APSTIPRINĀTS
ar Balvu novada Domes
2015.gada 17.decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr. 17, 55.§)

Izmantoto saīsinājumu skaidrojums:
KPFI- Klimata pārmaiņu finanšu instruments(valsts dotācija)
KF- Kohēzijas fonds
ESI fondi- Eiropas Strukturālie un investīciju fondi (arī ELFLA)
ERAF- Eiropas Reģionālās attīstības fonds
SF- Sociālais fonds
ELFLA- Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
EEZ FI, NFI- Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas finanšu instruments (NFI)
LVAF- Latvijas vides aizsardzības fonds
VKKF- Valsts kultūrkapitāla fonds
ES KP fondi - ES Kohēzijas politikas fondi (ERAF, ESF, KF)
Erasmus+ - Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, mācības, jaunatnes un sporta jomā
LAT-LIT-BY - Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta atbalstīta Latvijas- Lietuvas- Baltkrievijas programma

Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam
Rīcības plāns 2016.-2017.gadam
Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Aktualizēts 2015.gada 17.decembrī

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS

M.1. IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBAS, PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANA UN ATTĪSTĪBA
R.1 IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA
1 Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu, t.sk.
profesionālās ievirzes, ēku rekonstrukcija, renovācija
modernas un ergonomiskas mācību vides izveidei un vides
pieejamības nodrošināšanai

Novada izglītības iestādes
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2019

2 172 000
ESI fondi (ERAF)
Pašvaldības budžets

Renovētas izglītības iestāžu ēkas ( Balvu Valsts
ģimnāzija, Balvu pamatskola, Stacijas pamatskola,
Briežuciema pamatskola, Tilžas internātpamatskola,
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)

2 Rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novada pirmsskolas
izglītības iestādēs

Novada pirmsskolas izglītības iestādes
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2014-2017

70000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Vismaz divi rotaļu laukumi aprīkoti vai papildināti
ar mūsdienīgām fizisko aktivitāšu ierīcēm.

3 Moderno tehnoloģiju nodrošinājums novada izglītības
iestādēs

Novada izglītības iestādes
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2016-2019

220 000
ESI fondi (ERAF)
Pašvaldības budžets

Iegādāta datortehnika (planšetdatori, 3D
printeriinteraktīvās tāfeles) un nodrošināta moderno
tehnoloģiju izmantošana mācību procesā Balvu
Valsts ģimnāzijā, Balvu pamatskolā, Stacijas
pamatskolā, Briežuciema pamatskolā, Tilžas
internātpamatskolā, Balvu profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā

4 Dabaszinātņu programmu īstenošanai nepieciešamo mācību
līdzekļu iegāde un kabinetu aprīkošana vispārizglītojošās un

Novada izglītības iestādes
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2016-2019

208 000
ERAF

Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana Balvu Valsts
ģimnāzijā (4), Balvu pamatskolā (1), Tilžas

1

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Pr.1. VESELĪGI
DOMĀJOŠS
profesionālās
ievirzesNOVADS
izglītības iestādēs

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības budžets

internātpamatskolā (1)

5 Energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu
ēkās

Novada izglītības iestādes
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2020

1 700 740
KPFI
ERAF
Pašvaldības budžets

Nosiltinātas izglītības iestāžu ēkas
Palielināts nosiltināto iestāžu ēku īpatsvars pret
bāzes gadu 2014

6 Multifunkcionālas jauniešu centra ēkas energoefektivitātes
uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

Balvu Bērnu un jauniešu centrs
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa

2015-2017

108 000
Latvijas-Šveices
sadarbības
programma
Pašvaldības budžets

Rekonstruēts ēkas jumts un iekštelpas,
papildināta materiāli tehniskā bāze

7 Balvu Valsts ģimnāzijas ēkas telpu rekonstrukcija un
ergonomiskas mācību vides izveide

Balvu Valsts ģimnāzija
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2018

1 176 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Veikta ēkas ventilācijas sistēmas, elektroinstalācijas
sakārtošana, telpu renovācija, mācību klašu
aprīkojuma papildināšana

8 Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras modernizācija

Novada izglītības iestādes
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2019

650 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Balvu Valsts ģimnāzijā- skrejceliņu izbūve,
aprīkojuma iegāde
Balvu pamatskolā- sporta zāles ventilācijas
iekārtošana
Stacijas pamatskolā- stadiona modernizācija
Briežuciema pamatskolā- stadiona modernizācija
Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā- sporta zāles modernizācija

9 Sporta laukumu un infrastruktūras sakārtošana Balvu novada Novada izglītības iestādes
izglītības iestādēs
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2016-2018

300 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Atjaunoti un modernizēti stadioni un sporta laukumi
(Balvu pamatskolai, Balvu Valsts ģimnāzijai, Balvu
Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolai, Tilžas
vidusskolai)
Renovēto stadionu skaita pieaugums

10 Balvu novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcu sakārtošana Novada izglītības iestādes
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2018

80 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Aprīkojuma iegāde:
Balvu Valsts ģimnāzijai,
Tilžas internātpamatskolai,
Balvu profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai

11 Balvu Valsts ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra
funkciju attīstība

2016-2018

200 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Bibliotēkas fondu papildināšana, digitālo mācību
grāmatu bibliotēkas izveide, iekārtu un aprīkojuma
iegādes metodisko funkciju attīstībai

2016-2019

100 000
Latvijas-Šveices
sadarbības

Atjaunots autoparks izglītības pieejamībai un
sociālās atstumtības mazināšanai

Balvu Valsts ģimnāzija
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Pr.1.M.1. IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA
R.2. VISA VEIDA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
12 Skolnieku pārvadājumu sistēmas tālāka pilnveidošana
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu novada pašvaldība

2

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Izglītības iestādes

2016-2019

pilnveidošana

14 Pirmsskolas izglītības iestāžu kā metodisko centru attīstīšana PII ”Sienāzītis”, Tilžas PII, PII „Ieviņa”, 2014-2017
noteiktā pirmsskolas izglītības darbības virzienā

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

sadarbības
programma
Pašvaldības budžets

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS

13 Izglītības iestāžu darbinieku profesionālās kompetences

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

PII ”Pīlādzītis”
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

80 000
ES programma
ERASMUS+
Pašvaldības budžets
1 000
Pašvaldības budžets

2 iestādes ikgadu īsteno (piedalās) ES programmas
ERASMUS+ izglītības, mācību, jaunatnes un sporta
jomās
Aktivizēta pirmsskolas iestādes izvēlētās jomas
izpēte un darbība, katra novada pirmsskolas iestāde
ir metodiskās palīdzības sniedzējs un pieredzes bāze
izvēlētajā jomā:
PII ”Sienāzītis”- matemātika, mūzika, sports
pirmsskolas izglītībā;
Tilžas PII: lasīt mācīšana, svētku organizēšana
pirmsskolā;
PII „Ieviņa”: bērnu sagatavošana pamat-izglītības
uzsākšanai (5-6 gad.bērniem);
PII ”Pīlādzītis”: iepazīstināšana ar dabu, sports un
sadarbība ar bērnu vecākiem.

15 Atbalsts vasaras nometņu organizēšanā Balvu novada

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2014-2017

12 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Organizētas 4 vasaras nometnes skolniekiem
Pieaudzis iesaistīto audzēkņu skaits

2015-2016

20 000
ERAF
SF
Pašvaldības budžets

Nodrošināta ēkas pieejamība cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

pašvaldības skolēniem

16 Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas ēkas

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā
Brīvības ielā 47 pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vidusskola

Pr.1.M.2. SAKĀRTOTA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE RADOŠAS UN INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI
R.1. BIZNESA INKUBATORA DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA
2014-2017
17 Biznesa centra darbības kapacitātes paaugstināšana,
Balvu novada pašvaldības aģentūra „
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
pilnveidojot uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus
18 Biznesa centra infrastruktūras uzlabošana e-pakalpojumu
nodrošināšanai

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2017
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

19 Mazo grantu projektu uzņēmējdarbības atbalstam konkursa
nolikuma izstrāde

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2017
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

20 Biznesa plānu konkursa organizēšana jauno uzņēmēju
atbalstam

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2017
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

Pašvaldības budžets

Nodrošināta visu darbinieku ikgadēja kvalifikācijas
paaugstināšana semināros un kursos

