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2021.gada 12.janvāris

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

NOSKAIDROTI KONKURSA „SKAISTĀKAIS ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMS”
UZVARĒTĀJI
Jau ceturto gadu Balvu novada pašvaldība
organizēja

konkursu

„Skaistākais

otru mēs pamanījām arī vēl daudz citu interesantu,

Ziemassvētku

romantisku un ļoti skaisti noformētu īpašumu, kuri

noformējums”, kura mērķis ir veicināt Balvu novadā

netika vērtēti. Tas nozīmē vien to, ka iedzīvotājiem

Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu,

svarīgi radīt ap sevi gaišumu, skaistu vidi, kurā gribas

kā arī veicināt uzņēmēju, iedzīvotāju un ēku

dzīvot un justies labi.

(būvju) īpašnieku aktīvu līdzdalību novada svētku

Noformējumu

noformējuma veidošanā.

konkursa

gatavošanas

dalībnieki

bija

procesā

atraduši

daudzi

interesantus

Konkursā varēja piedalīties ikviena fiziska vai

akcentus, citi ieguldījuši bagātīgu roku darbu un

juridiska persona (izņemot pašvaldības iestādes) ar

izdomu, vēl citi galveno uzsvaru bija likuši uz koptēla

Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu,

kvalitāti un eleganci. Bija īpašumi, kuri vēl tikai

piesakot objektu kādā no trīs kategorijām.

meklē savu “rozīnīti”, bet jau radījuši labu sākumu

Konkursam tika saņemti 24 pieteikumi no

to veidošanas uzsākšanai”, tā par objektu vērtēšanu

Balvu pilsētas, Briežuciema, Vectilžas un Kubulu

saka konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

pagastiem, no kuriem četri konkursa pieteikumi tika

Anita Petrova (Balvu novada Domes priekšsēdētāja

anulēti, jo viens pieteikums netika korekti sastādīts,

vietniece). Tās sastāva vēl bija Skaidrīte Saleniece

viens pieteikuma iesniedzējs bija ieguvis pirmo vietu

(Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja), Elita Teilāne

iepriekšējā konkursa norisināšanās reizē, bet diviem

– (Balvu Mākslas skolas direktore), Aleksandrs

objektiem bija nenomaksāts nekustamā īpašuma

Sņegovs (Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās

nodoklis.

nodaļas vadītājs) un Samanta Berezova

Gala

rezultātā

kategorijā

Individuālo

māju

noformējums tika vērtēti 15 objekti; kategorijā

(Balvu

novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste).
Kategorijā

“Uzņēmumu

un

sabiedrisko

ēku

Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums – 1

noformējums” pirmo vietu ieguva Balvu evaņģēliski

objekts; kategorijā Uzņēmumu un sabiedrisko ēku

luteriskā draudze (objekta adrese Mārtiņa Lutera iela

noformējums – 3 objekti.

2 un 3, Balvi), otro vietu Balvu Romas katoļu draudze
piecu

(objekta adrese Baznīcas iela 9, Balvi), bet trešo vietu

cilvēku sastāvā, balstoties uz nolikuma kritērijiem:

Pieteiktos

objektus

- Balvu NMP punkts (objekta adrese Bērzpils iela 20,

noformējuma

Balvi).

atbilstība

vērtēja

komisija

Ziemassvētkiem

un

Jaunajam gadam; ideja un tās realizācija, pielietoto

Kategorijā

“Individuālo

māju

noformējums”

materiālu oriģinalitāte; noformējuma saderība ar

pirmo vietu ieguva Hardijs Jeromāns (objekta adrese

objekta arhitektonisko tēlu un vidi; objekta vizuālā

“Namejas”,

koptēla kvalitāte.

novads) un Juris Jefimovs (objekta adrese “Ezerlīči”,

Naudaskalns,

Balvu

pagasts,

Balvu

“Jāteic, ka šogad patīkami pārsteidza individuālo

Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads), otro

māju iedzīvotāji. Gribas uzteikt Briežuciema pagasta

vietu – Ģirts Vītoliņš (objekta adrese Jaunatnes iela

iedzīvotāju aktivitāti, kuri konkursam pieteica piecas

21, Balvi), un Sanita Barbaniška (objekta adrese

individuālās mājas. Braucot no vienas vietas uz

“Lazdas”, Steķintava, Kubulu pagasts, Balvu novads),

Kategorijā “Individuālo māju noformējums” otro vietu
ieguva Vītoliņu ģimene, kura dzīvo Balvu pilsētā. Viņu
īpašums izcēlās ar oriģinālu pieeju akcentu veidošanā
un bagātīgu roku darbu (foto viņu veidotais viens no
sniegavīriem). Tas īpašumu padarīja vizuāli izteiksmīgu,
saskanīgu ar apkārtējo vidi. Jāatzīmē arī tas, ka mājas
iekšpagalma noformējums bija tikpat bagātīgs un interesants kā ielas pusē.
bet trešo vietu -

Reinis Apars (objekta adrese

„Liepapari’’, Briežuciema pagasts, Balvu novads).
Kategorijā

“Daudzstāvu

dzīvojamo

māju

noformējums” (dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi u.tml.),
trešo vietu ieguva - Biruta

Zača (objekta adrese

Partizānu iela 39A-9, Balvi) (Ņemot vērā citu objektu
rezultātu kopvērtējumu, punktu skaits neatbilda
pirmajai vai otrajai vietai.).
Atbilstoši konkursa nolikumam pirmo trīs vietu
ieguvējiem katrā kategorijā tiek piešķirta atzinība
naudas izteiksmē: I vietai – EUR 100; II vietai – EUR
70; III vietai – EUR 50.
Šoreiz konkursa vērtēšanas komisija vēl vēlējās
pateikties tiem objektu pieteicējiem, kuriem varbūt
nedaudz pietrūka līdz godalgotajām vietām. Pateicību
par dalību konkursā piešķīra Dainim Putniņam, par
interesantām dekorācijām. “Ezīši” māju saimniekiem
Ilzei un Jānim Punduriem par radošu izdomu. Inesei
un Aināram Loginiem par elegantu, gaumīgu svētku
noformējumu.

,,Vecavotiņi”

māju

saimniekam

Raimondam Bombānam par svētku sajūtas radīšanu
savas mājas pagalmā, kas baudāms ne tikai tuvumā,
bet arī tālumā.
“Vēlamies

pateikt

milzīgu

paldies

mūsu

iedzīvotājiem par atsaucību, par vēlmi piedalīties
konkursos, ieraudzīt skaisto sev apkārt un prast to
novērtēt. Paldies par jūsu bagātīgo izdomu, vēlmi
darboties un “ieraut” šajā priekā apkārtējos. Paldies,
ka jums ir svarīgi, kādu vidi veidojam sev apkārt,
un centieniem to ieaudzināt arī saviem bērniem.

Kategorijā “Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums” trešo vietu ieguva - Biruta Zača, kura bija izrotājusi ne tikai
sava dzīvokļa logus, bet parūpējusies par Ziemassvētku noskaņas radīšanu gan pie daudzdzīvokļu mājas ieejas,
gan kāpņutelpā.

Lai bezgala veiksmīgs, veselīgs, radošs un darbīgs
2021.gads ikvienai ģimenei!” visiem vēl konkursa
vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Anita Petrova.

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 12.janvāris

DOMES SĒDE
Šī gada 23.decembrī notika Balvu
novada domes sēde. Tā notika
attālināti, un tajā piedalījās 13
deputāti – Aigars Pušpurs, Inta Kaļva,
Egons Salmanis, Aivars Kindzuls,
Jānis Zakarīts, Vilnis Dzenis, Sandis
Puks, Anita Petrova, Aija Mežale, Tālis
Korlašs, Svetlana Pavlovska, Ivans
Baranovs, Ināra Ņikuļina. Tika izskatīti
kopumā 54 darba kārtības jautājumi.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Attālinātajā domes sēdē tika
pieņemti
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””. Šie
noteikumi tika izdoti, atbilstoši 2020.
gada 11.decembrī izsludinātajiem
grozījumiem Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā, kas
stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī.
Izsludinātie grozījumu nosaka, ka
maznodrošinātas
mājsaimniecības
ienākumu slieksni katra pašvaldība
ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436
euro pirmajai un vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 305 euro pārējām
personām
mājsaimniecībā,
bet
ne zemāku par noteikto trūcīgās
mājsaimniecības ienākumu slieksni,
kas ir 271 euro pirmajai un vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 190 euro
pārējām personām mājsaimniecībā.
Šo saistošo noteikumu grozījumi
paredz, ka ģimene (persona) atzīstama
par maznodrošinātu, ja tās ienākumu
līmenis uz katru ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 280
euro pirmajai un vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 196 euro pārējām
personām mājsaimniecībā, kā arī
precizē maznodrošinātas personas
izziņas
iesniegšanas
termiņu,
maznodrošinātas personas statusu
nosakot uz laiku no trim līdz sešiem
mēnešiem.
Deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu Nr.19/2020 “Grozījumi
Balvu novada Domes 24.01.2020
saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par
Balvu novada pašvaldības 2020.gada
budžetu””.
Par grozījumiem domes lēmumā
Domes
sēdē
tika
pieņemti
grozījumi Balvu novada Domes
2020.gada
26.novembra
lēmumā
“Par sociālā pakalpojuma “Grupu
dzīvoklis” pārcelšanu no Balvu novada
pašvaldības
iestādes
“Pansionāts
“Balvi”” uz Balvu novada pašvaldības
iestādi “Sociālais dienests””, aizstājot
lēmumā 1.punktā vārdus un skaitļus
“2020.gada 31.decembri” ar vārdiem
un skaitļiem “2021.gada 28.februāri”,
2.punktā vārdus un skaitļus “2021.
gada 1.janvāri” ar vārdiem un skaitļiem
“2021.gada 1.martu”, 3.punktā vārdus
un skaitļus “2020.gada 28.decembra
līdz
2021.gada
4.janvārim”
ar
vārdiem un skaitļiem “2021.gada
22.februāra līdz 2021.gada 5.martam”,
4.1.punktā vārdus un skaitļus “2021.
gada 27.janvārim” ar vārdiem un
skaitļiem “2021.gada 28.februārim” un
4.3.punktā vārdus un skaitļus “2021.
gada 15.janvārim” ar vārdiem un

