Pielikums
Balvu novada Domes
2020.gada 27.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.13, 7.§)

BALVU NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2018.-2024.GADAM

III INVESTĪCIJU PLĀNS

PASŪTĪTĀJS: BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZPILDĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBA SIA “KONSORTS” UN SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”

SATURS
Investīciju plāns ................................................................................................................................................. 3

2

I NVESTĪCIJU PLĀNS
Viena no Attīstības programmas sastāvdaļām ir Investīciju plāns, kurā tiek iekļautas nozīmīgākās Balvu
novada pašvaldības investīcijas. Investīciju plānā ietverti investīciju projekti laika posmam no 2018. līdz
2022.gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības
plānā iekļautās plānotās darbības.
Vismaz reizi gadā pašvaldībai jāaktualizē Investīciju plāns, ievērojot tā izpildi un ikgadējo apstiprināto
pašvaldības budžetu. Ar Balvu novada Domes lēmumu tiek apstiprināts aktualizētais Investīciju plāns.
Investīciju plāns ietver šādu informāciju:
projekta nosaukumu;
projekta pamatojumu – atbilstību vidēja termiņa rīcības virzieniem un uzdevumiem;
projekta papildinātību ar citiem projektiem;
plānoto projektu nepieciešamais finansējums;
finansējuma avotu;
projekta plānotos darbības rezultātus;
plānotā projekta īstenošanas termiņu;
partnerus.
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Finanšu avots (EUR vai %)

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
RV1 Izglītība
1.
Pirmsskolas
izglītības
iestāžu ēku, teritoriju un
āra
apgaismojuma
sakārtošana, rotaļlaukumu
labiekārtošana
2.
Balvu novada vispārējās
izglītības iestāžu mācību
vides attīstība, t.sk. telpu
ventilācijas, sporta zāļu
sakārtošana
3.
Profesionālās
ievirzes
izglītības iestāžu materiāli
tehniskās
bāzes
papildināšana,
ēku
atjaunošana
4.
Izglītības iestāžu bibliotēku
krājumu papildināšana
5.

Drošības
pasākumu
papildināšana
novada
izglītības iestādēs
Atbalsts
pedagogu
tālākizglītībai,
profesionālai pilnveidei

6.

1

Papildinātība ar
Atbilstība
citiem
vidēja projektiem
termiņa
(norādīt
prioritātei projekta
Nr.p.k.)

Indikatīvā
summa
(EUR)1

Pašvaldības
budžets

VTP1
RV1
U2

ES fondu
finansējums
(norādīt)

Privātais
sektors

Plānotais laika posms

Citi finansējuma avoti
(norādīt)

x

ERAF
ELFLA

0

KPFI
EKII

956959.65

2234490
ERAF
ELFLA

0

118296.53
Valsts
budžets

VTP1
RV1
U2

x

ERAF
ELFLA

VTP1
RV1
U2
VTP1
RV1
U2
VTP1
RV1
U1

100%

VTP1
RV1
U2

SAM
8.1.2.

3309746.18

x

x

x

KPFI
EKII

x

Valsts
budžets

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Projekta
uzsākšanas gads

Projekta
realizācijas gads

Sakārtoti vides un darba
apstākļi 5 bērnudārzos,
saskaņā ar budžetā
apstiprinātiem
izdevumiem
Modernizētas vispārējās
izglītības iestādes, t.sk.
Balvu pamatskola un Balvu
Valsts ģimnāzija

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

Balvu Mākslas skolai, Balvu
Mūzikas skolai, Balvu
Sporta skolai papildināta
materiāli tehniskā bāze,
sakārtotas skolu ēkas
Visās novada izglītības
iestādēs atjaunoti
bibliotēku fondi
Videonovērošanas kameru
uzstādīšana izglītības
iestāžu teritorijās
Izglītības iestāžu pedagogi
pilnveidojuši profesionālo
kvalifikāciju un
profesionālās
kompetences

2018.

4

2018.

pastāvīgi

2018.

3

2018.

3

Partneri

Katru gadu pašvaldība apstiprina ikgadējo investīciju plānu ar precizētu informāciju
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7.

Motivēt izglītības iestāžu
darbiniekus un skolēnus
augstākiem sasniegumiem

VTP1
RV1

5200
ik gadu

100%

8.

Atbalsts Balvu Valsts
ģimnāzijai
reģionālās
metodiskās
funkcijas
īstenošanā

VTP1
RV1
U1

4969

9.

Projekts
“Inovatīvas
valodu
un
kultūras
mācīšanās metodes”

VTP1
RV1
U1

18 630

0

10.

Darbini ķermeni un prātu –
veselīgs
dzīvesveids
pusaudžiem, ERASMUS+
projekts

VTP1
RV1
RV2
RV8

23 800

11.

Projekts
“Starpvalstu
mobilitātes – līdzeklis
skolas darbinieku un
audzēkņu apmierinātībai
un saglabāšanai”

VTP1
RV1
U1

12.

Efektīvas
metodes
dabaszinību
mācību
priekšmetu
nostiprināšanai,

VTP1
RV1
U1

0

0

0

Skolnieku un skolotāju
apbalvošana par
sasniegumiem izglītībā,
sportā

2018.

3 gadi

0

4969
Valsts
budžets

2018.

Ik gadu

100%
Nordplus
Jauniešu
izglītības
programma

0

0

Nodrošināts atbalsts
reģionālā metodiskā centra
funkciju veikšanā 1
iestādei (Balvu Valsts
ģimnāzija)
Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas 6 pedagogu un
60 audzēkņu pieredzes
apmaiņas braucieni
svešvalodu un citkultūras
apmācību pilnveidei.
Īstenots

2016.

3 gadi

0

0

0

23 800
ERASMUS+

Sadarbības vizītes, bukleta
izdošana par veselīgu
ēdienu.
Īstenots

2016.

36 mēneši

21 962

0

0

0

21 962
ERASMUS+

Apmācīti 6 pedagogi un 5
audzēkņi izies praksi
ārzemēs
Īstenots

2017.

2018.

24 220

0

0

0

24 220
ERASMUS+

Skolēnu un skolotāju
mobilitātes, metodiskie
materiāli dabaszinību
priekšmetu apguvei,

2016.

2018.

Kaunas
“Varpas”
gymnasium
(Lietuva),
Haarslev
independent
residential
school
(Dānija)
Sadarbības
projekts
Stacijas
pamatskolai
ar Bulgārijas,
Rumānijas,
Lielbritānijas,
Polijas
Turcijas,
Spānijas,
Francijas
partneriem
Īstenotājs:
Balvu
Profesionālā
un
vispārizglītojošā
vidusskola
Balvu Valsts
ģimnāzijas
sadarbības
projekts ar
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ERASMUS+ KA2 aktivitātes
projekts
13.

Projekts “Arī mēs esam
Latvija”

VTP1
RV1
U1

1 692

15%

0

0

85%
VKKF

14.

ERASMUS+ programmas
2.pamatdarbības
starpskolu
stratēģiskās
partnerības
projekts
„Improving
(internationally)
the
delivery of mathematics”

VTP1
RV1
U1

24 890

0

0

0

24 890
ERASMUS+

metodisko materiālu
apkopojums mājas lapā
Īstenots
Radošā meistarklase,
darbnīcas, akcijas Balvu
Mākslas skolas
audzēkņiem
Īstenots

„Eiropiešu klases”
izveidošana jeb dalīšanās
pieredzē, izstrādājot
metodiku, nojaucot
barjeras izglītojamajiem,
kuriem ir problēmas ar
matemātikas apgūšanu

3. starptautiskās
skolotāju tikšanās, kā
laikā aktualizēta
matemātikas mācīšanās,
veicot dažādas aktivitātes

ārzemju
partneriem
2017.

2018.

09.2017.

08.2020.

Mākslas
skolas
partneri
Balvu
centrālā
bibliotēka,
Novada
muzejs,
Kultūras un
atpūtas
centrs
Valley View
Community
Primary
School
(Apvienotā
Karaliste)koordinatori
CRA
Alciares
(Spānija)
Szkola
Podstawowa
w
Dobranowica
ch (Polija)
Zakladni
škola, Brno,
Masarova 11,
pr.org.
(Čehija)
Osnovno
uchilishte Sv.
Konstantin
Kiril Filosof
(Bulgārija)
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Norrskenets
friskola
(Zviedrija)

15.

Nordplus Junior projekts
„ICT and Culture - Learn
about 21st century skills
and other cultures)
Projekta Nr.
2019/10221

VTP1
RV1
U1

10 120

0

0

0

10 120
Nordplus
programmm
a

NPJR-

1.mobilitāte
Dānija
–
Latvija (23 dāņu pedagogu
un audzēkņu mobilitāte
BPVV) no 30.09.2019.04.10.2019.

2019

2020

2020.

2020.

10.2018.

06.2020.

2.mobilitāte Latvija –
Dānija (29 BPVV audzēkņu
un pedagogu mobilitāte
Dānijā) no 03.02.2020.07.03.2020.

16.

ESF projekts “Profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņu
dalība darba vidē balstītās
mācībās
un
mācību
praksēs uzņēmumos” (Nr.
8.5.1.0/16/I/001)

VTP1
RV1
U1

2 133.20

0

2 133.20
ESF

0

0

17.

Erasmus+programmas
2.pamatdarbības
skolu
apmaiņas
partenerības
projekts „Tolerance-a key
to European integration”
2018-1-PL01-Ka229050793_2

VTP1
RV1
U1

21 566.00

0

0

0

21 566.00
ERASMUS+

Individuālie aizsardzības
līdzekļi 4 komplekti
zēniem
programma/kvalifikācija
Būvizstrādājumu galdnieks
(kokizstrādājumu
izgatavošana),
meitenēm – 2 komplekti
programma/kvalifikācija
Tērpu stila
speciālists (Šūto
izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija)
Skolēnu
un
skolotāju
apmaiņas brauciens uz
Poliju
19.03.201923.03.2019., lai iepazītu
Polijas kultūru un tradīcijas.
Polijas un Grieķijas skolēnu
un skolotāju uzņemšana
Latvijā un iepazīstināšana

Balvu
pamatskola
(Latvija)
Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojo
šās
vidusskolas
sadarbības
projekts ar
Dāņu
partnerskola
Magleby
primary
school
Vadošais
sadarbības
partneris
Latvijas darba
devēju
konfederācija

Bērzpils
vidusskolas
sadarbības
projekts ar
ārzemju
partneriemPolija
(Leszno)
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18.

ERASMUS+ KA2 aktivitātes
projekts
,,Cultural
Heritage:
Traditional
Children's Games''

VTP1
RV1
U1

21 412

0

0

0

21 412
ERASMUS+

19.

“Darba tirgus bez robežām
(mobilitāte)”
(Labour
Market without Borders
(Mobility)

VTP1
RV1
U1
U2

101 739

15%
15 261

0

0

20.

Atbalsts vasaras nometņu
organizēšanā
Balvu
novada
pašvaldības
skolēniem

VTP1
RV1
RV8

3 000
ik gadu
9 000 kopā

100%

85%
86 478
ERAF
(Eiropas
Kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros)
0

0

0

21.

Skolēnu nodarbināšanas
veicināšana vasarā

VTP1
RV1
RV2

8 500
ik gadu

100%

0

0

0

22.

