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

DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS PAKĀPENISKI UZSĀK DARBU
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DOMES SĒDE
25.martā
notika kārtējā Balvu
novada domes sēde. Tā notika
attālināti, un tajā piedalījās 12
deputāti – Anita Petrova, Egons
Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale,
Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra
Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule,
Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts,
Sandis Puks. Tika izskatīti kopumā 46
darba kārtības jautājumi.
Par grozījumiem saistošajos
noteikumos
Domes sēdē pieņēma saistošo
noteikumu Nr.4/2021 „Grozījums
Balvu novada Domes 2015.gada
12.marta saistošajos noteikumos
Nr. 9/2015 “Par Balvu novada
pašvaldības sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un finansiālo
atbalstu audžuģimenēm”” projektu.
Šos grozījumus ir nepieciešams veikt
pamatojoties uz Latvijas Republikas
Tiesībsarga norādījumiem, ņemot
vērā to, ka pabalsta audžuģimenēm
apģērba un mīkstā inventāra iegādei
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem
bērniem
apmērs
neatbilst bērna vajadzībām.
Par
grozījumiem
domes
lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2021.gada
25.februāra lēmumā „Par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes
vienībai
ar
kadastra
apzīmējumu 3801 003 0557 un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu zemes vienības daļām
Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā”
(sēdes protokols Nr.3, 27.§), izsakot
lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā: “1.
Noteikt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3801 003 0557 divus
zemes lietošanas mērķus: 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve 54581 m2 platībā; 0503–
sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas 21500 m2 platībā.”.
Domes
sēdē
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada domes
2021.gada
25.februāra
domes
sēdes lēmumā „Par Industriālās
teritorijas Brīvības ielā 1K, Balvos,
Balvu novadā daļu iznomāšanu
un apbūvi” (protokols Nr.3, 28.§)
izsakot 5.2.punktu šādā redakcijā:
“5.2. Nomniekiem ir pienākums līdz
2023.gada 31.decembrim, investēt
savā uzņēmējdarbībā ne mazāk
kā 5 244 388,00 EUR un radīt ne
mazāk kā 86 jaunas darba vietas:
5.2.1.Nomniekam Teritorijā Nr.1 investēt savā uzņēmējdarbībā ne
mazāk kā 2 900 000,00 EUR un radīt
ne mazāk kā 45 jaunas darba vietas;
5.2.2.Nomniekam Teritorijā Nr.2 investēt savā uzņēmējdarbībā ne
mazāk kā 900 000,00 EUR un radīt
ne mazāk kā 17 jaunas darba vietas;
5.2.3.Nomniekam Teritorijā Nr.3 investēt savā uzņēmējdarbībā ne
mazāk kā 300 000,00 EUR un radīt
ne mazāk kā 7 jaunas darba vietas;
5.2.4.Nomniekam Teritorijā Nr.4 investēt savā uzņēmējdarbībā ne
mazāk kā 644 388,00 EUR un radīt
ne mazāk kā 10 jaunas darba vietas;

5.2.5.Nomniekam Teritorijā Nr.5 investēt savā uzņēmējdarbībā ne
mazāk kā 500 000,00 EUR un radīt ne
mazāk kā 7 jaunas darba vietas.”
Deputāti lēma izdarīt Balvu novada
Domes
2020.gada
23.decembra
lēmuma
„Par
Balvu
novada
pašvaldības Sociālā dienesta sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi” (sēdes
protokols Nr.18, 32.§) pielikumā
„Balvu novada pašvaldības sociālā
dienesta sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis” grozījumu - papildināt ar
11.5.punktu sekojošā redakcijā: “11.5.
Deinstitucionalizācijas
pasākuma
mērķa
grupas
personas,
kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
un kurām nav veikts individuālo
vajadzību novērtējums un izstrādāts
atbalsta plāns, tiek atbrīvotas no
maksas
par
11.1.-11.4.punktos
minētājiem
pakalpojumiem
līdz
projekta
“Deinstitucionalizācijas
pasākumu
īstenošana
Latgales
reģionā”,
Nr.9.2.2.1/15/I/005
īstenošanas beigām - 2023.gada
31.decembrim.”
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
zemes
ierīcības projektu nekustamo īpašumu
Bērzpils ielā 52, Balvos, un Bērzpils
ielā 56, Balvos, robežu pārkārtošanai.
Par nekustamo īpašumu sadali
Domes sēdē lēma par nekustamā
īpašuma
Vīksnas
pagastā
un
nekustamā īpašuma Kubulu pagastā
sadali.
Par zemes nomu
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 83,
Balvos, iznomāšanu ēkas (garāžas,
Daugavpils ielā 85A) uzturēšanai,
kur ēkai nepieciešamā uzturēšanas
platība 83,32 m2, slēdzot zemes nomas
līgumus uz 15 gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 28 gadā bez PVN.
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fizisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības Balvu pagastā, 0,18
ha platībā, iznomāšanu personiskās
palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot
zemes nomas līgumus uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
0,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Krišjāņu pagastā, 3,2 ha
platībā, iznomāšanu, ēku uzturēšanai,
slēdzot zemes nomas līgumus uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 28 gadā bez PVN.
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fizisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Kubulu pagastā, 0,2 ha
platībā, iznomāšanu, ēku uzturēšanai,
slēdzot zemes nomas līgumus uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 28 gadā bez PVN.
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu

novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 72,
Balvos, iznomāšanu ēkas (garāžas
Daugavpils ielā 74A) uzturēšanai,
kur ēkai nepieciešamā uzturēšanas
platība ir 70,85 m2, slēdzot zemes
nomas līgumus uz 10 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 28 gadā bez
PVN.
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fizisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvos, 337 m2 platībā,
iznomāšanu individuālā augļu dārza
vajadzībām, slēdzot zemes nomas
līgumus uz 6 gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 28 gadā bez PVN.
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Balvu ielā 1, Kubulos,
Kubulu pagastā, iznomāšanu ēkas
(garāžas
Balvu ielā 1F, Kubulos)
uzturēšanai, kur ēkas uzturēšanai
nepieciešamā platība ir 250 m2,
slēdzot zemes nomas līgumus uz 10
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 2,85 gadā bez PVN.
Domes sēdē noteica zemes nomas
maksu Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajai zemes vienības daļai
Tilžas pagastā, 0,35 ha platībā,
EUR 38,50 gadā bez PVN, par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienības daļai Tilžas pagastā, 5,3 ha
platībā, EUR 460,00 gadā bez PVN, un
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Bērzpils pagastā, 0,8
ha platībā, EUR 75,00 gadā bez PVN.
Deputāti lēma pagarināt 2016.
gada 13.maijā noslēgto zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Bērzpils pagastā,
2,3049 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām, zemes
nomas līgumu pagarinot uz 5 gadiem
un zemes nomas maksu nosakot ar
Balvu novada Domes lēmumu pēc
sertificēta vērtētāja nomas maksas
noteikšanas lietas saņemšanas.
Visi nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.
Par
nekustamā
īpašuma
nodošanu atsavināšanai
Domes
sēdē
lēma
nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu
Sporta iela 3, Tilžā, Tilžas pagastā, kas
sastāv no vienas zemes vienības 0,13
ha platībā, un uzdot Saimnieciskajai
nodaļai veikt nepieciešamās darbības
minētā
nekustamā
īpašuma
reģistrēšanai
zemesgrāmatā
uz
Balvu novada
pašvaldības vārda,
un uzdot Īpašumu privatizācijas un
atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus
vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot
sertificētu vērtētāju, un izstrādāt
izsoles noteikumus.
Par dzīvojamās telpas statusa
noteikšana
Deputāti lēma noteikt pašvaldībai
piederošajai neizīrētajai dzīvojamai
telpai Tautas ielā 4-36, Balvos,
speciālistam izīrējamās dzīvojamās
telpas statusu.
Par
nekustamo
īpašumu
2.

dzīvokļu platības un domājamās
daļas precizēšanu
Domes sēdē lēma precizēt Balvu
novada
pašvaldībai
piederošā
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.46
Pilsoņu ielā 31, Balvos, platību no
46,11m2 uz 46,50 m2, dzīvokļa Nr.22
Partizānu ielā 36, Balvos, platību no
25,25 m2 uz 24,70 m2, dzīvokļa Nr.1
Bērzpils ielā 19A, Balvos, domājamās
daļas no 190/2569 uz 1870/25080.
Par
izmaiņām
komisijas
vārdiskajā sastāvā
Deputāti lēma atbrīvot Raimondu
Bombānu no Balvu novada pašvaldības
Pastāvīgās iepirkumu komisija locekļa
pienākumiem ar 2021.gada 31.martu
un ievēlēt Aleksandru Sņegovu par
Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās
iepirkumu komisija locekli ar 2021.
gada 1.aprīli.
Par nolikuma apstiprināšanu
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada
pašvaldības
konkursa
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” nolikumu.
Par
līdzfinansējuma
nodrošināšanu
Deputāti lēma piedalīties Zivju
fonda pasākumā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” valsts atbalsta
saņemšanai zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem
iesniedzot projektu „Zivju resursu
pavairošana Balvu novada ezeros
2021.gadā”, un projekta atbalsta
gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu
EUR 1307,00
apmērā, projekta
priekšfinansējumu EUR 6800,00 no
projekta attiecināmajām izmaksām
EUR 8107,00,
kā
arī
segt
papildus izmaksas - zivju mazuļu
transportēšanas
izdevumus
EUR 252,00.
Domes sēdē lēma piedalīties
Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība
(izņemot
attiecīgās
institūcijas
kārtējos
izdevumus)”
valsts
atbalsta
saņemšanai
zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem, iesniedzot
projektu „Kvadracikla iegāde zivju
resursu
aizsardzības
pasākumu
īstenošanai”, un projekta atbalsta
gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu
EUR 1610,00 apmērā no projekta
kopējām izmaksām EUR 9290,00,
projekta
priekšfinansējumu
EUR 7680,00 un nepieciešamības
gadījumā preču piegādes izmaksas.
Par finansējuma piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt no Balvu
novada
pašvaldības
2021.gada
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem
EUR 2031,81 pūļa testēšanā Covid-19
infekcijas noteikšanai Balvu novadā
iesaistīto
darbinieku
piemaksām
(t.sk. darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātas iemaksas).