pagastā nosaukumu no “Zāģētava”
uz “Rūzītes”, un mainīt SIA “DOLO”
piederošajai zemes vienībai Lazdulejas
pagastā un uz tās esošajām ēkām
adresi no “Zāģētava”, Lazdulejas pag.,
Balvu nov., LV-4592, uz “Rūzītes”,
Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592.
Par nosaukuma piešķiršanu
Deputāti
lēma
piešķirt
privātpersonai
piederošajam
nekustamajam
īpašumam
Tilžas
pagastā nosaukumu “Ābeļmežs”, un
precizēt privātpersonai piederošajai
zemes vienībai Tilžas pagastā platību
no 3,0 ha uz 4,31 ha.
Par platības precizēšanu zemes
vienībām
Domes
sēdē
lēma
precizēt
platību 24 Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajām
zemes
vienībām
Lazdulejas pagastā, sešām Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajām
zemes vienībām Briežuciema pagastā,
trijām Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajām
zemes
vienībām
Vectilžas pagastā, vienai Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajai
zemes
vienībai Vīksnas pagastā, vienai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai Balvos un divām Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajām
zemes
vienībām Tilžas pagastā.
Par
nekustamā
īpašuma
nodošanu atsavināšanai
Deputāti lēma nodot atsavināšanai
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.13
“Jasmīni”,
Egļuciems,
Lazdulejas
pagastā, kas sastāv no četristabu
dzīvokļa 72,5 m2 platībā un kopīpašuma
725/11718 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes,
atbilstoši domājamām daļām 0,0179
ha platībā.
Par nekustamo īpašumu sadali
Domes sēdē lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma „Kuzmini”,
Briežuciema
pagastā
27,7
ha
kopplatībā, zemes vienību 6,2 ha
platībā un zemes vienību 0,4 ha platībā,
izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot
nosaukumu „Ozolsala”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Galēni”, Bērzpils
pagastā 7,6 ha kopplatībā, zemes
vienību 1,4 ha platībā un zemes vienību
2,0 ha platībā, un no atdalītajām zemes
vienībām izveidot jaunu īpašumu,
piešķirot nosaukumu „Meža Galēni”
un zemes vienībām mainot zemes
lietošanas mērķi no 0101 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība uz 0201 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Attālinātajā domes sēdē deputāti
lēma atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Rutkova”, Tilžas pagastā 32,6
ha kopplatībā, zemes vienību 17,3 ha
platībā, un no atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Meža Rutkova”.
Par
satiksmes
organizācijas
maiņu
Deputāti lēma atļaut uzstādīt
1
norādījuma ceļazīmi Nr. 537
“Stāvvieta”, 1
papildzīmi Nr. 806
“Darbības zona” un 1 papildzīmi Nr.
844 “Personām ar invaliditāti” Liepu

skaitļiem “2021.gada 15.martam”.
Par grozījumiem nolikumos
Deputāti
pieņēma
grozījumus
Balvu novada pašvaldības „Pansionāts
„Balvi”” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis”
nolikumā, izsakot izteikt 1.5. punktu
šādā redakcijā: “1.5. Pakalpojumu
mērķa grupai vienlaicīgi var nodrošināt
līdz 16 personām, laika periodā no
2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
28.februārim (ieskaitot).”
Attālinātajā domes sēdē pieņēma arī
grozījumus Mākslas izstādes-konkursa
“Mana Ziemeļlatgale” nolikumā, izsakot
1.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.3.2. Darbu izvērtēšana – līdz 2021.
gada 30.martam vai mēneša laikā
pēc ārkārtas situācijas atcelšanas.”,
aizstājot 1.3.3.apakšpunktā skaitli un
vārdus “2020.gada decembrī (datums
tiek precizēts un izziņots masu
mēdijos)” ar vārdiem “divu nedēļu laikā
pēc darbu izvērtēšanas (informācija
par konkrētu datumu tiek sniegta
masu informācijas līdzekļos)” un
svītrojot 1.3.4.apakšpunktu.
Par grozījumiem noteikumos
Domes sēdē atbalstīja grozījumus
Balvu novada pašvaldības 2020.gada
25.jūnija noteikumos Nr. 2/2020
“Iepirkumu organizēšanas kārtība
Balvu novada pašvaldībā”, papildinot
54.1.punktu aiz vārda “pārvalžu” ar
vārdu “Būvvaldes”.
Par nolikuma apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu Mākslas
skolas nolikumu.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Attālinātajā
domes
sēdē
apstiprināja zemes ierīcības projektu
nekustamā
īpašuma
“Druviņas”,
Vīksnas pag., Balvu nov., sadalei divās
zemes vienībās. Zemes vienībai Nr.1
saglabājot nosaukumu “Druviņas”
un nosakot lietošanas mērķi – 0101
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”, un zemes
vienībai Nr.2 piešķirot nosaukumu
“Druviņu mežs” un nosakot lietošanas
mērķi – 0201 “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Par
zemes
nomas
līguma
pagarināšanu
Deputāti lēma pagarināt zemes
nomas līgumus ar trīs fiziskām
personām Bērzpils pagastā, ar divām
fiziskām personām Tilžas pagastā, ar
divām fiziskām personām Balvos, ar
vienu fizisku personu Balvu pagastā,
ar vienu fizisku personu Lazdulejas
pagastā un ar vienu fizisku personu
Kubulu pagastā.
Par zemes nomu
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumus ar divām fiziskām
personām Balvos par ēku (garāžu)
iznomāšanu, slēdzot zemes nomas
līgumus uz 10 gadiem un nosakot
zemes nomas maksu EUR 28,00 bez
PVN, gadā. Nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Par nosaukuma un adreses
maiņu
Attālinātajā domes sēdē lēma
mainīt SIA “DOLO” piederošajam
nekustamajam īpašumam Lazdulejas
2.

ielā 2, Balvos, saskaņā ar satiksmes
organizācijas shēmu (attēlā).

Satiksmes organizācijas shēma
Liepu ielā 2, Balvos.
Par industriālās teritorijas daļu
iznomāšanu
Attālinātajā domes sēdē lēma pēc
nodošanas ekspluatācijā iznomāt ēkas
un teritoriju Industriālajā teritorijā
Brīvības ielā 1K, Balvos, nomnieku
noskaidrojot mutiskā izsolē, nosakot
telpu un teritoriju izmantošanas mērķi
– nomnieka komercdarbībai un nomas
termiņu 20 gadi, nosakot arī īpašus
nomas nosacījumus.
Par administratīvās ēkas ar
teritoriju iznomāšanu
Deputāti lēma pēc nodošanas
ekspluatācijā iznomāt administratīvo
ēku 348.6m² platībā un teritoriju 3.74
ha platībā nekustamajā īpašumā
“Dižlazdas” Balvu pagastā, nomnieku
noskaidrojot mutiskā izsolē, nosakot
telpu un teritoriju izmantošanas mērķi
– nomnieka komercdarbībai un nomas
termiņu 20 gadi, nosakot arī īpašus
nomas nosacījumus.
Par ražošanas ēku ar teritorijām
iznomāšanu
Domes sēdē lēma pēc nodošanas
ekspluatācijā iznomāt neapdzīvojamās
telpas – ražošanas ēku 839,00 m2
platībā, šķembu seguma virsmas
piebraucamo ceļu un stāvlaukumu
1723,00
m2
platībā
īpašumā
“Mežaine”, Krišjāņu pagastā, nomnieku
noskaidrojot mutiskā izsolē, nosakot
telpu un teritoriju izmantošanas mērķi
– nomnieka komercdarbībai un nomas
termiņu 20 gadi, nosakot arī īpašus
nomas nosacījumus.
Deputāti lēma pēc nodošanas
ekspluatācijā iznomāt neapdzīvojamās
telpas – 2 (divas) ražošanas ēkas ar
kopējo platību 157,18 m2, bruģētas
virsmas
piebraucamo
ceļu
un
stāvlaukumu 1025,67 m2 platībā,
nekustamajā īpašumā “Veldrītes”,
Bērzkalnes
pagastā,
nomnieku
noskaidrojot mutiskā izsolē, nosakot
telpu un teritoriju izmantošanas mērķi
– nomnieka komercdarbībai un nomas
termiņu 20 gadi, nosakot arī īpašus
nomas nosacījumus.
Par maksas pakalpojumu cenrādi
Attālinātajā domes sēdē deputāti
apstiprināja Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi.
Par
nomas
tiesību
izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas
līgumu slēgšanu
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Balvu pagastā, 0,08 ha platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju fizisku personu, ar kuru
tiks slēgts nomas līgumu uz 6 gadiem,
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nosakot zemes nomas maksu EUR
33,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās
zemes vienības Vectilžas pagastā,
7,9 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
568,00 bez PVN gadā.
Deputāti
apstiprināja
Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Lazdulejas pagastā,
5,0 ha platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, ar kuru tiks slēgts
zemes nomas līgums uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
321,00 bez PVN gadā.
Attālinātajā domes sēdē deputāti
apstiprināja Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
Bērzpils pagastā, 6,7 ha platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju juridisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6
gadiem, nosakot nomas maksu EUR
431,00 bez PVN gadā.
Deputāti apstiprināja Balvu novada
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
Bērzpils pagastā, 2,3 ha platībā, nomas
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par
uzvarētāju juridisku personu, ar kuru
tiks slēgts zemes nomas līgums uz 6
gadiem, nosakot zemes nomas maksu
EUR 165,00 bez PVN gadā.
Visi nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus.
Domes
sēdē
apstiprināja
nedzīvojamo telpu Dārza ielā 2, Balvos,
33,4 m2 platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, ar kuru tiks slēgts
telpu nomas līgums uz 10 gadiem,
nosakot nomas maksu EUR 54,11 bez
PVN gadā. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos
noteiktos nodokļus un komunālos
maksājumus (elektrība, aukstais un
karstais ūdens, apkure, kanalizācija),
t.sk. nekustamā īpašuma nodokli par
zemi proporcionāli ēkas platībai 144
m2. Par sadzīves atkritumu izvešanu
nomnieks slēdz līgumu ar atkritumu