Jauniešu
garantijas
pasākumi un priekšlaicīgas
izglītības mazināšana

VTP1
RV1
RV2

Balvu
novada
pašvaldība
84466,80

0

85%
ESF

0

15%
Valsts
budžets

SAM
8.3.3.

ar Latvijas kultūru un
tradīcijām, no 9.10.2019. 14.-10.2019.
Bērzpils
vidusskolas
skolēnu
un
skolotāju
apmaiņas brauciens uz
Grieķiju no 17.02.2020.
līdz
24.02.2020.,
lai
iepazītos
ar
Grieķijas
kultūru un tradīcijām
Izveidota sadarbība
kultūras vērtību
saglabāšanai, izzinot un
praksē izmēģinot
tradicionālās dalībvalstu
spēles tādējādi veicinot
skolēnu sociāli emocionālo
mācīšanos, stratēģisko
domāšanu un kustību
koordinācijas attīstību
Aprīkojuma, amatu
apgūšanai iegāde, izglītības
programmu uzlabošana
Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskolā

Organizētas izglītības
iestāžu vasaras nometnes
skolniekiem.
Pieaudzis iesaistīto
audzēkņu skaits.
Vasarā nodarbināti un
darba iemaņas apguvuši
audzēkņi vecumā virs 15
gadiem
Motivēti un aktivizēti
novada jaunieši iesaistīties
izglītībā vai aroda apguvē

Grieķija
(Karditsa)

2018

2020

Balvu Valsts
ģimnāzijas
sadarbības
projekts ar
ārzemju
partneriem
(Turcija,
Rumānija,
Slovēnija)

2018.

2 gadi

Sadarbības
projekts.
Vadošais
partneris –
biedrība
“Eiroreģions
“Ezeru
zeme””

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

Sadarbībā ar
NVA

2015.

2018.

Stratēģiskais
partneris:
NVA Balvu
filiāle, Valsts
policijas
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23.

Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamiem
vispārējās
un
profesionālās
izglītības
iestādēs

VTP1
RV1
RV2

SAM
8.3.5.

0

85%
ESF

0

15%
Valsts
budžets

24.

Nodarbināto
profesionālās
kompetences
pilnveidošana

VTP1
RV1
RV2

SAM
8.4.1.

0

85%
ESF

0

15%
Valsts
budžets

6000
ik gadu

100%

0

0

1000

100%

0

personu

RV5 Uzņēmējdarbība un ekonomiskā vide
25. Biznesa plānu konkursa
VTP1
organizēšana
jauno
RV5
uzņēmēju atbalstam
26. Zaļā iepirkuma vadlīniju
VTP1
izstrāde atbilstošu
RV5

Samazināta un novērsta
priekšlaicīga mācību
pārtraukšana, īstenojot
preventīvus un
kompensējošus pasākumus
Balvu Valsts ģimnāzijā,
Balvu profesionālā un
vispārizglītojošā
vidusskolā, Bērzpils
vidusskolā, Tilžas
vidusskolā
Balvu profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas profesionālās
pilnveides izglītības
programmu īstenošana
nodarbināto profesionālo
kompetences
pilnveidošanai

2018.

2020.

2018.

2022.

0

Organizēts vismaz viens
konkurss gadā

2018.

4 gadi

0

Izstrādātas zaļā iepirkuma
vadlīnijas

2018.

2 gadi

Latgales
reģionālās
pārvaldes
Balvu
iecirknis,
Izglītības,
kultūras un
sporta
pārvalde,
Balvu Bērnu
un jauniešu
centrs,
Sociālais
dienests,
Bāriņtiesa,
jauniešu NVO
“Kalmārs”
Stratēģiskais
partneris:
VIAA.
Sadarbības
partneris:
Baltinavas
novada dome

Projekta
iesniedzējs:
VIAA
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27.

28.

29.

specifikāciju izstrādes un
novērtējuma procedūrām
novadā
Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanas
pasākumi
Balvu
novada
uzņēmējdarbības atbalsta
pasākums,
izvērtējot
saimnieciskā
gada
rezultātus
Vietējo uzņēmēju un
amatnieku produkcijas un
pakalpojumu attīstība uz
materiālā un nemateriālā
kultūras mantojuma bāzes

VTP1
RV5
RV8

1000
Ik gadu

100%

0

0

0

Atbalstīta lauksaimniecības
konsultantu darbībai, ik
gadu

2018.

4 gadi

VTP1
RV5

5000

60%

0

0

Personu
dalībmaksa

Viens uzņēmējus
solidarizējošs pasākums
gadā

2018.

3 gadi

VTP1
RV5

5000

10%

90%
ELFLA

0

0

2019.

3 gadi

x

0

Amatnieku, radošo
industriju attīstības
veicināšana, jaunu
pakalpojumu izveide.
Sekmēta jaunu tematisko
ciematu iekļaušana
tūrisma pakalpojumu
apritē
Pašvaldības interneta
vietnē izveidota sadaļa par
nodokļu atlaižu iespējām,
publicēts novada
uzņēmēju katalogs
SMU gadatirgu aktivitāšu
skaits – organizēts vismaz
viens gadatirgus mācību
gada laikā
Organizēti ne mazāk kā 6
semināri par
uzņēmējdarbību, t.sk.
tūrisma aktualitātēm

2018.

1 gads

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

Četros jaunos tematiskajos
tūrisma ceļos-maršrutos
iekļaus tūrisma objektus
no Balvu novada ; Latgales
reģiona identitātes jauns
vizuāli - grafiskais zīmols;
tūrisma mārketinga
koncepcija un

2020.

2 gadi

30.

Informatīvs
atbalsts
uzņēmējdarbības attīstībai

VTP1
RV5
U10,
U12

31.

Skolēnu
mācību
uzņēmumu
(SMU)
gadatirgi novada skolās.
Labāko apbalvošana.
Nodrošināta
augstas
kvalitātes
uzņēmējdarbības,
t.sk.
tūrisma
pakalpojumu
attīstība Balvu novadā
Projekts
“Mārketinga
kampaņa Latgales reģiona
lauku tūrisma attīstībai un
popularizēšanai”

VTP1
RV5
RV1

1000

100%

0

0

0

VTP1
RV5

1000

100%

0

0

0

VTP1
RV5

8030.52

1606.10

32.

33.

0

6424.42
ELFLA

Vadošais
partneris:
Latgales
reģiona
Tūrisma
asociācija
“Ezerzeme”;
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komunikācijas plāns 2020.2025.gadam; apmācības
reģiona tūrisma
uzņēmējiem

34.

Atbalstīt uzņēmējdarbības
veicināšanu

VTP1
RV5

35.

Tūrisma
aktivitāšu
īstenošana novadā

36.

x

0

0

0

VTP1
RV5

x

0

0

0

Vietējo
amatnieku,
uzņēmēju
produkcijas
konkurētspējas
veicināšana.

VTP1
RV5

x

0

0

0

37.

Latgales uzņēmēju dienas

VTP1
RV5

500

0

2500

0

38.

Uzņēmējdarbības atbalsta
un
konkurences
paaugstināšanas
pasākums,
izīrējot
pašvaldības
dzīvojamo
platību
speciālistiem
nozarēs, kas nodrošina
pašvaldības
autonomo
funkciju izpildi, veselības,
kultūras,
sporta
un
izglītības
jomā
nodarbinātiem
kvalificētiem speciālistiem
Meliorācijas sistēmu
atjaunošana
lauksaimniecības zemēs

VTP1
RV5

100%

0

0

107489

270 000
ELFLA

0

39.

VTP1
RV5

1000

3000
ik gadu

377 489

sadarbības
partneriLatgales
pašvaldības,
11
stratēģiskie
partneri, t.sk.
IK Kolnasāta

Dalība uzņēmējdarbības
pasākumos- izstādēs,
gadatirgos, forumos t.sk.
Balttour
Dažādu iespieddarbu
(bukletu, brošūru)
sagatavošana ,
tūrisma pasākumu
rīkošana
Nodrošināta “Zaļo
tirdziņu” ikmēneša
norise.
Veikta infrastruktūras
labiekārtošana.
Atbalsts uzņēmēju dienu
pasākuma nodrošināšanai

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

0

Novada sociālekonomiskai
attīstībai nozīmīgu nozaru
speciālisti nodrošināti ar
dzīvojamo platību

2018.

2024.

0

Sakārtotas pašvaldības
nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas, t.sk.

2018.

2 gadi

Sadarbībā ar
Latgales
novadu
pašvaldībām

Noslēdzies
2019.g.
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plūdu riska mazināšanai,
projekts “Koplietošanas
meliorācijas sistēmu
atjaunošana Balvu
novadā”
Uzņēmējdarbības
un
nodarbinātības
veicināšanas
pasākumi
iesaistot
pārrobežu
sadarbības partnerus

40.

arī Balvu, Bērzkalnes,
Kubulu, Lazdulejas un
Vīksnas pagastos
Īstenots
VTP1
RV5

70 000

15%

85%
ERAF,
pārrobežu
sadarbības
programma

0

0

Starptautisku biznesa
kontaktu izveidošanas
atbalsts.
Nodarbinātības
veicināšana.

2019.

3 gadi

30 000

100%

0

0

0

Ikgadēja uzņēmēju
tikšanās, pieredzes
apmaiņas braucieni,
izstādes, apaļie galdi
Radītas darba vietas -76.
Degradēto teritoriju
samazinājums – 11.87 ha.
Piesaistītās investīcijas –
4720529.18 EUR

2018.

3 gadi

2018.

2020.

Radītas darba vietas -86.
Degradēto teritoriju
samazinājums – 7.6081ha.
Piesaistītās investīcijas –
5055939.36 EUR
Radītas darba vietas -11
Degradēto teritoriju
samazinājums – 0.99 ha.
Piesaistītās investīcijas –
460056.19 EUR

07.2019..

06.2021.

2021.

18 mēneši

Radītas darba vietas -5.
Degradēto teritoriju
samazinājums – 0.3072 ha.

2020.

3 gadi

41.

Pieredzes apmaiņa
Krievijas
un
uzņēmējiem

ar
ES

VTP1
RV5

42.

Uzņēmējdarbības attīstība
Austrumu pierobežā

VTP1
RV5

SAM
5.6.2.

5379520.10 482972.372

4112535.91
ERAF

577023.67

206988.15
Valsts
budžets

43.

Industriālās
teritorijas
attīstība
revitalizējot
īpašumus Balvu novadā

VTP1
RV5

SAM
5.6.2.

6169 868,22 853551.89

5055939.36
ERAF

0

260376.97
Valsts
budžets

44.

Degradēto
revitalizācija
pierobežā

teritoriju
Austrumu

VTP1
RV5

SAM
5.6.2.

541 242.58

10,5%
56 830.47

85%
460 056.19
ERAF

0

4,5%
24 355.92
Valsts
budžets

45.

Vides
sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai
Balvu novadā

VTP1
RV5

SAM
5.6.2.

221 704.28

10,5%
23 278.95

85%
188 448.64

0

4,5%
9 976.6
Valsts
budžets

ERAF

2

Žukovas
pašvaldība
Polijā,
Kupišķi
pašvaldība
Lietuvā,
Polvas
pašvaldība
Igaunijā

Balvu,
Viļakas,
Baltinavas,
Rugāju
novadu
pašvaldības

Balvu,
Viļakas,
novadu
pašvaldību
sadarbības
projekts

Sarkanos fontos iezīmēti projekti, kas iekļauti investīciju plāna aktuālajā redakcijā, kā arī citi precizējumi plānā.
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46.

Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai
un
konkurētspējas
uzlabošanai Balvu novadā
Transporta infrastruktūras
uzlabošana
uzņēmējdarbības
atbalstam

VTP1
RV5

SAM
3.3.1.

847848.24

10.5%
89024.07

85%
720671
ERAF

0

4,5%
38153,17
Valsts
budžets

VTP1
RV5

SAM
3.3.1.