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 1.aprīlis
Par
valsts
finansējuma
sadalījumu
Domes sēdē apstiprināja valsts
budžeta
finansējuma
sadalījumu
samaksai
par
individuālajām
konsultācijām vispārējās izglītības
iestāžu skolotājiem un atbalsta
personālam, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu vispārizglītojošo
mācību priekšmetu skolotājiem, kas
sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes
darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā.
Par
direktora
funkciju
deleģēšanu
Deputāti lēma deleģēt Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas
direktora
vietniecei
veikt
Balvu
profesionālas
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
direktora pienākumus, kas saistās
ar līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas vai

sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz
I.V.
Par
ikmēneša
pabalsta
piešķiršanu
Domes sēdē lēma piešķirt ikmēneša
pabalstu bijušajam Vectilžas pagasta
padomes priekšsēdētājam, kas atbilst
divu minimālo mēnešalgu apmēram,
no Balvu novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem, sākot ar 2021.gada 1.aprīli.
Par izmaiņām komisijas sastāvā
Deputāti lēma ievēlēt Balvu novada
pašvaldības izpilddirektori Guntu
Raibekazi Balvu novada pašvaldības
Administratīvo aktu strīdu komisijas
sastāvā.
Par
grozījumiem
komisijas
nolikumā
Domes sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumā.
Par nomas tiesību rezultātu
apstiprināšanu

Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
daļas Balvu pagastā, 0,07 ha platībā,
nomas tiesību izsoles rezultātus,
nosakot
par
uzvarētāju
fizisku
personu, ar kuru tiks slēgts zemes
nomas līgums uz 6 gadiem, nosakot
zemes nomas maksu EUR 33,00
bez PVN gadā. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.
Domes sēdē apstiprināja kustamās
mantas - cirsmas nekustamajā
īpašumā “Doņikovas meži”, Tilžas
pagastā, 1.kvartāla 2., 10., 18., 25.,
32., 27. un 28.nogabalā izcērtamās
platības 5.1 ha platībā, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, kura iegādājās
augstāk minēto kustamo mantu par
izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 43
300.
Par izsolēm

12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.11.30 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).

2,1 ha kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai
180,00
(viens
simts
astoņdesmit euro, 00 centi) gadā
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 6
(seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –
lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.12.00 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).

Deputāti lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai trīs piekritīgās
zemes vienības Tilžas pagastā, sešas
piekritīgās zemes vienības Vīksnas
pagastā,

divas

piekritīgās

zemes

vienības Briežuciema pagastā, vienu
piekritīgo

zemes

vienību

Bērzpils

pagastā un vienu piekritīgo zemes
vienību Bērzkalnes pagastā. Sīkāk ar
katru izsoli var iepazīties šī izdevuma
3.-4.lpp.
Sīkāk
Domes

ar

Balvu

lēmumiem

www.balvi.lv
Normatīvie

var

sadaļā
akti

novada
iepazīties
Pašvaldība/

un

attīstības

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

dokumenti/Domes

sēžu

audio ieraksti.

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3886 003 0503 Tilžas
pagastā, Balvu novadā, 0,4 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 36,00 (trīsdesmit seši euro,
0 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.11.20 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (Sēžu zālē,
3.stāvā).
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3886 003 0502 Tilžas
pagastā, Balvu novadā, 4,7 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 255,00 (divi simti piecdesmit
pieci euro, 00 centi) gadā bez
PVN. Iznomāšanas termiņš – 6
(seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –
lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3886 004 0092
Tilžas pagastā, Balvu novadā, 0,5 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 45,00 (četrdesmit pieci euro,
00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.11.40 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3850 008 0092
Bērzpils pagastā, Balvu novadā, 1,4 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 80,00 (astoņdesmit euro, 00
centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3848 004 0317
Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā,
3.

pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.12.10 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3894 002 0099 Vīksnas
pagastā, Balvu novadā, 3,8 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai EUR 285,00 (divi simti
astoņdesmit pieci euro, 00 centi)
gadā bez PVN. Iznomāšanas termiņš
– 6 (seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –
lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.12.20 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3894 007 0191 Vīksnas
pagastā, Balvu novadā, 4,4 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 1.aprīlis
vienībai EUR 335,00 (trīs simti
trīsdesmit pieci euro, 00 centi) gadā
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 6
(seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –
lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.12.30 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3894 007 0111
Vīksnas pagastā, Balvu novadā, 2,3 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 110,00 (viens simts desmit euro,
00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.12.40 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3894 006 0088
Vīksnas pagastā, Balvu novadā, 2,3 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 110,00 (viens simts desmit euro,
00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.12.50 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).

Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.13.00 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3894 005 0089
Vīksnas pagastā, Balvu novadā, 1,5 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 105,00 (viens simts pieci euro,
00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.13.10 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3894 003 0239
Vīksnas pagastā, Balvu novadā, 0,4 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 36,00 (trīsdesmit seši euro,
00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties

00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.13.20 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3852 004 0159
Briežuciema pagastā, Balvu novadā,
0,35 ha kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 35,00 (trīsdesmit pieci euro,

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3852 004 0160
Briežuciema pagastā, Balvu novadā,
0,9 ha kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 65,00 (sešdesmit pieci euro,
00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas
termiņš – 6 (seši) gadi. Iznomāšanas
mērķis – lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru
darbdienu
no
2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
12.aprīļa līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst.
16.00.
Izsole notiks 2021.gada 20.aprīlī
plkst.13.30 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).

novada pašvaldība noslēdza līgumu
ar SIA “Duntruck11” par ezera
krastu
tīrīšanas,
nostiprināšanas
un labiekārtošanas darbiem 173 m
garumā un 50 m platumā gar ezera
krastu. Darbus plānots pabeigt līdz
31.maijam.
Par bērnu rotaļu laukumu skvērā
Šobrīd ir slēgts bērnu rotaļu
laukums pilsētas skvērā, jo tā segums ir
neatgriezeniski bojāts. Pēc ikgadējiem
pavasara remontiem laukumiņš bija
ekspluatējams
atlikušajā
sezonā,
tomēr šie remonti nav nesuši vēlamo
rezultātu. Šobrīd ir nepieciešams veikt
laukuma seguma nomaiņu, jo tas vairs
nav kvalitatīvi remontējams. Balvu
novada pašvaldība lūdz vecākiem būt
saprotošiem un bērniem pacietīgiem.
Laukumiņš ir jāsakārto, un tas tiks

izdarīts!
Par pieminekļa atjaunošanu
Pirmās kārtas darbi pie pieminekļa
Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem atsāksies tiklīdz būs
atbilstoši laikapstākļi, tas varētu
būt maija sākums. Pašvaldībai jau ir
sagatavots pieteikums konkursam
pieminekļa atjaunošanas 2.kārtai,
kurā
paredzēts
enkurdzelžu
iestrāde un stiprināšana pieminekļa
nostiprināšanai,
skulptūras
preventīvās konservācijas veikšana
atbilstoši restauratoru izstrādātajai
programmai, granīta virsmu apstrāde
ar aizsargpārklājumu, mūra šuvju
apstrāde ar hidroplastisku materiālu,
uzrakstu
plākšņu
noņemšana,
atjaunošana un uzstādīšana, kā arī
paša pieminekļa uzstādīšana.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA INFORMĒ
Par iesāktajiem un plānotajiem
darbiem Balvu pilsētas ielās
Marta
beigās
ir
atsākušies
Jaunatnes un Lauku ielu remontdarbi.
Jaunatnes un Lauku ielas iedzīvotāji,
saistībā ar būvdarbiem ir paredzēti
satiksmes ierobežojumi minētajās
ielās, tāpēc lūdzam būt iecietīgiem un
saprotošiem!
Runājot par plānotajiem darbiem
šogad, tad ir noslēgušies projektēšanas
darbi Vidzemes un Tautas ielu
posmiem un ir uzsāktas iepirkuma
procedūras būvdarbiem.
Pašvaldība
ir
informēta
par
Vidzemes ielas posma (no Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas līdz Balvu pilsētas robežai)
slikto stāvokli, un iespēju robežās veiks
remontdarbus pašās bīstamākajās

vietās, taču lieli asfaltbedrīšu remonti
nav paredzēti, ņemot vērā to, ka šogad
paredzēts atjaunot asfalta segumu
šajā ielas posmā.
Šobrīd ir noslēgti līgumi par
būvprojektu sagatavošanu Daugavpils
ielai posmā starp Brīvības un Pilsoņu
ielām,
atlikušajam
Lauku
ielas
posmam, kā arī Bērzu ielas posmam
starp Baznīcas un Jaunatnes ielu.
Šobrīd notiek asfalta bedrīšu
remontdarbi.
Par Balvu ezera tīrīšanu
29.martā ir atsākušies Balvu ezera
krasta tīrīšanas un labiekārtošanas
darbi, un ar peldošo ekskavatoru tiek
tīrīts krasts. Šie darbi tika uzsākti jau
pagājušā gada rudenī, bet, iestājoties
ziemai, tie tika pārtraukti.
2020.gada
12.oktobrī
Balvu
4.
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APVIENOTĀ BALVU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR IECIRKŅU
KOMISIJU IZVEIDOŠANU 2021.GADA 5.JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra Pašvaldību
vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, noteikt iecirkņa komisijas
locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu:

Vēlēšanu
iecirkņa
numurs

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama
CVK mājaslapā www.cvk.lv – tiesību akti – veidlapas.

327

• Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501,
ieeja no pagalma puses, 1.stāvā pastkastītē “Iesniegumi novada pašvaldībai”);
• Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583);
• Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570);
• Baltinavas novada domē (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads,
LV-4594);
• Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijā (Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 1.stāvs pastkastītē “Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu
komisija”).