apsaimniekotāju.
Par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas
iznomāšanu
Deputāti domes sēdē lēma nodot
nomai divas Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Balvu
un Bērzkalnes pagastos un izsolīt
nomas tiesības uz šīm Balvu novada
pašvaldībai
piekritīgajām
zemes
vienībām. Sīkāk ar katru izsoli var
iepazīties šī izdevuma 7.lpp.
Par zemes rezerves zemes fonda
zemes vienības vērtības atzīšanu
Domes sēdē nolēma atzīt rezerves
zemes fonda zemes vienības Balvu
pagastā, platība 1,02 ha, vērtību EUR
69,00 (zemes lietošanas mērķis 0101
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Par nedzīvojamo telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā
Deputāti lēma nodot sabiedriskā
labuma
organizācijas
“Latvijas
Neredzīgo
biedrība”
vajadzībām
bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem
nedzīvojamo telpu Nr.36 Brīvības
ielā 47, Balvos, 56,20 m2 platībā,
un nedzīvojamās telpas Nr.17 daļu
Brīvības ielā 47, Balvos, 7,66 m2
platībā, nosakot nedzīvojamās telpas
lietošanas mērķi – rīkot sapulces,
sabiedriskos pasākumus, organizēt
interešu pulciņus.
Par
nedzīvojamo
telpu
patapinājuma līguma pagarināšanu
Attālinātajā domes sēdē lēma
pagarināt
sabiedriskā
labuma
organizācijai
“Latvijas
Sarkanais
Krusts” patapinājuma līgumu par
nedzīvojamo telpu Nr.30 Brīvības
ielā 47, Balvos, 27,10 m2 platībā,
nosakot
nedzīvojamās
telpas
lietošanas mērķi – pārtikas materiālās
palīdzības komplektu uzglabāšanai
un izsniegšanai Balvu novada trūcīgo
iedzīvotāju nodrošināšanai.
Par nedzīvojamās telpas līguma
pagarināšanu
Deputāti lēma pagarināt 2018.gada
28.decembrī noslēgto nedzīvojamo
telpu nomas līgumu ar Latgales
plānošanas reģionu par Balvu novada
pašvaldībai piederošo nedzīvojamo
telpu Vidzemes ielā 2B, Balvos, 17,3
m2, nomu uz vienu gadu. Nomnieks

papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus
un maksājumus par saņemtajiem
pakalpojumiem.
Par
kustamās
mantas
un
pamatlīdzekļu norakstīšanu
Domes sēdē deputāti atļāva
norakstīt Balvu novada pašvaldībai
piederošu vieglo automašīnu AUDI 100,
valsts reģistrācijas numurs FH4839,
reģistrācijas apliecības Nr.AF0105268,
izlaiduma gads 1992, atlikusī bilances
vērtība EUR 0.00.
Deputāti atļāva norakstīt Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo
pamatlīdzekli
videokameru
Sony
HVR HD 100E Camcorder un statīvu
Velbon Sherpa PRO CF-537, iegādāta
2010.gada 7.aprīlī, atlikusī bilances
vērtība EUR 0.00, kā iemeslu norādot:
“konstruktīva
nolietošanās,
kad
ilgtermiņa aktīvu tālāka ekspluatācija
kļūst ekonomiski neizdevīga”.
Domes sēdē deputāti atļāva
norakstīt Balvu novada pašvaldībai
piederošos pamatlīdzekļus - Hokeja
laukumu
pie
Balvu
vidusskolas
(tagadējās
Balvu
sākumskolas),
pamatlīdzekļa sākotnējā uzskaites
vērtība EUR 6891,99, atlikusī uzskaites
vērtība EUR 1310,26, un bērnu rotaļu
laukumu Vidzemes ielā 24, Balvos,
pamatlīdzekļa sākotnējā uzskaites
vērtība EUR 3904,22, atlikusī vērtība
EUR 0,00, kā pamatlīdzekļu izslēgšanas
iemeslu norādot: “pilnīga fiziska
nolietošanās”.
Par autoceļu un tiltu vērtības
noteikšanu
Attālinātajā domes sēdē deputāti
noteica Balvu novada pašvaldības ielu,
ceļu un tiltu atlikušo vērtību atbilstoši
inventarizācijas dabā rezultātiem un
aprēķinātajām vērtībām.
Par
aizņēmumiem
projektu
īstenošanai
Deputāti lēma ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu 2021.gadā EUR 166
267 uz 10 gadiem no Valsts kases
ar noteikto gada procentu likmi
ERAF finansētā projekta “Investīcijas
uzņēmējdarbības dažādošanai un
konkurētspējas uzlabošanai Balvu
novadā” Nr. 3.3.1.0/17/I/038, un
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2021.
gadā EUR 1 619 523 uz 30 gadiem

no Valsts kases ar noteikto gada
procentu likmi ERAF finansētā projekta
“Industriālās
teritorijas
attīstība,
revitalizējot īpašumus Balvu novadā”
Nr. 5.6.2.0./17/I/020 īstenošanai.
Par sadarbības līguma slēgšanu
Lai nodrošinātu normatīvajos aktos
administratīvi teritoriālās reformas
kontekstā noteikto nosacījumu izpildi,
attālinātājā domes sēdē lēma slēgt
Sadarbības līgumu ar Baltinavas,
Rugāju un Viļakas novada pašvaldībām
par sadarbību jaunizveidojamā Balvu
novada pašvaldības administratīvās
struktūras un teritorijas attīstības
plānošanas
dokumentu
projektu
izstrādē.
Par
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
un
attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu
Atbilstoši Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumam, sākot
ar 2021.gada 1.jūliju Balvu novada
administratīvo teritoriju veidos esošais
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novads. Likuma Pārejas noteikumu
9.punkts paredz, ka jaunizveidojamam
novadam ir jānodrošina teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu –
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas izstrāde, un
līdz 2021.gada 30.jūnijam teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu
projektu izstrādes procesu vada
tā pašvaldība, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem
Iedzīvotāju reģistra datiem, t.i. Balvu
novada pašvaldība. Domes sēdē
deputāti lēma uzsākt jaunizveidojamā
Balvu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021. – 2030.gadam izstrādi
un uzsākt jaunizveidojamā Balvu
novada attīstības programmas 2021.
– 2027.gadam izstrādi sadarbībā ar
Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada
pašvaldībām.
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.

Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, Balvos

APMEKLĒTĀJUS PIEŅEM PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA
Apmeklējumu varat pieteikt, zvanot:
•
Par zemes lietām – 20245387
•
Par atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām – 26370519
•
Par atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām uz lauksaimniecības
zemēm – 26517479
•
Par pieteikšanos izsolēm – 26517479
•
Par dzīvokļa jautājumiem – 26370519
•
Par pagaidu sabiedriskajiem darbiem – 20282401
•
Par līdzfinansējuma piešķiršanu centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas pieslēgšanai – 28673272
•
Par nekustamā īpašuma nodokli – 26459226, 26173806
•
Par pierobežas satiksmes atļauju (vīzu) braucieniem uz Krievijas
Federāciju saņemšanu – 26104539, 64522453
•
Par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem – 29437260
•
Par būvvaldes jautājumiem – 26161103
•
Par citiem jautājumiem – 26104539, 64522453

•

Lūdzam izvērtēt nepieciešamību ar speciālistu tikties klātienē!

•

Stingri ievērot pieņemšanas laiku un vispārējos epidemioloģiskās
drošības pasākumus! Apmeklējot speciālistu jālieto sejas aizsargmaska!

•

Joprojām aicinām izmantot iespēju pakalpojumus saņemt attālināti!

•

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Balvu novada pašvaldībai
var turpināt iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu dome@balvi.lv
(elektroniski parakstīts iesniegums), portāla Latvija.lv e-pakalpojumu
“Iesniegums iestādei”, pa pastu Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads,
LV-4501, vai ievietojot īpaši paredzētā dokumentu kastē Balvu novada
pašvaldības administrācijas ēkā!

•

Lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kā arī
pašvaldības

speciālistu

konsultācijas,

aicinām

ar

pašvaldības

darbiniekiem sazināties elektroniski. Visa kontaktinformācija atrodama
Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv

Balvu novada vadība aicina ikvienu būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību!
Vīrusa izplatību var apturēt tikai ar sabiedrības līdzdalību. Tāpēc aicinām katru iedzīvotāju ar visaugstāko atbildību arī uz sevi attiecināt
vispārējos pandēmijas laika piesardzības pasākumus!
3.
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SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS 2020.GADĀ
Sociālā dienesta darbs 2020.gadā ir

turpmāk nodrošinās biedrība “Latvijas

vien projekta dalībnieku dzīvē, bet

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

bijis savādāks, pilns ar izaicinājumiem.