77 430.29

10.5%
8 130.18

85%
65 815.75
ERAF

0

4,5%
3 484.36
Valsts
budžets

48.

Projekts LV-RU-018
Amatniecība bez robežām,
akronīms Crafts

VTP1
RV5

61 500

3 075

55 350
ERAF

0

3 075
Valsts
budžets

49.

Projekts LLI - 539
Amatniecība kā tūrisma
produkts bez robežām,
akronīms Tour de Crafts

VTP1
RV5

166 126

16 612.60

141 207.10
ERAF

0

8 306.30
Valsts
budžets

800 000

100%

0

0

0

x

x

x

47.

RV3 Kultūra un kultūvēsturiskais mantojums
50. Balvu pilsētas estrādes
VTP1
pārbūve
RV3
U5
51. Muižas
apbūves
VTP1
kompleksa pārbūve
RV3
U7

136, 143

Piesaistītās investīcijas –
188 448.64 EUR
Radītas darba vietas – 12.
Piesaistītas investīcijas –
720671 EU.
Labumu guvēji komersanti
–6
Radītas darba vietas –2
Piesaistītas investīcijas –
65 815.75EUR
Labumu guvēji komersanti
–1
Balvu amatnieku mājas
fasādes atjaunošana un
inženierkomunikāciju
ierīkošana
Balvu muižas ēkas
infrastruktūras
sakārtošana, amatniecību
veicinoši pasākumi,
radošās darbnīcas

2018.

3 gadi

2020.

2021.

2019.

2021.

2020.

2022.

Veikta estrādes pārbūve

2018.

3 gadi

Izstrādāta tehniskā
dokumentācija, uzsākta
apbūves kompleksa
pārbūve, t.sk. Seno amatu
darbnīcas atjaunošana

2018.

3 gadi

Sadarbības
projektsvadošais
partneris
Latgales
plāņošanas
reģions,
partneri
Balvu, Preiļu
un Dobeles
novadu
pašvaldības,
Paņevežas
apriņķa un
Anīkšu
mākslas
inkubators.
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52.

Novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana,
muzeju
darbības
pilnveidošana
Balvu
Centrālās
bibliotēkas, filiālbibliotēku
krājumu papildināšana
Balvu Centrālās
bibliotēkas darba vides
uzlabošana

VTP1
RV3
U6

x

x

x

VTP1
RV3
U4
VTP1
RV3
U5

x

x

x

500 000

x

x

x

55.

Projekts “Ne tikai
grāmatas- bibliotēkas
uzņēmējdarbības
atbalstam”
Akronīms: ”Not just
books”

VTP1
RV3
RV5

40, 41.

250 000

x

225 000
LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programma

x

56.

Balvu Centrālās
bibliotēkas un
filiālbibliotēku aprīkojuma
modernizēšana,
atjaunināšana
Nodrošināt
amatiermākslas kolektīvu
piedalīšanos
vietēja,
reģionāla un valsts līmeņa
skatēs,
konkursos,
Dziesmu un deju svētku
procesā

VTP1
RV3
U5

55.

x

x

x

100%

0

0

53.

54.

57.

VTP1
RV3

30 000

Organizēti pasākumi, izdoti
informatīvie materiāli
novada kultūrvēsturiskās
izpētei, saglabāšanai
Jauno informācijas
nesēju, t.sk. e-grāmatu,
u.c. kolekciju izveide
Bibliotēkas piebūves
celtniecība, nodrošinot
uzlabotu darba vidi
apmeklētājiem un
darbiniekiem
Abonētas jaunas datu
bāzes, papildināts
bibliotēkas krājums ar
uzņēmējiem interesējošo
literatūru. Modernizēts
aprīkojums jauniešu
radošajā lasītavā,
modernizēts zāles
aprīkojums izstāžu
iekārtošanai

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

2019.

3 gadi

2019.

2021.

Izbūvēta skatuvīte bērnu
abonomentā, renovēta
bibliotēkas zāle,
modernizēts aprīkojums
filiālbibliotēkām
Kolektīviem nodrošināta
dalība Vispārējos latviešu
Dziesmu un deju svētkos

2018.

3 gadi

2018.

5 gadi

Vadošais
partneris –
biedrība
“Radošās
Idejas,
Sadarbības
partneris –
Krievijas
Federācijas
Pleskavas
apgabala
Dedoviču
rajona
centrālā
bibliotēka;
Balvu novada
pašvaldība

14

58.

Nodrošināt
jauniešu
kolektīvu
piedalīšanos
valsts
līmeņa
skatēs,
konkursos, Dziesmu un
deju svētku procesā
Ziemeļlatgales pieteikumu
sagatavošana
Nacionālajam
kultūras
mantojuma
vērtību
sarakstam
Organizēt kultūras nozares
speciālistiem
tālākizglītības pasākumus
(seminārus,
kursus,
profesionālās pieredzes
apmaiņas pasākumus)
Nodrošināt
amatiermākslas kolektīvu
māksliniecisko
noformējumu, tehnisko
aprīkojumu

VTP1
RV3

30 000

100%

0

0

Kolektīviem nodrošināta
dalība XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētkos

2020.

1 gads

VTP1
RV3

900
Ik gadu

0

0

900
VKKF

Sagatavots pieteikums
Nacionālajam kultūras
mantojuma sarakstam

2018.

2020

VTP1
RV3

500
(gadā)

100%

0

0

Noorganizēti 2 pieredzes
braucieni un 2
semināri/konferences

2018.

3 gadi

VTP1
RV3

4000

10%

90%
ELFLA

0

2019.

3 gadi

62.

Projekts “Tautas tērpa
aksesuāri Balvu novada
pašdarbniekiem”

VTP1
RV3

11527

2527

9000
ELFLA

2019.

2020.

63.

Festivālu
tradīciju
turpināšana
(Starptautiskais
amatierteātru
festivāls
“Ķiršu
dārzs”,
Kamermūzikas festivāls,
Starptautiskais
deju
festivāls “Eima, eima” u.c.)
Atbalsts valsts un vietējās
nozīmes
kultūras
pieminekļu izpētei un
atjaunošanai
Nozīmīgu sakrālo celtņu,
valsts
aizsargājamo

VTP1
RV3
U4

20 000

20%

60%
pārrobežu
sadarbības
programma

0

20%
VKKF

Tērpi amatiermākslas
kolektīviem,
vismaz 2 kolektīviem ik
gadu atjaunots vizuālais
ietērps,
pūtēju orķestrim
papildināts inventārs
Iegādātas tērpu
sastāvdaļas, komplekti TDK
Palazdīte, TDK Cielaviņas,
Tilžas vidusskolas skolēnu
korim
Nodrošināti ne mazāk kā 4
mākslinieciski augstvērtīgi
festivāli un šo festivālu
tradīciju turpināšana, t.sk.
Kamermūzikas festivāls ik
gadu

2018.

5 gadi

VTP1
RV3
U7

25 000

20%

80%
ELFLA

0

VKKF

2018.

4 gads

VTP1
RV3

12 400

7 000

0

0

5 400

Atjaunots kultūras
piemineklis, t.sk. Latgales
partizānu pulka kritušajiem
karavīriem
Veikti restaurācijas darbi
un saglabātas sakrālās

2018.

4 gadi

59.

60.

61.

64.

65.

61

0

NVO
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66.

67.

68.

69.

70.

arhitektūras
kultūras
pieminekļu, saglabāšana,
aizsardzība un attīstība
Balvu Kultūras un atpūtas
centra pārbūve, II kārta
Balvu Kultūras un atpūtas
centra
interjera
iekārtošana un aprīkojuma
iegāde
Projekts “Kultūras objektu
atjaunošana Balvu novada
pagastos”
Atbalsts pasākumiem
ģimenēm ar bērniem un
laulības, ģimenisko
vērtību prestiža celšanai
Pārrobežu
sadarbības
veicināšana kultūras jomā

RV4 Pašvaldības pārvaldība
71. Pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes
pilnveidošana
un
darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšana apgūstot
citu pašvaldību pieredzi

U7

VTP1
RV3
U5
VTP1
RV3
U5

VKPAI,
akronīms
67

2947202.10

100%

0

0

0

66

227 370

100%

0

0

0

VTP1
RV3
U5
VTP1
RV3
U6

16 561.12

1 656.11
10%

0

0

3 000

100%

14 905.01
90%
ELFLA
0

0

0

VTP1
RV3
U4

3 000

100%

0

0

0

VTP1
RV4

30 000

30%

70%
Eiropa
pilsoņiem

0

0

x

0

0

0

0

325 267,50
ERAF

0

0

72.

Ieviest kvalitātes vadības
sistēmu

VTP1
RV4

73.

Projekts
“Praktisko
apmācību un pasākumu
cikls
sadarbības
veicināšanai
starp
iestādēm un darbinieku
kapacitātes celšanai”
(projekta akronīms “Open
leadership”)

VTP1
RV4

382 667,64
(projekta
kopējās
izmaksas)

celtnes, arī valsts
aizsargājamie kultūras
pieminekļi
Modernizēta
kultūrvēsturiskās ēkas
infrastruktūra
Pārbūves pabeišana, ēkas
aprīkojuma (t.sk.jaunu
krēslu, iekārtu) iegāde

2018.

2 gadi

2020.

2020.

Atjaunotas Bērzpils un
Bērzkalnes estrādes

2019.

2020.

Organizēti pasākumi (Zelta
kāzu un Sudrabkāzu
jubilejas, Bērnības svētki,
Balto zeķīšu svētki,
semināri u.c.)
Kultūras darbinieku,
kolektīvu dalība ārvalstu
festivālos (vismaz vienā
pasākumā)

2018.

5 gadi

2018.

5 gadi

Regulāra pieredzes
apmaiņa ar citām Latvijas
un ārzemju pašvaldībām
(vismaz 2 pasākumi ik
gadu);
darbinieku skaits, kas
piedalījušies pieredzes
apmaiņas pasākumos.
Paaugstināta
pašvaldības darbības
efektivitāte
Uzlabota publisko
pakalpojumu efektivitāte
partneru institūcijās un
stiprināta sadarbība starp
institūcijām gan vietējā,
gan reģionālā un
starptautiskā līmenī,
projekta ietvaros īstenojot

2019.

4 gadi

2019.

2020.

2017.

2019.

ES valstu
partneri,
Latgales
reģiona
pašvaldības

Vadošie
partneriEiroreģiona
“Ezeru zeme”
Lietuvas
birojs un
Latgales
plānošanas
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Latvijas
–
Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programmas ietvaros

aktivitātes – starptautiskas
konferences, reģionāla
līmeņa konferences,
darbnīcas, apmācības,
individuālas un grupu
koučinga sesijas, pieredzes
apmaiņas braucieni gan
Latvijas mērogā, gan pie
vadošā partnera
pašvaldībām Lietuvā.
Projekta ietvaros
izveidotas arī
starptautiskas darba
grupas, aptverot tādas
sfēras kā tūrisms, kultūra,
IT
Īstenots

74.

Elektroniski
sniegto
pakalpojumu izstrāde un
sniegšana sabiedrībai

VTP1
RV4

75.

Iestāžu
rīcībā
esošās
datortehnikas, biroja un
sakaru tehnikas plānveida
atjaunošana

76.

Darba apstākļu uzlabošana
pašvaldības darbavietās
Iedzīvotāju līdzdalības
sekmēšana, atbalstot NVO
aktivitātes

77.