328
329
330
331
332
333

Vēlēšanu iecirkņi:

Vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

334

Vēlēšanu iecirkņa adrese

335

Balvu Valsts ģimnāzijas Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads,
sporta zāle
LV-4501
Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads,
Balvu sākumskola
LV-4501
Balvu Profesionālā
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads,
un vispārizglītojošā
LV-4501
vidusskola
Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads,
Viļakas novada dome
LV-4583
Baltinavas novada
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas
dome
novads, LV-4594
Balvu pagasta kultūras “Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts,
un sporta centrs
Balvu novads, LV-4561
Bērzkalnes pagasta
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes
pārvalde
pagasts, Balvu novads, LV-4590

318
319
320
321
322
323
324

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils
pagasts, Balvu novads, LV-4576
“Gaismas” , Grūšļeva, Briežuciema
pagasts, Balvu novads, LV-4595
Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu
Krišjāņu Tautas nams
pagasts, Balvu novads, LV-4574
Kubulu pagasta
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts,
pārvalde
Balvu novads, LV-4566
Kupravas pagasta
Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas
pārvalde
pagasts, Viļakas novads, LV-4582
Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna
Lazdukalna Saietu nams
pagasts, Rugāju novads, LV-4577
Lazdulejas pagasta
“Administratīvā ēka”, Egļuciems,
pārvalde
Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592
Tautas iela 6, Semenova, Medņevas
Medņevas Tautas nams
pag., Viļakas novads, LV-4583
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju
Rugāju novada dome
pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Susāju pagasta
Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads,
pārvalde
LV-4583
Šķilbēnu pagasta
Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts,
kultūras centrs
Viļakas novads, LV-4587
“Rekova”
Tilžas pagasta Kultūras Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts,
nams
Balvu novads, LV-4572
Vectilžas pagasta
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas
pārvalde
pagasts, Balvu novads, LV-4572
“Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts,
Borisovas Tautas nams
Viļakas novads, LV-4585
Vīksnas pagasta
“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts,
pārvalde
Balvu novads, LV-4580
Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Viļakas
Žīguru kultūras nams
novads, LV-4584

326

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:

Vēlēšanu iecirkņa adrese

Bērzpils pagasta Saieta
nams
Briežuciema pagasta
Tautas nams

325

no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 9.aprīļa plkst. 17.00

Vēlēšanu
iecirkņa
numurs

Vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

336
337
338
339
340

Kontaktinformācija:
Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins, tel. 29118683, e-pasts: ivars.logins@llkc.lv,
komisijas sekretāre Ilona Blūma, tel. 26563934, e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
1. Cilvēkiem, kuri dzīvo vieni (bērni

mājās no slimnīcas un nav tu

vadītājs Linda Laicāne, T: 25608650,

ir izbraukuši ārpus Latvijas vai dzīvo

vinieku, kuri varētu palīdzēt,

linda.laicane@balvi.lv;

citā vietā) un pandēmijas laikā

lūgums zvanīt pašvaldībai:

jūtas nedroši, iespējams pie

-- Pašvaldības

Balvu

Delpere-Tihomirova,
liga.delpere@balvi.lv;

teikt pakalpojumus “Samariešu

toriem pa tālruni 29445114, ja

laura.lidacina@balvi.lv; Maruta Sirmā

apvienībai”, zvanot Balvu biro

persona var pārvietoties sēdus

T: 26195354, maruta.tabune@balvi.lv;

jam pa tālruni 25691212 (vadītāja

stāvoklī;

-- “Drošības poga” – kuru var uzlikt uz rokas kā pulksteni un
nepieciešamības

gadījumā,

26635824, ja persona ir guļoša.
uzturās

pašvaldības

nospiežot pogu, sazināties ar

“Pansionāts

“Balvi””

un

darbiniekiem, kuri nodrošinās

nepieciešams

sazināties

vai

tālākās

saņemt

darbības,

lai

sniegtu

informāciju,

zvanīt darbiniekiem:

labs palīdzības veids, lai cilvēks

-- Par videozvaniem ar savu tuvi

nepaliktu bezpalīdzīgā situācijā.

nieku, sazināties ar darbinieku

mēnesī

izmaksā

24 eiro.
darbinieki

palīdzēs

tikt

galā

airita.tuce@balvi.lv;

ilze.kozlovska@balvi.lv.

T: 26625340, rudite.darzina@balvi.lv;
Sociālais darbinieks Briežuciema
un Vectilžas pagastos Nadežda Logina,
T: 26183354, nadezda.logina@balvi.lv;
Sociālais darbinieks Kubulu un
Vīksnas

pa tālruni 26383044;
sazināties

ar

medicīnas

pagastos

Ināra

Skopāne,

T: 27815224, inara.skopane@balvi.lv;

-- Par piederīgā veselības stāvokli,

-- “Aprūpes stundas” – aprūpes

Sociālais

dar-

darbinieks

Bērzkalnes

un Lazdulejas pagastos Evija Čipate,

binieku pa tālruni 26446977.

T: 26618345, evija.cipate@balvi.lv.

ar personīgo aprūpi, pārtikas

4. Jebkurā situācijā, kad nespējat

piegādi, mājas uzkopšanu un

paši tikt galā ar nepieciešamās

Sociālo pakalpojumu nodaļa:

citiem darbiem. Viena stunda

informācijas iegūšanu, lūgums

Sociālais

izmaksā 6.90 eiro.

sazināties

p.s. Vientuļo personu aprūpi organizē
Sociālais
apmaksā

dienests,
no

un

pakalpojumu

pašvaldības

budžeta

līdzekļiem.
2. Gadījumos, kad jānokļūst uz rent
gena kabinetu vai jāatgriežas

ar

pašvaldību

ar

pa

atbalstam

veciem

darbinieks
cilvēkiem

/

Sociālais
ar

ģimeni

darbinieks
un

darbam

bērniem/nodaļas

vadītāja Līvija Voroņina, T: 28652089,
livija.voronina@balvi.lv;
Psihologs
Krakope,

Skaidrīte
T: 25421132,

skaidrite.krakope@balvi.lv;
Sociālais darbinieks darbam ar
ģimeni un bērniem Kristīne Novika,
T: 29168597, kristine.novika@balvi.lv;
Sociālais darbinieks darbam ar

Sociālais darbinieks darbam ar
ģimeni un bērniem Egita Logina,

Sociālais darbinieks darbam ar
personām ar atkarības problēmām

Sociālās palīdzības nodaļa:

Gunita

Sociālais

gunita.ledaine@balvi.lv;
5.

rehabilitācijas

T: 29372939, vita.stefanovica@balvi.lv;

var palīdzēt sociālie darbinieki:

Ledaine,

un

nodaļa:

nodaļas

neskaidru jautājuma risināšanā

darbinieks/nodaļas

Atbalsta

T: 28674458,

ģimeni un bērniem Vita Stefanoviča,

anna.laizane@balvi.lv;

citu

Kozlovska,

darbam

vadītājs Anna Laizāne, T: 26629395,

tālruni 29459815.
5. Iedzīvotāju

Veselības veicināšanas specialists
Ilze

Krišjāņu pagastos Rudīte Dārziņa,

lūgums

nepieciešamo atbalstu. Tas ir

Pakalpojums

Sociālā darbiniece Indra Breidaka,

Sociālais darbinieks Bērzpils un

iestādē

T: 26635824,

pagastos Airita Tūce, T: 29398752,

3. Iedzīvotājiem, kuru piederīgie

Līga

T: 26194104, indra.breidaka@balvi.lv;

Sociālais darbinieks Balvu un Tilžas

-- Sociālajam dienestam pa tālruni

(asistenta

administrators)

pilsētā Laura Līdaciņa, T: 28684541,

Karīna Vecā):

darbinieks

darbinieks

inspek-

policijas

Sociālais

Sociālais
pakalpojuma

T: 25657678,

T: 26182362, egita.kravale@balvi.lv;
Sociālais darbinieks darbam ar
ģimeni un bērniem Inga Mihailova,
T: 27880935, inga.mihailova@balvi.lv.
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SĀKS SILTINĀT BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS ĒKU

Dalāmies ar priecīgu ziņu!
Ar Valsts Kultūrkapitāla atbalstu
Balvu Centrālā bibliotēka šovasar
varēs turpināt īstenot projektu
"Tautastērpu stāsti" Balvu reģiona
Kultūrvēstures datu bāzē”.
2020.gada vasarā Kultūrvēstures
datu bāzei tika sagatavoti 11
iedvesmojoši tautastērpu stāsti, kas
ir papildināti ar skaistām fotogrāfijām
(skatīt vairāk http://balvurcb.lv/kb/
index.php?CategoryID=94).
Šogad
projektu turpināsim –
noorganizēsim 12 fotosesijas dabā,
veiksim intervijas ar apzinātajiem
tautastērpu
īpašniekiem
un
sagatavosim
tekstu
publicēšanai
Kultūrvēstures datu bāzē.
Projekta mērķis ir veidot kvalitatīvu
Balvu reģiona (Balvu, Baltinavas, Rugāju
un Viļakas novadu) kultūrvēstures
datu bāzi, kas popularizētu senču
mantojuma tradīcijas un vērtības
un nemateriālā kultūras mantojuma
kopējus
Ziemeļlatgalē.
Savāktie
tautastērpu stāsti uzsvērs katra tērpa
īpašo unikalitāti, sniegs iedrošinājumu
arī citiem interesentiem sakomplektēt

Īstenojot
energoefektivitātes
paaugstināšanas
plānus
novadā,
pašvaldība SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības
integrētajām
attīstības
programmām
sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu
un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu
pašvaldību
ēkās”
izsludinātās
3.kārtas
konkursa
ietvaros ir ieguvusi tiesības apgūt
ERAF
finansējumu,
un
šobrīd
uzsāk
projekta
„Balvu
novada
pašvaldības
administrācijas
ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”
realizāciju.
Projekta mērķis ir samazināt
primārās enerģijas patēriņu, veicot
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus Balvu novada pašvaldības
administrācijas ēkā.
2021.gada 1.martā tika parakstīti
būvdarbu un būvuzraudzības līgumi,
notiek sagatavošanās darbi un
tuvākajā laikā uzsāksies Balvu novada
pašvaldības
administrācijas
ēkas
siltināšana, kas paredz sekojošus
galvenos darbus:
• ēkas norobežojošo konstrukciju

Foto autors Ruta Cibule.