10 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets

Informatīvo tehnoloģiju uzlabošana e-pakalpojumu
sniegšanai

3000
Pašvaldības budžets

Organizēts vismaz viens konkurss gadā

Izstrādāts nolikums

3

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Pr.1. VESELĪGI
DOMĀJOŠS
NOVADS
21 Iedzīvotāju
profesionālās
kompetences pilnveidošanas
darbnīcu izveide

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2017
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

ESI fondi
Pašvaldības budžets

Iedzīvotāju, kuri pilnveidojuši savas profesionālās
prasmes, skaita pieaugums

22 Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta pasākums, izvērtējot Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2017
saimnieciskā gada rezultātus
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

5000
Pašvaldības budžets

Viens uzņēmējus solidarizējošs pasākums gadā

23 Vietējo uzņēmēju kooperācijas un konkurētspējas veicināšana Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2018
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

ESI fondi
Pašvaldības budžets

Ziemeļlatgales mājražotāji, amatnieki izveidojuši
kooperatīvu
Vietējos ražojumus var iegādāties veikalu tīklos,
stendos

Pr.1.M.2.R.2. UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
24 Industriālo zonu pievadinfrastruktūras sakārtošana
Balvu novada pašvaldība
2015-2020
Finanšu un attīstības nodaļa
Balvu novada pašvaldības aģentūra „
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

1 000 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Ražošanas zonu, ar sakārtotu pievadinfrastruktūru,
skaits

25 Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas Balvu novada pašvaldība
2015-2020
uzlabošanai Balvu novadā
Finanšu un attīstības nodaļa
Balvu novada pašvaldības aģentūra „
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

847 848
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Radītas 14 darba vietas, piesaistītās investīcijas
Bērzkalnes, Krišjāņu un Tilžas pagastos

26 Virzīt un ieviest uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras
projektu ieviešanu (tehn. parks, eksp. ražotne, apmācību
centrs u.tml)

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2014-2017
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

300 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Izstrādāts modelis, iesniegti projekti, izstrādāta
finansējuma shēma, paredzēts līdzfinansējums.

27 Pašvaldības infrastruktūras attīstīšana un pielāgošana
uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2015-2018
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

100 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Pamatinfrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai, atbalsta aktivitāšu skaits- ne mazāk 3

7000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Amatnieku, radošo industriju attīstības veicināšana,
jaunu pakalpojumu izveide.
Sekmēta jaunu Tematisko ciematu iekļaušanu
tūrisma pakalpojumu apritē.

Pr.1.M.2.R.3. RADOŠAS UN INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA
28 Vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcijas un pakalpojumu Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2015-2016
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
attīstība uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma
bāzes
29 Nodrošināt novada izglītības iestāžu iesaistīšanos Junior
Achievment programmā

2014-2017
Balvu novada pašvaldības aģentūra „
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
Novada izglītības iestādes

2 000
Pašvaldības budžets

Programmā iesaistītīta Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola

30 Skolēnu mācibu uzņēmumu (SMU) gadatirgu organizēšana
novada skolās. Reklāma. Labāko apbalvošana.

2014-2017
Balvu novada pašvaldības aģentūra „
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
Novada izglītības iestādes

1 000
Pašvaldības budžets

SMU gadatirgu aktivitāšu skaits - organizēts vismaz
viens gadatirgus mācību gada laikā

31 Veicināt augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumu attīstību
Balvu novadā

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2015-2017
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

10 00

Organizēti ne mazāk kā 6 semināri par
uzņēmējdarbības , t.sk. tūrisma aktualitātēm

4

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Balvu DOMĀJOŠS
novadā
Pr.1. VESELĪGI
NOVADS

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
uzņēmējdarbības , t.sk. tūrisma aktualitātēm

Pašvaldības budžets
32 Vietējo amatnieku produkcijas un pakalpojumu attīstība uz
materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2017
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

33 Veicināt radošo industriju pārstāvju darbību, meklēt radošus
cilvēkus, atbalstīt netradicionālas idejas

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2017
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

34 Radošo darbnīcu organizēšana muzejā, bibliotēkā,
pasākumos

Balvu Novada muzejs
Balvu Centrālā bibliotēka

35 Vietējo produktu attīstība un konkurētspējas uzlabošana

Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2016-2018
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

2016-2017

Pr.1.M.2.R.4. PĀRROBEŽU SADARBĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI
36 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas pasākumi Finanšu un attīstības nodaļa
2016-2020
iesaistot pārrobežu partnerus
Balvu novada pašvaldības aģentūra „
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”
37 Pieredzes apmaiņa ar Krievijas un ES uzņēmējiem (pieredzes Balvu novada pašvaldības aģentūra „
2014-2020
apmaiņas braucieni, izstādes, "apaļie galdi")
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

Pr.1.M.3. NODROŠINĀTI KVALITATĪVI KULTŪRAS PAKALPOJUMI
R.1. NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN POPULARIZĒŠANA
38 Balvu novadam raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma Balvu Novada muzejs
apzināšanas turpināšana
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Piedāvāti 2 jauni pakalpojumi, arī tūrisma maršruti
ESI fondi
Pašvaldības budžets
Privātais finansējums
Radošo industriju pārstāvju datu bāze
ESI fondi
Pašvaldības budžets
Privātais finansējums
7000
Organizētas vismaz 3 radošas darbnīcas gadā
Pašvaldības budžets
VKKF
Privātais finansējums
10000
ESI fondi
Pašvaldības budžtes

Veikti pasākumi vietējo produktu konkurētspējas
uzlabošanai - sekmēta kooperatīva izveidošana.

70 000
Īstenots 1 pārrobežu projekts uzņēmējdarbības
Pārrobežu sadarbības attīstībai
programma
Pašvaldības budžets
Ikgadēja uzņēmēju tikšanās, 3 pieredzes apmaiņas
10 000
Pārrobežu sadarbības braucieni, izstādes, apaļie galdi.
programmas
Pašvaldības budžets

2014-2017

7000
KKF
Pašvaldības budžets

Papildināta un saglabāta informācija par Balvu
novada nemateriālo kultūras mantojumu

39 Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos vietēja,
reģionāla un valsts līmeņa skatēs, konkursos, Dziesmu un
Deju svētku procesā

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Pagastu pārvaldes
Finanšu un attīstības nodaļa

2015-2017
pastāvīgi

Pašvaldības budžets
Valsts finansējums
VKKF

Izveidotas jaunas ekspozīcijas, amatu darbnīcas.

40 Iesaistīt un atbalstīt amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos
vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga kultūras
norisēs

NVO sadarbībā ar
Finanšu un attīstības nodaļu

2015-2017
pastāvīgi

6000
VKKF
ESI fondi

Kolektīvs piedalījies vietēja, reģionāla, valsts un
starptautiska mēroga kultūras norisēs
Iegūta I-III pakāpe

5

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

norisēsDOMĀJOŠS NOVADS
Pr.1. VESELĪGI
41 Atbalstīt jaunu amatiermākslas kolektīvu veidošanos

42 Kultūras mantojuma iekļaušana UNESCO

Finanšu resursi
(EUR) un avoti
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Pagastu pārvaldes
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Balvu Novada muzejs

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Iegūta I-III pakāpe

Kad rodas iniciatīva Pašvaldības budžets

Jaunizveidotu kolektīvu pieaugums- 1 jauns
kolektīvs līdz 2017.g.

2016-2017
pastāvīgi

Veikta kultūras mantojuma izpēte par atbilstību
iekļaušanai UNESCO

KKF
Pašvaldības budžets

43 Ziemeļlatgales nemateriālo audio un video ierakstu nodošana Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu muzejam

2015-2017
pastāvīgi

Iegūto audio un video materiālu skaits- 1 vienība no
kultūras iestādes gadā

44 Ziemeļlatgales nemateriālo audio un video ierakstu
saglabāšana un sistematizēšana

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu Novada muzejs

2015-2017
pastāvīgi

Izveidota vienota datu bāze audio un video
materiāliem

45 Datorprogrammas izveidošana digitālo datu glabāšanai un
sistematizēšanai

Balvu Novada muzejs

2015-2017
pastāvīgi

46 Uz nemateriālā kultūras mantojuma bāzes balstītu
muzejpedagoģisko programmu papildināšana

Balvu Novada muzejs

2015-2017
pastāvīgi

47 Atbalstīt kultūras darbinieku, amatiermākslas kolektīvu
vadītāju un speciālistu profesionālo tālākizglītību un radošo
izaugsmi.