20 000

15%

85%
ESF

VTP1
RV4

x

x

0

0

VTP1
RV4
VTP1
RV4

100%

0

0

0

x

x

Balvu novada pašvaldības
VPVKAC izstrādā vismaz
vienu pakalpojumu, kas ir
pieejams elektroniski, ik
gadu
Atjaunota datortehnika
budžeta finansējuma
ietvaros.
Ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas (ĢIS) ieviešana
kartogrāfisko materiālu
bāzes izveidei.
Iekārtotas ergometriskas
darbavietas
Pieaugusi iedzīvotāju
aktivitāte un iesaiste
novada pārvaldībā, arī
NVO aktivitāte

reģions
piesaistot,
Zarasu,
Visaginas,
Ignalinas,
Kupišku,
Moletu,
Utenas un
Anīkšču
rajonu
pašvaldības,
Daugavpils
pilsētas,
Daugavpils,
Rēzeknes,
Ludzas,
Preiļu,
Līvānu,
Aglonas,
Balvu,
Krāslavas un
Riebiņu
novadu
pašvaldības
2018.

4 gadi

2018.

4 gadi

2018.

4 gadi

2018.

5 gadi
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78.

Nevalstisko organizāciju
mājas
(saieta
telpu)
iekārtošana Balvu novadā
VTP2 VESELĪGS NOVADS
RV7 Veselības aprūpe
79. Feldšeru - vecmāšu punktu
attīstības izvērtējums
RV9 Sociālie pakalpojumi
80. Profesionāla sociālā darba
attīstība Balvu novadā

VTP1
RV4

x

x

x

VTP2
RV7

x

0

0

VTP2
RV9

SAM
9.2.1.1.

Iekārtotas telpas NVO
darbības atbalstam

2019.

2 gadi

0

Veikta attīstības analīze,
izstrādāti pasākumi
pilnveidei

2018.

1 gads

85%
ESF

15%
Valsts
budžets

Balvu novadā 22 sociālā
darba speciālisti
pilnveidojuši profesionālo
kompetenci (kalendārā
gadā)

2017.
1.kārta

2023.

15%
Nacionālais
publiskais
finansējums

Īstenoti
deinstitucionalizācijas
pasākumi Balvu novadā:
Dienas aprūpes centra
pakalpojums personām ar
garīga rakstura
traucējumiem,
specializētās darbnīcas,
grupu dzīvokļa
pakalpojums, sociālās
rehabilitācijas pakalpojums
Atbalstu saņems
pilngadīgas personas ar
garīga rakstura
traucējumiem, kuras DI
projekta ietvaros būs ir
pārgājušas no valsts
finansētas ilgstošas
sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas
institūcijas uz dzīvi
sabiedrībā (saņemti
pakalpojumi: asistenta
pakalpojums, fizioterapija,

2017.

2024.

2019.

2020.

81.

Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana

VTP2
RV9
U 17

SAM
9.2.2.1.

80 571.30

80 571.30
ESF

82.

Sociālo
pakalpojumu
atbalsta sistēmas pilnveide

VTP2
RV9
U17

SAM
9.2.2.2.

155 605.44

155 605.44
ESF

Projekta
iesniedzējs
Labklājības
ministrija.
Balvu novada
pašvaldība –
viena no
sadarbības
partneriem
Projekta
īstenotājs –
LPR.
Balvu novada
pašvaldība –
viena no
sadarbības
partneriem

Projekta
īstenotājs –
Labklājības
ministtrija.
Balvu novada
pašvaldība –
viena no
sadarbības
partneriem
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psihologa konsultācijas,
kanisterapija, grupu
nodarbības, Atelpas brīdis,
grupu nodarbības.
83.

Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstīta
deinstitucionalizācijas
plāna īstenošanai Balvu
novadā

VTP2
RV9

84.

Sociālā dienesta ēkas
pielāgošana cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām
Samariešu atbalsts mājās.
Pansijas
pakalpojumu
attīstība.

86.

87.

85.

SAM
9.3.1.1.

611 982

64258.11

520184.70
ERAF

27539.19
Valsts
budžets

VTP2
RV9

130 000

15%

0

0

VTP2
RV9

48 000
Ik gadu

100%

85%
ERAF
ESF
0

0

0

Detoksikācijas
pakalpojumu
nodrošināšana

VTP2
RV9

43 665
ik gadu

37%

0

35%

28%
Valsts
budžets

Sociālo dzīvojamo māju
infrastruktūras
sakārtošana

VTP2
RV9

60 000

15%

85%
ESF

0

KPFI
EKII

Izveidoto vai labiekārtoto
vietu skaits bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un
izveidoto vai labiekārtoto
vietu skaits sabiedrībā
balstītu pakalpojumu
sniegšanai personām ar
garīga rakstura
traucējumiem – 32.
Izveidots Daudzfunkcionāls
dienas centrs personām ar
GRT.
Izveidots Dienas centrs
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Izveidota Jauniešu māja.
Sniegts ģimeniskai videi
pietuvināts pakalpojums
Vides pieejamības
nodrošināšana cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām
Nodrošināti dažādoti
sociālie pakalpojumi
ilgtermiņā, t.sk. pansijas
pakalpojums Balvu
pansionātā un Samariešu
sociālie pakalpojumi mājās
Nodrošināts pakalpojums
(vēlamā tendence sniegto
detoksikācijas
pakalpojumu skaita
samazinājums salīdzinot ar
iepriekšējo gadu
(2018.,2019.g.- 826 pers.)
Uzlabota vide mērķa
grupai

07.2019.

12.2020.

2018.

3 gadi

2014.

2019.

2018.

5 gadi

2019.

6 gadi

Latvijas
Samariešu
apvienība
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88.

Paaugstinātas
bezdarbnieku prasmes un
kvalifikācijas
aktīvās
nodarbinātības pasākumā
Zupas
virtuves
pakalpojumu
nodrošināšana
Balvu
pilsētā

VTP2
RV9
VTP1
RV5
VTP2
RV9

Atpūtas vietu izveidošana
bērniem
invalīdiem,
jauniešiem ar uzvedības
problēmām,
radošām
aktivitātēm brīvā dabā
RV6 Sports un aktīvā atpūta
91. Balvu stadiona pārbūve

VTP2
RV9
VTP3
RV13

89.

90.

200 000
gadā

0

100%
ESF

0

0

Paaugstinātas darba
prasmes bezdarbniekiem
ik gadu

2018.

3 gadi

4 000 gadā

100%

0

0

0

2018.

2024.

8000

10%

90%
ELFLA

0

0

Nodrošināta atbalsta
nepārtrauktība
vistrūcīgākajiem Balvu
pilsētas iedzīvotājiem, īpaši
ģimenēm ar bērniem
Izveidota atpūtas vieta
bērniem ar īpašām
vajadzībām Sociālajam
dienestam pieguļošajā
teritorijā

2019.

2 gadi

Sakārtota sacensību
noteikumiem atbilstoša
Balvu Sporta skolas
vieglatlētikas bāze, kuru
izmantos valsts, novada un
starptautisko sacensību un
mācību treniņu nometņu
organizēšanai, novada
iedzīvotāju un izglītojamo
vajadzībām Īstenots
Pārbūvēta ēka
administratīvajām
vajadzībām, ģērbtuvēm,
inventāra novietošanai.
Labiekārtota ēkas apkārtne
Īstenots
Uzstādītas pārvietojamās
skatītāju tribīnes
Kvalitatīvi sporta pasākumi
dažādos sporta veidos
novada 11 teritoriālās
vienībās, t.sk. pagastu
sporta svētki, novada
iestāžu darbinieku spēles
volejbolā, basketbolā,
stafete, mini futbols,
slēpošanas sacensības

2018.

2019.

2017.

2019.

2018.

2020.

2018.

4 gadi

VTP2
RV6

92, 93

956169

856 169

0

0

100 000
Valsts
budžets

92.

Balvu stadiona pārbūves
papilddarbi

VTP2
RV6

91, 93

205 005

100%

0

0

0

93.

Balvu stadiona tribīņu
uzstādīšana
Novada sporta pasākumu
organizēšana visos novada
populārākos sporta veidos

VTP2
RV6
VTP2
RV6

91, 92

22 400

100%

0

0

0

6000

100%

0

0

0

94.

Sadarbība ar
NVA

20

95.

Organizēt
mācību
–
treniņu nometnes sporta
skolas audzēkņiem

VTP2
RV6

10000

70%

0

0

30%
Latvijas
sporta
izglītības
iestāžu
direktoru
padomes
Jaunatnes
sporta fonds
70%
Latvijas
sporta
izglītības
iestāžu
direktoru
padomes
Jaunatnes
sporta fonds

96.

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

VTP2
RV6

9 000

30%

0

0

97.

Piesaistīt
augstu
sasniegumu
sportam
atbilstošus trenerus –
sporta personības

VTP2
RV6

3 000

70%

0

30%

0

98.

Organizēt
kvalitatīvus
sporta pasākumus

VTP2
RV6

70%

0

30%

0

Organizētas 4 mācību
treniņu nometnes

1. Balvu novada sporta
veidu izlašu komandu
sagatavošana pieaugušo
vasaras Olimpiādei.
2. Mācību treniņu
nometņu organizēšana
jaunatnes valsts izlases
kandidātiem.
3. Talantīgo jauno
sportistu piesaistīšana
valsts izlašu kandidātu
komandām.
4.Balvu Sporta centra
jauno futbolistu izlašu
sagatavošanas nometnes.
5. Latvijas jaunatnes
futbola čempionāts
U-12, U-14 U-16, U-17
1. Piesaistīti treneri
peldēšanā, volejbolā,
svarcelšanā.
2.Jauno futbola tiesnešu
apmācība divas reizes
gadā.
Balvu novada organizētie
sporta pasākumi:
1.Telpu futbola
čempionāts.
2.Basketbola čempionāts.
3. Volejbols sievietēm un
vīriešiem
4. Galda spēles novusā un
galda tenisā.

2018.

4 gadi

2018.

4 gadi

2018.

4 gadi

2018.

4 gadi
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99.

Organizēt Starptautiskā un
Latvijas mēroga sporta
pasākumus Balvos

VTP2
RV6

100.

Atbalstīt bērnu aktivitātes
dabā.

VTP2
RV6
VTP3
RV13

10 000

60%

0

Dalības
maksa

Sporta
federāciju
līdzfinansējums

100%

x
ELFLA

0

x
Valsts
budžets

5.Orientēšanās.
7. Mini futbols 7x7.
8.Pludmales volejbols.
9. J.Vaskinoviča piemiņas
kauss futbolā.
10. Spiningošanas un
velcēšanas sacensības.
11. Hokeja turnīrs.
1. Starptautiskais G.
Abdušelešvili piemiņas
turnīrs grieķu-romiešu
cīņā.
2. Starptautiskais turnīrs
V.Kirjanova piemiņas kauss
svarcelšanā.
3.Latvijas Jaunatnes un
pieaugušo volejbola,
svarcelšanas un grieķuromiešu cīņas čempionātu
organizēšana.
4. LJBL Basketbola
jaunatnes čempionātu
spēļu sarīkošana.
5. Baltijas un Latvijas
čempionāts ūdens
motocikliem reizi gadā.
6. Latvijas čempionāts
zemledus makšķerēšanā.
8. Latvijas čempionāts
zirgu pajūgu braukšanā
reizi gadā.
9. Balvu Kauss peldēšanā.
10. Starptautisks šaha
turnīrs.
11. Open Cup futbola
turnīrs.
Atjaunoti un papildināti ar
jauniem elementiem bērnu
rotaļlaukumi novadā
(2020.g. - Steķintavas
rotaļu laukuma
labiekārtošana).

2018.

4 gadi

2020.