VKKF APSTIPRINA BIBLIOTĒKAS
PROJEKTU

Izšūts Šķilbēnu vīru krekls.
sev

savu

īpašo

popularizēs
attiecīgās

tautastērpu,

meistarus,
tautastērpa

kuriem

ir

darināšanas

prasmes.
Projekta vadītāja Ināra Bobrova
(saziņai inara@balvurcb.lv)

siltināšana;
• telpu

apgaismojuma,

logu

un

ārdurvju nomaiņa;
• pagrabstāva pārseguma un jumta
siltināšana;
• apkures sistēmas rekonstrukcija;
• saules
un

paneļu

esošās

uzstādīšana

zibensaizsardzības

sistēmas saglabāšana.
Veikto pasākumu rezultātā plānots
samazināt primārās enerģijas patēriņu
par vismaz 169,02 kWh/m2 gadā un
CO2 emisijas apjoms atmosfērā par
vismaz 34,147 tonnām gadā.
Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA
“Ozolmājas” par kopējo summu EUR
324 705,93 (ieskaitot PVN). No šīm
izmaksām EUR 286 272,00 ir ERAF
finansējums.
Būvuzraudzību veiks IK “Vilhelms
Pužulis”.
Pārbūves darbus plānots pabeigt
līdz šā gada 31.augustam.

BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA IESAISTĪSIES
STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ
Balvu

Profesionālā

un

Projekta mērķis ir angļu valodas

un ierakstīt, atskaņot angļu valodas

process kļūs radošāks, interesantāks,

mācīšanas,

izrunu. Tiks izveidota platforma, kurā

veiksmīgi uzsākusi īstenot Erasmus+

kompetencēs balstīta mācīšanas, IT

būs iespēja dzirdēt sarežģītu vārdu un

kļūs

programmas

prasmju un radošuma attīstīšana.

izteicienu pareizu izrunu.

vispārizglītojošā

vidusskola
2.

pamatdarbības

skolotāju

starpskolu stratēģiskās partnerības

21.gadsimta

„Word

articulation

project"

Projekts

attīstīs

angļu

valodas

elastīgāks,

mainīgajai mācību videi.
Projekts

projektu „Word articulation project”,

koordinē Starptautiskā zinātnes un

skolotāju prasmes, ietverot digitālās

skolu,

projekta

pētniecības akadēmija Īrijā.

prasmes un to pielietošanu stundā,

sadarbību.

numurs

KA201-078833.

2020-1-UK01-

Projekta dalībvalstis

Projekta intelektuālais rezultāts ir

Turcija, Itālija, Latvija, Īrija, Apvienotā

aplikācijas izveide, ar kuras palīdzību

izmantošanu. Tiks popularizēti jauni

Karaliste.

izglītojamie varēs klausīties, atdarināt

paņēmieni

sekmējot

jaunu
un

tehnoloģiju

metodes,

piemērojoties

sekmēs

starptautisku

pedagogu,

izglītojamo

mācību

AICINA IESNIEGT JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTUS MĀCĪBU MOTIVĀCIJAS
PALIELINĀŠANAI
Balvu novada pašvaldība aicina

biedrības/nodibinājumus,

kas

veic darbu ar jaunatni, no 2021.

pašvaldībām un valsts profesionālās

nodibinājumi,

izglītības iestādēm Eiropas Sociālā

jaunatni,

fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

grupa

gada 30. marta iesniegt jaunatnes
iniciatīvu

projektu

pieteikumus

jau

saņem

skolēni

arī

veic

darbu

jauniešu

sadarbībā

ar

iniciatīvu

ar

reģistrētu

jaunatnes organizāciju vai biedrību

Papildus individuālajam atbalstam,
ko

kas

projekta

un nodibinājumu, kas veic darbu

atbalstīti

ar

mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas

PuMPuRS

mazināšanai.

PuMPuRS*

arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai

pieejamais finansējuma apmērs ir

jauniešu

veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu

4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts

vidū arī ārpus formālās izglītības.

no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem.

ietvaros

Projekta

tiks

atbalstīti

iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus

ietvaros,

tiks

jaunatni.

Vienam

projektam

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz

Katram projektam tiek piešķirta šī

formālās izglītības.

izglītojamo motivācijas palielināšanu,

konkrētā summa, ne vairāk un ne

Konkursa mērķi:

lai

mazāk.

• Palielināt

grupā

mācību

nepārtrauktu

riska

grupas

kā

motivāciju

turpināt

priekšlaicīgas

pārtraukšanas
izglītojamo

riska
arī

pašu

esošie

mācības

izglītības

jauniešu

jaunieši

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību,

priekšlaicīgi,

turpināšanu

aktīvas

ka

un

projekta

jāpievieno

līdzdalības

iesniegumam
sadarbības

obligāti
partnera

izglītību un veicināt viņu aktīvu

veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta

apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti

līdzdalību ikdienas dzīvē.

mērķa grupa - vispārējās izglītības

sadarbības

mācību

iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.

administrēšanā

grupas

klasei, kā arī to profesionālās izglītības

iesaistīto personu CV (ja iesniegumā

izglītojamos jauniešu aktivitātēs

iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu,

norādīti konkrēti cilvēki).

un

projek-

kuras īsteno profesionālās izglītības

izglītības,

programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.

• Iesaistīt

priekšlaicīgas

pārtraukšanas

tos

jaunatnes
ārpus

riska
iniciatīvu

formālās

nodrošinot aktivitāšu pieejamību
iespējami tuvu bērnu un jauniešu
Projektu konkursu īsteno Izglītības

Projektus

un

iesniedzami

projekta

īstenošanā

līdz

2021.

Rezultātu paziņošanas termiņš –

Jaunatnes
izplāno

un

gada 30. jūnijam.

kursam.

dzīves un mācību vietai.
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar

Projekti

partneri)

un

iniciatīvas
īsteno

var

organizācijas,

paši

iesniegt

ierosina,

rezultāti tiks paziņoti līdz 2021. gada

jaunieši.

30. jūlijam.
Plānotais

jaunatnes

biedrības

projekta

uzsākšanas

laiks - no 16.08.2021. līdz 31.12.2021.,

vai
6.

projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu:
www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
• personīgi Balvu novada pašvaldībā,
Balvos, Bērzpils 1A, 28.kabinetā,
atbilstoši

projekta

nolikuma

II

sadaļai;
• pasta sūtījumā, adresējot Balvu
novada pašvaldībai;
• elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@balvi.lv.
Papildu informācija: Balvu novada
pašvaldības

jauniešu

iniciatīvas

projektu konkursa koordinators un
kontaktpersona

jautājumiem

un

saziņai: Finanšu un attīstības nodaļas
finanšu ekonomiste Linda Igaune,
tālrunis: 64521109, 20282401, e-pasts:
linda.igaune@balvi.lv.
Visus nepieciešamos dokumentus,
nolikumu un pielikumus var atrast
http://balvi.lv/pasvaldiba/projekti.
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JAUNUMS MUZEJĀ
Valsts

fonds

Šobrīd Latgales brīvības cīnītajiem

Balvu

veltītā kolekcija kopā ar citiem mākslas

Novada muzeja krājumu un ekspozīciju

darbiem gaida tikšanos ar skatītāju

ar nacionāli nozīmīgu kolekciju -

izstādē “Mana Ziemeļlatgale”.

atbalstījis

Kultūrkapitāla
ieceri

papildināt

iegādājoties no mākslinieces Ineses
Brants porcelāna šķīvju un plāksnīšu

PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU SATIKSMES
IEROBEŽOŠANU UZ BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
AUTOCEĻIEM
Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ, Balvu novada pašvaldība ir noteikusi
transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu no 2021.gada 22.marta uz Balvu
novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz

Paldies par atbalstu VKKF un uz

3,5 t, pamatojoties uz Balvu novada domes 2020. gada 22. oktobra lēmumu

tikšanos klātienē!

“Par transportlīdzekļu masas ierobežojuma noteikšanu uz Balvu novada

komplektu (Memoriālo slavas sienu)
“Ak, Latvija, kur tavi dēli…”, kas tapusi

pašvaldības autoceļiem” (Protokols Nr.15§25).

Balvu Novada muzeja vadītāja

2020.gadā māksliniecei apmeklējot

Ar Balvu novada pašvaldības autoceļu sarakstu, kuriem klimatisko

Iveta Supe

Balvu Novada muzeju, iedvesmojoties

apstākļu dēļ noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi, var
iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv.

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

no ekspozīcijas “Ziemeļlatgale Latvijas
neatkarībai”

un

pētot

krājuma

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

materiālus.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2021.gada 25.februārī
lēmumu (sēdes prot. Nr.3, 32.§)

IZSTĀDE – KONKURSS GAIDA
KLĀTIENES TIKŠANOS AR SKATĪTĀJU!
Pagājušajā gadā tika izsludināts

māksliniekus

un

mākslas

saglabāšanu nākamajām paaudzēm,

Ziemeļlatgale”, uz kuru atsaucās 23

papildinot balvu fondu.

nepacietību gaida savu tikšanos ar
skatītāju un žūriju. Kamēr vēl tas nav
iespējams - ar darbiem var iepazīties
muzeja mājas lapā www.muzejs.balvi.lv
sadaļā “Virtuālās izstādes” vai https://
www.facebook.com/balvumuzejs.
Labākos

darbus

pēc

žūrijas

2021.gada 25.februāra

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2011.GADA 20.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3/2011 „PAR BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN-TEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU
CENRĀDI”

Ziedojumu konta rekvizīti:
Balvu novada pašvaldība,

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Reg.nr. 90009115622
LV64 PARX 0012 5929 7000 6
Ar

norādi

“Muzeja

Izdarīt Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 “Par
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” šādus grozījumus:

mākslas

konkursam”

1. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu!

vērtējuma plānots iegādāties muzeja
Balvu Novada muzeja vadītāja

krājumam.
Ikvienam

ir

iespēja

atbalstīt

Nr.3/2021

vērtību

mākslas konkurss – izstāde “Mana
autori. Vairāk kā 70 mākslas darbi ar

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

“1.pielikums
pašvaldības domes 2011.gada 20.janvāra
noteikumiem Nr.3/2011

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "SAN-TEX'' SNIEGTO
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Iveta Supe

Nr.p.k.

