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

PIEŅEMTS BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETS
28.janvārī Balvu novada Domes
sēdē tika apstiprināts pašvaldības
budžets 2021.gadam.
Balvu novada pašvaldībai 2021.
gadā un turpmāk būtiski ir nodrošināt
novada attīstības un investīciju
projektu ieviešanu un realizāciju,
tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti, ielu,
ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības
iestāžu, sporta infrastruktūru novadā.
Lai veicinātu Balvu novada attīstību,
investīcijām
infrastruktūrā
tiks
piesaistīti Eiropas Savienības fondu un
aizņēmumu līdzekļi.
Balvu novada pašvaldība 2021.
gadā turpinās novada attīstību visās
jomās, realizēs visas funkcijas atbilstoši
likumam “Par pašvaldībām”, balstoties
uz esošiem finanšu līdzekļiem un
projektu finansējumu.
2021.gadā ir plānota administratīvi
teritoriālā reforma, kuras rezultātā
tiks apvienoti četri novadi – Balvu,
Viļakas,
Rugāju
un
Baltinavas,
mainīsies arī pašvaldības struktūra un
izstrādāti jauni attīstības plānošanas
dokumenti. Atbilstoši norādījumiem
par administratīvi teritoriālo reformu,
pašvaldības budžets tiek plānots
visam finanšu gadam.
Izmaiņas
likumdošanā
un
normatīvajos dokumentos tieši
ietekmē Balvu novada pašvaldības
2021.gada budžetu:
• atbilstoši pašvaldības vērtētajiem
ieņēmumiem
pašvaldība
no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārdales saņems par 387 734 euro
mazāk nekā 2020.gada izpilde;
• ieņēmumi no pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fonda tiks saņemti
par 376 882 euro mazāk nekā 2020.
gadā;
• nekustamā
īpašuma
nodokļa
ieņēmumi plānoti mazāki par
48 391 euro nekā 2020.gadā;
• atbilstoši 2015.gada 24.novembra
MK noteikumiem Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba
algas apmēru normālā darba laika
ietvaros un minimālās stundas
tarifa likmes aprēķināšanu” 2021.
gada minimāla alga ir 500 euro par
likmi, pašvaldības budžetā tam ir
paredzēti papildus 250 556 euro, ar
minimālās algas likmi pašvaldībā ir
nodarbināti 32%;
• atbilstoši
minimālās
algas
paaugstināšanai, tiek paaugstināta
alga strādājošajiem, kam līdz šim
alga bija zem 500 euro par likmi,
pašvaldībā tādu ir 16,3%, kopā zem
2021.gada noteiktās minimālās algas ir 48,3% nodarbināto;
• atbilstoši 2018.gada 18.decembra
MK noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu
un speciālo piemaksu veselības

aprūpes jomā nodarbinātajiem”
pašvaldība papildus nepieciešams
59 241 euro medicīniskā personāla
atlīdzības palielināšanai;
• atbilstoši 2016.gada 5.jūlija MK
noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 750 euro
līdz 790 euro par likmi papildus
nepieciešams 28 055 euro;
• atbilstoši Satversmes tiesas sprie
dumam, valstī tiek paaugstināts
ienākumu līmenis trūcīgas personas statusa noteikšanai no
128,06 euro uz 272 euro pirmajai
personai mājsaimniecībā un 190
euro katrai nākamajai personai
mājsaimniecībā, kā arī palielinās
valstī noteiktais GMI pabalsts
no 64 euro uz 109 euro pirmajai
personai mājsaimniecībā un 76
euro katrai nākamajai personai
mājsaimniecībā, kas papildus prasa no pašvaldības vismaz 35 000
euro;
• un citas izmaiņas normatīvajos dokumentos, kas finansiāli ietekmē
pašvaldības darbu.
Būtiskākās
izmaiņas,
kas
ietekmē Balvu novada pašvaldības
2021.gada budžetu:
• vērtētie ieņēmumu samazinājums
par 605 246 euro, izlīdzināto
ieņēmumu samazinājums par
6,2%;
• 2020.gada 1.septembrī pedagogiem ir noteikta alga par likmi 790
euro;
• pašvaldība
nodrošina
brīvpusdienas 5.-6.gadīgo bērniem,
1.-6.klašu skolēniem;
• pašvaldība nodrošina 7.-12.klašu
skolēniem pusdienu apmaksu viena euro apmērā, ēdināšanu skolu
internātā dzīvojošajiem skolēniem,
kam paredzēts 217 873 euro;
• pašvaldība
paredz
papildus
35 000 euro pabalstu izmaksu
palielināšanai;
• pašvaldība
paredz
papildus
finansējumu
minimālās
algas
paaugstināšanai algām līdz 700
euro par likmi 564 252 euro;
• pašvaldības
paredz
papildus
finansējumu
medicīniskā
personāla
darba
samaksas
nodrošināšanai 59 241 euro.
Pašvaldības kopbudžets
Balvu
novada
pašvaldības
kopbudžeta ieņēmumi 2021.gada
plānoti 17 583 236 euro, kas ir
par 20,4% mazāk nekā 2020.gadā
(22 106 685 euro). Balvu novada
pašvaldības kopbudžeta izdevumi
2021.gadam ir plānoti 21 114 353
euro, kas ir par 11,1% mazāk, nekā
2020.gadā (23 751 762 euro).
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pakalpojumu ieņēmumiem.
Pašvaldības
pamatbudžeta
vislielākā ieņēmumu sadaļa ir valsts
budžeta transferti, 2021. gada budžetā
tie ir 9 049 702 euro jeb 51,5% no
pamatbudžeta ieņēmumiem, no tiem
saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim ir 3 009 857 euro
jeb 17,1 %, no valsts budžeta iestādēm
saņemtie
transferti
ES
politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētājiem
projektiem 1 967 450 euro jeb 11,2%,
saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda 4 072 395
euro jeb 23,2% no visiem ieņēmumiem.
Valsts budžeta transfertu noteiktam
mērķim palielinājums pret 2020.gada
plānu ir 4,2%, tajā skaitā mērķdotācijas
pamata un vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai pieaugums
par 6,4%, interešu izglītības pedagogu
darba samaksai pieaugums par
1,4%, 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai
pedagogu
darba
samaksai
palielinājums par 10,3%. Valsts
budžeta dotācija 1.-4.klašu ēdināšanai
plānota 48 330 euro atbilstoši skolēnu
skaitam izglītības iestādēs un mācību
dienu skaitam 2021.gadā. Valsts
dotācija izglītības iestādēm mācību
līdzekļu un mācību grāmatu iegādei
2021.gadam ir paredzēta 32 053 euro,
kas ir par 16,7% vairāk, dotācija ir
paredzēta arī digitālo mācību līdzekļu
iegādei 6174 euro apmērā, uz katru
skolēnu 4,30 euro gadā. Atbilstoši
ministru
kabineta
noteikumu
grozījumiem par medicīnas personāla
atalgojuma paaugstināšanu, valsts
dotācija feldšeru – veselības punktu
uzturēšanai tiek plānota 59 988 euro
gadā, kas ir par 19,7% vairāk nekā
2020.gadā (50 088 euro). Pašvaldību
autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai valsts
dotācija ir 418 546 euro, kas ir vienāda
ar 2020.gada finansējuma apjomu.
Valsts dotācija profesionālās ievirzes
izglītības pedagogu darba samaksai
2021.gadā ir paredzēta 482 459 euro,
t.sk. Balvu Sporta skolai 127 532 euro,
Balvu Mūzikas skolai 314 055 euro,
Balvu Mākslas skolai 40 872 euro.
Dotācijas apjoma izmaiņas ir saistītas
ar pedagogu darba algas pieaugums
uz likmi no 750 līdz 790 euro, kā
arī Balvu Sporta skolā ir akreditēta
programma “Futbols”.
Nodokļu ieņēmumi 2021.gadā
tiek plānoti 5 345 389 euro jeb 30,4%
no
pamatbudžeta
ieņēmumiem,
kas ir par 2,9% mazāki nekā 2020.
gadā (5 504 826 euro). Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
2021.gadam
ir plānots 4 657 732 euro apmērā,
kas ir par 313 519 euro mazāk nekā
2020.gadā (4 971 251 euro), budžetā
iekļauts 2021.gada 4.janvārī ieskaitīts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis par
2020.gadu 91 860 euro. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti
553 797 euro apmērā, t.sk. parādu
samaksa 45 000 euro. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti
par 58 922 euro lielāki, nekā 2020.gadā
plānoti, bet par 41 397 euro par 2020.
gadā iekasēto. Dabas resursu nodokļa
ieņēmumi no 2021.gada ir iekļauti
pašvaldības pamatbudžetā 22 000