Samariešu

arī to tuvinieku dzīvēs, kuri ikdienā

centros.

Kopš esam sastapušies ar Covid -19

ja

pandēmiju, darbs jaunajos apstākļos

rada riskus drošībai, veselībai, tiek

prasa

vērtēta nepieciešamība pēc sociālā

kārtās

pakalpojuma

izmantoti

radošu

pieeju,

nestandarta

risinājumus un operatīvu reaģēšanu.

apvienība”.

Savukārt,

palikšana

dzīvesvietā

personas

ilgstošas

nodrošina šo personu aprūpi.

No 02.11.2020. līdz 01.11.2022.

Izmēģinājumprojekta

sociālās

iegūtie

abās

rezultāti

sabiedrībā

tiks
balstītu

Pandēmijas ierobežojumi mums

aprūpes institūcijā “Pansionāts “Balvi””.

sociālo

lika kardināli pārorganizēt Sociālā

Jāsecina, ka pēdējos gados pansionātā

mehānisma izstrādei, tādēļ jāsaka, ka

dienesta ikdienas darbu, tā, lai rūpētos

tiek ievietoti klienti ar smagākiem

katrs izmēģinājumprojekta dalībnieks

par klientu, gan darbinieku drošību un

funkcionāliem

un viņa ģimene būs ieguldījis savu

tajā pašā laikā nodrošinātu sociālās

tāpēc

palīdzības, sociālo pakalpojumu un

individuālas

psihosociālā

aprūpes.

atbalsta

sniegšanas

nepārtrauktību. Izvērtējot šo darba

pieaug

traucējumiem,
nepieciešamība
pieejas

pēc

artavu sociālo pakalpojumu attīstībā.

īpašas

Paldies projekta dalībniekiem un viņu

Sociālā dienesta Naktspatversme
ārkārtējās

izturējušies ar izpratni par jauno un

24

neierasto kārtību, to pieņēmuši. Kopā

par

mums ir izdevies veiksmīgi risināt

sabiedrības drošību.

dažādas problēmsituācijas.

situācijas

stundas

laikā

diennaktī,

naktspatversmes

Sociālais dienests ESF projekta

strādā

"Deinstitucionalizācijas

rūpējoties
klientu

atbalsta

pasākumu

īstenošana Latgales reģionā" ietvaros

un

turpina sniegt sabiedrībā balstītus
sociālos pakalpojumus

ESF projekta „Sociālo pakalpojumu

darbiniekiem

finansēšanas

ģimenēm!

posmu, varam secināt, ka klienti ir

Sociālajiem

un

pakalpojumu

sistēmas

ar

pilnveide”

un

garīga

rakstura

bērniem

personām

traucējumiem

ar

funkcionāliem

Dienests piedalās arī ESF finansētā
projekta “Profesionālā sociālā darba
attīstība

pašvaldībā”

“Ģimenes

asistenta

aktivitātē
pakalpojuma

aprobēšana”. Dalība šajā projektā
nodrošinās

jaunas

zināšanas

ģimenes asistentiem un sociālajiem
darbiniekiem darbam ar ģimenēm ar
bērniem un ļaus pilnveidot ģimenes
asistenta

pakalpojuma

attīstību

novadā.
2021.gads Sociālajam dienestam
sācies

ar

jauniem

izaicinājumiem.

darbiem

Mums

un

priekšā

ir

spraigs darbs pie novada sociālās
palīdzības

sistēmas

reorganizācijas

izmēģinājumprojektā par individuālā

traucējumiem un viņu likumiskajiem

un

piemēram, konsultēt par interneta,

budžeta

aprobāciju

pārstāvjiem.

projekta

uz Satversmes tiesas spriedumu, ir

internetbankas pieslēgšanu, lietošanu,

pilngadīgām

ar

garīga

mērķgrupas pārstāvji saņēma grupu

veiktas būtiskas izmaiņas sociālās

par

rakstura traucējumiem

aktualizējās

arī

attālinātām

jauni

uzdevumi,

mācībām

skolā,

modeļa
personām

2020.gadā

pilnveidošanas.

Pamatojoties

sabiedrībā

dzīvokļa pakalpojumu, aprūpi mājās,

jomas

piegādāt pārtikas pakas, pārrunāt par

balstītu

pakalpojumu

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

palielināts

vecāku iespējām nodrošināt bērniem

nodrošināšanai laikā no 01.11.2019. 10

- ergoterapiju, fizioterapiju, masāžas,

trūcīgas personas (ģimenes) statusa

regulāru

u.c.

projekta dalībnieki saņēmuši dažādus

mākslas,

Neizpalika arī konflikti un vardarbīgas

no projekta finansētus pakalpojumus

psihologa konsultācijas.

noteikšanai un garantētais minimālais

attiecības ģimenēs, kuras bija jārisina

-

un jāsniedz nepieciešamie atbalsta

atbalsta grupas un grupu nodarbības

infrastruktūras

pakalpojumi.

ar

dzīves prasmju apguvei, izglītojošās

Deinstitucionalizācijas

ģimenēm ar bērniem ir kļuvis vēl

grupu nodarbības, ģimenes asistenta

īstenošanai Balvu novadā” ietvaros

saspringtāks nekā agrāk, jo strādājot

un atbalsta personas pakalpojumu,

aizvadītajā gadā tika izremontētas

ārkārtējās

fizioterapeita,

pedagoga

un pielāgotas telpas Liepu ielā 2 un

jādomā, kā sniegt atbalstu katrai

nodarbības, mākslas, mūzikas, smilšu

Vidzemes ielā 2b. Aprīkojuma un

augsta

terapijas nodarbības, kanisterapiju,

inventāra piegādes vēl turpinās. Ļoti

reitterapiju, psihologa konsultācijas,

ceram, ka 2021. gada martā durvis

individuālā

vērs izveidotais Daudzfunkcionālais

un

veselīgu

uzturu

Ikdienas

darbs

situācijas

riska

apstākļos,

ģimenei,

konsultējot

attālināti.
Sociālie darbinieki tur rūpi arī
par

novadā

dzīvojošajiem

vientuļiem
ar

cilvēkiem,

invaliditāti

–

veciem

personām

veic

apsekošanu

sociālo

grupu

dzīvokļa

pakalpojumu,

logopēda,

atbalsta

ESF

programmas

pakalpojumus,

mūzikas

transporta

sociālo

pakalpojumu.

terapijas

projekta

un

“Pakalpojumu
attīstība
plāna

pakalpojumu

centrs,

kurā

plānots sniegt sabiedrībā balstītus

Izmēģinājumprojekts

tuvojas

sociālos pakalpojumus: pilngadīgām

dzīvesvietā un sniedz nepieciešamo

noslēgumam

palīdzību,

nepieciešamības

ietekmējusi ārkārtējā situācija valstī

traucējumiem

gadījumā piešķir atbilstošus sociālās

un ieviestie ierobežojumi Covid -19

dienas aprūpes centra un specializēto

aprūpes

infekcijas ierobežošanai gan pavasarī,

darbnīcu

gan šobrīd, dalība tajā bijusi vērtīga

ar

un radījusi pozitīvas izmaiņas ne

pakalpojumus

vai

kā

arī

pakalpojumus

institūcijā.

pakalpojumu

dzīvesvietā

Aprūpes

Balvu

mājās

novadā

arī

un, lai arī tā norisi ir

personām

ar
-

garīga

rakstura

grupu

dzīvokļa,

pakalpojumus,

funkcionāliem

Strauji

ienākumu

tiek

līmenis

ienākumu līmenis un noteikti vienoti
mājokļa

pabalsta

piešķiršanas

nosacījumi. Paredzams, ka minētās
izmaiņas nodrošinās lielāku palīdzību
personām ar zemiem ienākumiem un
ievērojami palielinās sociālo pabalstu
budžeta izdevumus.
Sirsnīga
dienesta

pateicība

komandai

visai
par

Sociālā
gatavību

strādāt atbildīgi un radoši! Kopā mēs
esam spēks un resurss tiem, kam
nepieciešama mūsu palīdzība!
Visiem
Jaunajā

novada
gadā

iedzīvotājiem

vēlam

labklājību,

veselību, pārliecību par sevi un ticību,
ka viss izdosies!

bērniem
–

Sociālā dienesta vadītāja

un

Viktorija Puka

traucējumiem

dienas

likumdošanā.

aprūpes

INDIVIDUĀLĀ BUDŽETA IZMĒĢINĀJUMPROJEKTA NORISE 2020. GADĀ
Individuālā

budžeta

infekcijas ierobežošanai gan 2020.

laikā

laikā

ņemts vērā arī pašas personas vai

gada pavasarī, gan šobrīd, dalība

projekta dalībnieki saņem psihologa,

izmēģinājumprojektā

vērtīga

pedagoga

tās ģimenes locekļu viedoklis par

traucējumiem var saņemt dažādus

un radījusi pozitīvas izmaiņas ne

personas,

sociālos

tuvojas

vien projekta dalībnieku dzīvē, bet

un

noslēgumam. Sākotnēji tika plānots, ka

arī to tuvinieku dzīvēs, kuri ikdienā

personām, kuras audzina bērnus.

sociālo pakalpojumu nodrošināšana

nodrošina šo personu aprūpi.