1 gads

NVO
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Projekts “Bērnu rotaļu
laukumu labiekārtošana
Balvu novada Vīksnas,
Lazdulejas un Tilžas
pagastos”
Aktīvās atpūtas vietu
izveidošana aktivitātēm
dabā

VTP2
RV6
VTP3
RV13
U26
VTP2
RV6
VTP3
RV13
VTP2
RV6

19886.34

1988.63

17897.71
ELFLA

50 000

x

x
ELFLA

10%

15 000
Valsts
budžets

100%

0

0

0

VTP2
RV6

15 557

1555,73

14001,59
ELFLA
LEADER
aktivitāte

0

Veloparka
izbūve
Partizānu 5B, Balvos, Balvu
novadā
Sporta bāžu pieejamības
nodrošināšana
iedzīvotājiem ar
funkcionālām
traucējumiem
Daudzfunkcionālā
laukuma izveidošana
Balvos

VTP2
RV6

106323

100%

0

0

VTP2
RV6

30000

15%

85%
ESI fondi

VTP2
RV6

21720

2172

19548
ELFLA
LEADER
aktivitāte

Netradicionālo sporta
veidu un tautas sporta
veidu sacensību
organizēšana

VTP2
RV6

10 000

20%

Slēpošanas
aktivitāšu
nodrošināšana
Balvu
pilsētas iedzīvotājiem
BMX trases un disku golfa
laukuma
izveidošana
Balvos

Atjaunoti rotaļu laukumi
Vīksnas, Lazdulejas un
Tilžas pagastos”

2019.

2020.

Izveidotas un pilnveidotas
jaunas aktīvās atpūtas
vietas, t.sk. Balvu ezera.
Āra trenažieru izvietošana.
Pielāgotas slēpošanas
trases pie Balvu ezera

2018.

4 gadi

NVO

2018.

4 gadi

NVO

0

Izveidota BMX trase, disku
golfa laukums
Īstenots

2017.

2018.

Motoklubs
“Spieķi vējā”
sadarbībā ar
Balvu novada
pašvaldību

0

Izbūvēts veloparks Balvu
pilsētā
Īstenots
Balvu pamatskolas sporta
zāles pieejamība
iedzīvotājiem ar īpašām
vajadzībām

2018.

2 gadi

2018.

2 gadi

Izveidots daudzfunkcionāls
laukums
Īstenots

2018.

1 gads

Novada iedzīvotāju un
izglītojamo vajadzībām,
veselīga dzīves veida
veicināšanai organizēti
pasākumi: rallijs sievietēm
“Prieka tūre”,
velobrauciens “Iepazīsti
savu novadu un
Ziemeļlatgali”, skrējiens
“Par savējiem, par Latviju!”

2018.

3 gadi

Dalības
maksa

Biedrība
“Austrumvilki”
sadarbībā ar
Balvu novada
pašvaldību
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109.

Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā

VTP2
RV8

SAM
9.2.4.2.
Projekts
tiek
īstenots
2 kārtās

326742

0

RV10 Drošība
110. Noteikto funkciju izpildei
VTP2
700
100%
nepieciešamā materiāli
RV10
(2020.g.)
tehniskā nodrošinājuma
U19
iegāde Balvu novada
pašvaldības policijai
111. Videonovērošanas
VTP3
10 000
100%
sistēmas sakārtošana un
RV10
paplašināšana Balvu
novadā
VTP3 VESELĪGA VIDE AR ATBILSTOŠU INFRASTRUKTŪRU
RV12 Energoefektivitāte, inženiertehniskā infrastruktūra un komunālie pakalpojumi
112. Pašvaldības ēku
VTP3
SAM
1 500 000
x
energoefektivitātes
RV12
4.2.2.
paaugstināšana

113.

Balvu novada pašvaldības
administrācijas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana

VTP3

SAM

RV12

4.2.2.

380 800

94 528

85%
277730.70
ESF

15%
49011.30
Valsts
budžets

Uzlabota pieejamība
veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pakalpojumiem

2017.
1.kārta
2020.
2.kārta

3 gadi
3 gadi

0

0

0

Iegādāts aprīkojums Balvu
novada pašvaldības
policijai

2020.

1 gads

0

0

0

Paplašināta video
novērošanas sistēma Balvu
pilsētā un pagastos

2018.

2 gadi

x
ERAF

0

x
Valsts
budžets
KPFI
EKII

Samazināts primārās
enerģijas patēriņš,
sekmēta
energoefektivitāte, veikta
renovācija Kubulu pagasta
PII “Ieviņa”,
Pašvaldības
administratīvajā ēkā, Balvu
Mākslas skolā, Balvu
Mūzikas skolā

2018.

4 gadi

2020.

2021.

286 272

Primārās enerģijas gada
patēriņa
samazinājums,
126506 kWh/gadā;

NVO

Siltumnīcefekta (ogļskābo)
gāzu samazinājums gadā,
t.sk,
CO2
emisijas
ekvivalents 31,756;
No
atjaunojamiem
energoresursiem saražotā
papildjauda
0,021
MWrezultātā.
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114.

Balvu Mūzikas skolas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana

VTP3

SAM

RV12

4.2.2.

361851

187086

174765

Primārās enerģijas patēriņa
samazinājums un 97132

2021.

2021.

kWh/gadā;
Siltumnīcefekta (ogļskābo)
gāzu
samazinājums
gadā,t.s.k. C02 emisijas
ekvivalents 19,297 tonnas
gadā
.

115.

Veikt pašvaldības
dzīvojamā fonda
monitoringu

VTP3
RV12

116.

Daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana
(pašvaldības
līdzfinansējums)

VTP3
RV12
U21

117.

Videi draudzīgas,
alternatīvus enerģijas
avotu izmantošana

VTP3
RV12

118.

Biomasas kurināmā
uzglabāšanas novietņu
renovācija

VTP3
RV12

119.

Pašvaldības
līdzfinansējums
iedzīvotājiem ūdensvada
un kanalizācijas
ierīkošanai

VTP3
RV12
U23

100%

0

0

0

Apzināts un novērtēts
pašvaldības dzīvojamais
fonds, izstrādāta tālāka
rīcība

2018.

3 gadi

100%

0

0

0

2018.

4 gadi

15%

85%

0

EKII
KPFI

2018.

4 gadi

20000

100%

0

0

0

2018.

4 gadi

12000
(2020.g.)

100%

0

0

0

Daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitātes
nodrošināšanas pasākums
(1 ik gadu) –tehniskais
projekts, energo audits,
remontdarbi
Ieviests vismaz viens
pasākums (1 ik gadu)
alternatīvās enerģijas,
alternatīvās apkures veidu
pielietošanā
Izbūvētas atbilstošas
novietnes kurināmā
uzglabāšanai pašvaldības
iestādēm t.sk.
Briežuciema, Bērzpils
(2020.g.), Krišjāņu un
Vīksnas pagastos
Izbūvēta
pievadinfrastruktūra ,
nodrošinot ūdensvada un
kanalizācijas pieslēgumu
mājokļiem
(30 pieslēgumi – 2019.g.)

2019.

Ik gadu

2 000
(2020.g.)

Sadarbībā ar
daudzdzīvokļu māju
apsaimniekotājiem
Sadarbībā ar
daudzdzīvokļu māju
apsaimniekotājiem

25

120.

Balvu pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstība, III kārta

VTP3
RV12

1018448.4
7

648470.91

369977.56
KF

0

0

121.

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
sakārtošana Balvu novadā

VTP3
RV12

35942
2020.g.

100%

0

0

0

-

0

85%
ERAF

0

15%
VB

-

0

85%
ERAF

0

15%
VB

RV11 Transporta infrastruktūra un mobilitāte
122. Elektrotransportlīdzekļu
VTP3
(ETL) uzlādes
RV12
infrastruktūras attīstība

123.

Projekts “Elektroniskās
sakaru infrastruktūras
pieejamības uzlabošana
lauku teritorijās”
II kārta

VTP3
RV11

Ūdensvada pieslēgums
ēkām nodrošināts 229
cilvēkiem, kanalizācijas –
256 iedzīvotājiem
Īstenots
Komunikāciju atjaunošana
pagastu administratīvajos
centros (veikti ieguldījumi
apzinātos objektos)
saskaņā ar pašvaldības
budžetā apstiprinātajiem
izdevumiem:
2020.g. ūdensvada izbūve
Kubulu pag.- 15942 euro;
Tilžas pag.-20000 euro

2018.

3 gadi

2018.

4 gadi

Izbūvēta
elektrotransportlīdzekļu
ātrās uzlādes stacija
Balvos, Bērzpils ielā
1/īstenots/ un Bērzpils
pagastā
Projekta mērķa grupa ir
informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu
lietotāji – komersanti,
iestādes un
mājsaimniecības “baltajās”
teritorijās, kuriem tiks
nodrošināta iespēja
saņemt interneta piekļuves
pakalpojumus ar vismaz 30
Mb/s datu pārraides
ātrumu. 2017.gadā uzsākta
platjoslas interneta
projekta II kārtas
ieviešana.
2020.gada beigās
nodrošināta vienlīdzīga
pieeja e-pakalpojumiem

2018.

3 gadi

Projekta
iesniedzējsSatiksmes
ministrija

2017.

12.2020.

Atbildīgā
iestāde:
Satiksmes
ministrija
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124.

Balvu pilsētas ielu
satiksmes drošības
programmas ieviešana

VTP3
RV11

125.

Velo infrastruktūras
attīstība Balvu novadā

VTP3
RV11

126.

Balvu novada grants ceļu
būvniecība un pārbūve

VTP3
RV11

500000

134, 135

1861927.15

100%

0

x

x

281927.15

1580000
ELFLA

0

0

x

0

0

visā Latvijas teritorijā
visiem iedzīvotājiem un
uzņēmumiem, veicinot
elektronisko sakaru tīklu
infrastruktūras attīstību
teritorijās, kurās
ekonomisku apsvērumu
dēļ elektronisko sakaru
komersanti nav
ieinteresēti izvērst
elektronisko sakaru tīklu
infrastruktūru,
sasniegšanu.
Sakārtoti pilsētas ielu
infrastrutūra atbilstoši
izstrādātajai programmai,
t.sk. 2020.gadā – Lauku
ielas posms 844 m,
Jaunatnes ielas posms
667m , Bērzu ielas posms
732m,
Vidzemes ielas posms
628m, Daugavpils ielas
posms 776 m, Tautas ielas
posms 200 m
Izstrādāts efektīvs
veloceliņu tīkls.
Uzsākta veloceliņu izbūve
pieejamo finanšu resursu
ietvaros.
Grants seguma
atjaunošana un pārbūve
ceļu posmos lauku
teritorijā, saskaņā ar Balvu
novada Domes lēmumu:
Naudaskalns – Ozolsala
Naudaskalns – Silamala
Silamala- Dūrupe
Elkšņeva – Mūrova
Dārza iela – Vecpils –
Mūramuiža

2018.

4 gadi

2018.

2020.

2018.

3 gadi

27

127.

Ielu apgaismojuma
pārbūve Balvu novadā
(IV kārta)
RV14 Dabas resursi
128. Zivju resursu atjaunošana
Balvu novadu ezeros

VTP3
RV11

150000

x

x

0

x
KPFI
EKII

0

0

90%

VTP3
RV14
U27
VTP3
RV14
U27

129, 130

6 861

10%

128, 130

47 190

50%

129.

Veikt pētījumu un
izstrādāt rekomendācijas
Balvu ezeru
apsaimniekošanai

130.

Sekmēt novada vietējo
dabas resursu efektīvu
izmantošanu

VTP3
RV14
U27

128,129

131.