izlietojums
pašvaldības
funkciju
izpildei.
Vispārējie valdības dienesti
Vispārējo
valdības
dienestu
uzturēšanai ir paredzēti 1 871 324
euro apmērā, kas sastāda 8,9 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Vispārējos valdības dienestos ir
paredzēti pašvaldības administrācijas
izdevumi, deputātu darba samaksa,
skolēnu
pārvadājumu
autobusu
uzturēšana,
pagastu
pārvalžu
administratīvie izdevumi. Izpildvaras
funkciju administrēšanai, ko veic
Balvu novada pašvaldība, noteikts
budžets 954 682 euro, t.sk. 3000 euro
datortehnikas iegādei, sēžu vadības
moduļa programmas izstrādei 6500
euro, bijušo priekšsēdētāju, vietnieku
pabalstu izmaksai 60 616 euro,
pagastu pārvaldēm administratīvo
funkciju
veikšanai
500
131
euro. Deputātu darba samaksai
plānoti 132 830 euro. Aizņēmumu
apkalpošanas maksājumi tiek plānoti
24 410 euro apmērā atbilstoši
noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem
ar Valsts kasi, t.sk. apkalpošanas
maksai 19 286 euro un procentu
apmaksai 5124 euro. Biedru maksas
plānotas 28 348 euro un izdevumiem
neparedzētiem gadījumiem noteikti
asignējumi 30 000 euro. Balvu novada
pašvaldībā darbojas Vienotais valsts
un pašvaldības klientu apkalpošanas
centram plānotais budžets 2021.
gadam ir 44 683 euro, Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra uzturēšanai
62 386 euro.
Vispārējos
valdības
dienestos
2021.gadā ir iekļauti jaunizveidojamās
pašvaldības administratīvas struktūras
projekta izstrādei 18 750 euro un
teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentu projekta izstrādei 36 200
euro.
Pašvaldība
ir
paredzējusi
vēlēšanu organizēšanas izmaksas
39 004 euro.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības
nozares izdevumi noteikti 226 160
euro apmērā jeb 1,1% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Balvu
novada
pašvaldības
policijas
uzturēšanai plānoti 118 663 euro.
Pašvaldības
policijas
darbības
veikšanai ir divi transportlīdzekļi,
visiem darbiniekiem ir paredzēta
veselības apdrošināšana, dzīvības
nelaimes
apdrošināšana,
darbiniekiem ir paaugstināta alga
par 40 euro par likmi. Dzimtsarakstu
nodaļas
uzturēšanai
ir
plānoti
58 362 euro. Atskurbtuves darbības
nodrošināšanai ir paredzēti 49 135
euro.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās
darbības
nodrošināšanai
plānoti
izdevumi
2021.gadam 5 031 820 euro apmērā
jeb 23,8% no kopējiem izdevumiem.
Tā ir otrā lielāka 2021.gada budžeta
pozīcija. Balvu novada pašvaldības
Būvvaldes funkciju nodrošināšanai
paredzēti 62 632 euro, pēc tiesas
sprieduma
ir
paredzēta
darbu
izpilde par 17 616 euro. Pašvaldības
nodokļu samaksai valstī ir paredzēti
59 000 euro. 2021.gadā biznesa ideju

euro apmērā. Azartspēļu nodoklis
atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām
ieskaitāms pašvaldības budžetā 5%
apmērā un plānots 20 000 euro.
Budžeta
iestāžu
ieņēmumi
(ieņēmumi
no
budžeta
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem,
par
īpašuma nomu un īri u.c. maksas
pakalpojumi) plānoti 2 463 309
euro un kopējos ieņēmumos to
īpatsvars ir 14 %. Ir plānota maksa
par izglītības pakalpojumiem 139 860
euro, t.sk. mācību maksa 36 009
euro. Ieņēmumu par nomu un īri tiek
plānoti 204 672 euro apmērā, t.sk. par
telpu nomu 82 171 euro, zemes nomu
114 701 euro. Maksas pakalpojumu
ieņēmumi ir plānoti par 170 089 euro
pret 2020.gadā plānoto, pieaugums
ir pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”
maksas
pakalpojumu
sniegšanā,
dzīvojamā fonda ieņēmumu izmaiņas.
Pašvaldību
budžeta
transferti
2021. gada budžeta ieņēmumos
veido 1,9 % jeb 332 929 euro, kas ir
78 928 euro mazāk nekā 2020.gadā
(411 857 euro). Daļēji izmaiņas skar
pansionāta “Balvi” norēķinu ar citām
pašvaldībām, jo vīrusa COVID-19
izplatības valstī, netiek uzņemti klienti
no citām pašvaldībām, arī bibliotēkas
un izglītības metodiskā darba atbalsts
apvienojamiem novadiem tiek plānota
tikai pusgadam.
Nenodokļu ieņēmumi 2021.gadam
ir plānoti 199 473 euro, kas ir 1,1%
no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk.
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas 149 050 euro (2020.gadā
-72 780 euro), salīdzinot ar 2020.gadā
plānoto, pieaugums ir par 53%.
Kopējie plānotie pamatbudžeta
finanšu resursi ir 22 335 818 euro, kas
sastāv no pamatbudžeta plānotajiem
ieņēmumiem 17 583 236 euro,
plānotajiem aizņēmumiem no Valsts
kases 2 425 719 euro, atlikuma uz
gada sākumu 2 326 863 euro.
Ziedojumu
un
dāvinājumu
ieņēmumi gada sākumā netiek plānoti.
Budžeta izdevumi
Balvu novada pašvaldības finanšu
resursi ir paredzēti pašvaldības
funkciju nodrošināšanai - pašvaldības
izglītības, kultūras, sporta iestāžu,
sociālā
dienesta
uzturēšanai
un
iedzīvotāju
sociālā
atbalsta
finansēšanai,
novada
pasākumu
finansēšanai, novada infrastruktūras
uzturēšanai. Pašvaldības kopbudžeta
izdevumi 2021.gadā plānoti 21 114 353
euro, no tiem pamatbudžeta izdevumi
21 110 446 euro, ziedojumi un
dāvinājumi – 3907 euro, pašvaldības
aizņēmumu atmaksa 932 293 euro.
Kopbudžeta izdevumi ir mazāki par
11% nekā 2020.gadā (23 751 762 euro).
Izdevumu finansēšanai tiks izmantots
budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā, kas sastāda 2 330 770 euro, no
tā pamatbudžeta atlikums 2 326 863
euro,
ziedojumi un dāvinājumi –
3907 euro, kā arī aizņēmumu līdzekļi
2 425 719 euro apmērā ES fondu
līdzfinansēto projektu realizācijai.
Pašvaldības budžetā ir paredzēti
izdevumi infrastruktūras uzturēšanai,
iestāžu finansēšanai, ES projektu
līdzfinansējumam, valsts dotāciju
2.

konkursam, kur var pieteikties topošie
uzņēmēji uz pašvaldības atbalstu
līdz 2000 euro katram, paredzēts
finansējums 8000 euro apmērā.
Pašvaldība turpina saņemt un realizēt
finansējumu no valsts budžeta
algotiem
sabiedriskiem
darbiem
58 378 euro. 2021.gadā valsts dotācija
autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai
ir pamatbudžeta sastāvdaļa, tam ir
paredzēts finansējums 671 554 euro,
kas sadalīti pa administratīvajām
teritorijām, 418 546 euro ir no
plānotas valsts dotācijas 2021.gadā,
pārējais finansējums no atlikuma
uz gada sākumu. Pašvaldība šogad
paredz pabeigt realizēt grants ceļu
posma pārbūves projektu, turpinot
ceļu “Balvi -Verpuļeva – Elkšņeva –
Mūrova” izbūvi par 36 209 euro, notiek
būvdarbi
trijos
uzņēmējdarbību
veicinošus projektos ar teritorijas un
ēku izbūvi, tam paredzēts finansējums
3 688 864 euro. Pašvaldība realizē
divus Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projektus,
kas veicinās tūrisma attīstību un
uzņēmēju vides uzlabošanu un
apmācību, tam paredzēts finansējums
41 899 euro. 2020.gadā ir uzsākts
darbs pie Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
“Amatu prasmes tūrisma telpā”, kur
paredzēts sakārtot Balvu muižas telpas
pirmajā stāvā, finansējums 2021.gadā
ir 155 356 euro. 2021.gadā ir plānots
pabeigt Balvu pilsētas divu ielu –
Jaunatnes un Lauku – atjaunošanas
darbus par 234 928 euro.
Vides aizsardzība
Pašvaldības
budžetā
2021.
gadam novada vides aizsardzības
pasākumiem paredzēti 495 280 euro
jeb 2,3% no kopējiem pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem. Dabas
resursu nodokļa ieņēmumu un
atlikuma
izmantošanai
paredzēti
65 500 euro, t.sk. tiek sakārtota Balvu
ezera krasta zona. Pašvaldība plāno
veikt būvdarbus administrācijas ēkā
– tiek realizēts projekts “Balvu novada
pašvaldības
administrācijas
ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”
par 405 772 euro, t.sk. plānots
aizņēmums 154 531 euro. Turpinās
realizācija Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
“GreenPalette”,
kam
paredzēts
finansējums 24 008 euro.
Pašvaldības
teritoriju
un
mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības
budžetā
2021.
gadam novada teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai paredzēti 2 486 763
euro jeb 11,8% no kopējiem pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par
29 092 euro vairāk nekā 2020.gadā.
Ielu apgaismojuma uzturēšanai Balvu
pilsētā un apgaismojuma atjaunošanai
pilsētā un novadā ir paredzēti
158 515 euro. Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai paredzēti 2 328 248
euro, no tiem pašvaldības aģentūras
“San-Tex” izdevumi 1 485 118 euro,
t.sk. pašvaldības dotācija 276 000
euro apmērā paredzēta pilsētas
labiekārtošanai un apzaļumošanai,
lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai.
2021.gadā ir paredzēts finansējums
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arboristu
pakalpojumiem
koku
izgriešanai
kapos
visā
novadā
20 000 euro, līdzfinansējumam
iedzīvotājiem centralizētā ūdensvada
un
kanalizācijas
pieslēgumiem
12
000
euro,
pašvaldības
līdzfinansējums
iekšpagalmu
sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu
laukumu
izbūvei,
daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
paaugstināšanai
10
000
euro,
nekustāmā īpašuma vērtēšanai un
dokumentācijas kārtošanai 57 759
euro,
videonovērošanas
kameru
uzstādīšanai Balvu pilsētā 3480 euro,
drošības naudas atmaksai 4396 euro.
2021.gadā ir plānots pabeigt Kohēzijas
fonda
projektu
“Balvu
pilsētas
ūdenssaimniecības attīstība III. kārta”,
kam paredzēti 55 514 euro. LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas projektam “Veco parku
jaunā dzīve” 2021.gadā ir paredzēts
finansējums 46 467 euro.
Veselība
Veselības
iestāžu
uzturēšanai
paredzēti 103 106 euro, kas ir 0,5
% no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem. Novadā darbojas seši
feldšeru – veselības punkti, kas
daļēji tiek finansēti no valsts budžeta
gan feldšeru algām, gan punkta
uzturēšanai. Medicīniskā personāla
atalgojuma paaugstināšanas rezultātā,
pieaug par 19,8% finansējums no valsts
dotācijas. 2021.gadā turpinās projekts
“Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā”,
kam paredzēti 33 300 euro.
Atpūta, kultūra un reliģija
Atpūtas, sporta, kultūras un
reliģijas izdevumiem pašvaldības 2021.
gada budžetā paredzēts finansējums
1 154 407 euro jeb 5,5% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par