Ir

izmēģinājumprojekts,
personas

ar

kura

garīga

rakstura

pakalpojumus

bijusi

Ārkārtējās

situācijas

konsultācijas,
asistenta

ģimenes

pakalpojumus

asistenta

iespējams

atbalsta

apmeklēt

atbalstu

iespēju apmeklēt pakalpojumus, kā arī
individuālie ģimenes apstākļi.
Projekta dalībniekiem vienmēr ir

mūzikas

iespēja telefoniski sarunāt tikšanos

projekta

terapijas, kanisterapijas, reitterapijas,

un tikties ar projekta sociālajiem

novembrī.

dalībniekiem vairākus mēnešu bija

fizioterapijas individuālās nodarbības.

darbiniekiem, lai saņemtu atbalstu

Tomēr, ņemot vērā Covid -19 infekcijas

iespēja strādāt algotu darbu, saņemot

Šobrīd uz laiku ir pārtrauktas grupu

izplatību un ieviestos ierobežojumus,

socialā

nodarbības dzīves prasmju apguvei.

problēmsituācijās

izmēģinājumprojekta

pienākumu veikšanas laikā. Sociālais

izmēģinājumprojekta
noslēgsies

2020.

ietvaros

gada

īstenošana

Projekta

laikā

mentora

diviem

atbalstu

darba

Sniedzot

sabiedrībā

balstītos

un

atbildes

dažādiem jautājumiem.
Izmēģinājumprojektā

iegūtie

tika pagarināta par 3 mēnešiem,

mentors

dalībnieki

atbalstu

nepieciešamās prasmes un iemaņas,

sniedzēji ievēro

vēl līdz 2021.gada janvāra beigām.

veica darbam nepieciešamo līdzekļu,

izplatības pārvaldības likumu, kas

balstītu

Izmēģinājumprojekta

finansēšanas mehānisma izstrādei.

varēs

saņemt

palīdzēja

apgūt

darbam

pakalpojumus,

pakalpojumu
Covid-19 infekcijas

pagarināšana

instrumentu lietošanas uzraudzību un

nosaka vispārējo tiesisko kārtību un

un pakalpojumu nodrošināšana tiek

atbildēja par darbinieka drošību darba

atbilstošus piesardzības pasākumus

finansēta projekta esošā finansējuma

pienākumu

saistībā

ietvaros, nepalielinot kopējās projekta

projekta dalībnieks novembra mēnesī

ierobežošanu,

izmaksas.

sadarbībā ar Valsts nodarbinātības

darbības pamatprincipus, kā arī īpašos

aģentūru uzsāka strādāt subsidētā

nosacījumus sociālās un veselības

Lai arī tā norisi ir ietekmējusi
ārkārtējās
ieviestie

situācija
ierobežojumi

veikšanas

laikā.

Viens

ar

Covid-19

izplatības

valsts

institūciju

valstī

un

darba vietā nevalstiskajā organizācijā.

aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai

Covid

-19

Paldies darba devējiem!

Covid-19
4.

izplatības periodā. Tiek

uz

rezultāti

tiks

izmantoti

sociālo

sabiedrībā

pakalpojumu

Projektu īsteno Labklājības ministrija
sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.
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JAUNO PENSIJU UN PABALSTU IZMAKSĀM BŪS PĀREJAS PERIODS
No 1. janvāra tiks paaugstinātas

pensiju pārrēķins, un starpību (naudu

(šobrīd maksā par esošo), nodrošinot,

to piešķirs par periodu no 2021.gada

pensijas,

par iepriekšējiem mēnešiem kopš

ka

1.janvāra un izmaksās ne vēlāk kā līdz

invaliditātes pensijas un apgādnieka

janvāra) izmaksās vienlaikus ar 2021.

(starpība

zaudējuma pensijas un valsts sociālā

gada maija pensiju.

mēnešiem) nav mazāks par 2021.

minimālās

vecuma

nodrošinājuma

apmēri,

tādējādi

gada

pirmajiem

nosakot jaunus, augstākus minimālos

nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem

pabalsta apmēru. Sākot ar jūniju,

ienākumu sliekšņus. Taču visiem to

pārejas noteikumi nosaka, ka no

nodrošinājuma

saņēmējiem ir jāņem vērā, ka šīm

2021.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim

izmaksāts par iepriekšējo mēnesi.

izmaiņām ir noteikts pārejas periods.

nodrošinājuma

Nodrošinājuma

uz

minimālo

invaliditātes

pabalsta

izmaksa

pabalsts
pabalsta

tiks
apmērs

2021.gada 1.aprīlim.
Kopumā
aptuveni

izmaņas

115

000

minētajiem

ietekmēs

cilvēku.

Tāpēc

jauninājumiem

nepieciešams pārejas periods, lai tikko
pieņemtās izmaiņas likumos ieviestu

tiks nodrošināta tādā apmērā, kā to

personai ar I un II invaliditātes grupu

VSAA

un

noteica normatīvais regulējums līdz

būs atkarīgs no iepriekšējā mēnesī

sistēmās, kur nepieciešams izstrādāt
un

vecuma

pensijas

valsts

par

apmērs

gada aprīlī piešķirtā nodrošinājuma

Attiecībā

uz

izmaksātais

sociālā

pensijas,

Attiecībā

cilvēkam

apgādnieka

zaudējuma

pensijas

2020.gada 31.decembrim. Savukārt

fiksētajām dienām, kad persona ir

saņēmējiem

pārejas

perioda

par laiku no 1.janvāra līdz 30.aprīlim

bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.

noteikumi nosaka, ka par laiku no

Valsts

apdrošināšanas

Tāpat no 2021.gada par bērniem

1.janvāra līdz 30.aprīlim šīs pensijas,

aģentūra (VSAA) veiks nodrošinājuma

ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai

kas nosakāmas minimālās pensijas

pabalsta pārrēķinu un nodrošinās

bērns turpina mācības pēc 15 gadu

apmērā, izmaksās pēc aprēķiniem,

starpības izmaksu maijā.

sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes

sociālās

administrētajās
ieviest

informācijas

jaunus

algoritmus

pensiju un pabalstu piešķiršanas un
pārrēķināšanas operācijās.
Inita Pušpure,

2020.gada

Vienlaikus maija mēnesī notiks

valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20

Balvu novada pašvaldības

31.decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021.

pāreja uz nodrošinājuma pabalsta

gadu vecuma sasniegšanai. Arī šim

Sociālā dienesta juriskonsults

gada maijam tiks veikts šo minimālo

izmaksu

pabalstam noteikts pārejas periods –

m.t. 25742725

kādi

bija

noteikti

līdz

par

iepriekšējo

mēnesi

IESPĒJAMS SAŅEMT ATBALSTU KRĪZES SITUĀCIJĀ
Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā
situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām
Sociālais dienests var piešķirt pabalstu krīzes situācijā
ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, ja ģimene
(persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem
kritērijiem:
1. persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai
nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies,
pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas
dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai
uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši
ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs
zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma
ārvalstīs, u.c.);
2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi,
ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā
saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām
valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram,
ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim,
viesnīcai, transportam, u.c.);
3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies
karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Pabalsta krīzes situācijā apmērs un piešķiršanas
kārtība ir noteikta Balvu novada Domes 2015.gada
12.februāra saistošo noteikumos Nr. 8/2015 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”.
Informējam, ka ģimenei, tai skaitā audžuģimenei
un aizbildnim, kurai ir tiesības uz pabalstu krīzes
situācijā un kura aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam,

pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru
par 50 euro mēnesī katram bērnam, ko valsts
kompensē pašvaldībai 100% apmērā.
Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi
dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai
atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves
pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts.
Lai varētu pretendēt uz pabalstu krīzes situācijā,
personai Sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks
iesniegums, kurā aprakstīta krīzes situācija un
jāpievieno dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas
rašanos sakarā ar Covid-19 izplatību, un atbilstību
krīzes pabalsta saņemšanai. Iesniegumā jānorāda
vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis,
konta numurs.
Sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu
par pabalsta piešķiršanu, ir jāiegūst pierādījumi,
kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību
pabalsta saņemšanai, un jāveic lietderības
apsvērumi. Ja mājsaimniecībā dzīvo vairākas
personas, Sociālais dienests izvērtē katras personas
situāciju un spēju nodrošināt pamatvajadzības.
Iesniegumu par pabalstu krīzes situācijā un tam
pievienotos dokumentus Sociālajam dienestam var
iesniegt attālināti, nosūtot pa pastu Raiņa iela 52,
Balvi, Balvu novads, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu
“Iesniegums iestādei” vai ievietojot īpaši paredzētā
dokumentu kastē Sociālajā dienestā vai pagasta
pārvaldēs pasta kastē.
Iesniegumu saņems sociālais darbinieks, kurš ar
personu sazināsies, lai izvērtētu situāciju, vajadzības
un informētu par tālāko iesnieguma izskatīšanas
un lēmuma pieņemšanas kārtību. Sociālā dienesta
kontakttālruņi informācijai par pabalstu krīzes

situācijā: 25608650, 28684541, 26195354. Visu
Sociālā

dienesta

darbinieku

kontakti

pieejami:

http://www.balvi.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/
socialais-dienests/kontakti
Sociālais dienests aicina informēt par vientuļiem
senioriem, novārtā atstātiem bērniem un ikvienu,
kurš nonācis grūtībās!
Linda Laicāne,
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
m.t. 25608650

PSIHOEMOCIONĀLA ATBALSTA BEZMAKSAS SAŅEMŠANAS IESPĒJAS COVID-19 LAIKĀ
Covid-19 izplatības rezultātā pieaug trauksme un psiholoģiskā spriedze

1. Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā;

sabiedrībā.

2. Rakstot uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv;

Publicējam vienkopus aktuālos bezmaksas palīdzības tālruņus, kur var saņemt

3. Rakstot čatā darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00. Čata logs meklējams

bezmaksas psiholoģisko un emocionālo atbalstu.