Pakalpojums

Vienība

Cena
(EUR)
bez
PVN

PVN
21%
(EUR)

Kopējā
summa
ar PVN
(EUR)

1. Avārijas dienesta pakalpojumi, elektroremontdarbi
1.1

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
izlietnes noņemšanas

gab.

9.73

2.04

11.77

1.2

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar
izlietnes noņemšanu

gab.

21.30

4.47

25.77

1.3

Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar
dušas vadu vannas istabā

gab.

9.72

2.04

11.76

1.4

Izlietnes nomaiņa

gab.

21.30

4.47

25.77

1.5

Klozetpoda nomaiņa

gab.

24.19

5.08

29.27

1.6

Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa

gab.

13.37

2.81

16.18

1.7

Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa

gab.

4.90

1.03

5.93

gab.

41.55

8.73

50.28

viena
vieta

9.73

2.04

11.77

divas
vietas

12.62

2.65

15.27

gab.

15.83

3.32

19.15

gab.

24.62

5.17

29.79

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

7.

Vannas nomaiņa (Sarežģītības
gadījumā, atkarībā no vannas
novietojuma, pielietot koef. 1.5,
saskaņojot ar pasūtītāju), kā arī čuguna
vannas demontāža (41,55*1,5=62,33)
Ūdens padeves noslēgšana un
pieslēgšana
Ūdens padeves noslēgšana un
pieslēgšana
Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
metroloģiskās pārbaudes
Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
materiāliem

1.13

Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda
ūdens skaitītāju

gab.

3.08

0.65

3.73

1.14

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
materiāliem

gab.

30.95

6.50

37.45

1.15

Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja
uzstādīšana, noplombēšana

gab.

7.95

1.67

9.62

1.16

Santehniķa pakalpojumi

h

5.43

1.14

6.57

1.17

Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)

h

4.87

1.02

5.89

1.18

Radiatora maiņas pakalpojumi

gab.

54.68

11.48

66.16

1.19

Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi

gab.

43.74

9.19

52.93

ūdens skaitītāju
Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
materiāliem

gab.

1.15

Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja
uzstādīšana, noplombēšana

1.16

30.95

6.50

37.45

gab.

7.95

1.67

9.62

Santehniķa pakalpojumi

h

5.43

1.14

6.57

1.17

Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)

h

4.87

1.02

5.89

1.18

Radiatora maiņas pakalpojumi

gab.

54.68

11.48

66.16

3.1

1.19

Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi

1.14
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DAF asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3m3 nakts stundās
3. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi

gab.

43.74

9.19

52.93

3.2

1.operāc
ija

49.36

10.37

59.73

3.3
3.4

1.20

Ierīces ”COBRA” pakalpojumi

1.21

Elektriķa pakalpojumi

h

4.86

1.02

5.88

1.22

Elektroloka metinātāja pakalpojumi

h

5.63

1.18

6.81

1.23

Mobilās brigādes (santehniķis,
metinātājs) pakalpojumi

h

13.65

2.87

16.52

1.24

Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi

h

14.64

3.07

17.71

3.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 izmantošana **
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 izmantošana svētku dienās,
brīvdienās **
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 transporta izmantošana -objekts
atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas **

tvertne

20.93

4.40

30.99

6.51

37.50

Būvgaldnieka pakalpojumi

h

5.96

1.25

7.21

Remontstrādnieka pakalpojumi

h

5.50

1.16

6.66

h

6.70

1.41

8.11

h

20.60

4.33

24.93

km

0.34

0.07

0.41

Blietētāja BOMAG B P8/34
izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC
izmantošana **
Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC
transporta izmaksas – objekts atrodas
ārpus Balvu pilsētas administratīvās
teritorijas **

3.6

Automašīnas VW Transporter HH5359
pakalpojumi

h

17.44

3.66

21.10

3.7

Automašīnas VW Transporter HH5359
pakalpojumi - objekts atrodas
ārpusBalvu pilsētas administratīvās
teritorijas

km

0.29

0.06

0.35

3.8

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi

h

19.48

4.09

23.57

km

0.32

0.07

0.39

2. Ūdensvads un kanalizācija
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3, fiziskām un juridiskām
personām(sausā tualete, savācējakas,
saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) **
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3, juridiskām personām saimnieciski
fekālā kanalizācija ar taukvielu, naftas
produktu piemaisījumu
utt.(20,93x2=41,86) **
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3 ūdens **
Asenizācijas mašīnas transporta
izmaksas („SAN-TEX”- objekts – NAI „SAN-TEX”) kad pasūtījuma objekts
atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas **
Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki)

h

2.27

25.33

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumiobjekts atrodas ārpus administratīvas
teritorijas
4. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
3.9

tvertne

tvertne

km

41.86

8.86

0.31

8.79

1.86

0.07

50.65

10.72

0.38

h

14.48

3.04

17.52

h

20.12

4.23

24.35

h

25.33

5.32

30.65

h

16.52

3.47

19.99

h

19.41

4.08

23.49

km

0.28

0.06

0.34

4.1

Strādnieka pakalpojumi

h

6.11

1.28

7.39

4.2

Sētnieka pakalpojumi

h

5.93

1.25

7.18

4.3

Sētnieka pakalpojumi svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās

h

11.10

2.33

13.43

4.4

Sētnieka pakalpojumi nakts stundās

h

8.52

1.79

10.31

4.5

Strādnieka-traktorista pakalpojumi

h

6.94

1.46

8.40

4.6

Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri
STIGA SBC653 KD

h

6.89

1.45

8.34

4.7

Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri
STIGA SBC653 KD svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās

h

12.91

2.71

15.62

4.8

Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"
545 RX pakalpojumu izmantošana

h

6.84

1.44

8.28

4.9

Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"
545 RX pakalpojumu izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

12.81

2.69

15.50

4.10

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
560XP pakalpojumu izmantošana

h

6.40

1.34

7.74

4.11

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
560XP pakalpojumu izmantošana svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās

h

11.99

2.52

14.51

2.11

Blietētāja BOMAG BVT 65
izmantošana

h

6.62

1.39

8.01

2.12

Elektrostacijas Phoenix 3000
pakalpojumi (ģenerators)

h

1.86

0.39

2.25

4.12

Strādnieka un motorzāģi Stiga SBK 53
D

h

6.58

1.38

7.96

2.13

Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW
pakalpojumi (ģenerators)

h

3.27

0.69

3.96

4.13

Strādnieka un motorzāģi Stiga SBK 53
D svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

12.32

2.59

14.91

2.14

Pazemes komunikāciju noteikšanas
lokatora vScan MG pakalpojums

h

12.08

2.54

14.62

4.14

Strādnieka un Krūmgriezis Husqvarna
345 FR pakalpojumi

h

6.96

1.46

8.42

2.15

Automašīnas VW CADDY MB6221
izmantošana pazemes komunikāciju
noteikšanas pakalpojumam

4.15

Strādnieka un Krūmgriezis Husqvarna
345 FR pakalpojumi svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās

h

13.04

2.74

15.78

2.16

Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi

4.16

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna-RC 320 TS *

h

10.65

2.24

12.89

2.17

Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

h

18.67

3.92

22.59

4.17

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna-RC 320 TS svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās *

h

19.95

4.19

24.14

2.18

Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi nakts stundās

h

17.08

3.59

20.67

4.18

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
PARK 720PW *

h

10.20

2.14

12.34

2.19

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana

h

7.24

1.52

8.76

4.19

h

19.11

4.01

23.12

2.20

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
svētku, brīvdienās un virsstundās

h

7.26

1.52

8.78

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
PARK 720PW svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās *

4.20

h

9.00

1.89

10.89

h

7.25

1.52

8.77

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT *

4.21

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās *

h

16.86

3.54

20.40

4.22

Traktora Belarus MK320 izmantošana

h

17.34

3.64

20.98

4.23

Traktora Belarus MK320 izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

25.75

5.41

31.16

4.24

Traktora Belarus MK320 izmantošana
nakts stundās

h

21.55

4.53

26.08

h

17.72

3.72

21.44

h

26.32

5.53

31.85

h

22.02

4.62

26.64

h

17.34

3.64

20.98

h

25.75

5.41

31.16

h

21.55

4.53

26.08

2.21
2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
nakts stundās
DAF Lietus un fekālās kanalizācijas
notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados
līdz 250 mm diametrā
DAF Lietus un fekālās kanalizācijas
notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados
līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās
un virsstundās
DAF Lietus un fekālās kanalizācijas
notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados
līdz 250 mm diametrā nakts stundās
DAF asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3m3
DAF asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3m3 svētku, brīvdienās un virsstundās

km
h

0.18
15.48

0.04
3.25

0.22
18.73

h

52.90

11.11

64.01

h

60.27

12.66

72.93

h

56.58

11.88

68.46

4.25

h

28.97

6.08

35.05
4.26

h

33.01

6.93

39.94

4.27
4.28

8.

4.29
4.30

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi nakts stundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai nakts stundās

4.25
4.26
4.27
4.28
4.29

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi nakts stundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās

h

17.72

3.72

stundās
5. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.

21.44

1
Kapličas izmantošana bēru ceremonijas
ceremon
13.27
2.79 1.aprīlis
16.06
“Balvu
Novada
Ziņas”,
2021.gada
laikā
ija
6. Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu sagatavošana un
6.1
2.15
12.39
gab.
10.24
izsniegšana fiziskām personām
5.1

h

26.32

5.53

31.85

h

22.02

4.62

26.64

h

17.34

3.64

20.98

h

25.75

5.41

31.16

6.2

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana juridiskām personām

gab.