32% mazāk pret 2020.gada plānu.
Sporta infrastruktūras nodrošināšanai
novadā ir paredzēti 93 908 euro, t.sk.
sporta pasākumi novadā 14 489
euro. Pieaugušo sporta pasākumiem
22 701 euro. Bibliotēku uzturēšanai ir
paredzēti 272 066 euro. Balvu Novada
muzeja uzturēšanai paredzēti 128 683
euro. Kultūras namu izdevumu
finansēšanai ir paredzēti 502 154 euro,
no tiem 227 908 euro ir paredzēti Balvu
Kultūras un atpūtas centram, kaut arī
ēka ir atjaunota un ir samazinājies
siltuma patēriņš, bet nepieciešama
visu sistēmu uzturēšana un apkope.
Balvu Kultūras un atpūtas centra
paredzēti kultūras pasākumi visa
gada garumā par kopējo summu
89 210 euro, t.sk. pašvaldības dotācija
ir 51 430 euro. Sabiedrisko attiecību
pasākumiem ir paredzēti 36 756 euro.
Reliģisko organizāciju atbalstam ir
paredzēti 19 700 euro. Pašvaldība
2021.gadā paredz finansējumu dalībai
XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un Deju svētkos, tam paredzot 11 930
euro.
Izglītība
Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumu lielākā sadaļa – izglītības
iestāžu uzturēšana un ar izglītību
saistīto pasākumu finansēšana plānoti 6 837 171 euro jeb 32,4%, kas
ir par 129 410 euro vairāk pret 2020.
gada plānoto. Pašvaldības dotācija
ir paredzēta 1.-6.klašu skolēnu
brīvpusdienām, 5.-6. gadīgo bērnu
brīvpusdienām, internāta skolēnu
ēdināšanai, 7.-12.klašu skolēniem
ēdināšanas kompensācija viena euro
apmērā, kopējais gada finansējums
šim mērķim ir 217 873 euro. 1.-4. klašu
skolēnu brīvpusdienām no valsts
budžeta līdzekļiem – 48 330 euro,
kas daļēji sedz ēdināšanas izmaksas.

Izglītības iestāžu 2021.gada budžets:
pirmsskolas
izglītības
iestādēm
1 282 056 euro, pamatskolām
(sākumskolām) – 1 094 228 euro,
vidusskolām – 2 501 319 euro, kā arī
Balvu Mākslas skolai 146 603 euro,
Balvu Mūzikas skolai 470 612 euro,
Balvu Bērnu un jauniešu centram
– 94 522 euro, Balvu Sporta skolai –
360 554 euro. Finansējums 38 926
euro apmērā paredzēts izglītības,
kultūras un sporta pasākumiem.
240 000 euro paredzēti norēķiniem
par citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi
skolēnu transporta kompensācijām
ir paredzēti 7743 euro apmērā. Kopā
izglītībai ir paredzēti 10 projektu
realizācija par kopējo summu 265 928
euro. Skolēnu nodarbinātībai vasarā
no pašvaldības budžeta ir paredzēti
8 500 euro.
Sociālā aizsardzība
Sociālās
aizsardzībai
2021.
gadā ir plānoti 2 904 415
euro
apmērā jeb 13,8% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
No
pašvaldības
finansējuma
sociālai
aizsardzībai 430 000 euro paredzēti
pabalstiem un palīdzībai pašvaldības
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem.
Pansionāta
”Balvi”
darbības
nodrošināšanai paredzēti 1 362 739
euro, no tiem pašvaldības dotācija ir
613 265 euro, kas pieaug pret 2020.
gadu par 60 219 euro. Finansējuma
palielinājums ir novirzīts aprūpes
un medicīniska personāla algas
paaugstināšanai.
Sociālajiem
pakalpojumiem 51 354 euro, sociālo
māju uzturēšanai 23 175 euro,
sociālā dienesta darbībai 409 819
euro, bāriņtiesai 125 807 euro.
Sociālā dienesta un bāriņtiesas
darbiniekiem ir paredzēta veselības

apdrošināšana. 2021.gada budžetā
ir paredzēts finansējums biedrībām
– 4770 euro. 2020.gadā turpinās
projekti – Asistenta pakalpojumi
personām ar invaliditāti 142 769 euro,
Deinstitucionālizācijas
pasākumu
īstenošana Latgales reģionā 29 850
euro, profesionālā sociālā darba
attīstība pašvaldībās 13 062 euro,
Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas
pilnveide
pilngadīgām
personām
ar garīgā rakstura traucējumiem
24 762 euro, beigu posmā ir projekts
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība deinstitucionālizācijas plānu
īstenošanai Balvu novadā”, kam
paredzēts 55 775 euro. Divas jaunas
pozīcijas šogad ir sociālā sfērā –
paredzēts finansējums norēķiniem ar
citām pašvaldībām 16 200 euro, jo divi
nepilngadīgie bērni atrodas sociālās
aprūpes iestādēs, un plāno uzsākt
darbu Daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs Vidzemes ielā 2B
un Liepu ielā 2, Balvos. Centra darbībai
paredzēts finansējums 214 333 euro,
t.sk. pašvaldības dotācija 49 178 euro.
Ziedojumu
un
dāvinājumu
izdevumi paredzēti muzejam 3307
euro un Ebreju kapu sakārtošanai 600
euro.
Saistības
Uz 2021.gada 1.janvāri pašvaldībai
ir 65 aizņēmumu līgumi un viens
galvojums,
no tiem 2021.gadā
beigsies atmaksa 12 līgumiem. Balvu
novada pašvaldības saistību apjoms
ir 9 296 282 euro, kas ir par 368 026
euro mazāk, nekā 2020.gada 1.janvāri.
2021.gadā pašvaldības aizņēmumu
apjoms ir 956 703 euro, t.sk. 932 293
euro pamatsummu atmaksa, procentu
un apkalpošanas maksājumi ir 24 410
euro.

gada 1.janvārī ir stājušies spēkā
Ministru
kabineta
17.12.2020.
noteikumi Nr.857 “Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam
bērnam,
kurš
ir
ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās”, līdz ar to jāveic
izmaiņas arī pašvaldības saistošajos
noteikumos.
Par grozījumiem lēmumos
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu
novada
domes
2020.
gada 17.novembra lēmumā “Par
finansējuma nodrošināšanu pārtikas
paku iegādei” (protokols Nr.16,
4.§), svītrojot 8.punktā vārdus un
skaitļus “bet ne ilgāk par 2020.gada
30.decembrim”.
Domes
sēdē
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes
2020.gada 26.novembra lēmumā
„Par
zemes
ierīcības
projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam “Virši 1”, Balvu pagastā,
Balvu novadā” (sēdes protokols Nr.17,
7.§), izsakot lēmuma 2. punktu šādā
redakcijā: “2. Zemes vienībai Nr.1
ar kadastra apzīmējumu 3846 003
0234 un uz tās atrodošajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 3846 003

0048 001, 3846 003 0048 002, 3846
003 0048 003, 3846 003 0048 004,
3846 003 0048 005, 3846 003 0048
006 mainīt nosaukumu no “Virši 1”
uz “Agapi”, mainīt adresi no “Virši 1”,
Centramuiža, Balvu pag., Balvu nov.
uz “Agapi”, Balvu pag., Balvu nov. un
noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība”.
Deputāti lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.gada
14.maija
lēmumā
“Par
Balvu
novada pašvaldības iestāžu vadītāju
pienākumu pildīšanu to prombūtnes
laikā” (protokols Nr.6, 57.§).
Par grozījumiem nolikumā
Attālinātajā domes sēdē deputāti
lēma izdarīt grozījumus Balvu novada
Domes
2010.gada
27.decembra
lēmuma (prot.Nr.23, 3.§) apstiprinātajā
Balvu
novada
pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikumā, izsakot 2.1.1.apakšpunktu
šādā redakcijā: “2.1.1. deputātiem
atlīdzība par darbu Domes un
komiteju sēdēs un citu deputātu
pienākumu pildīšanu ir sasaistīta
ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā noteiktā kārtībā noteikto

bāzes mēnešalgu attiecīgajam gadam,
pārrēķinot to uz stundas likmi un
piemērojot
koeficientu
0,9276;”,
2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1.2. deputātiem, kuri veic Izglītības,
kultūras
un
sporta
jautājumu
komitejas, Sociālās un veselības
aprūpes
jautājumu
komitejas,
Tautsaimniecības un vides komitejas
priekšsēdētāja pienākumus, atlīdzība
par darbu Domes un komiteju sēdēs,
un citu deputātu pienākumu pildīšanu
ir sasaistīta ar Valsts un pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku atlīdzības likumā noteiktā
kārtībā noteikto bāzes mēnešalgu
attiecīgajam
gadam,
pārrēķinot
to uz stundas likmi un piemērojot
koeficientu 1,3065;”, 3.1. punktu šādā
redakcijā: “3.1. Domes priekšsēdētāja
mēnešalga ir piesaistīta Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā noteiktā
kārtībā noteiktajai bāzes mēnešalgai
attiecīgajam
gadam,
piemērojot
koeficientu 2,2686 un noapaļojot
pilnos euro.” un 4.1. punktu šādā
redakcijā: “4.1. Domes priekšsēdētāja
vietnieka amatalga ir piesaistīta
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības

DOMES SĒDE
Šī gada 28.janvāri notika pirmā
2021.gada Balvu novada domes sēde.
Tā notika attālināti, un tajā piedalījās
14 deputāti – Aigars Pušpurs, Anita
Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule,
Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs,
Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis
Zakarīts, Ināra Ņikuļina. Tika izskatīti
kopumā 30 darba kārtības jautājumi.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Domes sēdē deputāti pieņēma
saistošo
noteikumu
Nr.1/2021
projektu
„Par
Balvu
novada
pašvaldības 2021.gada budžetu”. Ar
to sīkāk var iepazīties šī izdevuma 1.-3.
lpp.
Par grozījumiem saistošajos
noteikumos
Attālinātajā domes sēdē deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu
Nr.2/2021 „Grozījumi Balvu novada
Domes
2015.gada
12.marta
saistošajos noteikumos Nr. 9/2015
“Par Balvu novada pašvaldības
sociālajām garantijām bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm”” projektu, jo 2021.

