪBAI SAŅEMŠANAI
Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai Balvos/________________ pagastā.
 ielu tirdzniecību ___________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)
 pasākuma laikā ____________________________________________________________

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

(pasākuma nosaukums, pasākuma norises vieta)
________________________________________________________________________________

Nr.15/2020
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada pašvaldības
GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS
2020.gada 23.jūlijā
NOTEIKUMOS NR.1 „BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
lēmumuNOLIKUMS”
(sēdes prot. Nr.11, 54.§)

Tirdzniecības laiks un ilgums___________________________________________________
(datums)

Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
 pašu ražotā
produkcija_____________________________________________________________
 pašu savāktie savvaļas dabas
produkti______________________________________________________________
 pārtikas preces_________________________________________________________
 mājās ražotais alkohols__________________________________________________
 alkoholiskie dzērieni____________________________________________________
 amatniecības
izstrādājumi___________________________________________________________

Izdoti pamatojoties uz likuma
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas

Balvu novadā
1.punktu un 24.pantu
2020.gada 23.jūlijā
Nr.15/2020
Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada
GROZĪJUMI
BALVU
NOVADA
DOMES
2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS
pašvaldības
nolikums”
(protokols
Nr.2, 8.§)
šādus grozījumus:
NOTEIKUMOS
NR.1skaitli
„BALVU
1. aizstāt
11.8 apakšpunktā
„5” arNOVADA
skaitli „6”.PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
2. izteikt 63.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
pamatojotiesiruztiesīgs
likuma
“Ja kārtējā domes sēde iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, Domes Izdoti
priekšsēdētājs
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
atcelt domes sēdi un izsludināt citu domes sēdes laiku,
ko deputātiem izziņo Domes
1.punktu un 24.pantu
administrācijas Vispārējā un juridiskā nodaļa.”

 rūpniecības preces
_____________________________________________________________________
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (tai skaitā ar alkoholiskajiem dzērieniem)
_____________________________________________________________________
 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (tai skaitā ar bezalkoholiskajiem dzērieniem)
_____________________________________________________________________
 seju apgleznošanas, tetovējumu izveidošanas pakalpojumi
_____________________________________________________________________

Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums” (protokols Nr.2, 8.§) šādus grozījumus:
1. aizstāt 11.8 apakšpunktā skaitli „5” ar skaitli „6”.
2. izteikt 63.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja kārtējā domes sēde iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs
atcelt domes sēdi un izsludināt citu domes sēdes laiku, ko deputātiem izziņo Domes
administrācijas Vispārējā un juridiskā nodaļa.”

Nepieciešamā tirdzniecības laukuma platība/ vietu skaits______________________________

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

 Nepieciešams elektrības pieslēgums ar jaudu _____ kW

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

Pielikumā:
 Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto
tirdzniecību;
 Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietā un pasākuma
laikā;
 tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu
un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība
paredzēta vairākās publiskās vietās

20____. gada ___.___________

Domes priekšsēdētājs

Balvos

Domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2020.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.15/2020 “Grozījumi
Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums”” projektu

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Īss projekts satura
izklāsts

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

Balvos

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 23.jūlija
lēmumam (sēdes prot. Nr.11,16.§)

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 /2020 „Par
tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās
Balvu novadā” projektu

2. Īss projekta satura
izklāsts

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 23.jūlija
lēmumam (sēdes prot. Nr.11,54.§)
Aigars Pušpurs