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Pagastu pārvaldes
Balvu Kultūras un atpūtas centrs

2016-2017
pastāvīgi

300 EUR gadā
Pašvaldības budžets

Nodrošināti 2 tālākizglītības pasākumi

48 Organizēt kultūras nozares speciālistiem tālākizglītības
pasākumus (seminārus, kursus, profesionālās pieredzes
apmaiņas pasākumus).

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Pagastu pārvaldes
Balvu Kultūras un atpūtas centrs

2016-2017
pastāvīgi

500 EUR gadā
Pašvaldības budžets

Noorganizāti 2 pieredzes braucieni un 2
semināri/konferences

49 Sadarboties ar vietējiem, reģionāliem un valsts plašsaziņas
līdzekļiem,
sagatavot prezentācijas materiālus par kultūras iestādēm un
amatiermākslas kolektīviem.

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Kultūras iestādes

2016-2017

3000 EUR gadā
Pašvaldības budžets

Sadarbība ar vismaz 3 plašsaziņas līdzekļiem .
Prezentācijas buklets par Balvu novada
amatiermākslas kolektīviem

50 Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko
noformējumu

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Pagastu pārvaldes
Balvu Kultūras un atpūtas centrs

2016-2017
pastāvīgi

40 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Tērpi amatiermākslas kolektīviem,
vismaz 2 kolektīviem ik gadu atjaunots vizuālais
ietērps

2000
KKF
Pašvaldības budžets

Izstrādāta 1 programma gadā

Viena jaunas muzejpedagoģiskās programma gadā
KKF
Pašvaldības budžets

6

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
51 Projekts "Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietas
labiekārtošana ", II kārta

Finanšu un attīstības nodaļa
Kubulu pagastu pārvalde

2016-2017

30 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Piemiņas vietā uzstādīts informatīvais stends,
ierīkota elektroinstalācija

52 Projekts „Ziemeļlatgales Nemateriālā kultūrvēstures
mantojuma saglabāšana ”

Balvu Novada muzejs

2016-2020
pastāvīgi

10000
VKKF
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Nemateriālā kultūrvēstures mantojuma pastāvīgās
ekspozīcijas papildināšana veicot jaunu materiālu
apstrādi, ievadi (arī digitalizēti)
Apzināts kultūras tradīciju nesēju skaits.

2014-2017

20 000
KKF
Pārrobežu sadarbības
programma
Pašvaldības budžets
5000
Pašvaldības budžets
ESI fondi
Sponsori

Nodrošināti ne mazāk kā 4 mākslinieciski
augstvērtīgi festivāli un šo festivālu tradīciju
turpināšana

Pr.1.M.3.R3 KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA UN MĀRKETINGS
53 Festivālu tradīciju turpināšana (Amatierteātru festivāls „Ķiršu Balvu Kultūras un atpūtas centrs
dārzs”, Kamermūzikas festivāls, Starptautiskais deju festivāls Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
„Eima, eima” u.c.)

54 Organizēt un atbalstīt valsts, un tradīciju svētku norises

IKS pārvalde
Pagastu pārvaldes
KAC

2015-2017
pastāvīgi

Organizēto tradicionālo pasākumu, izstāžu,
konkursu skaits gadā: 4 gadskārtu pasākumi, 2 valsts
svētki, 6 tradicionālie pasākumi

55 Organizēt un atbalstīt informatīvi izglītojošu norišu veidošanu Balvu Kultūras un atpūtas centrs

2016-2017
pastāvīgi

3500
Pašvaldības budžets
VKKF

Izveidotas 2 jaunas interešu grupas

56 Esošu tradicionālo pasākumu norises un jaunu iedzīvotājiem
tīkamu pasākumu organizēšana

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

2015-2017

10 000
Pašvaldība budžets
VKKF
ESI fondi

Organizēti vismaz 10 tradicionāli kultūras pasākumi
un izveidots 1 jauns pasākums

57 Organizēt ne mazāk kā vienu starptautisku kultūras projektu
gadā

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

2015-2017

10 000
Pašvaldības budžets
ESI fondi

Starptautisks pasākums gadā

58 Atbalstīt un veidot kultūras pasākumus ar dažādu institūciju
un organizāciju līdzdalību

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

2015-2017

5 000
Pašvaldības budžets
ESI fondi

Sadarbībā ar NVO organizēts vismaz 1 pasākums

59 Jaunu kultūras produktu veidu apzināšana un ieviešana

Balvu Novada muzejs
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2014-2017

5000
KKF
Pašvaldības budžets

Izveidoti inovatīvi un tikai Balvu novadam raksturīgi
kultūras produkti- aktualizēta Tematisko ciemu
darbība novadā

7

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Pr.1.
VESELĪGI
DOMĀJOŠS
NOVADS
Pr.1.M.3.R.4.
KULTŪRAS
INFRASTRUKTŪRAS
SAKARTOŠANA UN ATTĪSTĪBA
60 Balvu muižas kompleksa apbūves atjaunošana
Finanšu un attīstības nodaļa
Balvu Novada muzejs

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

2016-2020

600 000
Veikta kompleksa izpēte, izstrādāts tehniskais
ERAF (Eiropas
projekts, veikta ekspertīze
Kaimiņattiecību
Uzsākta projekta īstenošana
instrumenta ietvaros)
Pašvaldības budžets

61 Kultūrvēsturisko, t.sk. sakrālo objektu atjaunošana
piemēram, Bēržu kapu kapliča

Balvu novada pašvaldība
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2017

85839
EEZ
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Kultūras pieminekļu skaits (vismaz viens
kultūrvēsturiskais piemineklis), kuros veikti
ieguldījumi izpētei vai saglabāšanai

62 Atbalsts valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu
izpētei un renovācijai

Balvu novada pašvaldība
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2017

30 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Atjaunots piemineklis, t.sk. Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem

Novada
muzejsnodaļa
63 Nozīmīgu sakrālo celtņu, valsts nozīmes arhitektūras kultūras Balvu
Finanšu
un attīstības
pieminekļu, saglabāšana, aizsardzība un attīstība
Balvu Novada muzejs
Pagastu pārvaldes

2016-2018

200 000
ESI fondi
ERAF
Pašvaldības budžets

Restaurētas un saglabātas sakrālās celtnes-valsts
nozīmes kultūras pieminekļi: Balvu katoļu baznīca,
Balvu luterāņu baznīca, Bērzpils jeb Bēržu katoļu
baznīca , Tilžas katoļu baznīca

64 Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas rekonstrukcija

Finanšu un attīstības nodaļa
Balvu Kultūras un atpūtas centrs

2016-2017

700 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Tehniskais projekts, ekspertīze
Atjaunota moderna kultūrvēsturiskā ēka

65 Balvu Centrālās bibliotēkas rekonstrukcija

Balvu Centrālā bibliotēka
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2018

400 000
KPFI
ERAF
Pašvaldības budžets

Piebūve, plauktu nomaiņa, kāpņu pielāgošana
publiskās lietošanas institūcijas vajadzībām,
ventilācija lasītavās, ēkas pamatu izolācija

66 Balvu parka estrādes renovācija

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu novada pašvaldība

2016-2017

100 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Rekonstruēta brīvdabas estrāde Bavu pilsētas parkā

67 Atpūtas vietu labiekārtošana Balvu novadā

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Pagastu pārvaldes

2015-2017

30 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Labiekārtotu atpūtas vietu skaita pieaugums

68 Kultūras centru un tautas namu gaismu un skaņu aparatūras
modernizācija

Finanšu un attīstības nodaļa
Kultūras iestādes

2016-2017

70 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Kultūras iestādes ar modernizētu gaismas un skaņu
tehniku (vismaz vienā iestādē ikgadu budžeta
līdzekļu ietvaros)

69 Kultūras iestāžu ēku un telpu remonts

Finanšu un attīstības nodaļa
Kultūras iestādes

2016-2017

Renovēto kultūras iestāžu skaits (vismaz viena
renovēta iestāde)

70 Nepieciešamās biroja, foto, video tehnikas un
Finanšu un attīstības nodaļa
programmatūras uzstādīšana vai atjaunošana kultūras iestādēs Kultūras iestādes

2016-2017

70 000
ELFLA
Pašvaldības budžets
20 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

71 Bibliotēku telpu un iekārtu renovācija Balvu novadā

2014-2017

Balvu Centrālā bibliotēka
Pagastu pārvaldes

25 000
ESI fondi

Iepirkta moderna biroja, foto, video tehnika un
programmatūra 2 kultūras iestādēs
Bibliotēku skaits, kurās veikti telpu un iekārtu
renovācija (renovācijas darbi vismaz vienā
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Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
72 Projekts " Museum Gateway"

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Pagastu pārvaldes
Balvu Novada muzejs
Balvu novada pašvaldība

2013-2016

Pr.1.M.3.R.5. PĀRROBEŽU SADARBĪBAS VEICINĀŠANA KULTŪRAS JOMĀ
73 Starptautisku kultūras pasākumu organizēšana un novada
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
amatiermākslas kolektīvu dalība pasākumos
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
2014-2017
74 Vadošo kultūras nozares darbinieku pieredzes apmaiņa
sadarbībā ar citu valstu kultūras iestādēm

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

75 Pārrobežu sadarbības veicināšana kultūras jomā

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu Novada muzejs
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Balvu Centrālā bibliotēka

2014-2017

Pr.1.M.4. ADMINISTRATĪVO FUNKCIJU EFEKTIVITĀTES NODROŠINĀŠANA
R.1. PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA
76 Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana un Balvu novada pašvaldības izpilddirektors 2014-2017
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana apgūstot citu
pašvaldību pieredzi.