3.

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 4.februāris
likumā noteiktā kārtībā noteiktajai
bāzes
mēnešalgai
attiecīgajam
gadam, piemērojot koeficientu 1,9019
un noapaļojot pilnos euro.”.
Par ziedojuma pieņemšanu
Domes sēdē pieņēma ziedojumu
mantas veidā no biedrības “Speciālo
palīglīdzekļu parks”, 141 iepakojumu
ar korķa Elou bērnu rotaļlietām
par kopējo summu 2115 euro. Šīs
rotaļlietas jau ir saņēmušas Balvu
novada
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
iestādes
un
izglītības
iestādes, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas.
Par Balvu novada Vēlēšanu
komisijas darba finansēšanu un
atlīdzības noteikšanu
Deputāti
apstiprināja
darba
stundas tarifa likmi Balvu novada
Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļiem 2021.
gada Balvu novada domes vēlēšanu
sagatavošanā, nosakot Balvu novada
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam
stundas likmi 5,97 euro, komisijas
sekretāram – 5,68 euro, komisijas
loceklim – 4,06 euro, Balvu novada
Iecirkņa
vēlēšanu
komisijas
priekšsēdētājam stundas likmi 5,10
euro, komisijas sekretāram – 4,87
euro, komisijas loceklim – 3,71 euro,
kā arī kompensācijas izdevumu
apmēru Vēlēšanu komisijas locekļu
un iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļu
ēdināšanas izdevumiem balsošanas
un balsu skaitīšanas laikā – 6,00 euro
par katru dienu.
Par izsolēm
Deputāti
domes
sēdē
lēma
atsavināt atklātā izsolē kustamo
mantu – cirsmas nekustamajos
īpašumos Tilžas, Lazdulejas un Balvu
pagastos. Sīkāk ar katru izsoli var
iepazīties šī izdevuma 6.-7.lpp.
Par
izsoļu
rezultātu
apstiprināšanu
Domes
sēdē
apstiprināja
nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.48
Ezera ielā 24, Balvos, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 36.2 m2 platībā,

izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, kura
iegādājās minēto nekustamo īpašumu
par izsolē nosolīto augstāko cenu
7280,00 euro.
Deputāti apstiprināja nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Nr. 14 Bērzpils ielā
46, Balvos, kas sastāv no divistabu
izsoles
dzīvokļa 39.1 m2 platībā,
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, kura iegādājās
minēto nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu 5130 euro, un
noteica nomaksas termiņu – 4 gadi no
līguma noslēgšanas dienas.
Domes
sēdē
apstiprināja
nekustamā īpašuma “Jaunpriedītes”,
Kubulu pagastā, kas sastāv no zemes
vienības 1.4572 ha platībā, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, kura iegādājās
minēto nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu 10 974 euro.
Deputāti apstiprināja nekustamā
īpašuma Rūpniecības iela 11A, Balvi,
kas sastāv no zemes vienības 0.0648
ha,
izsoles
rezultātus,
nosakot
par uzvarētāju fizisku personu,
kura iegādājās minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 3880 euro, un noteica
nomaksas termiņu – 2 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Par
nekustamā
īpašuma
nodošanu atsavināšanai
Domes
sēdē
lēma
nodot
atsavināšanai
Balvu
novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.8, Bērzpils ielā 6,
Balvos, un veikt visas nepieciešamās
darbības, lai minēto nekustamo
īpašumu varētu atsavināt atklātā
izsolē.
Par
kustamās
mantas
norakstīšanu
Deputāti atļāva norakstīt Balvu
novada
pašvaldībai
piederošu
autobusu MERCEDES BENZ VARIO,
valsts reģistrācijas numurs EU2656,
reģistrācijas apliecības Nr.AF1744459,
izlaiduma gads 2003, atlikusī bilances

vērtība 0.00 centi.
Par zemes nomu
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fizisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piederošās
zemes vienības daļas Daugavpils ielā
72, Balvos, iznomāšanu ēkas - garāžas
uzturēšanai 70,85 m2 platībā, zemes
nomas līgumu slēdzot uz 10 gadiem
un nosakot zemes nomas maksu
28,00 euro bez PVN gadā. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Deputāti lēma pagarināt trīs zemes
nomas līgumus ar fiziskām personām
Bērzpils, Tilžas pagastos un Balvu
pilsētā.
Par nosaukuma piešķiršanu
nekustamajam īpašumam
Domes
sēdē
lēma
piešķirt
nosaukumu “Lāči” Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajam
nekustamajam īpašumam Lazdulejas
pagastā, kas sastāv no vienas zemes
vienības 6,0297 ha platībā, un
nodot minēto nekustamo īpašumu
atsavināšanai.
Par nekustamā īpašuma sadali
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Klintiņi 2”, Tilžas
pagastā, 10,6 ha kopplatībā, zemes
vienību 1,5 ha platībā un zemes
vienību 1,5 ha platībā un no šīm
atdalītajām zemes vienībām izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu
„Klintiņu lauki”.
Par adreses maiņu
Domes sēdē lēma mainīt zemes
vienībai Kubulu pagastā un uz tās
esošajām ēkām adresi no Tehnikas
iela 7, Steķintava, Kubulu pag., Balvu
nov., LV-4501, uz “Īves”, Kubulu pag.,
Balvu nov., LV-4501, un mainīt ēkai
Kubulu pagastā adresi no Tehnikas
iela 7, Steķintava, Kubulu pag., Balvu
nov., LV-4501, uz “Alteri”, Kubulu pag.,
Balvu nov., LV-4501.
Par nosaukuma piešķiršanu
ceļam
Deputāti lēma iekļaut ceļu (būvi)
Balvu novada pašvaldības ceļu un

ielu reģistrā un piešķirt nosaukumu
“Dižlazdu ceļš”, un iekļaut D klases
ceļu “Dižlazdu ceļš”, Balvu pagasts, “C”
grupā, ceļa garums 314,9 m, platība
2444,6 m2, seguma veids – melnais
segums.
Par
nobraukuma
normu
noteikšanu
Domes
sēdē
apstiprināja
maksimālās mēneša nobraukuma
normas Balvu novada pašvaldības
administrācijas
dienesta
transportlīdzekļiem
2021.
gadā,
nosakot
pašvaldības
transportlīdzekļiem Nissan X – Trail un
VW Caravelle mēneša nobraukumu
– 5000 km katram, un pašvaldības
transportlīdzekļiem Toyota Verso 1,8
un Toyota Verso 1,8 – 4000 km katram.
Par
ikgadējā
apmaksātā
atvaļinājuma piešķiršanu
Deputāti
atbalstīja
lēmumu
piešķirt Balvu novada pašvaldības
izpilddirektorei
Imantai
Serdānei
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
- trīs kalendāra nedēļas no 2021.
gada
1.februāra
līdz
2021.
gada
21.februārim (ieskaitot) par
nostrādāto laika periodu no 2020.
gada 3.maija līdz 2021.gada 2.maijam.
Domes
sēdes
noslēgumā
izpilddirektore
I.Serdāne
ziņoja
par Domes administrācijas darbu,
sīkāk paskaidrojot par budžeta
ieņēmumiem, izpildi un aizņēmumiem
2020.gadā, izmaiņām administrācijas
darbā 2020.gadā, komiteju un domes
sēdēm, komisiju darbu, dokumentu
apriti
administrācijā,
pašvaldības
mantas atsavināšanu un projektu
realizāciju 2020.gadā.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes
lēmumiem
var
iepazīties
www.balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie
akti
un
attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu
novada Domes sēdes ir pieejamas arī
audio formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Domes sēžu
audio ieraksti.

2020.GADS BALVU NOVADA MUZEJĀ
Pagājušais
gads
iezīmējies
ar
daudzām
pārmaiņām
un
izaicinājumiem.
Ierobežojumi sakarā ar COVID
skāra arī muzeja darbu – nevarējām
realizēt daudzas plānotas idejas un
aktivitātes, toties vairāk varējām
pievērsties ikdienā “neredzamajiem”
darbiem, kas ir muzeja darbības
“pamatakmens” – krājuma materiālu
apstrāde, esības pārbaude, datu
ievadīšana
kopkatalogā,
dažādu
pieejamo arhīva materiālu izpēte
u.c. Esam uzsākuši aktīvāku darbību
caur sociālajiem tīkliem, iespēju
robežās – devušies uz skolām – tuvāk
mērķgrupai, izmantojusi tiešsaistes
tikšanās iespējas “zoom” un citās
platformās.
Vasaras beigās, kad uz laiku
atgriezāmies normāla darba ritmā, –
sajutām tūristu pastiprinātu interesi
par muzeju. Lielu rezonansi guva
sadarbība ar Marka Rotko centru
– laikmetīgās keramikas izstāde

Uzskaiti
varētu
turpināt,
bet
detalizēts
ieskats
muzeja
darbā
februārī
būs
pieejams
www.kulturaskarte.lv,
aicinām
apmeklēt arī Balvu Novada muzeja
mājas lapu http://muzejs.balvi.lv/ un
mājas lapu Facebook vietnē.
Svarīgs notikums muzeja dzīvē
ir gada nogalē izveidotā izstāde
– konkurss “Mana Ziemeļlatgale”,
kura vēl gaida iespēju tikties ar
jums – skatītāji. Izstādē skatāmi
vairāk kā 70 darbi, ko radījuši 23
mākslinieki. Esam iecerējuši pēc
darbu izvērtēšanas labākos iepirkt
muzeja krājumam. Tiklīdz muzejs
tiks atvērts apmeklētājiem – aicinām
ikvienu iepazīt izstādi un, ja Tev ir
iespēja atbalstīt šo ieceri un mūsu
māksliniekus – priecāsimies par
ZIEDOJUMIEM, ko var ieskaitīt

“DOT”, tā bija skatāma arī Lāča dārza
atvēršanas svētku ietvarā, kura laikā
faktiski realizējām arī savu akcijas
“Muzeju nakts” misiju – muzejs bija
atvērts līdz vēlam vakaram, un iespēju
apskatīt izstādi izmantoja ap 600
apmeklētāju.
Nozīmīgs ieguvums – Intas Rukas
foto un stāstu kolekcijas “Zem tām
pašām debesīm” iegāde muzeja
krājumam (vairāk kā 90 vienības), ko
sastāda VKKF atbalstītais iepirkums
(15 000 EUR) un fotogrāfes dāvinājums.
Muzeja
darbinieki
aktīvi
piedalījušies
konferencēs
un
semināros gan kā klausītāji, gan –
referenti, daudz izmantojām iespēju
attālināti apgūt jaunas zinības.
Sagatavoti un atbalstīti priekšlikumi
vērtību
iekļaušanai
Latvijas
Nemateriālā kultūras mantojuma
vērtību sarakstā, kā arī – par mūža
stipendiju
piešķiršanu
izciliem
kultūras
mantojuma
glabātājiem
Ziemellatgalē.