19.61

4.12

23.73

6.3

Komisijas maksa par katru sniegto
pakalpojumu norēķinu centrā

gab.

0.29

0.06

0.35

6.4

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

gab.

0.83

0.17

1.00

6.5

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksa **

1 gab.

44.41

9.33

53.74

6.6

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas **

2 gab.

57.46

12.07

69.53

6.7

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas **

3 gab.

81.96

17.21

99.17

6.8

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas **

4 gab.

94.06

19.75

113.81

4.30

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai nakts stundās

h

21.55

4.53

26.08

4.31

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
smilts-sāls kaisīšanai

h

17.91

3.76

21.67

4.32

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās,
brīvdienās un virsstundās

h

26.60

5.59

32.19

h

22.26

4.67

26.93

h

14.12

2.97

17.09

6.9

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas **

5 gab.

117.34

24.64

141.98

h

16.26

3.41

19.67

6.10

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

6 gab.

129.99

27.30

157.29

6.11

1dienna
kts

7.06

1.48

8.54

vasara

5.88

1.23

7.11

ziema

3.53

0.74

4.27

km

0.28

0.06

0.34

4.33
4.34
4.35

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
smilts-sāls kaisīšanai nakts stundās
Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana
Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

4.36

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana nakts stundās

h

15.19

3.19

18.38

4.37

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana smilts-sāls kaisīšanai

h

14.20

2.98

17.18

4.38

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana smilts-sāls kaisīšanai
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

4.39

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana smilts-sāls kaisīšanai nakts
stundās

6.13

h

16.35

15.28

3.43

3.21

19.78

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana sniega tīrīšanai

4.41

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana sniega tīrīšanai svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās

h

19.14

4.02

23.16

4.42

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana sniega tīrīšanai nakts
stundās

h

17.88

3.75

21.63

4.43

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pļaušanas pakalpojumi

h

23.33

4.90

28.23

4.44

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pļaušanas pakalpojumi svētku un
brīvdienas virsstundas

h

31.57

6.63

38.20

4.45

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pļaušanas pakalpojumi nakts
stundās

h

27.45

5.76

33.21

4.46

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi ar piekabi

h

23.82

5.00

28.82

4.47

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi ar piekabi svētku un
brīvdienas virsstundas

h

32.24

6.77

39.01

4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53

4.54

4.55

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi – Hydrog OKP
600/2100 savācējmitrinātājslota

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi – Hydrog OKP
4.56
600/2100 savācējmitrinātājslota svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi – Hydrog OKP
4.57
600/2100 savācējmitrinātājslota nakts
stundās
5. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
5.1

Kapličas izmantošana bēru ceremonijas
laikā

6. Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu sagatavošana un
6.1
izsniegšana fiziskām personām

h

16.62

3.49

Ūdens piegāde

m3

0.77

0.16

0.93

6.16

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana

m3

1.01

0.21

1.22

6.17

Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas
tīkli,siltumapgāde, ūdens vads,
kanalizācija, saimnieciski fekāla
kanalizācija,lietus kanalizācija,
elektroapgāde no mājas kopēja skaitītāja
līdz dzīvokļa skaitītājam

m2

0.09

0.02

0.11

6.18

Kopēšana A4 vienpusēja

gab.

0.05

0.01

0.06

6.19

Kopēšana A4 divpusējā

gab.

0.08

0.02

0.10

6.20

Vēstuļu piegāde

gab.

0.45

0.09

0.54

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
**Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas teritorija”;
2. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

h

28.03

5.89

33.92

h

23.38

4.91

28.29

h

31.64

6.64

38.28

h

27.51

5.78

33.29

h

23.38

4.91

28.29

h

31.64

6.64

38.28

h

27.51

5.78

33.29

h

24.36

5.12

Nr.p.k.

32.97

6.92

39.89

h

28.66

6.02

34.68

1
ceremon
ija

13.27

2.79

16.06

gab.

2.15

6.3

Komisijas maksa par katru sniegto
pakalpojumu norēķinu centrā

gab.

0.29

0.06

0.35

6.4

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

gab.

0.83

0.17

1.00

1 gab.

44.41

9.33

53.74

19.61

4.12

23.73

Kopējā
summa
ar PVN
(EUR)

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
izlietnes noņemšanas

gab.

9.30

1.95

11.25

1.2

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar
izlietnes noņemšanu

gab.

20.27

4.26

24.53

1.3

Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar
dušas vadu vannas istabā

gab.

9.30

1.95

11.25

1.4

Izlietnes nomaiņa

gab.

20.37

4.28

24.65

1.5

Klozetpoda nomaiņa

gab.

23.13

4.86

27.99

1.6

Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa

gab.

12.78

2.68

15.46

1.7

Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa

gab.

4.69

0.98

5.67

gab.

39.73

8.34

48.07

viena
vieta

9.30

1.95

11.25

divas
vietas

12.07

2.53

14.60

gab.

14.99

3.15

18.14

gab.

23.40

4.91

28.31

1.9
1.10
1.11

9.

Vannas nomaiņa (Sarežģītības
gadījumā, atkarībā no vannas
novietojuma, pielietot koef. 1.5,
saskaņojot ar pasūtītāju), kā arī čuguna
vannas demontāža (39,73*1,5=59,60)
Ūdens padeves noslēgšana un
pieslēgšana
Ūdens padeves noslēgšana un
pieslēgšana
Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
metroloģiskās pārbaudes
Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
materiāliem

1.13

Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda
ūdens skaitītāju

gab.

2.94

0.62

3.56

1.14

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
materiāliem

gab.

29.46

6.19

35.65

1.15

Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja
uzstādīšana, noplombēšana

gab.

7.45

1.56

9.01

1.16

Santehniķa pakalpojumi

h

5.20

1.09

6.29

1.17

Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)

h

4.66

0.98

5.64

12.39

gab.

Vienība

PVN
21%
(EUR)

1.1

1.12

10.24

Pakalpojums

Cena
(EUR)
bez
PVN

1. Avārijas dienesta pakalpojumi, elektroremontdarbi

1.8

h

“2.pielikums
pašvaldības domes 2011.gada 20.janvāra
noteikumiem Nr.3/2011

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "SAN-TEX'' SNIEGTO
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAI UN BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

29.48

6.2

Pārvietojamo tualešu kabīņu

6.15

20.11

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana juridiskām personām

6.5

6.14

18.49

4.40

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi ar piekabi nakts
stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
svētku un brīvdienas, virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts
stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana
nakts stundās

6.12

Vienas kabīnes noma kopā ar
apakšpunktiem (6.5-6.10) **
Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
**
Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
**
Kabīņu izmantošana ārpus Balvu
pilsētas administratīvās teritorijas **

1.12

Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana bez
materiāliem

gab.

23.40

4.91

28.31

2.24

gab.

2.94

0.62

3.56

2.25

skaitītāja
noplombēšana
dzīvoklī1.aprīlis
“Balvu Ūdens
Novada
Ziņas”,
2021.gada
1.13

gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda
ūdens skaitītāju

1.14

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
materiāliem

gab.

29.46

6.19

35.65

1.15

Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja
uzstādīšana, noplombēšana

gab.

7.45

1.56

9.01

1.16

Santehniķa pakalpojumi

h

5.20

1.09

6.29

1.17

Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)

h

4.66

0.98

5.64

1.18

Radiatora maiņas pakalpojumi

gab.

52.29

10.98

63.27

1.19

Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi

gab.

41.83

8.78

50.61

1.20

Ierīces ”COBRA” pakalpojumi

1.operāc
ija

47.20

9.91

57.11

1.21

Elektriķa pakalpojumi

h

4.62

0.97

5.59

1.22

Elektroloka metinātāja pakalpojumi

h

5.38

1.13

6.51

1.23

Mobilās brigādes (santehniķis,
metinātājs) pakalpojumi

h

13.06

2.74

15.80

1.24

Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi

h

14.00

2.94

16.94

DAF asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
5m3 svētku, brīvdienās un virsstundās
DAF asenizācijas mašīna, objekta
2.27
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
5m3 nakts stundās
3. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi
2.26

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 izmantošana **
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 izmantošana svētku dienās,
brīvdienās **
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 transporta izmantošana -objekts
atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas **
Blietētāja BOMAG BVT 65
izmantošana
Elektrostacijas Phoenix 3000
pakalpojumi (ģenerators)
Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW
pakalpojumi (ģenerators)
Pazemes komunikāciju noteikšanas
lokatora vScan MG pakalpojums
Automašīnas VW CADDY MB6221
izmantošana pazemes komunikāciju
noteikšanas pakalpojumam
Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi

20.02

4.20

tvertne

km

h

40.04

8.48

0.29

13.85

8.41

1.78

0.06

2.91

19.24

4.04

23.28

h

24.22

5.09

29.31

h

15.80

3.32

19.12

h

18.69

3.92

0.26

0.05

0.31

h

6.33

1.33

7.66

h

1.78

0.37

2.15

h

3.12

0.66

3.78

h

11.55

2.43

6.41

1.35

7.76

h

19.70

4.14

23.84

km

0.33

0.07

0.40

h

16.67

3.50

20.17

km

0.28

0.06

0.34

h

18.63

3.91

22.54

km

0.31

0.07

0.38

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi

4.1

Strādnieka pakalpojumi

h

5.84

1.23

7.07

4.2

Sētnieka pakalpojumi

h

5.67

1.19

6.86

4.3

Sētnieka pakalpojumi svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās

h

10.84

2.28

13.12

4.4

Sētnieka pakalpojumi nakts stundās

h

8.26

1.73

9.99

4.5

Strādnieka-traktorista pakalpojumi

h

6.64

1.39

8.03

4.6

Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri
STIGA SBC653 KD

h

6.59

1.38

7.97

4.7

Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri
STIGA SBC653 KD svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās

h

12.61

2.65

15.26

4.8

Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"
545 RX pakalpojumu izmantošana

h

6.54

1.37

7.91

4.9

Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"
545 RX pakalpojumu izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