77 Pasākumu īstenošana sabiedrības drošības paaugstināšanai

Balvu novada pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2016-2017

Pr.1.M.4.R.2. KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS, LABAS PĀRVALDĪBAS PRINCIPU IEVIEŠANA PAŠVALDĪBĀ
78 E-paraksta ieviešana
Balvu novada pašvaldības administrācija 2015-2018
Vispārējā un juridiskā nodaļa

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

ESI fondi
Pašvaldības budžets

renovācija (renovācijas darbi vismaz vienā
bibliotēkā)

47362
LAT-LIT-BY
Pašvaldības budžets

Gleznu krātuves un izstāžu zāles aprīkojuma,
datortertehnikas, fototehnikas iegāde, muižas laika
tērpu izgatavošana novada muzejā

10000
Organizēts vismaz viens starptautisks kultūras
Pārrobežu sadarbības pasākums gadā
programma
Pašvaldības budžets
5 000
Pārrobežu sadarbības
programma
Pašvaldības budžets
10 000
2016 Pārrobežu sadarbības
programma,
Pašvaldības budžets

Vismaz viens pārrobežu pieredzes apmaiņas
pasākums kultūras nozarē ikgadu

Kultūras darbinieku ārvalstīs gūtās pieredzes
nodošana novadā
Sagatavoti un iesniegti pārrobežu sadarbības projekti
kultūras jomā (1 gadā)

30 000
Eiropa pilsoņiem;
Ziemeļv. mobilitātes
programma
Pašvaldības budžets

Regulāra pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas un
ārzemju pašvaldībām (vismaz 2 pasākumi ikgadu);
darbinieku skaits, kas piedalījušies pieredzes
apmaiņas pasākumos

10 000
Pašvaldības budžets

Ieviesti pasākumi, kas uzlabo sabiedrības drošību uzstādītas videonovērošanas kameras Balvu pilsētas
izglītības iestādēs (3)

10000
ESF
Pašvaldības budžets

Pašvaldības iestādes var saņemt un nosūtīt
elektroniski parakstītus dokumentus.

79 Elektroniskās dokumentu vadības sistēmas izveide visās
novada pašvaldības iestādēs.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektors 2015-2017
Vispārējā un juridiskā nodaļa
Novada iestāžu vadītāji

50 000
ESF
Pašvaldības budžets

Visās iestādēs ir izveidota dokumentu elektroniskā
vadības sistēma

80 Elektroniski sniegto pakalpojumu izstrāde un sniegšana
sabiedrībai

Balvu novada pašvaldības izpilddirektors 2015-2017
Vispārējā un juridiskā nodaļa
Novada iestāžu vadītāji

20000
ESF
Pašvaldības budžets

Balvu novada pašvaldība un tās iestādes izstrādā
vismaz vienu pakalpojumu, kas ir pieejams
elektroniski.
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Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
81 Nevalstisko organizāciju mājas(saieta telpu) iekārtošana
Balvu novadā

Atbildīgie izpildītāji
ā

Izpildes termiņš vai
periods

īā

Finanšu resursi
(EUR) un avoti
ī

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Balvu novada pašvaldība

2016-2017

30000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Iekārtotas telpas NVO darbības atbalstam

Pr.1.M.4.R.3. VIENAS PIETURAS AĢENTŪRAS IZVEIDE PAŠVALDĪBĀ
Balvu novada pašvaldība
82 Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana klientu
apkalpošanā

2015-2016

170 000
Valsts budžeta
dotācija
Pašvaldības budžets

Balvos ir izveidots vienotais klientu apkalpošanas
centrs valsts un Balvu novada pašvaldības piedāvāto
pakalpojumu saņemšanai

50000
ESF

Radīta iespēja Sociālā dienesta Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļas speciālistiem veikt
profesionālu sociālo darbu ar minētu mērķa grupu un
sagatavot tos patstāvīgai dzīvei ārpus rehabilitācijas
centra

Pr. 2. VESELĪGS NOVADS
M.1. SOCIĀLO UN VESELĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA
R.1. SOCIĀLĀS APRŪPES, REHABILITĀCIJAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA
Sociālais dienests
83 Izveidot rehabilitācijas centru vientuļām mātēm ar
2016-2017
nepilngadīgiem bērniem, kurām ir zemas sociālās prasmes un Balvu novada pašvaldība
pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc atgriešanās no bērnu
namiem
84 Nodrošināt profesionāla sociāla darba attīstību Balvu novadā Sociālais dienests
Balvu novada pašvaldība

2016-2017

10 000
ESF
Pašvaldības budžets

Pieaudzis apmācībās iesaistīto darbinieku skaits un
profesionālās pilnveides aktivitāšu skaits

85 Sociālā dienesta ēku pielāgošana cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

Sociālais dienests

2016-2017

130 000
ERAF
ESF
Pašvaldības budžets

86 Balvu novada pašvaldības „Pansionāta „Balvi”” darbības
pilnveidošana

"Pansionāts "Balvi""
Sociālais dienests

2016-2017

50 000
ESF
Pašvaldības budžets

Pielāgošanas rezultātā pārbūvēta ieeja, ārdurvis un
sanitārie mezgli, kāpnu telpu pielāgošana cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām atbilstoši normatīvajām
prasībām, lifta ierīkošana nokļūšanai ēkas 2. un
3.stāvā
Ierīkotas drošības pogas guļošiem pacientiem.

87 Samariešu atbalsts mājās

Sociālais dienests
Balvu novada pašvaldība

2014-2020

48 000 ik gadu
ESF
Pašvaldības budžets

Nodrošināti dažādoti sociālie pakalpojumi
ilgtermiņā

88 Detoksikācijas pakalpojumu nodrošināšana

Balvu novada pašvaldība

2015-2018

35 000 ik gadu
Pašvaldibas budžets

Nodrošināts pakalpojums (vēlamā tendence sniegto
detoksikācijas pakalpojumu skaita samazinājums)

89 Sociālo dzīvojamo māju infrastruktūras sakārtošana

Sociālais dienests
Balvu novada pašvaldība

2016-2020

500 000
ESI fondi
Pašvaldība

Renovēto māju īpatsvara pieaugums

2014-2015

20 000
ESF
Pašvaldības budžets

Izstrādāts veselības veicināšanas pasākumu plāns;
uzsākta plāna ieviešana

90 Veselības veicināšanas aktivitāšu plāna izstrāde un ieviešana Sociālais dienests
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Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības budžets

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
91 Paaugstinātas bezdarbnieku prasmes un kvalifikācijas aktīvās Finanšu un attīstības nodaļa
nodarbinātības pasākumā

2016-2018

200 000
ESF

Paaugstinātas darba prasmes 110 bezdarbniekiem ,
ik gadu

92 NVA nereģistrētu jauniešu prasmju attīstība un iesaiste
izglītībā, jauniešu centru darbībā

2016-2018

84500
ESF

Iesaistīto jauniešu skaits 2016.g.- 16, 2017.g.-18,
2018.g.- 18

2016-2020

750 000
ERAF
ESF

Nodrošināts sociālās mājas ģimenēm ar bērniem
pakalpojums 2 novada teritoriālajās vienībās