VBTAI mājaslapā labajā apakšējā stūrī.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”

4. Izmantojot bezmaksas lietotni “Uzticības tālrunis”, kas paredzēta bērniem un

• Diennakts krīzes tālruņi - 67222922 (LMT), 27722292 (Bite) - emocionālais un

pusaudžiem psiholoģiskas palīdzības saņemšanai. Ar tās palīdzību visu diennakti var bez maksas zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111,

psiholoģiskais atbalsts.

saņemt ekonsultāciju krīzes situācijās, kā arī sazināties ar konsultantiem čatā.

• Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006, darba laiks katru dienu no

Ja nepieciešams atbalsts bērna uzvedības problēmu pārvarēšanā, VBTAI

12:00-22:00 - psiholoģiskā un informatīvā palīdzība.
Uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis “Emausas līnija”, kura darbību

Konsultatīvās nodaļas speciālistu konsultācijas var saņemt, zvanot uz tālruņa
numuru 67359129.

koordinē Latvijas konsekrētās personas. Zvanu centra darba laiks: 9.00 līdz 21.00;

Pusaudžu resursu centrs

tālruņa nr. 28495847.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Konsultē 10 - 18 gadu vecuma pusaudžus un viņu ģimenes locekļus.
Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju saņemšanai:

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu

https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/

uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 4 veidos:
5.
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“LĀČA DĀRZS”- APMEKLĒTĀJU IECIENĪTA VIETA
Katrs lielāks vai mazāks darbiņš pilsētvides

Lāča dārzā apmeklētāju uzskaiti veic šim lācītim (foto)

labiekārtošanā, īpaši pilsētas zaļās zonas- parku,

piestiprināta īpaša ierīce - apmeklētāju plūsmas skaitītājs,

skvēru efektīvas izmantošanas veicināšana ir kā

kas balstīts uz infrasarkano tehnoloģiju. Komplekts sastāv

dāvana pilsētniekiem un pilsētas viesiem.

no diviem blokiem, no kuriem viens ir raidītājs, bet otrs –

Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības projekta

uztvērējs. Tiklīdz cilvēks šķērso infrasarkano staru, kurš ir

NR. LV-RU-040 NewLINE realizēšanas rezultātā

starp abiem blokiem, skaitītājs uztver un piesummē vienu

Lāča dārza parks ir kļuvis gaišāks, skaistāks un

vienību. Dati tiek importēti pielietojot manuālo datu kole-

noslēpumaināks, jo vēl daudzas lietas tur taps.

ktoru un ielādēti uzglabājas datorā. Apkopotie dati speciāli

Projekta ietvaros tika uzstādīts apmeklētāju

tam paredzētā programmā ļauj apmeklētāju plūsmu

plūsmas skaitītājs, kas ir liecinieks - apmeklētāju

apskatīt pa stundām, dienām, mēnešiem vai gadiem.

plūsmas pieaugumam. Atskaitēs ir redzams, ka

Apmeklējumu skaits ir viens no galvenajiem monitor-

kopš skaitītāja uzstādīšanas parkā (no 28.09.2020 –

inga rādītājiem, lai identificētu cilvēku pārvietošanos un

31.12.2020) ir uzskaitīti 8837 apmeklētāji. Vislielākais
apmeklētāju skaits 1570 fiksēts

tās izmaiņas, ko ietekmējusi infrastruktūras izveide vai

28.09.2020.-

uzlabošana, jaunu interešu punktu radīšana vai mārketinga

03.10.2020. laikā, kad notika parka svinīga atklāšana.

kampaņas, publicitāte par konkrēto vietu. Apmeklētības

Tāpat liels apmeklētāju skaits 864 tika fiksēts

rādītāju izmanto arī kā indikatoru publiskās infrastruktūras

19.10.2020 – 25.10.2020., kad Lāča dārzs rotājās

nolietojumam vai kapacitātei.

skaistākajās rudens krāsās. Nākamajā nedēļā arī

Uzskaites ilgtermiņā dod iespēju sekot līdzi pārmaiņām,

bija intensīva apmeklētāju plūsma 601, kur lielākā

iegūtos datus izmantot plānošanā, ieguldītā publiskā

daļa parku apmeklēja tieši 01.11.2020, kad sniega

finansējumā atdeves pierādīšanā, stratēģiju izstrādē.

kupenas un apsnigušie koku zari sāka rakstīt
ziemas pasaku. Arī Ziemassvētkos cilvēki labprāt
pavadīja laiku parkā- 25.12.2020. tika uzskaitīti
186, bet 26.12.2020. - 181 apmeklētājs. Mūsu Lāča
dārzs ir brīnišķīgs visos gadalaikos, rītos, dienās un
novakarēs.
Sīkāk ar Lāča dārza apmeklētāju uzskaiti var

Šis raksts ir tapis ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam finansiālu
atbalstu. Par tā saturu ir atbildīga tikai Balvu novada pašvaldība, un tas ne vienmēr atspoguļo Programmas,
Programmas iesaistīto valstu Latvijas un Krievijas viedokli, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā
http://balvi.lv/pasvaldiba/projekti/latvijas-krievijasparrobezu-sadarbibas-programmas-projekti/newline

SAKRĀLĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANA BALVU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ROMAS
KATOĻU BAZNĪCĀ
Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas
katoļu

draudze,

reģistrācijas

Nr.

nepieciešama
špaktelēšana

griestu
un

un

sienu

krāsošana.

pats

Bija

veidojis

piemēram,

daudzas

apustuli

skulptūras,

Svēto

Pēteri,

90000282012, 2020.gada 3.novembrī

jāveic balkona koka daļu bojājumu

Sv.Jēkabu, daudzas eņģeļu skulptūras,

ir

novēršana.

feretronu

realizējusi

mantojuma

projektu

“Sakrālā

saglabāšana

(dekoratīvi

Balvu

Vislielākās pārmaiņas baznīcā veica

Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu

prāvests Antons Rimovičs (1865 –

un

baznīcā”.

1933), kurš Balvos kalpoja no 1897. līdz

joprojām atrodas baznīcā.

Vairāk nekā 14 gadus baznīcā

izstrādāts

pārnēsājams altāris) ar Svētās Klāras
Svētā

Franciska

attēliem,

kas

restaurēts vecais galvenais altāris, un
no jauna uzbūvēts priekšējais altāris.
Lai saglabātu un uzturētu visu
sakrālo mantojumu, kas atrodas 223
gadus vecajā Balvu Romas katoļu
baznīcā,

tika īstenots projekts Nr.

20-07- AL19-A019.2201-000006 par

1914.gadam. Lielajā altārī atdarināja

Liels baznīcas restaurācijas darbs

Lai

Viļņas Ostrobramas altāri, bet abus

tika veikts 2002.-2005. gadā, prāvesta

mākslas

sānu altārus izveidoja gotiskā stilā,

Jāņa Bārtuļa laikā (Balvos kalpoja kopš

darbus, kas atrodas baznīcā, kā arī

kuros attēloti kokā griezta Jēzus Sirds

1993.gada) - aizmūrētas lielās plaisas,

nodrošinātu

baznīcas

tēls un Svētais Jāzeps ar bērniņu Jēzu.

nostiprināti krusti torņos un kupolā,

bija

Darbus veikuši astoņi vietējie galdnieki

uzklāts jauns apmetums, nomainīti

Balvu Sakrālās kultūras centra

nepieciešama plaisu novēršana un

un kokgriezējs lietuvietis Ananaitis. No

logi un durvis. No jauna uzbūvēta

vadītāja

bojāto apmetuma vietu atjaunošana,

šā kokgriezēja arī Antons Rimovičs

9x9 metrus liela piebūve palīgtelpām,

apstrāde

iemācījies

izveidotas jaunas kāpnes. Baznīcā tika

remontdarbi
saglabātu

nebija

visus

sakrālos

kvalitatīvu

funkcionalitāti,

ar

notikuši.

steidzami

dziļumgrunti,

kā

arī

kokgriezēja

mākslu,

summu EUR 19980,43, no kuras EUR
9000,00 ir publisks finansējums.
Aija Putniņa,

NOSLĒGUSIES AKCIJA “MANS SNIEGAVĪRS - VISLABĀKAIS”
Ar interesantiem, neparastiem un daudzveidīgiem

pārsteidza Lienes Karoles izgatavotie

multfilmu

sniegavīriem krišjāniešu māju logos, pagalmos un

varoņi dzīvokļu logos. Priecēja, ka akcijai atsaucās

balkonos ir noslēgusies akcija „Mans sniegavīrs -

arī bijušie Krišjāņu pagasta iedzīvotāji no Ogres,

vislabākais”. Dalībai akcijā tika pieteikti sniegavīri,

Daugavpils, Ādažiem un Bērzpils pagasta. Pavisam

kas zīmēti un līmēti no papīra, plastmasas maisiem,

akcijai tika iesūtītas 45 fotogrāfijas un piedalījās 21

auduma, bet visvairāk sniegavīru tika izgatavots no
koka.
Ja decembra sākumā no īsta sniega vēl nebija ne
miņas, un kas gan varēja zināt, vai tas vispār būs,
tad decembra vidū baltais brīnums jau klāja laukus,
un tad arī pagasta ļaudis sāka celt un velt dažāda
izmēra sniega vīrus un sniega sievas!
Visčaklākie

un

radošākie

izrādījās

Krišjāņu

dalībnieks. Akcijas jaunākie dalībnieki bija Krišjāņu
pirmsskolas izglītības iestādes bērni, un priecājos, ka
arī pagasta seniori labprāt iesaistījās šajā pasākumā.
Pateicībā par aktīvu dalību akcijā, visiem akcijas
dalībniekiem tiks nosūtītas pārsteiguma balviņas.
Esmu gandarīta, ka paši ar savu radošo darbību
sagādājām sev un citiem lielāku svētku prieku!

pirmsskolas izglītības iestādes darboņi, viņi izrotāja
Inese Kalniņa,

ne vien skolas telpas un logus, bet arī uzvēla
visvairāk

sniegavīru

skolas

pagalmā.