Balvu novada pašvaldība,
reģ. nr. 90009115622,
ziedojumu konts
LV64PARX0012592970006
4.

ar

norādi

“Muzeja

mākslas

konkursam”.
Uz drīzu tikšanos!
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja vadītāja
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2020.GADS BĀRIŅTIESĀ
instrumentu,

kā

nav bijis augsti novērtēts. Pēdējā gada

nonākušām

ģimenēm,

laikā ir bijusi kritika gan no politiķiem,

kardināli mainīta vide.

Bāriņtiesu darbs Latvijā līdz šim

palīdzēt

grūtībās
lai

tiktu

institūtu, un Bāriņtiesa saskaņā ar

2020.gadā Bāriņtiesā tika veikti 302

tiesas nolēmumu par aizgādnības

darījumu

apliecinājumi

nodibināšanu

personas

paraksta

ieceļ

aizgādni,

kas

Diemžēl Bāriņtiesai bija jāpieņem

turpmāk rūpējas par šīm personām

arī lēmumi par prasības sniegšanu

likumā paredzētajās jomās. Bāriņtiesā

bērnu tiesību aizsardzības sistēmas

tiesā

personām,

ir aizgādnības lietas attiecībā uz 14

reforma, un šis laiks sakrīt ar gaidāmo

lai šiem vecākiem tiktu atņemtas

personām, kurām ar tiesas spriedumu

administratīvi teritoriālo reformu. Ir

bērnu aizgādības tiesības. Ar tiesas

ierobežota rīcībspēja. 2020.gadā par

izstrādāti grozījumi Bāriņtiesu likumā,

spriedumu

aizgādni tika ieceltas 4 personas.

taču par gaidāmās reformas norisi

personām attiecībā uz 7 bērniem.

pašreiz ir vairāk jautājumu kā atbilžu.

Pārējās lietās vēl turpinās tiesvedība.

gan masu medijiem, gan cilvēkiem
sociālajos

portālos.

Ir

sākusies

attiecībā

uz

tās

13

tika

atņemtas

4

2020.gadā
pieņēma

bāriņtiesa

kopskaitā

dažādus

lēmumus.

182

(pilnvaras,

apliecinājumi;

norakstu, kopiju vai izrakstu pareizību
apliecinājumi, nostiprinājuma lūgumi
zemesgrāmatai, u.c.).
Bāriņtiesām

2021.gads

būs

pārmaiņu laiks. Pirmais izaicinājums
pēc

administratīvi

reformas

beigām

iestāžu

būs

apvienošana,

teritoriālās
bāriņtiesu
to

skaita

un

2020.gadā ārpusģimenes aprūpe

Visvairāk - 13 reizes nācās lemt par

gaidāmajām izmaiņām, Balvu novada

tika nodrošināta 9 bērniem - 6 bērniem

aizbildņa atlaišanu vai atcelšanu no

Bāriņtiesa turpina savu ierasto darbu

tika iecelti aizbildņi, audžuģimenēs

aizbildņa pienākumu pildīšanas, 11

speciālistu

un to veic ar lielu atbildības sajūtu.

tika ievietoti 4 bērni. Kopumā uz 2020.

reizes par prasības sniegšanu tiesā

jaunizveidotajā institūcijā. Saskaņā ar

gada

ārpusģimenes

aizgādības tiesību atņemšanai, 7 reizes

bāriņtiesu un sociālo dienestu funkciju

Neskatoties

uz

neziņu

Nedaudz atspoguļojot statistikas

31.decembri

samazināšana

un
piesaiste

lietvedībā 2020.

aprūpē atradās 62 Balvu novada bērni,

par aizgādības tiesību pārtraukšanu, 7

izvērtējumu

iespējama

gadā aktīvas bija 358 lietas, no kurām

no tiem 49 bērni nodoti aizbildnībā,

reizes par aizbildnības nodibināšanu,

bāriņtiesu

funkciju

65

datus: Bāriņtiesas

kvalificētu
darbam

atsevišķu
piekritības

lietas ierosinātas no jauna. Tika

10 audžuģimenēs, bet 3 bērni atrodas

26 par bērna vai aizgādnībā esošas

maiņa,

pieņemti 3 vienpersoniski lēmumi par

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās

personas mantas pārvaldību.

bērna aizgādību tiesību pārtraukšanu

rehabilitācijas institūcijās.

iespējams, vairs neveiks darījumu

vecākiem, jo tika konstatēti apstākļi,

Priecēja

tie

Bāriņtiesas darbinieces gada laikā

vecāki,

veica

kuri

vairāk kā 500 dzīves apstākļu

jāizņem

sadarbojoties ar dienestiem, novērsa

pārbaudes, klātienē un

aizgādības

riskus bērniem atrasties drošā vidē

sniedza

tiesības tika pārtrauktas 8 vecākiem,

un kuriem pārtrauktās aizgādības

tiesām sniedza 10 atzinumus par

no viņiem šķirot 6 bērnus. Bāriņtiesai

tiesības tika atjaunotas - 7 bērni varēja

bērna atsevišķas aizgādības tiesību

nācās

atgriezties savās ģimenēs.

noteikšanu, dzīvesvietas noteikšanu,

no

kuriem

nekavējoties.

kad

risināt

bērni
Bērna

bija

problēmsituācijas,

ģimene netika galā ar bērnu

Balvu

novadā

ir

kurām

divām

saskarsmes

4

kārtību.

audžuģimenes

lietot atkarību izraisošas vielas, bērni

audžuģimenes statuss piešķirts 2020.

atbildētājs,

tika atstāti novārtā. Mēs cīnāmies

gadā. 2 bērni 2020.gadā tika adoptēti.

civilprocesos,

sekām,

trūkst

audžuģimeņu,

kurās ievietot šos bērnus. Trūkst

konsultācijām,

tiesības

izmantošanas
kā

prasītājs,

ieinteresētā

persona

bāriņtiesas,

apliecinājumus; tiks pārskatītas tās
funkcijas, kuras dublējas ar sociālo
dienestu.

Bāriņtiesu

darbinieku

ikdiena, tāpat kā sociālajā dienestā,
ir saistīta ar milzīgu spriedzi. Cilvēki
izdeg un rast motivāciju šī darba
turpināšanai ir grūti. Neskatoties uz
to, bāriņtiesas darbinieki ir apņēmības
pilni un strādā ar misijas apziņu.

administratīvos

aktu

regulējums

procesos

kriminālprocesos

Ginta Zābele,

ierobežotās

rīcībspējas

piedalījās vairāk kā 46 tiesas sēdēs.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Normatīvo
nosaka

1300

Bāriņtiesa

aprūpi – bieži vien vecāki izdega, sāka

ar

no

šobrīd

ap

attālināti

piemēram,

un

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA LATGALES REĢIONĀ
Balvu novada pašvaldība, lai
nodrošinātu
sabiedrībā
balstītus
sociālos pakalpojumus bērniem ar
funkcionāliem
traucējumiem
un
pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem
(GRT)
nodrošinātu
sagatavošanos
pārejai
uz
dzīvi
sabiedrībā,
tiek
labiekārtots
Daudzfunkcionālais
sociālo
pakalpojumu centrs (DSPC).
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie telpu
aprīkojuma un iekārtu piegādes un
uzstādīšanas. Valstī un citviet pasaulē
Covid
pandēmija ir
ietekmējusi
aprīkojuma un preču piegādes
tempus.
Liepu ielā 2, Balvos, tiek veidots
Grupu
dzīvokļu
pakalpojums
pilngadīgām personām ar GRT. DI
projekta ietvaros šis pakalpojums
paredzēts
16
personām.
Tiks
nodrošināts
mājokļa,
aprūpes
un individuālais atbalsts sociālo
problēmu
risināšanai.
Sociālie
darbinieki klientiem palīdzēs attīstīt
prasmes un iemaņas, lai ikviens grupu
dzīvokļa iemītnieks varētu uzsākt
patstāvīgu dzīvi. Katram klientam
būs nodrošināta labiekārtota sava
personīgā telpa – istabiņa.
Ēkas
pirmajā stāvā būs labiekārtotas 2
lielākas telpu grupas (katrā 2 istabas),
kurās varēs dzīvot šīs mērķa grupas
klienti, kuriem ir vai būs izveidojusies
ģimene vai tiem klientiem, kuriem ir
funkcionāli traucējumi. Ir padomāts
arī par kopēju atpūtas telpu Grupu
dzīvokļu iemītniekiem. Tajā varēs