________________________________

LATVIJAS REPUBLIKA

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Balvu novadā

2020.gada 23.jūlijā

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Konsultācijas ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Ar šiem noteikumiem atcelto saistošo noteikumu vairāku gadu
piemērošana ir radījusi nepieciešamību precizēt un risināt vairākus
tirdzniecības publiskās vietās jautājumus. Iemesls ir arī tas, ka
mainījusies pašvaldības struktūra – likvidēta pašvaldības aģentūra,
kura nodarbojās ar tirdzniecības organizēšanu “lauku labumu
tirdziņos”. Šobrīd ar to nodarbojas pašvaldības administrācijas
nodaļa. Nepieciešams arī pārskatīt nodevas objektus, likmes un
sakārtot jautājumu par tirgus statusa noteikšanas un tirgus noteikumu
saskaņošanas kārtību. Lai minētos labojumus veiktu atceļamajos
saistošajos noteikumos, ir nepieciešams grozījumu apjoms, kuriem ir
tik daudz punktu, ka veidojas situācija, kurā likumdošana paredz
jaunu noteikumu izdošanu. Tāpēc tiek pieņemti jauni noteikumi un
iepriekšējie atcelti.
Saistošie noteikumi:
1. Vienkāršo tirdzniecības procesa organizēšanu Lauku labumu
tirdziņos.
2. Precizē nodevas objektu, ja vienā tirdzniecības vietā tie ir
vairāki.
3. Papildina nodevas objektu sarakstu, izņēmumus un precizē
nodevas apmēru.
4. Nosaka iesnieguma formu atļaujas saņemšanai tirdzniecībai
publiskā vietā.
5. Paredz kārtību, kādā tiek noteikts tirgus statuss un saskaņoti
tirgus noteikumi.
6. Precizē tirdzniecības jautājumu risināšanu masu pasākumu
laikā.

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek paredzēts palielināt
Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu skaitu no 5 uz 6.
Tāpat, ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka Domes
priekšsēdētājs ir tiesīgs atcelt domes sēdi un izsludināt citu domes
sēdes laiku tajos gadījumos, ja kārtējā domes sēde iekrīt brīvdienā
vai svētku dienā, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2020.gada 22.aprīļa vēstulē “Par saistošajiem
noteikumiem" minētajam.
Nepieciešams palielināt Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļu
skaitu.
Lai kārtējās domes sēdes nepieciešamības gadījumā varētu tikt
pārceltas tajos gadījumos, ja tās iekrīt brīvdienā vai svētku dienā,
tad šādai iespējai ir jābūt noteiktai pašvaldības nolikumā.
Nav.
Nav
Nav
Nav

Domes priekšsēdētājs

Aigars Pušpurs

Balvu Sporta skolas peldbaseins sakarā ar remontdarbiem būs slēgts no
2020.gada 20.jūlija - 31.augustam. Darbu atsāks 2020.gada 1.septembrī.
Arī Balvu Sporta skolas Trenažieru zāle pamatojoties uz MK 2020. gada 9.
jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai" tiek slēgta līdz 2020. gada 1.septembrim.
Iegādāto abonementu termiņš tiks attiecīgi pagarināts!
Balvu Sporta skolas administrācija
11.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 30.jūlijs

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

1.augustā plkst. 12:00 Latvijas
Futbola federācijas (LFF) 2.līgas spēle:
Balvi pret FK Priekuļi Balvu pilsētas
stadionā. Nāc un atbalsti savējos!
4.augustā
plkst.18:00
Balvu
novada
čempionāts
pludmales
volejbolā pie Balvu ezera.
8.augustā no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš pilsētas parkā.
8.augustā plkst.20:00 Grupas
"Galaktika"
koncertprogramma
"Vasara tevī" Balvu pilsētas estrādē.
Biļešu iepriekšpārdošana Balvu muižā.
Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā EUR
5,00, pasākuma dienā EUR 8,00.
15.
un
16.augustā
Lielais
autofotoorientēšanās
brauciens
"Latgales
piedzīvojums
2020".
Brauciens vedīs apkārt Lubāna
ezeram, uz Rēzekni, Ludzu un
Kārsavu, Viļaku un Balviem. Vairāk
informācijas https://brauciens.lv/
19.augustā plkst.18:00 Balvu
novada
čempionāts
pludmales
volejbolā pie Balvu ezera. Fināls.
21.augustā plkst.19:00 Balvu
ezerā un Dzirnavu ielā 1 jau piekto
gadu
notiks
koncerts
"Mūzika
Saulrietam". Stundu pirms pasākuma
darbosies āra kafejnīca "Manas
pankūkas", kuras tiks gatavotas kopā
ar Roberto Meloni. Vakarā pasākuma
laikā varēs baudīt mūziku un
dziesmas sēžot laivās vai klausoties
no krastmalas- svētku noskaņu
veidos mūziķi Ingus Ulmanis, Aigars
Voitišķis un koris "Mirklis" diriģenta
Ulda Kokara vadībā. Laivas kalpo kā
sēdvietas, plosts "Vilnītis" kā lieliska
skatuve, savukārt Balvu ezers kā
akustiska koncertzāle.
29.- 30.augusts 21.Kamermūzikas
festivāls Balvu muižas koncertzālē.