Patīkami

Krišjāņu tautas nama kultūras darba organizatore
6.

Čaklākie akcijas dalībnieki – Krišjāņu pirmsskolas
izglītības iestādes (Bērzpils vidusskolas filiāles) grupas
bērni.
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TIKS ATJAUNOTS PIEMINEKLIS LATGALES PARTIZĀNU PULKA KRITUŠAJIEM KARAVĪRIEM
Pagājušā gada 15.decembrī tika
veikti

pirmie

pieminekļa

Latgales

iekļaut

to

Pieminekļu

sarakstā,

vai citāda kultūras vērtība un kuru

izglītojoša nozīme.

un piemineklis Latgales partizānu

saglabāšana nākamajām paaudzēm

partizānu pulka kritušajiem karavīriem

pulka

atbilst Latvijas valsts un tautas, kā

pulka

demontācijas darbi un no pieminekļa

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras

arī

pamatnes noņemts Latgales partizānu

pieminekļu sarakstā, kā arī piešķirts

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.

kultūrvēsturiskā

pulka karavīra tēls, tautā saukts par

finansējums - 15 000,00 EUR tā

gada 26.augusta noteikumu Nr.474

Staņislavu. Pēc tam tika nojaukta arī

izpētes, konservācijas un restaurācijas

"Noteikumi par kultūras pieminekļu

pati pamatne. Plānots, ka piemineklis

pirmās kārtas darbiem. Otrās kārtas

uzskaiti,

tiks atjaunots šī gada laikā, lai atkal cēli

darbiem vēl nepieciešamas piesaistīt

restaurāciju

varētu slieties blakus pilsētas parkam.

tikpat lielu finansējumu.

objekta statusa piešķiršanu" (turpmāk

Pieminekli Latgales partizānu pulka

kritušajiem

karavīriem

tika

Saskaņā ar likuma "Par kultūras

–

starptautiskajām

aizsardzību,
un

Noteikumi

interesēm.

izmantošanu,

vidi
Nr.474)

degradējoša
10.punktu

kritušajiem karavīriem Balvos jau bija

pieminekļu

skāris laika zobs. Jau vairākus gadus

kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā

nozīmes vēsturiska notikuma vietu

tika meklēti līdzekļi tā atjaunošanai.

mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas

var iekļaut teritorijas, ēkas un citus

2020.gadā Balvu novada pašvaldība

ainavas

objektus, kas saistīti ar starptautiskā

iesniedza

Kultūras

kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas

vai

ministrijai ar ierosinājumu noteikt

un atsevišķas ēkas, mākslas darbi,

vēsturiskiem

iesniegumu

piemineklim
kultūras

valsts

pieminekļa

un

aizsardzību"

atsevišķas

1.pantu

Pieminekļu

teritorijas,

sarakstā

Latvijas

mērogā

kā

valsts

Un pieminekļa Latgales partizānu

Noteikumu

vai

atbilst

Nr.474

10.punktā

saistīts ar Latvijas vēsturē nozīmīgiem
notikumiem – Latvijas valstiskuma
veidošanos un Latvijas Atbrīvošanas
karu, tas uzcelts par vietējo iedzīvotāju
ziedotiem

līdzekļiem,

iemūžinot

Latvijas neatkarības cīnītāju piemiņu.
Pieminekļa vēsture spilgti atspoguļo
20.gs. vēstures procesus.
Objekta

saglabājamās

vērtības:

konteksts,

telpiskais

vēsturiskais

aizsargājama

iekārtas un priekšmeti, kuriem ir

ievērojamām personām un kuriem ir

izveidojums,

statusu

vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska

izcila zinātniska, kultūrvēsturiska vai

informācijas kopums.

un

karavīriem

vērtība

noteiktajiem kritērijiem. Piemineklis

nozīmīgiem

notikumiem

kritušajiem

piemiņas

zīme,

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA TURPINA ĪSTENOT PROJEKTU “PASĀKUMI VIETĒJĀS
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAI BALVU NOVADĀ”
Balvu

novada

pašvaldība

turpina

īstenot

Eiropas Sociālā fonda projektu "Pasākumi vietējās

vada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
• peldētprasmes

nodarbības

speciālista

sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā"

uzraudzībā Balvu novada pirmsskolas izglītības

(Nr.9.2.4.2/16/I/050). Šī projekta mērķis ir uzlabot

iestāžu audzēkņiem, un peldēšanas nodarbību

pieejamību

nodrošināšana vispārējās un profesionālās

veselības

veicināšanas

un

slimību

profilakses pakalpojumiem visiem Balvu novada
iedzīvotājiem,

jo

un

atstumtības

sociālās

īpaši

teritoriālās,
riskam

nabadzības
pakļautajiem

iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros līdz 2023.gada jūnijam tiek
plānotas sekojošas aktivitātes:
iegāde

un

• vingrošanas nodarbības senioriem (54+ gadi);

nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestāžu

natnei par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz

erudīcijas konkursam “Mazais prātnieks” un

veselību;

dienām skolās;

lekcijas

• profilaktiskie

par

seksuālo

un

pasākumi sirds un asinsvadu

slimību riska mazināšanai - fizioterapeita
nodarbības

3. Izglītojošie pasākumi atkarību mazināšanai:
• interaktīvi izglītojošas nodarbības skolu jau-

• izejmateriālu iegāde konkursam un veselības

par seksuālo veselību;

6. Slimību profilakses pasākumi:

• veselības vingrošanas nodarbības;

• informatīvas

sabiedrībā:
• interaktīvi izglītojošas lekcijas skolu jaunatnei

reproduktīvo veselību bērnu vecākiem.

• aerobikas nodarbības;

aktivitāšu

Starpnovadu sporta svētkiem;

5. Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana

• tematiskas

• vingrošanas nodarbības uz SUP dēļiem;

• nūjošanas nodarbības.

1. Veselīga uztura popularizēšana sabiedrībā:
• izejmateriālu

izglītības iestāžu skolēniem;

senioriem (54+ gadi).

skolās un pirmsskolas izglītības

iestādēs;
• ikmēneša

veselības

dienas

pagastu

feldšerpunktos - noteikt cukura un holesterīna
lekcijas

par

atkarību

un

līdzatkarības tēmu bērnu vecākiem.

līmeni asinīs.

4. Pasākumi garīgās veselības veicināšanai:

• svara kontroles kampaņas.

• 2 vasaras nometnes bērniem un jauniešiem ar

2. Fiziskās aktivitātes:

īpašām vajadzībām;

• meistarklases „Vingro – esi vesels!” Balvu no-

• peldbaseina un sāls istabas apmeklējums

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu
soli
izsola
nomas
tiesības uz zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu 3848 007 0022
Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā,
1,9 ha kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienības daļai 135,00 (viens simts
trīsdesmit pieci 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
18.janvāra līdz 2021.gada 25.janvāra
plkst. 16.00.
Izsole notiks 2021.gada 26.janvārī
plkst.10.00 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).
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
18.janvāra līdz 2021.gada 25.janvāra
plkst. 16.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē
ar
augšupejošu
soli
izsola
nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3846 005 0428 Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,08 ha
kopplatībā
(zemes
gabals
bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai
EUR
28,00
(divdesmit
astoņi euro, 0 centi) gadā bez PVN.
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Iznomāšanas mērķis – individuālā
augļu dārza vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2021.gada
7.

18.janvāra līdz 2021.gada 25.janvāra
plkst. 16.00.
Izsole notiks 2021.gada 26.janvārī
plkst.10.10 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē,
3.stāvā).
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
18.janvāra līdz 2021.gada 25.janvāra
plkst. 16.00.

plkst.13.00.

Personai,

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor”
elektroniskajā
izsolē elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu
soli pārdod izīrētu valsts nekustamo
īpašumu “Roziņi”, Vīksnā, Vīksnas
pagastā, Balvu novadā, kadastra
Nr.3894 504 0003. Izsoles sākumcena
EUR 540.00; nodrošinājums – EUR
54.00; izsoles solis – EUR 30.00.
Izsoles sākums – 22.01.2021.,
izsoles noslēgums – 22.02.2021.

lapā. Par nosolīto objektu nosolītā

piedalīties

izsolē,

kura

līdz

vēlas

11.02.2021.

jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko
aktīvu

pārvaldītājs

Possessor”

norēķinu kontā AS "Citadele banka"
Nr.LV07PARX0003805160002,

un,

izmantojot elektronisko izsoļu vietni,
jānosūta lūgums autorizēt to dalībai
izsolē.
Pirkuma
samaksa

vai

elektroniskās
ar

apmaksa:

tūlītēja

nomaksa

atbilstoši

izsoles

kuriem

noteikumiem,

var

iepazīties

https://www.possessor.gov.lv/

mājas

augstākā cena vai objekta nomaksas
pirkuma gadījumā avanss 10% no
nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto
objekta nodrošinājumu, jāsamaksā
divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma
dienas.
Elektroniskās
norises

izsoles
noteikumi:

https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Tālrunis

uzziņām

67021413, 67021397.