baudīt kopējus mirkļus skatoties TV
vai spēlējot kādu galda spēli, vai sēžot,
ērtā dīvānā, lasīt kādu aizraujošu
grāmatu. Arī darbiniekiem būs
sava telpa, kurā varēs atpūsties vai
pagatavot sev kādu tējas krūzi.
DSPC Vidzemes ielā 2B, Balvos,
būs iespējams saņemt daudz un plašu
pakalpojumu klāstu. Tiek labiekārtots
Dienas aprūpes centrs bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem. Centra
darbinieku uzraudzībā un vadībā bērni
varēs saņemt pakalpojumus, kuri ir
vērsti uz ikviena bērna individuālo
prasmju attīstību, izglītošanu, kā arī
uz radošu un relaksējošu brīvā laika
pavadīšanu.
Telpas aprīkojums ir izvēlēts tāds,
lai bērni varētu justies brīvi un ērti.
Telpā būs regulējams galds un krēsli,
lai vidi ir iespējams pielāgot ikvienam
bērnam, kurš apmeklēs šo centru.
Ir padomāts arī par to, lai bērniem
būtu iespēja savas personīgās lietas
novietot viņam paredzētajā vietā –
garderobes skapīšos.
Bērniem būs iespēja ne tikai
rotaļāties ar ierastajām rotaļlietām,
bet izmantot dažādas sensorās
(skaņu bumbiņas, dažāda materiāla
bumbiņas), taktīlās (orto puzle,
taktīlie diski) rotaļlietas un mūzikas
instrumentus. Projekta ietvaros tika
iegādāti tādi mūzikas instrumenti
kā bungas, kastaņetes metalafons,
dažādi pūšamie instrumenti u.c.,
kurus bērni varēs izmantot rotaļās,
kā arī centra speciālisti varēs atrast

tiem
pielietojumu
rehabilitācijas
pakalpojumos, lai veiksmīgi attīstītu
bērnu kognitīvās prasmes un iemaņas.
Atpūtas
telpa
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem,
ir
gandrīz pilnībā iekārtota.
Atliek
vien sagaidīt ērtus sēžammaisus.
Lietošanai gatavs jau ir liels bumbu
baseins ar papildus Iglu klučiem, lai
bērni aktīvi varētu izpausties aktīvā
atpūtā un rotaļās.
Daudzfunkcionālā
sociālo
pakalpojumu centra, pirmajā stāvā ir
izveidota un aprīkota Sensorā telpa.
Tā ir kā burvju vieta relaksācijai,

stresa mazinājumam un atpūtai. Tā
paredzēta, lai sniegtu drošības sajūtu,
mieru, prieku cilvēkiem ar attīstības
problēmām
un
rehabilitāciju,
pēctraumas
periodā,
sociālo
adaptāciju pēc ilgstošas spriedzes
ar garīgā un emocionālā līdzsvara
traucējumiem.
Sensorā telpas mērķi ir:
1. mazināt
trauksmi,
lai
gūtu
pārliecību un mieru;
2. veicināt
vai/un
samazināt
veģetatīvo reakciju vai neirotiskiem traucējumiem visu vecumu
cilvēkiem;

Lietošanai gatavs jau ir liels bumbu baseins ar papildus Iglu klučiem, lai bērni aktīvi
varētu izpausties aktīvā atpūtā un rotaļās.
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3. veicināt vājās un vāji funkcionējošas

darbnīcas (SD).

sajūtas;

Kā jau tika minēts, šiem cilvēkiem

4. izveidot labu emocionālo fonu.
Tajā atrodas
gulta.

speciālistu

Gultas

– muzikālā ūdens

pamatnē

konsultācijas

individuālo

atbalstu,

kas

un

imersīvu virtuālo realitāti pacientu

vērsts

motorai un kognitīvai rehabilitācijai.

spēju

Tas

ir

terapijas

risinājums,

kas

ir nepieciešams vairāk vai mazāk

uz

attīstīt

atjaunošanu vai uzlabošanu bērniem

balstās uz specifiskiem rehabilitācijas
vingrinājumiem

prasmes

un

iemaņas,

lai

sociālās

funkcionēšanas

virtuālajā

vidē

ar

iestrādātie

varētu uzsākt pilnvērtīgu dzīvi. DC

ar

skaļruņi nodrošina gan skaņu, gan

atpūtas telpā būs iespēja ne tikai

Speciālista kabinets būs aprīkots tā,

video un audio atgriezenisko saiti,

ūdens vibrācijas atbilstoši mūzikas

baudīt

arī

lai to varētu izmantot kā psihologs

kas papildus stimulē pacientu, un

izvēlei un skaņu iekārtas noregulēšanai

iemācīties pagatavo ēdienu sev. Šeit

tā fizioterapeits vai masieris. Telpa ir

paredzēta pacientiem ar dažādām

ikviena klienta vēlmēm un vajadzībai.

tiek komplektēta pilnvērtīga virtuves

sadalīta „darba zonās” ar pielāgotām

neiromotoro funkciju patoloģijām un

Telpas stūrī ir novietota burbuļu

zona – būs elektriskā indukcijas plīts,

iekārtām un inventāru – masāžas

kognitīviem traucējumiem. Sistēma

caurule, kura ir no droša izturīga

trauku mazgājamā mašīna, mikroviļņu

galds, kurš norobežots ar aizslietni,

balstās

materiāla, kas piepildīta ar destilētu

krāsns, tējkanna un, protams, visi

atpūtas krēsli ar nelielu galdiņu, kas

infrasarkano staru ierīcēm, kas veido

ūdeni. Caurules darbību var viegli

piederumi,

veido „sarunu zonu”.

pilnīgu

pusdienu

maltīti,

kuri

ir

bet

nepieciešami

vadīt un pielāgot ikviena vēlmēm un

ēdiena pagatavošanai un baudīšanai

patikai. Ar pults palīdzību var regulēt

–

gan burbuļu intensitāti, gan krāsu
izvēli.

funkcionāliem

Centrā

izveidota

traucējumiem.

vingrošanas

un
audio

iekļūšanu

optoelektroniskām
un

vizuāli

sensoro

vidē.

Sistēma

virtuālajā

rehabilitācijas

ietver īpaši izstrādātus uzdevumus

starp nodarbībām ir nepieciešams

pakalpojumu nodrošināšanai šī telpa

ar maināmu sarežģītības pakāpi, tā

gaismas

laiks atpūtai. Klienti varēs apgūt un

ir aprīkota ar hidraulisko trenažieri,

veido virtuālo vidi, kas projicējama uz

šķiedras, kuru gaismas intensitāti un

spēlēt dažādas galda spēles kā Cirks,

kura izmantošana ir iespējama gan

horizontālas virsmas. Tā ir piemērota

krāsu gammu ērti var vadīt ar pults

dambrete, u.c., kā arī būs iespēja

bērniem, gan pieaugušajiem, gan ar

lietošanā

funkcionāliem

Turpat

novietotas

palīdzību. Šo gaismas un burbuļu

katli,

pannas,

trauki.

Protams,

zāle.

Īpaša

loma

ir

kuri

izmanto ratiņkrēslus. Tāpat cilvēkiem

ķermeņa daļām. Jāatzīmē ir arī tas, ka

Viena

ar satvēriena problēmām ir iespējams

sistēmai ir iespējas noteikt pacienta
progresu visā terapijas/ nodarbību

traucējumiem,

specializētajām

ka tur ir vairākas burbuļcaurules.

no tām būs Kokapstrādes darbnīca.

pielāgot

Tajā

labiem

speciālos cimdus. Viena no zāles

kokapstrādes

sienām ir aprīkota ar zviedru sienu, bet

Telpā
aromāta

arī

atrodas

difuzors.

skaņas

Tas

un

nodrošina

un

varēs

darboties

kvalitatīviem

ar

trenažieri,

izmantojot

laikā.
Lai arī vēl nav saņemtas visas

speciālista

otra ar spoguļiem, kas fizioterapeitam

iekārtas

mierīgu skaņu (pieejamas dažādas),

vadībā. Otrajā – Rokdarbu darbnīcā,

palīdzēs pārraudzīt gan individuālās,

intensīvs

piemēram, jūras šalkas, kuras tiek

būs iespēja apgūt sveču liešanas

gan grupu nodarbības un tās vadīt

labiekārtošanā.

pavadītas ar maigu lavandas vai citu

iemaņas. Ir sarūpētas dažādas sveču

efektīvi. Nodarbībām vingrošanas zālē

aromātu. Ir padomāts arī par tiem

liešanas formiņas, vaska un parafīna

būs iespēja izmantot dažāda veida un

pakalpojumu

īpašu

atmosfēru

telpā

izplatot

instrumentiem,

zinoša

pieaugušajiem

atvēlēta

esošie akrila spoguļi – rodas iespaids,

darbnīcām.

bērniem,

un izstrādātie vingrinājumi ir visām

uzspēlēt kādu novusa partiju.

brīnumefektu pastiprina pie sienas

Kvalitatīvu

un

aprīkojums.

un

aktīvs

Daudzfunkcionālais
centrs

darbs

Notiek
telpu
sociālo

pakalpojumu

klientiem, kuriem var rasties vajadzība

kausēšanas iekārtas. Varēs apgūt un

izmēra vingrošanas bumbas, lēciena

sniegšanu plāno uzsākt ar 2021.gada

savaldīt savas emocijas, šim mērķim ir

darboties arī šūšanas jomā. Ir iegādāta

bumbas,

1.martu.

paredzēta smaguma sega.

kvalitatīva šujmašīna un overloks.

paklājus, hanteles un vingrošanas

Nenoliedzami, zinošu un prasmīgu

gumijas ar dažādām pretestībām,

darbinieku vadībā,

lai būtu iespējams pielāgot slodzi

Svarīga
ir

loma

nodrošināt

centra

personām

darbībā
ar

GRT

sociālās aprūpes un rehabilitācijas

darboties

pakalpojumus. Tādēļ Vidzemes ielā

radīšanā!

2B darbosies gan dienas centrs (DC)
personām ar GRT, gan specializētās

darbnīcās varēs

dažādu

vingrošanas

individuāli katram klientam.
Īpaša vieta ir atvēlēta interaktīvo

Sociālās
pakalpojumu

izstrādājumu

kvalitatīvus

rehabilitācijas
centrs

projekciju sistēmai Nirvana. Tā ir

nodrošinās

interaktīva

projekciju sistēma ar

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai Balvu novadā”, Nr.
9.3.1.1/18/I/010

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
- cirsmu nekustamajā īpašumā
„Doņikovas meži”, Tilžas pagastā,
Balvu novadā, kadastra Nr. 3886
004 0109, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3886 004 0109, 1.kvartāla
2.,10,. 18., 25., 32., 27, un 28.nogabalā
izcērtamā platība 5.1 ha. Izsoles
sākumcena 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”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2021. gada 25.februāra plkst. 16.00,

Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2021. gada 25.februāra plkst. 16.00
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.
EUR 4320.00 (četri tūkstoši trīs simti
divdesmit euro 0 centi) un reģistrācijas
maksu EUR 5.00 (pieci euro, 0 centi),
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS “Citadele banka”, konts: LV
05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.gada
26.februārī plkst. 10.00

Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru
darba dienu no plkst. 9.00 līdz
16.00. Informācija par izsoli tiek
publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības
mājas
lapā
www.balvi.lv
un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2021. gada 25.februāra plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2021. gada 25.februāra plkst. 16.00
jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2920
(divi tūkstoši deviņi simti divdesmit
euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.gada
26.februārī plkst. 10.20.