21.22.augustā
Svētki
Briežuciemā.
21.augustā plkst.16:00 Kopīga
filmas skatīšanās Tautas nama
Mazajā zālē.
22.augustā no plkst.14:00 15:00 Pagasta radošo ļaužu darbu
aplūkošana.
Plkst. 15:00 Zvēriņu svētku
koncerts
bērniem
ar
dāvanu
pasniegšanu
"Kikeri-Ņau-VauMū". Burvju mākslinieka vadībā
uzstāsies - Suns, Balodis, Simtkājis,
Zivs, Briedis, Eži, Kaķis, Gailis, Lācis,
Sivēns, Papagailis, Zaķis, Žagata,
Govs. (Uz koncertu aicināti VISI bērni
un pieaugušie no tuvākas un tālākas
apkaimes, koncerta laikā sveiksim arī
pagasta piecgadniekus.)
Turpinājumā
apmēram
plkst.16:00 Dramatiskā kolektīva
brīvdabas izrāde "Še, tev bobeņ! "
Izrādes pauzītēs muzicēs "AMMA".
Pēc
izrādes
pilngadnieku
godināšana un deju priekšnesumi.
No plkst.16:00 Bērniem sportiskas
aktivitātes.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
30.jūlijā
plkst.20:00
Rīgas
folkloras studija "Garataka" koncerts
Bērzkalnes
estrādē.
Izdziedāsim
kopā sirsnīgākās dziesmas no visiem
Latvijas novadiem! Ieeja brīva.
22.augustā Bērzkalnes pagasta
sporta svētki.

Plkst.20:00
MilleruBalandīnu ģimenes un draugu
koncertprogrammas "Skan un skanēs
vēl" (Tilžas estrādē).
1.augusta rītu (no plkst.8:00-9:45)
aicina sākt ar Tilžas himnu savās
mājās, vērojot Ruskulovas muižkunga
pēcteča braucienu pa Tilžas ielām.
Maršruts: Pārupes iela, Krasta
iela, Raiņa iela, Brīvības iela Kārsavas
virzienā, Pirts iela, Liepu iela,
Mežniecības iela, Meža iela, Raiņa
iela, Kalna iela, Skolas iela, Lazdu iela,
Sporta iela, Brīvības iela, Tilžas centrs.
Tilžas ciema iedzīvotājiem lūgums
rotāt savas mājas ar dzimtu karogiem
un mājas gariņu skulptūrām, un sagaidīt
muižkungu pēcteci ar Tilžas himnu.
Plkst.10:00 Viens otram labu
rītu vēlēsim pie jaunizveidotajiem
bērnu rotaļu un piemiņas-svētku
laukumiem. Katram apmeklētājam
līdzi jāņem cepures (platmale, naģene,
u.c.). Īpašs uzaicinājums Tilžas pagasta
2020. gada pirmklasniekiem.
Plkst.10:00 Pludmales volejbols
(pieteikšanās līdz plkst.9.45 pie Tilžas
vidusskolas).
Plkst.11:00
Zvēriņu
koncerts
bērniem "Kikeri-Ņau-Vau-Mū" (Tilžas
estrādē).
Plkst.11:00 Projekta "Tilžā notiek
labas lietas – Junior edition" ietvaros
fotoorientēšanās (sākums pie bijušās
internātskolas lapenes).
No
plkst.11:00
–
14:00
Individuālās
sacensības
šautriņu
mešanā, basketbola metienos, frīsbija
piespēlēs, bumbiņu mešanā (sporta
laukumā).
No plkst.11:00 – 14:00 Rokdarbu
izstāde "Prieks un vasara krāsās"
(Tilžas kultūras nama 2.stāvā). Izstādē
būs skatāmi Lūcijas Gustes dekoratīvie
spilveni, Jolantas Kašas, Astrīdas
Krainās, Irēnas Ziediņas, Līgas Gustes
pērļu rotas, kuras būs iespējams arī
iegādāties.
Plkst.12:30 Šķēršļu josla bērniem
(sporta laukumā).
No
plkst.13:00
–
15:00
Zemessardzes
ekipējuma
demonstrējumi
un
sportiskas
aktivitātes (vidusskolas lapenē).
Plkst.13:00 Tikšanās ar mūzikas