12.51

2.63

15.14

4.10

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
560XP pakalpojumu izmantošana

h

6.12

1.29

7.41

4.11

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
560XP pakalpojumu izmantošana svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās

h

11.71

2.46

14.17

4.12

Strādnieka un motorzāģi Stiga SBK 53
D

h

6.29

1.32

7.61

4.13

Strādnieka un motorzāģi Stiga SBK 53
D svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

12.03

2.53

14.56

4.14

Strādnieka un Krūmgriezis Husqvarna
345 FR pakalpojumi

h

6.66

1.40

8.06

4.15

Strādnieka un Krūmgriezis Husqvarna
345 FR pakalpojumi svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās

h

12.74

2.68

15.42

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna-RC 320 TS *

h

10.19

2.14

12.33

4.17

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna-RC 320 TS svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās *

h

19.49

4.09

23.58

4.18

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
PARK 720PW *

h

9.76

2.05

11.81

4.19

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
PARK 720PW svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās *

h

18.67

3.92

22.59

16.40

3.44

19.84

2.19

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana

h

6.93

1.46

8.39

2.20

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
svētku, brīvdienās un virsstundās

Būvgaldnieka pakalpojumi

h

Blietētāja BOMAG B P8/34
izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC
izmantošana **
Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC
transporta izmaksas – objekts atrodas
ārpus Balvu pilsētas administratīvās
teritorijas **
Automašīnas VW Transporter HH5359
pakalpojumi
Automašīnas VW Transporter HH5359
pakalpojumi - objekts atrodas
ārpusBalvu pilsētas administratīvās
teritorijas

4.16

h

3.1

6.36

17.91

Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi nakts stundās

DAF asenizācijas mašīna, objekta
2.26
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
5m3 svētku, brīvdienās un virsstundās
DAF asenizācijas mašīna, objekta
2.27
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
5m3 nakts stundās
3. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi

1.10

3.11

2.18

2.25

35.96

14.80

21.77

2.24

6.24

h

3.78

DAF Lietus un fekālās kanalizācijas
notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados
līdz 250 mm diametrā nakts stundās
DAF asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
5m3

29.72

0.21

17.99

2.23

h

0.04

h

2.22

38.41

0.17

Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
nakts stundās
DAF Lietus un fekālās kanalizācijas
notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados
līdz 250 mm diametrā
DAF Lietus un fekālās kanalizācijas
notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados
līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās
un virsstundās

6.67

km

2.17

2.21

31.74

5.26

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumiobjekts atrodas ārpus administratīvas
teritorijas
4. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

13.98

h

h

22.61

km

33.52

Remontstrādnieka pakalpojumi

16.76

h

5.82

3.2

3.8

0.35

27.70

6.90

3.6

10.26

h

1.20

3.5

48.45

65.67

5.70

3.9

tvertne

11.40

h

3.4

24.22

54.27

Būvgaldnieka pakalpojumi

3.7

tvertne

h

3.1

3.3

2. Ūdensvads un kanalizācija
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3, fiziskām un juridiskām
personām(sausā tualete, savācējakas,
saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) **
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3, juridiskām personām saimnieciski
fekālā kanalizācija ar taukvielu, naftas
produktu piemaisījumu
utt.(20,02x2=40,04) **
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3 ūdens **
Asenizācijas mašīnas transporta
izmaksas („SAN-TEX”- objekts – NAI „SAN-TEX”) kad pasūtījuma objekts
atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas **
Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)
Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki)

DAF Lietus un fekālās kanalizācijas
notekūdeņu tīklu skalošana cauruļvados
līdz 250 mm diametrā nakts stundās
DAF asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
5m3

h

6.95

1.46

8.41

h

6.94

1.46

8.40

4.20

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT *

h

8.61

1.81

10.42

h

50.59

10.62

61.21

4.21

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās *

h

16.47

3.46

19.93

h

57.96

12.17

70.13

4.22

Traktora Belarus MK320 izmantošana

h

16.58

3.48

20.06

h

24.99

5.25

30.24

h

20.79

4.37

25.16

h

16.94

3.56

20.50

h

25.54

5.36

30.90

h

23.94

5.03

28.97

h

16.58

3.48

20.06

h

24.99

5.25

30.24

h

20.79

4.37

25.16

4.23

h

54.27

11.40

65.67

h

27.70

5.82

33.52

4.24
4.25
4.26

h

31.74

6.67

38.41

h

29.72

6.24

35.96

4.27

10.

4.28
4.29

h

5.70

1.20

6.90
4.30

Traktora Belarus MK320 izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana
nakts stundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi nakts stundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi

4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29

4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36

nakts stundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi nakts stundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai nakts stundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
smilts-sāls kaisīšanai
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās,
brīvdienās un virsstundās
Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
smilts-sāls kaisīšanai nakts stundās
Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana
Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana nakts stundās

h

20.79

4.37

25.16

h

16.94

3.56

20.50

6.2

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana juridiskām personām

gab.

19.61

4.12

23.73

h

23.94

5.03

28.97

6.3

Komisijas maksa par katru sniegto
pakalpojumu norēķinu centrā

gab.

0.29

0.06

0.35

h

16.58

3.48

20.06

6.4

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

gab.

0.83

0.17

1.00

h

24.99

5.25

30.24

6.5

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksa **

1 gab.

43.69

9.17

52.86

6.6

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas **

2 gab.

56.74

11.92

68.66

6.7

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas **

3 gab.

81.24

17.06

98.30

6.8

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas **

4 gab.

93.34

19.60

112.94

6.9

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas **

5 gab.

116.62

24.49

141.11

6.10

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

6 gab.

129.27

27.15

156.42

1dienna
kts

7.06

1.48

8.54

vasara

5.88

1.23

7.11

ziema

3.53

0.74

4.27

h

20.79

4.37

25.16

h

17.13

3.60

20.73

h

25.82

5.42

31.24

h

21.48

4.51

25.99

h

13.50

2.84

16.34

h

15.64

3.28

18.92

h

14.57

3.06

17.63

2.85

16.43

4.38

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana smilts-sāls kaisīšanai
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās

h

15.73

3.30

19.03

4.42
4.43

4.44

4.45

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana sniega tīrīšanai svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana sniega tīrīšanai nakts
stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pļaušanas pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pļaušanas pakalpojumi svētku un
brīvdienas virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pļaušanas pakalpojumi nakts
stundās

12.39

30.90

13.58

4.41

2.15

5.36

h

4.40

10.24

25.54

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana smilts-sāls kaisīšanai

4.39

gab.

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 1.aprīlis

h

4.37

Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana smilts-sāls kaisīšanai nakts
stundās
Komunālās mašīnas MTZ B-KM
izmantošana sniega tīrīšanai

6. Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu sagatavošana un
6.1
izsniegšana fiziskām personām

h

14.66

3.08

17.74

h

15.89

3.34

19.23

h

18.41

3.87

22.28

h

17.15

3.60

20.75

h

22.31

4.69

27.00

h

30.55

6.42

36.97

h

26.43

5.55

31.98

6.11
6.12
6.13

*
**

Vienas kabīnes noma kopā ar
apakšpunktiem (6.5-6.10) **
Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
**
Par katru nākošu diennakti kabīņu noma
**

6.14

Kabīņu izmantošana ārpus Balvu
pilsētas administratīvās teritorijas **

km

0.26

0.05

0.31

6.15

Ūdens piegāde

m3

0.77

0.16

0.93

6.16

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana

m3

1.01

0.21

1.22

6.17

Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas
tīkli,siltumapgāde, ūdens vads,
kanalizācija, saimnieciski fekāla
kanalizācija,lietus kanalizācija,
elektroapgāde no mājas kopēja skaitītāja
līdz dzīvokļa skaitītājam

m2

0.09

0.02

0.11

6.18

Kopēšana A4 vienpusēja

gab.

0.05

0.01

0.06

6.19

Kopēšana A4 divpusējā

gab.

0.08

0.02

0.10

6.20

Vēstuļu piegāde

gab.

0.43

0.09

0.52

Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas“.

Domes priekšsēdētājs

Aigars Pušpurs

4.46

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi ar piekabi

h

22.78

4.78

27.56

4.47

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi ar piekabi svētku un
brīvdienas virsstundas

h

31.20

6.55

37.75

h

26.99

5.67

32.66

h

22.36

4.70

27.06

h

30.62

6.43

37.05

h

26.49

5.56

32.05

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

h

22.36

4.70

27.06

PASKAIDROJUMA RAKSTS

h

30.62

6.43

37.05

h

26.49

5.56

32.05

h

23.30

4.89

28.19

h

31.91

6.70

38.61

4.48
4.49
4.50

4.51
4.52

4.53

4.54

4.55

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi ar piekabi nakts
stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi sniega tīrīšanai
svētku un brīvdienas, virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts
stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi smilts-sāls kaisīšana
nakts stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi – Hydrog OKP
600/2100 savācējmitrinātājslota

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi – Hydrog OKP
4.56
600/2100 savācējmitrinātājslota svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi – Hydrog OKP
4.57
600/2100 savācējmitrinātājslota nakts
stundās
5. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
5.1

Kapličas izmantošana bēru ceremonijas
laikā

6. Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu sagatavošana un
6.1
izsniegšana fiziskām personām

h

28.66

6.02

34.68

1
ceremon
ija

12.75

2.68

15.43

gab.

10.24

2.15

12.39

6.2

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana juridiskām personām

gab.

19.61

4.12

23.73

6.3

Komisijas maksa par katru sniegto
pakalpojumu norēķinu centrā

gab.

0.29

0.06

0.35

6.4

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

gab.