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
- cirsmu nekustamajā īpašumā
„Kronīši”, Balvu pagastā, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3846 006 0116, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 3846
006 0116, 1.kvartāla 6., 24.,16.,5., un
12. nogabalā izcērtamā platība 9.18
ha. Izsoles sākumcena EUR 29 200
(divdesmit deviņi tūkstoši divi simti
euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu
novada
pašvaldībā
25.kabinetā,

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
6.

augšupejošu soli kustamo mantu
- cirsmu nekustamajā īpašumā
„Mežupe”, Lazdulejas pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3866 003
0044, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3866 003 0044, 1.kvartāla
7.nogabalā izcērtamā platība 1.76 ha.
Izsoles sākumcena EUR 8200 (astoņi
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”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2021. gada 25.februāra plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz
2021. gada 25.februāra plkst. 16.00

jautājumu risināšanā”14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2015.gada 25.novembra noteikumu Nr.727
“Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"
īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3.punktu

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 4.februāris

jāiemaksā

drošības

nauda

10%

apmērā no izsoles sākumcenas, t.i.

konts: LV 05PARX0012592970001.

EUR 820 (astoņi simti divdesmit euro)
un

reģistrācijas

maksu

EUR

5.00

(pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības,

Reģ.Nr.

konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2020.gada
26.februārī plkst. 10.40.
Balvu

novada

pašvaldība

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
-

cirsmu

nekustamajā

īpašumā

„Pannaskalns”, Tilžas pagastā, Balvu
novadā, kadastra Nr. 3886 003 0616,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
3886 003 0616, 1.kvartāla 10.,13.,18,.
23., 24., 28., 33, un 34.nogabalā
izcērtamā platība 4.19 ha. Izsoles
sākumcena EUR 28 200 (divdesmit
astoņi tūkstoši divi simti euro).
Ar

izsoles

noteikumiem

var

iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā

www.balvi.lv

novada

pašvaldībā

Bērzpils

ielā

1A,

darba

dienu

16.00.

Informācija

no

vai

Balvu

25.kabinetā,
Balvos,

katru

plkst.

9.00

līdz

par

izsoli

tiek

publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā

izdevumā

–

„Balvu

Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas
Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības
mājas

lapā

www.balvi.lv

un

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
dalībai

pretendenti

izsolē

var

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.gada
26.februārī plkst. 11.00.

90009115622,

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

pieteikumu

iesniegt

Balvu

Balvu

novada

pašvaldība

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli kustamo mantu
-

cirsmu

nekustamajā

„Purvapriedes”,

īpašumā

Balvu

pagastā,

Balvu novadā, kadastra Nr. 3846
003 0249, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3846 003 0249, 1.kvartāla
3. nogabalā izcērtamā platība 0.75 ha.
tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci
Ar

izsoles

noteikumiem

www.balvi.lv

novada

pašvaldībā

Bērzpils

ielā

1A,

darba

dienu

no

16.00.

Informācija

vai

Balvu

25.kabinetā,
Balvos,

PASKAIDROJUMA RAKSTS

katru

plkst.

9.00

līdz

par

izsoli

tiek

par Balvu novada Domes 2020.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.18/2020
„Grozījumi Balvu novada Domes 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11/2011
“Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Balvu novadā””
projektu

publicēta Balvu novada pašvaldības
informatīvajā

izdevumā

–

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

„Balvu

Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Vēstnesis”, Balvu novada pašvaldības
mājas

lapā

www.balvi.lv

un

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles
dalībai

pretendenti

izsolē

var

2. Īss projekta satura
izklāsts

pieteikumu

iesniegt

Balvu

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2021. gada 25.februāra plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem

pretendentiem

līdz

2021. gada 25.februāra plkst. 16.00
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 484.50

Balvos, Bērzpils ielā 1A.

(četri simti astoņdesmit četri euro 50
līdz

centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00

2021. gada 25.februāra plkst. 16.00

(pieci euro, 0 centi), Balvu novada

jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā

pašvaldības,

no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2820

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

(divi tūkstoši astoņi simti divdesmit

konts: LV 05PARX0012592970001.

Reģ.Nr.

90009115622,

euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

(pieci euro, 0 centi), Balvu novada

Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.gada

pašvaldības,

26.februārī plkst. 11.20.

90009115622,

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 23.decembra
lēmumam (sēdes prot. Nr.18.,1.§)

iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

APSTIPRINĀTI
Ar Balvu novada Domes
2020.gada 23.decembra
lēmumu (sēdes prot. Nr.18., 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020.gada 23.decembrī__

Balvos

Nr.18/2020

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2011.GADA 15.APRĪĻA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 11/2011 “TRŪCĪGAS VAI
MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA
NOTEIKŠANA BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu un
likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2015.gada 25.novembra noteikumu Nr.727
“Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"
īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3.punktu

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2011
“Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Balvu novadā”
(turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. svītrot izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdus un skaitļus ”likuma ”Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu”;
1.2. papildināt izdošanas tiesiskajā pamatojumā aiz vārdiem “Izdoti saskaņā ar” ar vārdiem
un skaitli “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu”;
1.3. aizstāt 2.punktā skaitli un vārdus “230,00 (divi simti trīsdesmit euro, 00 centi)” ar
skaitļiem un vārdiem “280,00 (divi simti astoņdesmit euro, 00 centi) pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 196,00 (viens simts deviņdesmit seši euro,

Aigars PUŠPURS

Balvos

var

2021. gada 25.februāra plkst. 16.00,

Reģ.Nr.

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

euro).

jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā

pretendentiem

Priekšsēdētājs

Izsoles sākumcena EUR 4845 (četri

novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz

Visiem

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2011
“Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Balvu novadā”
(turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. svītrot izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdus un skaitļus ”likuma ”Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu”;
1.2. papildināt izdošanas tiesiskajā pamatojumā aiz vārdiem “Izdoti saskaņā ar” ar vārdiem
un skaitli “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu”;
1.3. aizstāt 2.punktā skaitli un vārdus “230,00 (divi simti trīsdesmit euro, 00 centi)” ar
skaitļiem un vārdiem “280,00 (divi simti astoņdesmit euro, 00 centi) pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 196,00 (viens simts deviņdesmit seši euro,
00 centi) pārējām personām mājsaimniecībā”;
1.4. aizstāt 2.1 punktā skaitli un vārdus “242,00 (divi simti četrdesmit divi euro un 00 centi)
ar skaitļiem un vārdiem “327,00 (trīs simti divdesmit septiņi euro, 00 centi) pirmajai
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 229,00 (divi simti divdesmit deviņi
euro, 00 centi) pārējām personām mājsaimniecībā”;
1.5. aizstāt 2.2 punktā skaitli “242,00” ar skaitļiem un vārdiem “327,00 pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 229,00 pārējām personām
mājsaimniecībā”;
1.6. svītrot 5. un 6.punktu;
2. Noteikumu 2., 21., un 22.punkti piemērojami ar 2021.gada 1.janvāri.

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

Norādāmā informācija

Saistošie noteikumi tiek izdoti, atbilstoši 2020.gada 11.decembrī
izsludinātajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā un atbilstoši 2020.gada 17.decembrī pieņemtajiem
grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos
Nr.727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada
plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi, kas stāsies spēkā 2021.gada
1.janvārī.
2020.gada 11.decembrī tika izsludināti grozījumi Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.
Izsludinātie grozījumi nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par
436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro
pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā
daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Trūcīgas
mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām
mājsaimniecībā.
Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka ģimene (persona) atzīstama par
maznodrošinātu, ja tās ienākumu līmenis uz katru ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 280,00 (divi simti astoņdesmit euro, 00
centi) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR
196,00 (viens simts deviņdesmit seši euro, 00 centi) pārējām personām
mājsaimniecībā.
Nepieciešams precizēt maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas
izsniegšanas
termiņu,
izslēdzot
iespēju
maznodrošinātas
mājsaimniecības izziņu izsniegšanu uz vienu gadu, lai nodrošinātu
vienādus materiālās situācijas izvērtēšanas principus gan trūcīgām, gan
maznodrošinātām personām, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10.puktam, kas nosaka,
trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem
mēnešiem.
2020.gada 17.decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru
kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības
programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā”
īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu Nr.727). Grozījumi
paredz, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu no
2021gada 1.janvāra varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai
ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 327,00
pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai
mājsaimniecībā EUR 229,00 (līdzšinējo - EUR 242,00 vietā).
Lai Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu Balvu
novadā varētu saņemt ģimenes (personas), atbilstoši Noteikumiem
Nr.727, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Uz pašvaldības budžetu iespaidu atstās, jo palielināsies personu loks,
kam tiks noteikts maznodrošināts ģimenes (personas) statuss.