67021300,
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2020.GADS DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā reģistrēti 92 bērni (51 meitene

Populārākie vārdi, kādos vecāki izvēlējušies saukt savus mazuļus 2020.gadā,

un 41 zēns), laulībā dzimuši – 52, atzīta paternitāte (vecāki nav laulībā) – 35,

ir Adrija(2), Sofija(2), Alise(2), Marks(3), Markuss(3), Reinis(3), trīs bērniem iedoti

reģistrēti bez ziņām par tēvu – 5.

divi vārdi.
Balvu novadā 2020.gadā noslēgtas 60 laulības. Dzimtsarakstu nodaļā –

Divdesmit četrām māmiņām piedzimis pirmais bērniņš, 33 māmiņām –

38, baznīcās - 22 (Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 7, Balvu Vissvētās

otrais bērniņš, 17 māmiņām – trešais mazulis, 11 māmiņām – ceturtais, piecām

Trīsvienības Romas katoļu baznīcā – 6, Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā

māmiņām – piektais, vienai māmiņai – sestais un vienai māmiņa septītais bērniņš.

– 9). No visām noslēgtajām laulībām abiem pirmā laulība bija 32 pāriem, abiem

77 ģimenēs bērniņa abi vecāki ir latvieši, piecās ģimenēs - krievi, bet pārējās

otrā laulība – 11 pāriem, pirmā un otrā - 13 pāriem, pirmā un trešā – 1 pārim, otrā

– dažādu tautību vecāki.

un trešā – 2 pāriem.

Balvu novadā deklarēti 70 jaundzimušie: Balvos – 33, Balvu pagastā – 4,

Laulībā devušies 45 pāri, kur abi bijuši latvieši, 1 pāris, kur abi bijuši krievi,

Bērzkalnes pagastā – 6, Bērzpils pagastā – 3, Briežuciema pagastā – 3, Krišjāņu

13 pāri ir bijuši dažādu tautību un 2 laulības reģistrētas ar ārvalstu pilsoņiem

pagastā – 1, Kubulu pagastā – 5, Lazdulejas pagastā – 1, Tilžas pagastā – 6,

(Krievija, Lietuva).

Vectilžas pagastā – 3 un Vīksnas pagastā – 5.

Vidējais laulību vecums sievietēm – 39,8 gadi, vīriešiem – 41,9 gadi.
Vecumu starpības starp laulātajiem bijušas: 35 gadi – vienam pārim, 14 gadi –

Bērniņa ienākšana ģimenē vecākiem
un tuviniekiem ir īpašs notikums, katrs
jaundzimušais ir svarīgs arī Balvu novada
pašvaldībai, bet jo īpaši tiek sumināts
tas mazulis, kurš piedzimst katra gada
sākumā un ir pirmais novadā dzimušais.
Šogad tas bija mazais Jāzeps, kurš pasaulē
nāca 5.janvārī un kurš māmiņas Montas
un tēva Jura ģimenē ir otrs bērniņš, jo
mazo brāli ir sagaidījusi lielā māsa. (Foto:
Pirmais Balvu novada mazulis kopā ar
vecākiem pirms došanās mājup no Balvu
slimnīcas Dzemdību nodaļas.)
Jāzeps ir piedzimis SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu slimnīcas
Dzemdību nodaļā, kur mazos bērniņus
un jaunās māmiņas sagaida augsti
profesionāls un laipns personāls, mājīgas
telpas, ģimeniska attieksme. Ne velti
uz Balviem mazuļus laist pasaulē brauc
māmiņas ne tikai no pašu un kaimiņu novadiem, bet arī no Rēzeknes, Daugavpils
un pat Rīgas. 2020.gadā Balvu slimnīcas
Dzemdību nodaļā pasaulē nāca 226
mazuļi.

vienam pārim, 13 gadi – 1 pārim, 10 gadi – 2 pāriem, 8 gadi – 4 pāriem, 7 gadi – 4
pāriem, 6 gadi – 3 pāriem, 5 gadi – 2 pāriem.
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā sastādīti 307 (155 sievietes
un 152 vīrieši) miršanas akta ieraksti, no kuriem 232 bijuši latvieši, 69 - krievi, 4 baltkrievi,1 - ebrejs, 1 – polis.
Mirušo vecums:
Līdz
10
g.v.

1120

Vīrieši
Sievietes

2130

3140

4150

5160

6170

7180

8190

91100

Pēc
100

1

4
1

7
5

18
9

47
14

41
34

30
66

4
24

1

1

Balvu novadā 2020.gadā deklarēti 229 mirušie cilvēki, no kuriem Balvu
pilsētā – 108, Balvu pagastā – 12, Bērzkalnes pagastā – 8, Bērzpils pagastā – 7,
Briežuciema pagastā – 10, Krišjāņu pagastā – 3, Kubulu pagastā – 31, Lazdulejas
pagastā – 6, Tilžas pagastā – 13, Vectilžas pagastā – 11, Vīksnas pagastā – 13,
pansionātā “Balvi” – 7, bet deklarēti citos novados – 78.
No kādām slimībām pārsvarā miruši? Sirds un asinsvadu slimības -107,
onkoloģiskās slimības- 69, infarkts, insults- 29, plaušu slimības- 48 (no tām 6 ar
COVID vīrusa infekciju, 3 personas vecumā no 61-62, 3 personas vecumā no 8189, 5 personas dzīvoja Balvu novadā), nieru slimības- 15, vecums – 8, traumas un
avārijas – 7.

PAZIŅOJUMS PAR JAUNIZVEIDOJAMĀ BALVU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS 2021. – 2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021. – 2030.
GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Administratīvo

teritoriju

un

apdzīvoto vietu likums, kas stājās

vērā

arī

spēkā

esošos

attīstības

plānošanas dokumentus.

spēkā 2020.gada 23.jūnijā, nosaka,

Balvu novada Dome, Baltinavas

ka ar 2021.gada 1.jūliju Balvu novada

novada

administratīvo

teritoriju

veidos

Dome

esošais

Baltinavas,

Rugāju

ir

Dome,
Viļakas

novada

izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujās

īstenošanas

un sabiedriskajās apspriešanās.

vizuāls

atspoguļojums

telpiskās

attīstības

perspektīvā,

ievērojot

jaunizveidojamā

Balvu

Par

Balvu

attīstības

novada

Dome

lēmumus

“Par

izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā

un Viļakas novads. Likuma Pārejas

Balvu novada ilgtspējīgās attīstība

plānošanas reģiona un to pašvaldību

noteikumu 9.punkts paredz, ka ir

stratēģijas

-2030.gadam

spēkā esošos plānošanas dokumentus,

paziņots

jāizstrādā

Balvu,

un

Rugāju

stratēģiskie mērķi, prioritātes un to

pieņēmušas
2021.

novada

attīstības

programmu

un

novada

ilgtspējīgas

stratēģijas

attīstības

programmas

turpmākajiem

un
izstrādes

pasākumiem

pašvaldību

mājas

novada

izstrādes uzsākšanu” un “Par Balvu

ar kuriem robežosies Balvu novads

www.balvi.lv,

plānošanas

novada attīstības programmas 2021.

pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām.

www.rugaji.lv un www.vilaka.lv.

dokumenti – ilgtspējīgas attīstības

– 2027.gadam izstrādes uzsākšanu”,

stratēģija un attīstības programma,

kas

un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā

plānošanas

ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši

darba

aktuālajiem

vadības grupas sastāvu.

teritorijas

jaunveidojamā
attīstības

Iedzīvotāju

reģistra

datiem.
Balvu

nosaka

novada

pašvaldība,

programmas

un

darbinieku

Viļakas

novada

pašvaldībām,

uzsāk jaunizveidojamā Balvu novada

novada

ilgtspējīgas

vietniece

attīstības

stratēģijas

programmā 2021. – 2027.gadam tiks

dokumentu

izstrādes

noteikts rīcību kopums pašvaldības

termiņus

novada

stratēģijas

sadarbojoties ar Baltinavas, Rugāju

izstrādes
ir

ilgtermiņa

tiks

jaunizveidojamā

novada

ilgtspējīgas

Balvu

nacionālā

Baltinavas, Rugāju vai Viļakas novadu

un

vienotajos

to

pašvaldību

spēkā

esošos

Gunta

Raibekaze

robežosies Balvu novads pēc 2021.

tālrunis

gada pašvaldību vēlēšanām.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

noteikts

–

attīstības

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

2030.gadam

klientu

un

pašvaldības
apkalpošanas

centros.
Ar

lēmumiem

iepazīties

laikā

lapā www.balvi.lv sadaļā Sabiedrības

iedzīvotāji

tiks

aicināti

novada

var

Balvu

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

Valsts

un attīstības programmas izstrādes
līdzdarboties, gan darba grupās, gan

redzējums,

pašvaldību

dome@vilaka.lv, vai iesniegt Balvu,
pašvaldību

Balvu

uz

dome@baltinava.lv, dome@rugaji.lv vai

līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona

izvērtējot

priekšlikumus

attīstības

plānošanas dokumentus, ar kuriem

2021.

sūtīt

atbildīgo

un

un

oficiālajiem e-pastiem: dome@balvi.lv,

stratēģiju

Balvu novada ilgtspējīgas attīstības

metodiskajiem materiāliem, ņemot

ievērojot

izpilddirektora

26169594).
stratēģijā

īstenošanai,

lūdzam

lapās

www.baltinava.lv,

Jautājumus

attīstības

apstiprināta

attīstības programmas 2021. – 2027.
esošajiem normatīvajiem aktiem un

prioritāšu

pašvaldības

(gunta.raibekaze@balvi.lv,

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

un

ilgtspējīgas

un

2021. – 2030.gadam un Balvu novada
gadam izstrādi, balstoties uz spēkā

attīstības

attīstības

Balvu

attīstības

novada

teritorijas

uzdevumus,

Par

Balvu

tiks

pašvaldības

mājas

līdzdalība.
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