Sociālais dienests
94 Pārrobežu sadarbības projekts par sadarbības tīkla izveidi
sociālo pakalpojumu pilnveidošanai bērniem un jauniešiem ar Balvu novada pašvaldība
invaliditāti Balvu novadā.
Sociālais dienests
95 Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana Balvu pilsētā
Balvu novada pašvaldība

2017-2018

100 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets
7 500
Privātie fondi
Pašvaldības budžets

Īstenots sociāls pakalpojums bērniem un jauniešiem
ar invaliditāti pārrobežu projekta ietvaros

96 Rehabilitācijas centra bērniem un jauniešiem ar nopietnām
psiholoģiskām un uzvedības problēmām izveide

Sociālais dienests
Balvu novada pašvaldība

2016-2020

400 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Rehabilitācijas centra izveide

97 Alternatīvo pakalpojumu nodrošināšana Multifunkcionālā
centrā Balvu novadā

Sociālais dienests

2016-2018

800 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Izveidots multifunkcionāls centrs.
Piedāvāti daudzveidīgi pakalpojumi un aktivites
pensionāriem, invalīdiem, jaunajām māmiņām,
bērniem ar īpašām vajadzībām, trūcīgām un
maznodrošinātām personām

98 Atpūtas vietu izveidošana bērniem invalīdiem, jauniešiem ar
uzvedības problēmām, radošām aktivitātēm brīvā dabā

Sociālais dienests

2016-2017

8 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Izveidota atpūtas vieta bērniem ar īpašām
vajadzībām Sociālajam dienestam pieguļošajā
teritorijā

99 Divu sociālo dzīvokļu izveide un remonts Balvu novada
Briežuciema pagastā

Sociālais dienests
Briežuciema pagasta pārvalde
Balvu novada pašvaldība

2016-2017

7 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Izveidoti 2 sociālie dzīvokļi

100 Specializēto darbnīcu izveide pansionātā "Balvi"

"Pansionāts "Balvi""
Sociālais dienests

2015-2017

Organizēta viena specializētā darbnīca sociālās
rehabilitācijas atbalstam

101 Ilglaicīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

Sociālais dienests
"Pansionāts "Balvi" "
Balvu novada pašvaldība

2016-2018

30 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets
100 000
ERAF
ESF

Balvu Bērnu un jauniešu centrs
Finanšu un attīstības nodaļa

Pr. 2.M.1.R.2. SOCIĀLO ATBALSTA PASĀKUMU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTIBA
Sociālais dienests
93 Izveidot novadā sociālās mājas ģimenēm ar bērniem
Balvu novada pašvaldība

2014-2017

Nodrošināta atbalsta nepārtrauktība vistrūcīgākajiem
Balvu pilsētas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar
bērniem

Sakārtota infrastruktūra un apmācīti darbinieki
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu sniegšanai dzīvesvietā un ģimeniskai
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām
ar invaliditāti un bērniem, nodrošināts jauns
pakalpojums

11

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Pr.1. VESELĪGI
DOMĀJOŠS
NOVADS
102 Reitterapijas
centra un
pakalpojumu attīstība Tilžā

Atbildīgie izpildītāji
NVO sadarbībā ar
Finanšu un attīstības nodaļu

Pr.2.M.2. SPORTA UN VESELĪGAS ATPŪTAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA
R.1. SPORTA INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA
103 Sporta inventāra iegāde un papildināšana Balvu novada
Iestāžu vadītāji
pašvaldības iestādēs sporta aktivitāšu nodrošināšanai

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

2016-2017

35 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Renovēta ēka, iegādāts speciālais inventārs,
nodrošināts pakalpojums

2016-2017

10 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Izveidota svarcelšanas sacensību grīda
Papildināts vieglatlētikas inventārs Tilžas stadionā

Izgaismots futbola laukums

104 Apgaismojuma nodrošināšana futbola laukumā pie Balvu
Valsts ģimnāzijas

Balvu Sporta centrs

2016-2017

10 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

105 Veloceliņa - slēpošanas trases Balvi-Kubuli izbūve

Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2019

Tehniskās dokumentācijas izstrāde
200 000
Trases izbūve
ERAF
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programma
Pašvaldības budžets

106 Balvu pilsētas stadiona renovācija Balvos

Balvu novada pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu sporta centrs

2016-2017

100 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Sakārtota un renovēta vieta novada iedzīvotāju
sporta un fiziskajām aktivitātēm, tsk.atjaunots
skrejceļu segums

107 Balvu stadiona rekonstrukcija

Balvu novada pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu sporta centrs

2016-2020

1 500 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Sakārtota sacensību noteikumiem atbilstoša
vieglatlētikas bāze, kuru izmantos valsts, novada un
starptautisko sacensību un mācību treniņu nometņu
organizēšanai, novada iedzīvotāju un izglītojamo
vajadzībām

2014-2017

5000
Pašvaldības budžets

Kvalitatīvi sporta pasākumi dažādos sporta veidos
novada 11 teritoriālās vienībās

PR.2.M.2.R2. SPORTA PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA UN POPULARIZĒŠANA
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
108 Novada sporta pasākumu organizēšana visos novada
populārākos sporta veidos
Balvu sporta centrs
Pagastu pārvaldes
109 Draudzības sacensību organizēšana pierobežu sadarbības
ietvaros vairākos sporta veidos

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu sporta centrs

2014-2016

10000
Komplekso sacensību organizēšana, pārrobežu
Pārrobežu sadarbības valsts pieredzes apmaiņa ik gadu
programma

110 Ģimeņu svētku organizēšana

Balvu sporta centrs
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2014-2017

6000
Pašvaldības budžets

Organizēti ikgadēji ģimeņu sporta svētki

111 Tiesnešu apmācības semināru organizēšana dažādos sporta
veidos

Balvu sporta centrs
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2017-2018

1500
Pašvaldības budžets

Kvalitatīvie sporta tiesneši dažādos sporta veidos

12

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Pr.1. VESELĪGI
DOMĀJOŠS
NOVADSorganizēšana
112 Latvijas
Jaunatnes Olimpiādes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu novada pašvaldība

2017-2018

113 Attīstīt Balvu sporta skolas programmas, par prioritāriem
izvirzot sporta veidus, kam ir modernas un mūsdienu
prasībām atbilstošas sporta bāzes un piedāvāt jaunas
programmas

Balvu Sporta skola
Balvu sporta centrs

pastāvīgi

114 Organizēt mācību - treniņu nometnes sporta skolas
audzēkņiem

Balvu Sporta skola
Balvu sporta centrs

Ik gadu

115 Atbalstīt novada talantīgo sportistu un valsts izlašu (t.sk.
komandu sporta spēlēs) sagatavošanās procesu un dalību
dažāda ranga sacensībās

Balvu Sporta skola
Balvu sporta centrs

2016-2017

116 Piesaistīt volejbolā, grieķu- romiešu cīņā un svarcelšanā
Balvu Sporta skola
talantīgus audzēkņus, jo Balvu Sporta skolā ir atbilstoša bāze

2016-2017

117 Piesaistīt augstu sasniegumu sportam atbilstošus trenerus sporta personības

Balvu Sporta skola
Balvu sporta centrs

2016-2017

118 Organizēt kvalitatīvus sporta pasākumus

Balvu sporta centrs

2016-2017

Finanšu resursi
(EUR) un avoti
15000
Pašvaldības budžets

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Komplekso valsts mēroga sacensību organizēšana

Vienas jaunas sporta programmas piedāvājums
Pašvaldības budžets
Valsts budžeta
mērķdotācijas
Organizētās 4 mācību treniņu nometnes
Pašvaldības budžets
Audzēkņu vecāku
līdzfinansējums
(dalības maksa)
ERAF
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programma
Audzēkņu vecāku
līdzfinansējums
Pašvaldība(apstiprināt
1. Balvu novada sporta veidu izlašu komandu
ā budžeta ietvaros), sagatavošana pieaugušo vasaras Olimpiādei
Latvijas sporta
2016.gadā.
izglītības iestāžu
2. Mācību treniņu nometņu organizēšana jaunatnes
direktoru padomes
valsts izlases kandidātiem un dalībniekiem.
Jaunatnes sporta
3. Talantīgo jauno sportistu piesaistīšana valsts
fonds
izlašu komandām.
4.Balvu Sporta centra jauno futbolistu izlašu
sagatavošanas nometnes.
5. Latvijas jaunatnes futbola čempionāts U-12, U-14
U-16, U-17

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets
Dalībnieku
līdzfinansējums

Pašvaldības budžets

Palielināts piesaistīto audzēkņu skaits
Godalgoto vietu skaits

1. Piesaistīti treneri peldēšanā, volejbolā,
svarcelšanā.
2.Jauno futbola tiesnešu apmācība divas reizes gadā.
3.Balvu reģiona tiesnešu kvalifikācijas celšanas
apmācības kursi.
Balvu novada organizētie sporta pasākumi:
1.Telpu futbola čempionāts.