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

Administratīvās procedūras netiek mainītas

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
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A.Pušpurs

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 4.februāris

BALVU NOVADS PAR UZŅĒMĒJIEM DRAUDZĪGU UN ROSINOŠU VIDI JEB PROJEKTS
“NE TIKAI GRĀMATAS!”
Kopš 2019. gada 31.maija Balvu
novada pašvaldība ir kļuvusi par
vienu īstenojamu projektu bagātāka.
24 mēnešu garumā Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020.
ietvaros
projektā
“Ne tikai grāmatas – bibliotēkas
uzņēmējdarbības atbalstam!” notiek
sadarbība starp vadošo partneri
- biedrību “Radošās Idejas”, Balvu
novada pašvaldību un Dedoviču
rajona Centrālo bibliotēka Krievijā.
Projekta galvenā ideja – bibliotēka kā
uzņēmējdarbības veicinātāja reģionos.
Tikušas
organizētas
bibliotēku
darbinieku un speciālista darbam ar
uzņēmējiem mācību vizītes, pieredzes
apmaiņas braucieni, Biznesa centrā
notikuši 4 semināri esošajiem un
topošajiem uzņēmējiem, un pavasarī
plānoti vēl 4 semināri Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
Projekta
ietvaros
ir
iegādāta biznesa literatūra, ko jebkurš
interesents var lasīt un pilnveidot
savas zināšanas, kā arī tiek strādāts

produkta vai pakalpojuma reklāmas
fotogrāfiju izstrāde, dizaina izstrāde,
reklāmkaroga izstrāde, produkta vai
pakalpojuma
vizuālās
identitātes
izstrāde, etiķešu (apraksta) tulkošana
latviešu, angļu, krievu valodās. No
Balvu novada pašvaldības projekta
budžeta līdzekļiem paredzēts atbalstīt
12 uzņēmējus prioritātē produkta vai
pakalpojuma reklāmas video izstrāde.
Tam paredzēti 4000 EUR.
Projekta kopējais budžets ir
250 005 EUR. Balvu novadam
paredzētais
budžets
projektā 69 732 EUR, kas ir
27,89% no
projekta kopējām izmaksām, no tā
programmas finansējums ir 62 759
EUR. Vadošā partnera “Radošās
idejas” projekta budžets - 109 128 EUR,
Dedoviču rajona Centrālās bibliotēkas
-71 145,12 EUR. Projektā iesaistīti trīs
asociētie partneri - Bauskas Centrālā
bibliotēka, kas jau 2019.gada vasarā
Salacgrīvā dalījās ar pieredzi biznesa
bibliotēku tīkla izveidē Latvijā un

pie
elektroniskās
rokasgrāmatas
izstrādes, kas būs vēl viens palīgs
uzņēmējiem. Centrālajā bibliotēkā ir
iegādāts tehniskais aprīkojums, tai
skaitā skārienjūtīgais ekrāns, panelis
un veikta izstāžu zāles pielāgošana
izstāžu rīkošanai. Balvu novada
pašvaldībai tā ir iespēja atbalstīt
uzņēmējus, iegādājoties mūsdienīgu
tehnisko aprīkojumu arī Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā. Centram
personāla un uzņēmēju vajadzībām
tiks iegādāts skārienjūtīgais ekrāns,
panelis un videokonferenču iekārta,
dators, lielformāta ātrgaitas skeneris.
Līdztekus tiks ierīkota Uzņēmēju
konsultatīvās padomes sanāksmju un
citu uzņēmējiem paredzētu pasākumu
organizēšanas
vieta,
iegādājoties
nepieciešamās mēbeles.
Vairāk kā 20 uzņēmēji projekta
ietvaros saņems atbalstu prioritātē,
ko paši ir izvēlējušies, proti, produkta
vai pakalpojuma reklāmas video
izstrāde, mārketinga plāna izstrāde,

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVI
11.februārī no plkst. 18:00-20:00
notiks tiešsaistes seminārs ZOOM
platformā vecākiem "Kā runāt ar
jaunieti par karjeru". Semināru vadīs
Andris Arhomkins projekta "Start
strong" vadītājs. Piekļuves saiti vecāki
var saņemt pie klašu audzinātājiem,
vai
arī
pie
pedagoga-karjeras
konsultantes
L.Ločmeles,
zvanot
25440049 vai rakstot uz e-pastu:
lidija.locmele@inbox.lv
Tuvojoties Balvu pilsētas 93.gada
dienai, Balvu Centrālā bibliotēka
piedāvā spēli bērniem kopā ar viņu
vecākiem “Mana pilsēta – Balvi”.
Piedalies un pārbaudi savas zināšanas!
Pirmos 3 pareizo atbilžu iesniedzējus
gaida pārsteiguma balva! Atbildes
gaidīs līdz 22. februārim! Spēlē un
atbildes iesniedz - https://ej.uz/tcc4!
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
(BBJC) organizē konkursu „Sniega
brīnums 2021”, kurā piedāvā iespēju
Balvu novada bērniem un jauniešiem
paradīt
savus
talantus
sniega
skulptūru veidošanā. Dalībnieki veido
sniega skulptūras, nofotografē un
līdz 28.februārim iesūta fotogrāfijas
BBJC, kuras tiek izvietotas BBJC vietnē
facebook.com/bbjc/,
kur
ikviens
var nobalsot par interesantāko
darbu! Darbi jāiesūta uz e-pastu
agnese.pulca@inbox.lv
No 20.-21.februārim jau sesto
gadu pēc kārtas Ziemeļlatgales novadu
- Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas
un Kārsavas tūrisma speciālisti kopā
ar reģiona tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem ir sagatavojuši īpašu
aktivitāšu apkopojumu "Izbaudi ziemu
Ziemeļlatgalē" un
aicina ciemos
baudīt ziemu, kas šogad ir īpaši skaista

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

Lietuvā, savukārt Dno un Porhovas
rajonu bibliotēkas Krievijā pārņems
labo praksi, lai pilnveidotu bibliotēku
darbu uzņēmējdarbības veicināšanā.
Diemžēl,

sakarā

ar

COVID-19

ārkārtas situāciju pasaulē, izpalika
starptautiskās

uzņēmējdarbības

izstādes apmeklēšana Pskov-EKSPO,
kurā bija paredzēta arī mūsu Balvu,
Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadu
uzņēmēju

pārstāvniecība.

Taču

projekta noslēguma posmā Balvu
Centrālajā bibliotēkā notiks projektā
izstrādāto

uzņēmēju

reklāmas

materiālu izstāde.
Balvu

novada

pašvaldība,

piedaloties kā sadarbības partneris
projektā,

domā

par

saviem

uzņēmējiem, un cer, ka piedāvātās
aktivitātes un iespējas būs ieguvums
uzņēmējdarbības attīstībā.

ŠOGAD BARIKĀDĒM – 30!
Balvu novada domes un pašvaldības vārdā vissirsnīgākais paldies tiem, kuri

un sniegiem bagāta! Neskatoties
uz
plašajiem
ierobežojumiem,
doties dabā savas ģimenes lokā vai
individuāli noteikti varam! Plašāka
informācija sekos!

toreiz, riskējot ar dzīvību, cēla un apsargāja barikādes, lai saglabātu mūsu valsts
dzimstošo brīvību. Paldies par izrādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu!
Lai arī apstākļi šogad liedza sanākt kopā, tomēr varējām dalīties atmiņās

BRIEŽUCIEMA PAGASTS

ģimenes lokā, stāstot par šiem notikumiem saviem bērniem un mazbērniem,

Aicina iesaistīties digitālās sveču
izstādes veidošanā. Februāris - Sveču
mēnesis! Zināms, ka daudziem mājās
ir dažādas svecītes, kuras laika gaitā
sakrājušās, tāpēc aicina ikvienu līdz
15.februārim iesūtīt fotogrāfijas vai
zīmējumus, kurā būtu redzamas
interesantas,
pašu
gatavotas,
dāvinātas
vai mīļas sveces! Klāt
var pievienot arī nelielu aprakstu!
Dāvini gaismu citiem un pats kļūsi
gaismas bagātāks! Foto sūtīt Zitai
- WhatsApp
25444621, Facebook,
mezalezita@inbox.lv

lai viņi tālāk nodotu šos stāstus savām atvasēm un tie nekad neizdzistu no
ļaužu atmiņām.
Kad apstākļi ļaus atkal satikties, vai arī atradīsim kādu citu veidu, kā godināt
aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus, aicināsim visus barikāžu dalībniekus uz
tikšanos!

PAR ATKRITUMU IZVEŠANU PILSĒTĀ UN PAGASTOS
SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka līdz ar šī gada sniegotajiem laikapstākļiem
atkritumu izvešana tiek veikta tikai tad, ja ir iespēja viegli piekļūt atkritumu
tvertnēm. Tādēļ vietās, kur piebraucamie ceļi uz viensētām un atkritumu

KRIŠJĀŅU PAGASTS

savākšanas laukumi pie daudzdzīvokļu namiem nav iztīrīti, atkritumu izvešana

Aicina atsaukties pārus, kuri
satikušies Krišjāņu tautas namā. Klāt
februāris- mīlestības mēnesis, tāpēc
tiek aicināti visi pāri, kuri iepazinušies
un sadancojušies Krišjāņu tautas
namā, lai kādreiz labākos laikos
visi kopā varētu uzgriezt valsi
SIRSNIŅBALLĒ! No pāriem gaidīs
informāciju, kādā Krišjāņu tautas
nama pasākumā jūs iepazināties
un kurā gadā. Lūgums atsūtīt kādu
fotogrāfiju, ideālā variantā kāzu foto.
Informāciju iesūtīt līdz 13.februārim uz
e-pastu inkalne@inbox.lv vai WhatsApp,
tālrunis saziņai Inese -26372319.

var aizkavēties vai nenotikt vispār. Tādēļ aicina iedzīvotājus būt saprotošiem
un iespēju robežās parūpēties, lai ceļi līdz atkritumu tvertnēm ir izbraucami
specializētajam transportlīdzeklim vai arī atkritumu tvertnes izvietotas pēc
iespējas tuvāk lielajiem, tīrītajiem ceļiem. Specializētais atkritumu savākšanas
auto nevar apgriezties mazos, piesnigušos vai dubļainos pagalmos un šauros
ceļos, jo tas tur iestieg.
Priecāsimies un ļoti novērtēsim, ja iedzīvotāji mums iepriekšējā dienā
piezvanīs un informēs, ka konkrētajā adresē nav iespējams iebraukt. Saziņai
- Balvu novada klientu apkalpošanas centrs, tālrunis: +371 27864412, e-pasts:
balvi@pilsetvide.lv

TILŽAS PAGASTS

Paldies visiem mūsu klientiem par pacietību un sapratni!

14.februārī
Tilžā
notiks
autofotoorientēšanās. Starts plkst.
10.00. Sīkāka informācija Facebook
lapā “Tilžā notiek labas lietas”.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739
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