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
29.augustā
Krišjāņu
pagasta
svētki "Zem varavīksnes loka".

LAZDULEJAS PAGASTĀ
7.augutsā plkst.19:00 Koncerts
"Satiekas
paaudzes"
Lazdulejas
pagasta estrādē. Pasākumā piedalās
Vectilžas pašdarbnieki, Briežuciema
skanīgās balsis, Bērzpils dziedošā
ģimene Čivči, Lazdulejas pagasta
pašdarbnieki un citi. Muzicēs grupa
ROLISE.

TILŽAS PAGASTĀ
31.jūlijā un 1.augustā norisināsies
Tilžas pagasta svētki "Ar prieku ritu
caur dzīvi".
Svētku programmā:
31.jūlijā
Plkst.16:00 Autofotoorientēšanās.
Ekipāžām pieteikšanās līdz 29.jūlijam,
piezvanot pa tel. 27870251. Sacensību
nolikums atrodams Facebook https://
www.facebook.com/TilzasPagasts/.

pedagoģi un ievērojamā fotogrāfa
J.Ziemeļa mazmeitu Rasmu Kulamovu.
Sarunas par grāmatas "No ievziediem
līdz Mārtiņiem" izdošanu un atmiņas
par Tilžu - bērnības zemi ... (Tilžas
pagasta bibliotēkā).
Plkst.14:15 Sportistu apbalvošana.
Plkst.20:30
Pilngadnieku
pusstunda ar Eliju, Raivi un Artūru
kopā būs Karlīna Galēja un Māra
Tihomirova (Tilžas estrādē).
No plkst.21:00 – 24:00 Dīdžejs
MAIRIX un diskotēka "Dejotprieks
2x2m" – mūzika dažādām gaumēm
(Tilžas estrādē).
Cienījamie Tilžas pagasta svētku
apmeklētāji! Vesels cilvēks ir priecīgs
cilvēks! Rūpēsimies par savu, citu
cilvēku drošību un veselību, ievērojot
ieštancēšanās un higiēnas noteikumus!
15.- 16.augusts Latvijas Jātnieku
federācijas
Ieskaites
sacensības
pajūgu braukšanā "Balvi 2020" Tilžas
pagasta
"Kapulejās".
15.augutā
plkst.18:00
un
16.augustā
plkst.11:00.

VECTILŽAS PAGASTĀ
31.jūlijā plkst.19:00 Jaunības
svētki Vectilžā.
8.augustā plkst.19:00 Koncerts
"Saule brida rudzu lauku" Vectilžas
pagasta estrādē. Piedalās Ķekavas
novada folkloras kopa "Rāmupe",
folkloras kopa "Saime", deju kopa
"Viola", amatierteātris "Melnais kaķis".

VĪKSNAS PAGASTĀ
8.augustā plkst.12:00 Bērnības
svētku zvēriņu koncerts ar dāvanu
pasniegšanu
"Kikeri-Ņau-Vau-Mū"
2015.gadā dzimušiem bērniem pie
Vīksnas Tautas nama.
8. augustā plkst.12:00 Jaunības
svētki Lindai un Markusam pie
Vīksnas Tautas nama.
8. augustā plkst.15:00 Vīksnas
pagasta sporta svētki. Individuālās un
komandu sacensības skolas sporta
laukumā.
Pasākumos apmeklētāji tiek aicināti
ievērot 2 metru distanci un vispārējos
epidemioloģiskos
norādījumus.
Pasākumos tiks fotografēts un filmēts.

BŪSIM KOPĀ SAULRIETĀ
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