13

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS

Finanšu resursi
(EUR) un avoti
Dalības maksa

119 Organizēt Starptautiskā un Latvijas mēroga sporta pasākumus Balvu Sporta skola
Balvu sporta centrs
Balvos
NVO

2016-2017

120 Organizēt Draudzības sacensības pierobežas sadarbības
ietvaros

Reizi 2 gados

Balvu Sporta skola
Balvu sporta centrs

PR.2.M.2.R.3. VESELĪGAS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA
121 Aktīvās atpūtas vietu izveidošana radošām aktivitātēm dabā Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa
Sporta iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets
Sporta federāciju
līdzfinansējums
Dalības maksa

Pašvaldības budžets
Dalības maksa
ESI fondi

2016-2017

10000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
2.Basketbola čempionāts.
3. Volejbols sievietēm un vīriešiem
4. Galda spēles novusā un galda tenisā.
5.Orientēšanās .
6.Skrējiens „Apkārt Balvu ezeram”.
7. Mini futbols 7x7.
8.Pludmalmales volejbols.
9. Aigara Kairiša piemiņas turnīrs pludmales
volejbolā.
10. Strītbols un ielas futbols.
11. Spiningošanas un velcēšanas sacensības.
12. Zemledus makšķerēšanas sacensības.
13. Hokeja turnīrs
1. Starptautiskais G. Abdušelešvili piemiņas turnīrs
grieķu-romiešu cīņā.
2. Starptautiskais turnīrs Vj.Kirjanova piemiņas
kauss svarcelšanā.
3.Latvijas Jaunatnes un pieaugušo volejbola,
svarcelšanas un grieķu-romiešu cīņas čempionātu
organizēšana.
4. LJBL Basketbola jaunatnes čempionātu spēļu
sarīkošana.
5. Baltijas un Latvijas čempionāts ūdens
motocikliem reizi gadā.
6. Latvijas čempionāts zemledus makšķerēšanā.
7. Latvijas čempionāta posms orientēšanās.
8. Latvijas čempionāts zirgu pajūgu braukšanā reizi
gadā.
9. Latvijas olimpiāde cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
1.Starptautiskais ziemassvētku turnīrs basketbolā
jauniešiem.
2.Pārrobežu basketbola turnīrs Border cup.
3.Pārrobežu futbola turnīrs.
4. Pārrobežu volejbola turnīrs Lietuvā un Krievijā
Izveidotas jaunas aktīvās atpūtas vietas (t.sk. ūdens
pontonu, laivu piestātne, ģērbtuves un skatu tornis
Dzirnavu ielā 1, atjaunoti Balvu parka, skvēra celiņi,
pielāgoti sportam un ikdienai, slidotavas
pilnveidošana)

14

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Pr.1. VESELĪGI
DOMĀJOŠS
NOVADS
122 Peldvietu
labiekārtošana
ciematos

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Pagastu pārvaldes

2016-2017

Apstiprinātā budžeta Labiekārtotas vismaz 2 peldvietas
ietvaros

123 Slēpošanas aktivitāšu nodrošināšana Balvu pilsētas
iedzīvotājiem

Balvu Sporta centrs

2016-2017

Apstiprinātā budžeta Pielāgotas slēpošanas trases Balvu Valsts ģimnāzijas
ietvaros
stadionā, Lāču dārzā, Balvu pilsētas stadionā

124 Bērnu rotaļu laukumu izveide Balvu novadā

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Pagastu pārvaldes
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2018

60 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Renovēts bērnu rotaļu laukums Balvu pilsētā
Pagastos izveidoti 4 tematiskie rotaļu laukumi

125 Aktīvās atpūtas laukuma jauniešiem izbūve un
labiekārtošana, I-II kārta

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Balvu sporta centrs
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2019

155 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Tehniskās dokumentācijas izstrāde
Elektroinstalācijas ierīkošana
Laukuma seguma izbūve
Iekārtu uzstādīšana

126 Sporta bāžu kārtējie kosmētiskie remonti

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu novada pašvaldības izglītības un
sporta iestādes

2014-2017

30 000
Pašvaldības budžets

Regulāri remontētas un uzturētas novada sporta
bāzes piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

127 Sporta bāžu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ar
funkcionālām traucējumiem

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu novada pašvaldības izglītības un
sporta iestādes

2016-2017

50 000
ERAF

Nodrošināta Balvu pilsētas sporta zāļu pieejamība
iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām

128 Netradicionālo sporta veidu infrastruktūras izveidošana (bmx, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
skeitpark, rampas)
Balvu sporta centrs

2015-2019

Izveidota sporta infrastruktūra netradicionāliem
150 000
Pārrobežu sadarbības sporta veidiem
programma
Pašvaldības budžets

129 Brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas iespēju
pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem

2016-2017

20 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Āra trenažieru un skeitrampu papildināšana Balvu
novadā

2014-2017

10 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām,
veselīga dzīves veida veicināšanai organizēts 1
pasākums gadā

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu sporta centrs
Pagastu pārvaldes

PR.2.M.2.R4. VESELĪGAS ATPŪTAS PASĀKUMU POPULARIZĒŠANA
130 Netradicionālo sporta veidu un tautas sporta veidu sacensību Balvu sporta centrs
organizēšana
Pagastu pārvaldes
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

131 Sacensību organizēšana iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām

Balvu sporta centrs
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

2014-2017

2000
Pašvaldības budžets

1 pasākums sadarbībā ar NVO

132 Orientēšanas sacensības tautas klasē

Balvu sporta centrs sadarbībā ar NVO

2014-2017

1000

Organizētas vienas sacensības ik gadu
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Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

ELFLA
Pašvaldības budžets

133 Nodrošināt iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm
pašvaldības teritorijā

Balvu Sporta skola
Balvu sporta centrs
Pagastu sporta metodiķi

pastāvīgi

134 Piedāvāt koriģējošas vingrošanas nodarbības skolēniem un
pieaugušajiem (ūdens aerobika, step aerobika, dance
aerobika, ), trenažieru un svaru zāles izmantošanas iespējas

Balvu novada vispārizglītojošās skolas
Balvu sporta centrs

pastāvīgi

135 Organizēt pasākumus un sacensības ģimenēm

Balvu sporta centrs
Balvu sporta centrs
Pagastu sporta pasākumu organizatori

ik gadu

7000
Pašvaldības budžets
Latvijas futbola
federācijas
finansējums

Balvu novada pašvaldība
Novada pašvaldības iestādes

2014-2018

137 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā II kārta

Finanšu un attīstības nodaļa
Balvu Valsts ģimnāzija

2016-2018

700 000
KPFI
ES KP fondi
Pašvaldības budžets
Pašvaldības
budžets
100 000

138 Balvu novada pirmsskolas iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

Finanšu un attīstības nodaļa
Novada pirmsskolas iestādes

2014-2019

600 000
Veikti energoefektivitātes pasākumi pirmsskolas
KPFI
izglītības iestāžu ēkās Tilžas, Bērzkalnes, Kubulu
ERAF
pagastos
Pašvaldībasa budžets

139 Pašvaldības daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

Balvu novada pašvaldība
Pagastu pārvaldes

2014-2017

KPFI

Daudzdzīvokļu ēku energoefektīvitātes
nodrošināšanas pasākums (1) ikgadu

140 Veicināt dzīvokļu īpašnieku līdzekļu ieguldīšanu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
paaugstināšanā

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Pašvaldības aģentūra "SAN-TEX"
Pagastu pārvaldes

2014-2017

16 000
Pašvaldības budžets

Organizēts vismaz viens organizatoriskais pasākums
par energoefektīvu pasākumu nepieciešamību
Atbalstīto iedzīvotāju aktivitāšu skaits

141 Balvu Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes
uzlabošana

Balvu Bērnu un jauniešu centrs

2015-2016

108 000
Latvijas -Šveices
sadarbības

Siltumenerģijas ekonomijas pasākumi: ēkas jumta
rekonstrukcija, fasādes siltināšana, logu nomaiņa

Pr. 3 VESELĪGA VIDE
M.1. VIDEI DRAUDZĪGA SAIMNIECISKA DARBĪBA
R.1. ENERGOEFEKTIVITĀTE
136 Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Pašvaldības budžets
Biedrību
līdzfinansējums
Sponsoru ziedojumi
Pašvaldības budžets
Valsts mērķdotācija

Nodrošināts fizisko aktivitāšu pieejamību vismaz 3
reizes nedēļā sporta laukumos un sporta zālēs Balvu
pilsētā un pagastos
Nodrošināta 1 koriģējošās vingrošanas grupa katrā
izglītības iestādē
Katrā novada teritoriālajā vienība iekārtota
trenažieru un svaru zāle
1.Futbola ģimeņu diena Balvos, Latvijas futbola
dienas ietvaros.
2. Pagastu sporta svētki.