Projekts “Balvu ezera
krasta labiekārtošana”

VTP3
RV14

129

30719.49

Zivju fonds
50%
Latvijas
Universitāte

x

x

x

2900.49

0

0

27819
Latvijas
vides
aizsardzības
fonds

Golvari – Pelerijas –
Līdumnieki
Golvari – Zosuļi
Dambergi – Ploskena –
Augstasils
Krišjāņi – Krampiņas –
Runcene – Krišjāņi
Bankas ceļš
Krasta iela – Spirģu ceļš
Tilžas kapi- Meteņi- TokiKeiba- Tilža
Sprogas – OknupePokuļeva
Krutova – Bukši
(Vīgarsalas)
Lutenāni – Ceriņkalns
Nobrauktuve uz Avikšiem
Petrovka – Zaļčupe – Avikši
Nobrauktuve uz Zirgudobi
Pārbūvēts, videi draudzīgs
ielu apgaismojums Balvu
pilsētā, pagastos
Mākslīgi palielināti zivju
resursi publiskajos ezeros,
ņemot vērā resursu izpēti
Izstrādāti
apsaimniekošanas
noteikumi, veikts
ekoloģiskā stāvokļa
novērtējums Balvu un
Pērkonu ezeriem
Nodrošināta ilgtspējīgu
dabas resursu, t.sk. kūdras
ieguvi, zivju resursu
atjaunošanu
Attīrīta Balvu ezera krasta
josla un veikta vides
labiekārtošana

2018.

2 gadi

2018.

Ik gadu

2018.

2 gadi

2018.

2 gadi

2018.

2 gadi

Sadarbības
partnerisBalvu novada
pašvaldība
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132.

Projekts “Vides
pārvaldības pilnveidošana,
īstenojot kopējus
pasākumus RU-LV
pārrobežu reģionos”
Akronīms: Zaļā palete
/GreenPalette/

VTP3
RV14

68000

10%
6800

90%
61200
LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programma

0

0

Piebraucamā ceļa
rekonstrukcija pie Balvu
ezera ūdens ņemšanas
vietas, digitālās kartes
izveide, 7 hidrantu
rekonstrukcija,
meistarklases un
informatīvie pasākumi
vides aizsardzības jomā

2019.

2 gadi

Sadarbības
projekts.
Vadošais
partneris:
Biedrība
“Eiroreģions
“Pleskava –
Livonija””
Latvijas
sekcija
Sadarbības
partneri:
Pitalovas,
Palkinas,
Krasnogorods
kas
vietējo
pašvaldību
administrācij
as(KF),
Viļakas,
Balvu, Viļānu,
Smiltenes
novadu
pašvaldības

133.

Bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas un
ekosistēmu aizsardzības
priekšnoteikumi

VTP3
RV14
U28

SAM
5.4.2.1.

85%
KF

0

15%
Valsts
budžets

Izstrādāti Dabas
aizsardzības plāni īpaši
aizsargājamām dabas
teritorijām (Natura 2000)
un ES nozīmes īpaši
aizsargājamo sugu
aizsardzības dabas
aizsardzības plāni, t.sk.
Balvu novada zemēm
Lubāna mitrāja teritorijā

2017.

3 gadi

Projekta
īstenotājs:
Dabas
aizsardzības
pārvalde.
Sadarbības
partneri:
Balvu,
Madonas,
Rugāju,
Gulbenes,
Rēzeknes,
Lubānas
novadu
pašvaldības

RV13 Publiskā ārtelpa

29

134.

Velomaršrutu izveide un
attīstība Balvu novadā

VTP3
RV8
U16

135, 125,
124

135.

Projekts "Zaļie ceļi RīgaPleskava"
Akronīms: Greenways
Riga-Pskov

VTP3
RV8

134

136.

Atjaunot pašvaldības
teritorijā atrodošos dabas
un vides kultūrvēsturiskus
pieminekļus un objektus

137.

x

x
ELFLA
LEADER
aktivitāte
90%
LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programma

0

0

Izstrādāts vismaz 1 jauns
velomaršruts

2018.

3 gadi

0

0

Izstrādāts velomaršruts
Balvu novadā bijušā
dzelzceļa Rīga-Pitalova
vietā, vides objektu izveide

2019.

3 gadi

Izveidotas 3 jaunas Balvu
robežzīmes un labiekārtota
apkārtējā teritorija.
Uzstādīti vienota dizaina
afišu/reklāmas stabi novadā
Izveidota piemiņas vieta
A.Rimovičam Balvu pilsētā,
sakārtota teritorija pie
daudzdzīvokļu mājām
Īstenots
Atjaunoti dekori pilsētas
ielās, skvērā.
Izgaismoti vides objekti
Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem
pieminekļa apkārtnē
Labiekārtots Jaunatnes
parks Balvos

2019.

3 gadi

2017.

2 gadi

2018.

1 gads

2018.

3 gadi

24010

10%
2401

VTP3
RV13

20000

10%

90%
ELFLA

0

0

Antona Rimoviča, "Balvu
miestiņa dibinātāja",
piemiņas vietas izveide

VTP3
RV13
VTP1
RV3

21000

0

0

0

Valsts
budžets

138.

Pilsētas vides objektu
izgaismošana, gaismas
dekoru uzstādīšana

VTP3
V13
U26

22000

100%

0

0

0

139.

Pilsētas parka atjaunošana

VTP3
RV13

x

x

Sadarbības
projekts.
Vadošais
partneris
Viļakas
novada
pašvaldība,
sadarbības
partneri –
Latvijas Zaļo
ceļu
asociācija,
Madonas,
Gulbenes,
Ogres,
Ropažu,
Balvu
novadu
pašvaldības

Īsteno Balvu
Romas katoļu
draudze

30

140.

Novada pagastu centru
vides labiekārtošana
Projekts “Piemiņas un
svētku vietas
labiekārtošana Tilžas
pagastā”
Meža dienas, projekta
"Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei"
ietvaros

VTP3
RV13
VTP3
RV13
U26

143.

Projekts “Veco parku
jaunā dzīve- vēsturisko
parku efektīva pārvaldība
Latvijas-Krievijas
pierobežā”
(“New Life of Old Parks:
Efficient Managment of
Historical nature Objects
in LatRus Border Area”)
Akronīms: NewLINE

VTP3
RV13

144.

Atbalstīt novada
iedzīvotāju aktivitātes
vides sakopšanā
Bīstamo koku zāģēšana un
koku vainagu veidošana
Balvu pilsētā un pagastos

141.

142.

145.

10%
140

90%
ELFLA
17980.72
ELFLA

0

0

0

0

19978.58

1997.86

2290,50

0

0

0

2290,50
AS “Latvijas
Valsts meži”

272031

5%
13602.45

90%
244827
Latvijas –
Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programma
ERAF

0

5%
13601.55
VB

VTP3
RV13

1000

100%

VTP3
RV13

20 000
2020.g.

100%

VTP3
RV13

136

0

0

0

ar daudzveidīgiem veiklību
un kustību koordināciju
attīstošiem elementiem
Izbūvēts laukums aktīvai
atpūta un sportiskām
aktivitātēm.
Izveidoti apstādījumi,
labiekārtota infrastruktūra
Pieminekļa un laukuma
labiekārtošana Tilžā

2018.

3 gadi

2019.

2020.

Iestādīti koki un krūmi,
veikti apzaļumošanas
pasākumi novada
teritoriālajās vienībās, t.sk.
Balvu pilsētā, Tilžas ciemā
Īstenots
Lāča dārza infrastruktūras
pārbūvē sakārtoti celiņi,
apgaismojums,
komunikācijas, atjaunots
tiltiņš uz salu..

2016.

3 gadi

2019.

2 gadi

Organizēts ikgadējs
pasākums “Sakoptākais
novada īpašums”
Izzāģēti bojātie, kaltušie
koki - īstenots viens
pasākums gadā

2018.

3 gadi

2018.

4 gadi

Sadarbībā ar
NVO

Vadošais
partneris biedrība
“Lake Peipsi
Project
(Pskov)”,
sadarbības
partneris Balvu novada
pašvaldība,
Krievijas
Federācijas
Pleskavas
pilsētas
medicīniskās
pedagoģijas
centrs
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146.

Balvu ezera piekrastes
infrastruktūras izbūve

VTP3
RV13

x

50512
147.

Novada kapu teritoriju,
pieguļošo teritoriju
labiekārtošana un
sakārtošana

VTP3
RV13

148.

Degradēto dabas teritoriju
vides sakārtošana

VTP3
RV13

149.

Daudzdzīvokļu māju
pagalmu sakārtošana

VTP3

0

0

131

50512
x

x

-

100%

0

0

0

8 000
2020.g.

x

0

Iedzīvotāju
līdzfinansējums

0

Izveidota un atjaunota
infrastruktūra vides
pieejamībai, t.sk. izbūvēta
promenāde gar Balvu
ezeru,
pilnveidota peldvieta
Balvu ezera krastā
Atjaunoti kapu
infrastruktūras elementi –
žogi, krucifiski, zvanu torņi,
kapličas.
Sakārtoti pievedceļi,
stāvvietas.
Sakārtota degradēto
teritoriju vide, pieejamā
pašvaldības budžeta
finansējuma ietvaros
Sakārtoti daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmi

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

2018.

3 gadi

2018.

4 gadi
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INTEGRĒTO TERITORIĀLO INVESTĪCIJU IETVAROS ĪSTENOJAMĀS PRIORITĀRĀS PROJEKTU IDEJAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU FINANSĒJUMAM
2014. - 2020.GADAM
N.p.k.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"
SAM 8.1.2. projekts “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides attīstība”
1. Prioritārā projekta ideja:
Balvu pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas infrastruktūras attīstība
Individuālais vai sadarbības projekts:
Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums:
Izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, un uzlabotu
izglītojamo mācību vidi
1.  Aktivitātes Balvu novadā:
3309746.18
956959.65
2 234 490
118 296,53
Pakalpojumu
sniegšanas
2019.
12 mēneši
Balvu novada
0
 Balvu pamatskolā un Balvu
ERAF
Valsts
veiktspēja
atbalstītajās
pašvaldība
Valsts ģimnāzijā plānots
budžets
vispārējās izglītības iestādēs
uzlabot izglītojamo mācību
kopā: 884 izglītojamie.
vidi, veicot ieguldījumus
Pilnībā modernizētu vispārējās
 mācību klašu un citu
izglītības iestāžu skaits: 2
mācību telpu remontam
vispārējās izglītības iestādes,
 un aprīkošanai ar
t.sk. arī Balvu pamatskolas un
informācijas un
Balvu Valsts ģimnāzijas sporta
komunikāciju tehnoloģijām,
laukumi
 kā arī dabas zinātņu
kabinetu aprīkošanai,
 sporta infrastruktūras
uzlabošanai un
 Balvu Valsts ģimnāzijas
dienesta viesnīcas darbības
nodrošināšanai.
Paredzēta arī atsevišķas
telpas ierīkošana reģionālā
metodiskā centra funkciju
veikšanai Balvu Valsts
ģimnāzijā
Kopā
3309746.18
956959.65
2 234 490
0
118 296,53

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
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Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai"
SAM 8.3.2.2. pasākums "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
Projekta ideja:
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Visas izglītojamo mērķgrupas, gan ar augstiem sasniegumiem, gan ar vispārējiem sasniegumiem, gan ar mācīšanās grūtībām saņem individuālu
pieeju un padziļinātas zināšanas visās interesējošās mācību jomās.
1.  Aktivitātes Balvu novadā:
141222.35
70611.35
Attīstītas
individuālās 01.09.2017. 31.05.2019.
Finansējuma
0
Nodarbību cikli, praktiskās
Eiropas
kompetences apmācāmajiem:
saņēmējs – Valsts
nodarbības un individuālas
Sociālais
2 vispārējās izglītības iestādēsizglītības satura
konsultācijas izglītojamiem
fonds
Balvu pamatskolā un Balvu
centrs,
ar mācību grūtībām.
Valsts ģimnāzijā
Balvu novada
Diskusiju klubi, praktiskās
pašvaldībanodarbības un radošās
sadarbības partneris
darbnīcas izglītojamiem ar
70611
01.09.2019. 31.05.2021.
vispārējiem sasniegumiem.
Mācību vizītes uz
augstskolām, AHA centru,
konkursi izglītojamiem
ar augstiem sasniegumiem.
Profesionālās kompetences
pilnveides kursi
pedagogiem.
Projektā iesaistītas: Balvu
Valsts ģimnāzija, Balvu
pamatskola.
Kopā
141222.35
141222.35
0

N.p.k.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķis "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus"
SAM 8.3.4.0 projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Projekta ideja:
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
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Projekta idejas pamatojums:
1. 