0.83

0.17

1.00

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2021.gada 25.februāra
lēmumam (sēdes prot. Nr.3, 32.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Balvos

par Balvu novada domes 2021. gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2021 „Grozījumi
Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 “Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi””
projektu
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
Pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem tiek
nepieciešamības
mainīti tarifi. Izmaiņas saistītas ar dažādu izdevumu palielinājumupamatojums
palielinājās valstī noteiktā minimālā alga, palielinās tehnikas uzturēšanas
izmaksas. Atbilstoši likumdošanai izmaiņas ir jāiekļauj iestādes cenrādī
saistošo noteikumu formā. Noteikumos tiek mainīti pielikumi.
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka Pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegto
izklāsts
pakalpojumu cenas.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

11.

Nedaudz palielināsies pašvaldības budžeta ienākumi, jo atsevišķiem
Pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem ir veikts
aprēķins par cenas palielinājumu. Prognozējams lielāks ārpakalpojumu
skaits.
Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav
Aigars Pušpurs

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 1.aprīlis

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
1.aprīlī
"Ritineits"

plkst.

15:00

projekta

Ziemeļlatgalē"

Biedrība

"Iepazīsti

ietvaros

sevi
aicina

tiešsaistē piedalīties apmācību ciklā
"Līdzdalības un līderības prasmes".
Pieslēgšanās https://meet.jit.si/azote.
5. aprīlī no plkst. 13:00 – 15:00
Ceļojošais
sveiciens
māju,

muzikālais
izskanēs

slimnīcas

Lieldienu

daudzdzīvokļu
un

pansionāta

pagalmos.
7.aprīlī plkst. 18:00 Seminārs
vecākiem Zoom platformā - atziņas
un

risinājumi

bērna

personības

izaugsmei ilgtermiņā. Vecākiem būs
iespēja iepazīt teorētiskas atziņas par
bērna personības izaugsmi, apgūt
praktiskus paņēmienus, kā ieraudzīt,
sadzirdēt, atbalstīt bērnu viņa izvēlēs,
virzīt izaugsmi, iepazīt darbības bērna
pozitīvas attieksmes veidošanā pret
savu un cita darbu, tā rezultātiem u.c.
Pieteikšanās pie klašu audzinātājiem.
8.aprīlī

plkst.

15:00

Biedrība

"Ritineits", projekta "Iepazīsti sevi
Ziemeļlatgalē"
tiešsaistē
-

ietvaros

piedalīties

Vadības

stili.

aicina
nodarbībā

ietvaros (pa divi), "ģimenes talkā"

dienas!

fotogrāfiju

skaista Lieldienu tradīcija jūsu dzimtā,

(vienas mājsaimniecības ietvaros) vai

autorus gaida pārsteiguma balviņas!

ģimenē iet līdzi jau gadiem, bet

talkojot citā formātā, atbilstoši tā brīža

(Pirmdiena

varbūt-gluži otrādi-esat iedzīvinājuši

noteiktajiem ierobežojumiem, savu

diena;

lietu

jaunu Lieldienu svinēšanas tradīciju.

talkošanas vietu varat atzīmēt Lielas

buķetes diena; Trešdiena - Perfektu

Fotogrāfijas var iesūtīt līdz 16.aprīlim.

Talkas

salikumu diena virtuvē; Ceturtdiena

Būs pārsteiguma balviņas! Sīkāka info

-

pa tālr: 27872031.

individuālajiem talkotājam ir radījusi

ar Lielās Talkas atbalstītāja “Maxima

saņemt talkošanas maisus sev ērta
veidā kādā no teju 200 “Maxima”
veikaliem visā Latvijā.
Aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas
centra dienvidu zāles logos skatāma

visus,

talkot,

aprīļa

vienoties

kuri

vēlas

pēdējā

Latvijas

un

var

sakopšanā

darbu izstāde "Oliņ, boliņ!"

faktu

diena;

Pavasara

epidemioloģiskās

darbinieku
Lieldienās.

tīklos.

ceļa uz Staburagu, kur grozā atradīsiet

No 4.aprīļa līdz 8.aprīlim iespēja

visu nepieciešamo informāciju. Līdzi

nofotografēties pavasara foto rāmītī

ņemiet kādu rakstāmrīku un lielisku

pagasta centrā.
Aprīlī

bibliotēkā apskatāma briežuciemiešu
veidotā pavasara sveicienu grāmata.

groziņa!

Aicinām

3.

aprīļa

līdz

VECTILŽAS PAGASTS
4.aprīlī

liecības Bērzpils

atpūtas

pagasta kultūras
vēstures

apmeklētājus

lappusēm!

16.aprīlim

iesūtītās fotogrāfijas būs nozīmīgas
sadzīves

bibliotēkas

aprīlī papildināt grāmatu ar jaunām

šūpolēs

lappusēs.

Izšūpojies

pie

Vectilžas

centra!

Lieldienu
Sporta

Turpat

un

netālu

zaķis būs noslēpis olas, atrodi tās!

foto

Paņem anketu ar uzdevumu, izpildi,

facebook.com,

atstāj aizpildīto anketu pie Sporta

draugiem.lv – Annai Krivišai - "Mans

un atpūtas centra pastkastītes un

Lieldienu stāsts", uzrakstiet, kas

piedalies loterijā!

annakrivisa@inbox.lv

KRIŠJĀŅU PAGASTS

pagasta

skaitītājiem

olu

Lūdzu sūtiet raksturīgākos

no Vācijas".

Briežuciema

– pārsteigumi no Lieldienu zaķa

un

zaķu izstāde "Neparastais olu dējējs

BRIEŽUCIEMA PAGASTS

Staburagu". Pastaigas sākums pie

2021". Radīsim šo stāstu kopā. Jūsu

No 1.aprīļa Tilžas centrā Lieldienu

apsveikums

"Lieldienu zaķa pēdām uz Krišjāņu

pastaiga

"Mans Lieldienu stāsts fotogrāfijās

TILŽAS PAGASTS

virtuālais

nama

4. aprīlī Muzikālā video sveiciena

No

un sociālajos tīklos.

saieta

filmēšana un ievietošana sociālajos

Brīvdienu

BĒRZPILS PAGASTS

pieejama virtuāli muzeja mājas lapā

Bērzpils

pa

muzejā

"Mana Ziemeļlatgale", kura pašlaik ir

4.aprīlī

raibumiņu

Mākslas dienu izstāde - konkurss

un

-

Precīzākajiem

pirmsskolas vecuma bērnu radošo

sestdienā

izraisošu

noskaņojumu!

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu

Novada

parauga

Tehnisku

diena; Svētdiena - Raibās Lieldienas

5.aprīlim

plāno piedalīties Lielajā Talkā, varēs

Balvu

-

No 4.aprīļa plkst. 11:00 līdz

SOLO talkotājiem, kuri jau 24. aprīlī

situācijas

Pozitīvisma

klāt!)

Latvija” palīdzību. Individuāliem jeb

no

Smaidu

Sestdiena

savākšanas maisus. Tie tiks izplatīt

Atkarībā

-

Otrdiena

Piektdiena - Vērtīgu atradumu diena;

iespēju saņemt savus talkas atkritumu

https://meet.jit.si/azote.
aicina

https://talkas.lv/liela-

talka/pieteikt-talku/. Lielā Talka šogad

Pieslēgšanās

24.aprīlī Lielā talka. Pašvaldība

kartē

Trāpīgāko

ir

redzams fotogrāfijās, un pievienojiet

4.aprīlī

Aicinājums!

Lai

kopīgi

labiekārtošanā. Visi "solo" talkotāji

No 29.marta – 4.aprīlim Krišjāņu

jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā un

tautas nams rīko "Raibo nedēļu".

nelielu

jūsu

veidotu Lieldienu dekorācijas dažādās

sakopt savu apkārtni individuāli, savu

Iekrāsojam

svētku

Lieldienas. Vai sekojat līdzi tradīcijām

pagasta vietās! Uztaisi būrīti savam

talkošanas vietu var atzīmēt Lielās

putnam!

pavasari

un

stāstiņu

-

kā

aizrit

nedēļu košāk! Meklējam, atrodam,

– olu krāsošana, olu kaujas un

Talkas mājas lapā Solo talkas kartē

palūkojamies

bildējamies,

ripināšana, olu meklēšana, šūpoļu

https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/.

tad fotogrāfiju ievietojam zem afišas

kāršana, šūpošanās. Svētku maltīte,

vadītājas

Ja

Facebook, draugiem.lv pie konkrētās

baznīcas apmeklējums. Varbūt kāda

apsveikums Lieldienās.

dodaties

talkot

"duo"

talkas

citādāk,

4.aprīlī Folkloras kopas "Saime"
Solvetas

Loginas

video

VAKCINĒJIES UN PASARGĀ SEVI NO COVID-19!
Kur var saņemt vakcīnu pret Covid-19 Balvu
novadā?
Lai saņemtu vakcīnu pret Covid-19, IETEIKUMS IR
VISPIRMS SAZINĀTIES AR SAVU ĢIMENES ĀRSTU!
• Balvu novada lauku teritorijās esošie ģimenes
ārsti visi vakcinē pret Covid-19;
• Balvu pilsētā esošie ģimenes ārsti visi nevakcinē
pret Covid-19, bet tie ģimenes ārsti, kuri nevakcinē,
ir

vienojušies ar tiem ģimenes ārstiem, kuri

vakcinē, un viņu pacienti tiks novirzīti vakcīnas
saņemšanai viņiem ērtākā vietā;
• SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” darbojas vakcinācijas kabinets;
• SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veiks
arī izbraukuma vakcināciju darba vietās.
Vakcinēšanās ir drošs veids, kā pasargāt sevi
no smagākas saslimšanas! Īpaši svarīgi tas ir gados
vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām

organismu, kad tas saskarsies ar vīrusu, lai to
pieveiktu.
Vakcīnas
pārbaudītas,

slimībām!
Vakcīnu

svešu un izveidot pret to antivielas jeb sagatavot

uzdevums

ir

iepazīstināt

cilvēka

organismu ar konkrēto vīrusu, iemācīt to atpazīt kā

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

pret

Covid-19

ievērojot

tikpat

ir

izstrādātas

stingras

un

prasības

drošumam un kvalitātei kā jebkurām citām zālēm.
Vakcinējoties Tu pasargā sevi un citus!

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739
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