Energoefektīvo ēku īpatsvara pieaugums ( pret bāzes
vērtību 60%), t.sk. paaugstināta Balvu Kultūras un
atpūtas centra ēkas un pašvaldības administratīvās
ēkas energoefektivitāte
Sakārtota ēkas ventilācijas sistēma, elektrosistēma

ESI fondi
Pašvaldības budžets

16

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

sadarbības
programma
Pašvaldības budžets

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS

142 Modernas elektroenerģijas attālās vadības uzskaites sistēmas Balvu novada pašvaldība
ieviešana pašvaldības sektorā

2016-2020

20 000
ESI fondi
KPFI
Pašvaldības budžets

Pilotprojekts, kas rastu iespēju konstatēt neracionālu
elektroenerģijas patēriņu un ļautu samazināt,
optimizēt elektrības patēriņu

143 Biomasas kurināmā uzglabāšanas novietņu renovācija

Balvu novada pašvaldība
Pagastu pārvaldes

2015-2019

50 000
ESI fondi
KPFI
Pašvaldības budžets

Izbūvētas atbilstošas novietnes kurināmā
uzglabāšanai visām pašvaldības iestādēm, kurām tas
nepieciešams

144 Modernizētu ielu apgaismojuma sistēmu ar "kustību
sensoriem" uzstādīšana

Balvu novada pašvaldība

2015-2018

30 000
ESI fondi
KPFI
Pašvaldības budžets

Sensoru uzstādīšana apdzīvotajās vietās, kur ir
intensīva, bet nevienmērīga cilvēku plūsma
(integrēts pasākums projekta ietvaros)

145 Pašvaldības autoparka modernizācija dodot priekšroku
transportlīdzekļiem ar zemāku vidējo degvielas patēriņu un
turpmākā perspektīva – atjaunojamo energoresursu
izmantošana

Balvu novada pašvaldības iestādes
Novada pašvaldības kapitālsabiedrības

2017-2018

30000
ESI fondi
KPFI
Pašvaldības budžets

Mērķis - samazināt transporta autoparka degvielas
vidējo patēriņu par 10 %

2016-2018

30 000
ESI fondi
KPFI
Pašvaldības budžets

Projekts (1) ar alternatīvās enerģijas avota
uzstādīšanu

2016-2018

10 000
ESI fondi
KPFI
Pašvaldības budžets

Kā izglītojošs uzskates objekts (piem. ielu
apgaismojumā, vides u.c. objektos).
Pilotprojekts 1 kW

2016-2019

15000
ESI fondi
Pašvaldības budžets
2 000 000
KP fondi
Pašvaldības budžets

Veikti atbalsta pasākumi saziņas kvalitātes
uzlabošana internetvidē

3 000 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Ceļu seguma atjaunošana un rekonstrukcija
apsekotajiem ceļiem, kas ir sliktā stāvoklī

PR.3.M.1.R.2. VIDEI DRAUDZĪGAS ENERĢIJAS UN DABAS RESURSU IZMANTOŠANA
146 Alternatīvo enerģijas avotu uzstādīšana enerģijas ražošanai
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
projektu realizācijas veicināšana un informatīvais atbalsts
mājsaimniecībām.
Balvu novada pašvaldība
147 Atjaunojamo energoresursu izmantošana elektrības ražošanā

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Balvu novada pašvaldība

PR.3.M.1.R.3. CEĻU UN SAKARU INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA
148 Platjoslas optisko pieslēgumu nodrošināšana pilsētā un
Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar
pagastu centros
citām institūcijām, uzņēmumiem
149 Balvu pilsētas ielu programmas ieviešana

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Balvu novada pašvaldība

2014-2017

150 Balvu novada ceļu infrastruktūras rekonstrukcija

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Pagastu pārvaldes
Balvu novada pašvaldība

2014-2017

Sakārtoti pilsētas ielu segumi un novadgrāvji
atbilstoši izstrādātajai programmai, t.sk.Bērzu iela
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Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Pr.1. VESELĪGI
NOVADS
151 LaukuDOMĀJOŠS
prioritāro grants
ceļu rekonstrukcija pieejamības un
uzņēmējdarbības veicināšanai

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Finanšu un attīstības nodaļa
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Pagastu pārvaldes

2015-2017

1 580 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Balvu novada pašvaldība
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa

2016-2017

aktivitāte nav saistīta Veikta izpēte un tehniski ekonomiskais pamatojums
ar
apvedceļa izbūvei. Pieņemts lēmums.
pašvaldības budžeta
izdevumiem

153 Energoekonomiska ielu un ceļu apgaismojuma izbūve novada Finanšu un attīstības nodaļa
apdzīvotās vietās
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Pagastu pārvaldes

2014-2018

154 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Balvu pilsētā
( III kārta)

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa

2014-2018

150 000
KPFI
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Renovēts ielu apgaismojums Balvu pilsētā

155 Videonovērošanas sistēmas sakārtošana un paplašināšana
Balvu novadā, 2.kārta

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Finanšu un attīstības nodaļa

2015-2017

20 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Paplašināta video novērošanas sistēma Balvu pilsētā
un pagastos (2 jaunas videonovērošanas kameras)

2016 - 2018

9 000
Pašvaldības budžets

Uzstādīti ūdens skaitītāji 28 pašvaldībai piederošās
ēkās

152 Balvu pilsētas apvedceļa izbūve

PR.3.M.1.R.4. KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA
156 Ūdens skaitītāju uzstādīšana pie novada pašvaldībai un tās
Balvu novada pašvaldības iestādes
iestādēm piederošajām ēkām
tsk.,
pagastu pārvaldes, p/a "SAN-TEX"

KPFI
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Grants seguma atjaunošana un rekonstrukcija
ceļiem lauku teritorijās, saskaņā Balvu novada
Domes lēmumu:
Naudaskalns - Ozolsala
Naudaskalns - Silamala
Elkšņeva - Mūrova
Dārza iela – Vecpils – Mūramuiža
Dārza iela - Silamuiža
Golvari – Pelerijas - Līdumnieki
Golvari – Zosuļi
Dambergi – Ploskena - Augstasils
Krišjāņi – Krampiņas – Runcene -Krišjāņi
Bankas ceļš
Stirnusala - Sita
Paulāni - Oļģina

Izbūvēts efektīvs ielu un ceļu apgaismojums
(vismaz viena projektu aktivitāte)

157 Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība , III kārta

p/a "SAN-TEX"
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa

2016-2019

1 634 226
KF
Pašvaldības budžets

Ūdensvada pieslēgums ēkām nodrošināts 229
cilvēkiem, kanalizācijas - 256 iedzīvotājiem

158 Kanalizācijas tīklu sistēmas sakārtošana Balvu pilsētā

p/a "SAN-TEX"
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā

2016-2018

120 000
Pašvaldības budžets

Hidrodinamiskās mašīnas iegāde p/a San-tex pilsētas
komunikāciju uzturēšanai
18

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa

159 Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Balvu novadā Pagastu pārvaldes
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa

2016-2018

PR.3.M.1.R.5. DEGRADĒTO TERITORIJU SAKOPŠANA UN IEKĻAUŠANA SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ
160 Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas Balvu novada pašvaldība
2015-2018
Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā
Finanšu un attīstības nodaļa

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības budžets

komunikāciju uzturēšanai

100 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Komunikāciju renovācija pagastu administratīvajos
centros (veikti ieguldījumi apzinātos objektos)

2 314 137
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Radītas darba vietas, piesaistītās investīcijas,
degradēto teritoriju samazinājums- 0.9 ha

161 Industriālās zonas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu
novadā

Balvu novada pašvaldība
Finanšu un attīstības nodaļa

2015-2018

6 169 868
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Radītas darba vietas, piesaistītās investīcijas,
degradēto teritoriju samazinājums- 7.4 ha

162 Degradētās dabas teritorijas Balvu ezera krastā sakārtošana
un attīstība

Balvu novada pašvaldība
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2019

3 000 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Izstrādāta tehniskā dokumentācija.
Uzsākta projekta īstenošana.
Sakārtota rekreācijas teritorija ezera krastā 7 ha

163 Degradēto objektu un teritoriju revitalizācija

Finanšu un attīstības nodaļa
Pagastu pārvaldes
Balvu novada pašvaldība

2015-2018

50 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Degradēto teritoriju sakārtošana,
pievadinfrastruktūras rekonstrukcija.
Darbības rezultātā saimnieciskā darbība atjaunota
vismaz vienā teritorijā

3000
Pašvaldības budžets

Izstrādātas zaļā iepirkuma vadlīnijas

2014-2017

1 000
Pašvaldības budžets

Atbalstīta Lauku dienu organizēšana, ik gadu

2014-2017

10 000
Zivju fonds
Pašvaldības budžets

Mākslīgi palielināti zivju resursu krājumi katru
gadu, ņemot vērā resursu izpēti

110 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Sakārtotas pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas - t.sk. novadgrāvis no pilsētas
robežas līdz Žaugupei, Balvu pagastā

2016-2019

1 000 000
ERAF
Pašvaldības budžets

Izstrādāts tehniskais projekts, veikti būvniecības
darbi

2015-2017

5 000
Pašvaldības budžets

Labiekārtotas teritorijas aktīvai atpūtai, izstrādāto
19
skiču projektu skaits, to īstenošana

PR.3.M.1.R.6. VESELĪGAS, EKOLOĢISKAS PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN TIRDZNIECĪBAS VEICINĀŠANA
164 Zaļā iepirkuma vadlīniju izstrāde atbilstošu specifikāciju
Vispārējā un juridiskā nodaļa
2016-2017
izstrādes un novērtējuma procedūrām novadā
165 Lauku dienu organizēšana un veselīgas bioloģiskās pārtikas
audzēšanas un lietošanas popularizēšana
166 Zivju resursu izpēte, dažādošana un pavairošana Balvu
novada publiskajās ūdenstilpnēs

p/a "Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs"
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa

PR.3.M.1.R.7. NEIZMANTOTO LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU ATGRIEŠANA SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ
167 Meliorācijas sistēmu atjaunošana lauksaimniecības zemēs
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā 2016-2018
plūdu riska mazināšanai
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa
Tilžas
pagasta pārvalde
PR.3.M.2. LAUKU UN PILSĒTAS ZAĻO TERITORIJU SAKOPŠANA
UN IZMANTOŠANA
R.1. DABAS TERITORIJU SAKOPŠANA UN IZMANTOŠANA IEDZĪVOTĀJU AKTĪVAI ATPŪTAI
168 Projekts ‘’Rekreācijas zonas izveidošana pie Balvu ezera”
Finanšu un attīstības nodaļa
Balvu novada pašvaldība
169 Labiekārtojamo teritoriju apzināšana un projektu/skiču
projektu izstrāde un realizācija

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa

Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

projektu
izstrāde un realizācija
Pr.1. VESELĪGI
DOMĀJOŠS
NOVADS

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai
periods

nodrošinājuma nodaļa
Balvu novada pašvaldības Būvvalde

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības budžets

skiču projektu skaits, to īstenošana

170 Jaunu vides objektu, mazo arhitektūras formu izveide Balvos Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Balvu novada pašvaldības Būvvalde

2014-2017

20 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Jauns vides objekts vai mazā arhitektūras forma
novadā

171 Veikt pētījumu un izstrādāt Balvu ezeru ekspluatācijas
(apsaimniekošanu) noteikumus

2015-2016

4 327
Pašvaldības budžets

Izstrādāti apsaimniekošanas noteikumi.

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa

172 Veikt pētījumu un izstrādāt plānu, kā veikt Balvu un Raicenes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
ezeru ekoloģiskā stāvokli un to saimniecisko izmantošanu
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa
PR.3.M.2.R.2. DABAS TERITORIJU PĀRDOMĀTA IEKĻAUŠANA TŪRISMA PROJEKTOS
173 Izstrādāt vienotus tūrisma maršrutus (kartes, norādes,
p/a " Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
brošūra, mājas lapā un citos mēdijos)
centrs"

2016 10 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Veikts pētījums
Izstrādāts plāns

2014-2017

10 000
Tūristu skaits, pieaugums pret bāzes gadu (2014)
Pārrobežu sadarbības
programma
Pašvaldības budžets

174 Atjaunot pašvaldības teritorijā atrodošos dabas kultūras
pieminekļus (norādes, sakopta teritorija)

p/a " Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs"
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Finanšu un attīstības nodaļa

2016-2018

Izveidotas 3 jaunas robežzīmes un labiekārtota
20 000
apkārtējā teritorija
ERAF
ELFLA
Pašvaldības budžets

175 Iekļaut kultūrvēsturisko mantojumu tūrisma piedāvājumā
(baznīcas, senkapi) (brošūrās, norādes, sakopta teritorija)

p/a " Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs"
Balvu Novada muzejs

2014-2017

30 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Kultūras vēstures pieminekļu skaits, kas atjaunoti,
pieejami sabiedrībai (piemēram, Ičas apmetne,
Balvu muižas parks)

176 Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras attīstība

Finanšu un attīstības nodaļa
p/a " Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrs"
Pagastu pārvaldes

2016-2017

20 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

40 norādes zīmes uz kapsētām Balvu novadā
izgatavošana un uzstādīšana

2015-2016

30 000
ELFLA
Pašvaldības budžets

Labiekārtotas pilsētas 2 peldvietas

1 500 000
Pārrobežu sadarbības
programma
ESI fondi
Pašvaldības
budžets
35 000

Izstrādāta tehniskā dokumentācija Balvu muižas
apkārtnes labiekārtošanai, uzsākti rekonstrukcijas
darbi

PR.3.M.2.R.3. CIEMU UN PILSĒTAS ZAĻO TERITORIJU INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA
177 Veicināt pludmaļu attīstību, nodrošinot publisko ūdeņu
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
pieejamību
nodrošinājuma nodaļa
Balvu novada pašvaldības Būvvalde
178 Izstrādāt Balvu muižas apkārtnes labiekārtošanas un ēkas
rekonstrukcijas projektus un uzsākt to realizāciju

Finanšu un attīstības nodaļa
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa

2016-2019

179 Tilžas skvēra izveide valsts simtgades gadadienai

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Balvu novada pašvaldības Būvvalde

2016-2018

Izveidots skvērs Tilžas centrā

ELFLI
Pašvaldības budžets
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Rīcības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Balvu novada pašvaldības Būvvalde
Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
180 Balvu pilsētas Lāča dārza rekonstrukcijas projekta īstenošana Finanšu un attīstības nodaļa
Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa

Izpildes termiņš vai
periods

Finanšu resursi
(EUR) un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības budžets
2015-2017

600 000
Labiekārtota Lāču dārza teritorija
ERAF
Pārrobežu sadarbības
programma
Pašvaldības budžets

181 Balvu pilsētas parka koku retināšanas projekta īstenošana

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Balvu novada pašvaldības Būvvalde

2014-2017

40 000
Pašvaldības budžets

Izzāģēti bojātie, kaltušie koki- īstenots viens
pasākums gadā

182 Vienoti afišu nesēji novadā

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Balvu novada pašvaldības Būvvalde

2015-2016

20 000
Pašvaldības budžets
ELFLA

Pilnveidoti afišu nesēji (5) Balvu pilsētā un uzstādīti
vienoti afišu nesēji 10 pagastu centros

183 Parku un atpūtas vietu sakārtošana, izveidošana un attīstīšana Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
novadā
nodrošinājuma nodaļa

2015-8

300 000
ESI fondi
Pašvaldības budžets

Veikti sakārtošanas pasākumi novada parkos un
atpūtas vietās visās novada teritoriālajās vienībās

184 Novada kapu infrastruktūras sakārtošana

2014-2017

Domes priekšsēdētājs

Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļa
Pagastu pārvaldes

ELFLI
Pašvaldības budžets

Infrastruktūras sakārtošana atbilstoši noteiktajiem
pasākumiem, kas akceptēti kārtējā budžeta ietvaros

A.Kazinovskis
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