Aktivitātes Balvu novadā:
Preventīvo un intervences
pasākumu vidēja termiņa
plāna īstenošana Balvu
novadā

Kopā

N.p.k.

Projekta nosaukums

162000

Projekta ietvaros īstenotais atbalsts ir vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt
izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē
0
85%
15%
Īstenoti pasākumi izglītojamo
09.2017.
12.2022.
Finansējuma
0
Eiropas
Valsts
motivācijas palielināšanai Balvu
saņēmējs – Izglītības
Sociālais
budžets
novada izglītības iestādēskvalitātes valsts
fonds
Tilžas vidusskolā un Tilžas
dienests,
internātpamatskolā.
.
.
Balvu novada
No 2019.gada 1.septembra –
pašvaldībaTilžas vidusskolā, Bērzpils
sadarbības partneris
vidusskolā, Stacijas pamatskolā
un Balvu profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā

162000

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.3.3. “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”
SAM 8.3.3. projekts PROTI un DARI!
1. Prioritārā projekta ideja:
Jauniešu garantijas pasākumi un priekšlaicīgas izglītības mazināšana
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
Veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības
aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
1.  Aktivitāte Balvu novadā:
4874.76
0
85%
0
15%
Iznākuma rādītājs – NVA 27.10.2016. 31.12.2020. Stratēģiskais
 1. mērķa grupas jauniešu
Sociālais
Valsts
nereģistrēto NEET jauniešu
partneris: NVA Balvu
sasniegšanas un
fonds
budžets
skaits, kas saņēmuši atbalstu
filiāle, Valsts policijas
uzrunāšanas aktivitātes, kā
projekta ietvaros – 5;
Latgales reģionālās
arī informēšanas
Rezultāta rādītājs – NVA
pārvaldes
Balvu
pasākumus, iesaistot
nereģistrēto NEET jauniešu
iecirknis,
Balvu
pašvaldības stratēģiskos
skaits, kas sekmīgi izpildījuši
novada pašvaldības
partnerus;
individuālo
pasākumu
Izglītības, kultūras un
 2. mērķa grupas jauniešu
programmu projekta ietvaros sporta
pārvalde,
profilēšanu un individuālo
4
Balvu
Bērnu
un
pasākumu programmu
jauniešu centrs, Balvu
izstrādi;
novada pašvaldības
3. mērķa grupas jauniešu
Sociālais
dienests,
motivēšanu, aktivizēšanu
Balvu
novada
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un atbalsta sniegšanu
saskaņā ar mērķa grupas
jaunieša individuālo
pasākumu programmu, kas
izstrādāta, balstoties uz
profilēšanas rezultātiem, lai
sekmētu šo jauniešu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda
apguvē pie amata meistara,
NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas
ietvaros, nevalstisko
organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.

N.p.k.

Projekta nosaukums

Bāriņtiesa, jauniešu
NVO "Kalmārs"
Sadarbības partneris:
Balvu
novada
pašvaldība

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
SAM 8.3.5. projekts
Prioritārā projekta ideja:
Samazināta un novērsta priekšlaicīga mācību pārtraukšana, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
1.
Aktivitātes:
102022
0
85%
0
15%
Vispārējās un profesionālās
līdz
Stratēģiskais
Atbalsts pašvaldībām t.sk.
Sociālais
Valsts
izglītības iestāžu skaits, kuras
2017.
31.12.2020. partneris: VIAA.
Pedagogu
karjeras 2017./2018.g.
fonds
budžets
saņēmušas Eiropas Sociālā
Sadarbības partneri:
konsultantu
atalgojums,
32724
fonda
atbalstu
karjeras
t.sk. arī Balvu novada
finansējums
karjeras 2018./2019.g.
izglītībai un karjeras attīstības
pašvaldība,
attīstības
atbalsta
34649
atbalstam – 328,
Baltinavas
novada
pasākumiem
2019./2020.g.
t.sk. Balvu novadā - Balvu
dome
izglītojamajiem.
34649
Valsts
ģimnāzija,
Balvu
Informatīvais
un
profesionālā
un
metodiskais
atbalsts
–
vispārizglītojošā vidusskola,
vadlīnijas, materiāli, eBērzpils vidusskola, Tilžas
resursi.
vidusskola,
kā
Papildizglītība – pašvaldību
izmēģinājumskolas.
un
izglītības
pārvalžu
speciālistiem,
izglītības
iestāžu
vadītājiem,
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pedagogiem un pedagogiem
karjeras konsultantiem.
Izmēģinājumskolas.
Profesionālās meistarības
konkursi.

N.p.k.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci"
SAM 8.4.1. projekts
Prioritārā projekta ideja:
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošana
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Mērķis - pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu
1.
Aktivitātes :
7448
0
85%
0
15%
Balvu
profesionālās
un
2018.
līdz
Projekta iesniedzējs:
Mācību piedāvājuma un
2018.g.
Sociālais
Valsts
vispārizglītojošās vidusskolas
31.12.2022. VIAA.
mācību
vajadzību
fonds
budžets
profesionālās
pilnveides
Sadarbības partneri:
apkopošana un atbilstības
izglītības
programmu
t.sk. arī Balvu novada
izvērtēšana darba tirgus
īstenošana
nodarbināto
pašvaldība
prasībām un tā attīstības
profesionālo
kompetences
vajadzībām,
kā
arī
pilnveidošanai
personības
izaugsmes
interesēm;
Atbalsts
profesionālās
tālākizglītības programmu
apguvei,
kas
nodarbinātajam dod iespēju
iegūt
profesionālo
kvalifikāciju;
Atbalsts
profesionālās
pilnveides
izglītības
programmu apguvei, kas
nodarbinātajam dod iespēju
apgūt darba tirgus prasībām
atbilstošas sistematizētas
profesionālās zināšanas un
prasmes;
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Atbalsts
neformālās
izglītības
programmu
apguvei, kas ietver darba
tirgus prasībām atbilstošu
sistematizētu sociālo un
profesionālo pamatprasmju
apguvi;
Atbalsts
karjeras
konsultanta
pakalpojumiem;
Mērķa grupas informēšana
un piesaiste dalībai projektā

N.p.k.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. - "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām"
SAM 5.6.2. Latgales programmas ietvaros
"Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās"
1. Prioritārā projekta ideja:
Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Īpašums Balvu novada Balvu pagasta "Dižlazdas" ir pašvaldībai piederoša degradēta teritorija 3,74 ha platībā. Tā atrodas bijušās putnu fermas
teritorijā. Degradētajā vidē ir sabrukušo ēku drupas, uz neizmantotās zemes izveidojies apaugums un tā iekļauta degradēto teritoriju sarakstā. Ceļu
stāvoklis līdz objektam ir neapmierinošā stāvoklī, ar grants segumu.
Industriālā teritorija ar modernu infrastruktūru būs pielāgota uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmēju piesaistei. Noteikto uzdevumu izpildei
nepieciešams veikt virkni pasākumu, lai sasniegtu noteiktos rezultātus un radītu priekšnosacījumus efektīvai uzņēmējdarbībai. Objektu paredzēts
nodot nomā komersantam uzņēmējdarbības veikšanai. Notikušas konstruktīvas sarunas ar potenciālo uzņēmēju uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Aktivitāte pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšanai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām apstiprināta Balvu novada attīstības
programmas 2011. - 2017.gadam Investīciju programmā 2016. - 2017.gadam.
Degradēto teritoriju sakārtošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai (novadā ir ļoti attīstība lauksaimnieciskā ražošana) Viļakas novadā pašvaldība
īstenos aktivitātes novadā - Pils ielā 9a un Pils ielā 9, Viļakā, būs veikta ēkas un ar to saistītās infrastruktūras – viesnīcas pārbūve un atjaunošana, kā
arī inženiertīklu izbūve. Plānots attīstīt ceļu satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru. Izbūvēs infrastruktūru. Nekustamajā īpašumā Solā,
Susāju pagastā, Viļakas novadā bijušās pamatskolas ēkā ir plānots veikt ieguldījumus rūpniecisko un degradēto teritoriju sakārtošanā, veicot ēkas
un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi un atjaunošanu, kā arī pieguļoša ceļa un ar to saistītās infrastruktūras attīstību. Īpašumos “Virbi”, Šķilbēnos
un “Zibšņi”, Šķilbēnu pagastā, kā arī īpašumos Borisovā, Vecumu pagastā Viļakas novadā, degradētas teritorijās, plānots attīstīt ceļu satiksmes
pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru, veikt izkraušanās laukumu izbūvi (asfaltbetons), kā arī elektroenerģijas infrastruktūru.
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Baltinavas novada pašvaldības autoceļa Čudarīne - Tutinava (0-2,0km) pārbūve, uzklājot asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai nepieciešama, jo
ikdienā to izmanto gan Baltinavas, gan citu novadu iedzīvotāji, lai nokļūtu uz darba vietām, gan zemnieku saimniecības, lai veiktu saimniecisko
darbību. Nekvalitatīvais grants ceļa segums, kas ir pašlaik, rada bojājumus saimniecību transporta līdzekļiem un lauksaimniecības tehnikai. Sevišķi
pavasaros un rudeņos ceļš ir ļoti nelīdzens. Veco caurteku dēļ gadās, ka ceļš palu vai plūdu laikā pārplūst. Šie visi apstākļi rada tiešus zaudējumus
uzņēmēju saimnieciskajā darbībā. Lai arī tiek veikti regulāri ceļa kopšanas darbi, ar katru gadu ceļa stāvoklis pasliktinās. Uzklājot asfaltsegumu ceļa
kvalitātes uzlabošanai, tiks nodrošinātas uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas, jaunu darba vietu izveidošana, degradēto teritoriju sakārtošana.
Asfaltseguma uzklāšana ir optimālākais ceļa sakārtošanas veids, kas pašvaldībai ļaus ietaupīt ceļa uzturēšanas izmaksas nākotnē.
Rugāju novada domes nekustamajā īpašumā realizēs uzņēmējdarbības attīstības projekts, atjaunojot degradēto teritoriju un sakārtojot pašvaldības
ceļa posmus. Iznākuma rādītāji tiks sasniegti balstoties uz komersantu apliecinājumiem, kuri piekrīt konkrētā īpašumā radīt darba vietas, ieguldīt
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos. Līdz ar to, ka pieguļošā teritorija nekustamais īpašums „Namdari” tiks atjaunota arī uzņēmējs
ieguldīs savā īpašumā sakopjot 0,50 ha platībā savu īpašumu. Nekustamajā īpašumā "Rosība" Lazdukalna pagastā degradēto teritoriju revitalizēs,
izbūvējot laukumu, ierīkojot apgaismoju, pārbūvējot pieguļošā ceļa posmu.
Projekta aktivitāšu pamatojums:

Jaunas industriālās teritorijas izveidei pašvaldības īpašumā "Dižlazdas" Balvu pagastā, lai sekmīgi veiktu revitalizāciju, noteiktas šādas aktivitātes:
1) Jaunas ražošanas ēkas un palīgēku celtniecība; 2) Ceļu un inženierkomunikāciju izbūve un rekonstrukcija; 3) Ražošanas procesa nodrošināšanai
nepieciešams palielināt elektrības jaudas, nodrošināt siltumenerģijas padevi uz objektiem; 4) Īpašuma teritorijas un pieguļošās teritorijas
sakārtošana uzlabojot laukumu klātni, izbūvējot teritorijas apgaismojumu un nožogojot industriālo teritoriju, 5) divu zemes īpašumu (“Sprīdiši”,
“Atmodas”) iegāde ceļam pieguļošajā teritorijā, lai nodrošinātu tā izbūvi.
Viļakas novada pašvaldība, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzsāks aktivitātes šādos īpašumos: Pils ielā 9a un Pils ielā 9, Viļakā, Viļakas
novada dome iegādājusies 2016.gadā. Līdzšinējā laikā šis nekustāmais īpašums (pilsētas daļa), kas iepriekš tika izmantots vieglai rūpniecībai (bijusī
linu fabrika), jau vairākus desmitus gadus ir pilnībā pamests un nolaists. Teritorija ir piesārņota. Veicot ieguldījumus bijušās rūpniecisko un degradēto
teritoriju sakārtošanā, tiks likvidēti esošie piesārņojumi, vienlaikus veicinot teritorijas pieejamību uzņēmējdarbībai un palielinot strādājošo skaitu
uzņēmumos. Tiks veikta ēkas un ar to saistītās infrastruktūras – viesnīcas pārbūve un atjaunošana, kā arī inženiertīklu izbūve. Plānots attīstīt ceļu
satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru. Izbūvēs infrastruktūru (ūdensapgāde, siltumapgāde, elektroenerģijas infrastruktūra), kas
nepieciešama ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai, (kas veido ēkas kopējo neatdalāmo infrastruktūru), un pārbūvēs, atjaunos ēkas funkcionalitātes
nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas pieslēgumus. Veicot ieguldījumus, revitalizēs degradētās teritorijas.
Nekustamajā īpašumā Solā, Susāju pagastā, Viļakas novadā bijušās pamatskolas ēkā ir plānots veikt ieguldījumus rūpniecisko un degradēto teritoriju
sakārtošanā, veicot ēkas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi un atjaunošanu, kā arī pieguļošā ceļa un ar to saistītās infrastruktūras attīstību.
Revitalizētās teritorijas platība būs 0,3 ha.
Īpašumos “Virbi”, Šķilbānos un “Zibšņi”, Šķilbēnu pagastā, kā arī īpašumos Borisovā, Vecumu pagastā Viļakas novadā, degradētas teritorijās, plānots
attīstīt ceļu satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru, veikt izkraušanās laukumu izbūvi (asfaltbetons), kā arī elektroenerģijas
infrastruktūru. Viļakas novada dome, veicot ieguldījumus bijušās rūpniecisko un degradēto teritoriju sakārtošanā likvidēs arī piesārņojumus,
revitalizēs vidi.
Baltinavas novada pašvaldības autoceļa Čudarīne - Tutinava (0-2,0km) pārbūve, uzklājot asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai nepieciešama, jo
ikdienā to izmanto gan Baltinavas, gan citu novadu iedzīvotāji, lai nokļūtu uz darba vietām, gan zemnieku saimniecības, lai veiktu saimniecisko
darbību. Nekvalitatīvais grants ceļa segums, kas ir pašlaik, rada bojājumus saimniecību transporta līdzekļiem un lauksaimniecības tehnikai. Sevišķi
pavasaros un rudeņos ceļš ir ļoti nelīdzens. Veco caurteku dēļ gadās, ka ceļš palu vai plūdu laikā pārplūst. Šie visi apstākļi rada tiešus zaudējumus
uzņēmēju saimnieciskajā darbībā. Lai arī tiek veikti regulāri ceļa kopšanas darbi, ar katru gadu ceļa stāvoklis pasliktinās. Uzklājot asfaltsegumu ceļa
kvalitātes uzlabošanai, tiks nodrošinātas uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas, jaunu darba vietu izveidošana, degradēto teritoriju sakārtošana.
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Potenciālie
nosaukums):

komersanti,

investori

(vārds,

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1.1.

Aktivitāte Balvu novadā:
Industriālās
teritorijas
attīstība
revitalizējot
īpašumu Balvu novada
Balvu pagastā (izveidojot
industriālo
zonu
ar
asfaltētiem laukumiem un
pievadceļiem,
nepieciešamajiem
inženiertīkliem
(ūdensapgāde
un
kanalizācija,
elektrotīkli,
lokāla apkures sistēma,
teritorijas
apgaismojuma
infrastruktūra)
un
administratīvo
ēku.
Teritoriju izsoles rezultātā
tiks iznomās uzņēmējiem,
kas projekta ietvaros radis
vismaz 34 jaunas darba
vietas
un
ieguldīs
ievērojamus
nefinanšu
līdzekļus savas darbības
veikšanai
(tehnoloģiskās

2 439 092,42

Degradēta Rugāju novada pašvaldības teritorija (īpašums "Namdari") ar nolietojušos fermas ēku, kur pašvaldība sakārtos teritoriju, nojauks graustu,
uzbūvēs un noasfaltēs ceļu, izveidos elektrības pieslēgumu, ierīkos laukumu. Rugāju pagasta centrā degradēta pašvaldības teritorija 0,22 ha platībā
ar bijušo darbnīcu ēku 900 kv2, kuru pašvaldība ir reģistrējusi zemesgrāmatā. Darbnīcu ēkai tiks veikts remonts, pieslēgta elektrība, izveidots
braucamais ceļš, nepieciešamības gadījumā arī izbūvēta elektrostacija. Degradēta pašvaldības teritorija Lazdukalna pagastā (īpašums "Rosība"), kuru
pašvaldība reģistrēs zemesgrāmatā. Pašvaldības teritorijā tiks sakārtota un labiekārtota teritorija, izveidots laukums, palielinātas elektrības jaudas
un veikta ceļa posma pārbūve.
Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.
Viļakas novadā: Viļakas novada iedzīvotāji un dažādi saimnieciskas darbības veicēji un uzņēmēji, kuri projekta ietvaros piedalīsies izsolē par tiesībām
nomāt izbūvēto infrastruktūru. Iesaistīti tiek arī komersanti, kuri ir apliecinājuši interesi par turpmāku nepieciešamību ieguldījumu infrastruktūras
attīstībai projekta ietvaros.
Baltinavas novadā: iedzīvotāji un dažādi saimnieciskās darbības veicēji - ZS “Riekstini”, ZS “Amatnieki”, ZS “Māras zeme”, u.c., kas izmanto ceļu lopu
pārvadāšanai un lopbarības sagādāšanai.
Rugāju novadā: uzņēmēji, komersanti, saimnieciskās darbības veicēji un novada iedzīvotāji, kas pēc projekta realizācijas beigām varēs pieteikties
nomas izsolē, lai pretendētu uz izvēlēto objektu un uzsāktu vai paplašinātu savu saimniecisko darbību, ieguldītu nemateriālajos ieguldījumos un
pamatlīdzekļos, un radītu jaunas darba vietas.
Balvu novadā: rīkos ēku un telpu nomas tiesību izsoli.
Viļakas novadā: publiskās infrastruktūras un komunikāciju sakārtošana atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām - rīkota nomas izsole.
Rugāju novadā: tiks noslēgti līgumi par zemes nomu un rīkota telpu nomas izsoli.
8,42%
73,35%
14.63%
3,61%
Radītas darba vietas – 34.
2018.
2020.
Vadošais partneris 205 293,46
1 788 997,40
356 818,65
87 982,91
Piesaistītās investīcijas –
Balvu
novada
ERAF
Valsts
2 000 000,00 EUR.
pašvaldība.
budžets
Degradēto
teritoriju
Sadarbības partneri samazinājums - 3,74 ha.
Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība
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1.2.

1.3.

līnijas, rūpniecības ēkas
u.tml.)
Aktivitāte Viļakas novadā:
Viļakas novada domes
īpašumā, Susāju pagastā,
Solā
tiks
labiekārtota
degradētā teritorija. Veikta
ēkas un ar to saistītās
infrastruktūras pārbūve un
atjaunošana. Attīstīta ceļu
satiksmes
pārvade
un
infrastruktūra.
Izbūvēts
izkraušanās
laukums
(asfaltbetons). Tiks izbūvēta
ūdenssaimniecības,
siltumapgādes,
elektroenerģijas
infrastruktūra,
kā
arī
virszemes un pazemes
komunikāciju
infrastruktūra. Kopumā tiks
revitalizēta
degradētā
teritorija 0,30 ha platībā.
Aktivitāte Viļakas novadā:
Īpašumi Pils ielā 9a un Pils
ielā 9, Viļakā, Viļakas novada
dome iegādājās 2016.gadā.
Nekustāmais
īpašums
(pilsētas daļa), kas iepriekš a
izmantots
vieglai
rūpniecībai (bijusī linu
fabrika),
jau
vairākus
desmitus gadu ir pilnībā
pamests,
degradēts.
Teritorija piesārņota. Veicot
ieguldījumus rūpniecisko un
degradēto
teritoriju
sakārtošanā likvidēs esošos
piesārņojumus,
veicinās
teritorijas
pieejamību
uzņēmējdarbībai
un
palielinās strādājošo skaitu

252 147,24

8,93%
22 533,62

76,24%
192 229,59
ERAF

11%
27 726,76

3,83%
9 657,27
Valsts
budžets

Radītas darba vietas – 15.
Piesaistītās investīcijas –
90 000,00 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 0,3 ha.

2018.

2020.

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība

1 008 588,95

8,93%
90 134,49

76,24%
768 918,34
ERAF

11%
110 907,05

3,83%
38 629,07
Valsts
budžets

Radītas darba vietas – 3.
Piesaistītās investīcijas –
690 000,00 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums –2,73 ha.

2018.

2020.

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība
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1.4.

uzņēmumos. Veiks ēkas un
ar
to
saistītās
infrastruktūras – viesnīcas
pārbūvi un atjaunošanu, kā
arī inženiertīklu izbūvi.
Plānots
attīstīt
ceļu
satiksmes pārvadus un ar
tiem saistīto infrastruktūru.
Izbūvēs
infrastruktūru
(ūdensapgāde,
siltumapgāde,
elektroenerģijas
infrastruktūra),
kas
nepieciešama
ēkas
funkcionalitātes
nodrošināšanai, (kas veido
ēkas kopējo neatdalāmo
infrastruktūru),
un
pārbūvēs, atjaunos ēkas
funkcionalitātes
nodrošināšanai
nepieciešamo sabiedrisko
pakalpojumu
nodrošināšanas
pieslēgumus. Revitalizēta
degradētā teritorija 3,0 ha
platībā.
Aktivitāte Viļakas novadā:
Viļakas novada domes
īpašumā "Virbi", Šķilbanos,
Šķilbēnu pagastā, platībā
0.6951 ha (zemes vienība ir
atdalīta
no
īpašuma
38820020399, Šķērsiela 1,
Šķilbani, Šķilbēnu pagastā
platība 1.78 ha) un Viļakas
novada domes īpašumā
Darbnīcu iela, Šķilbanos,
Šķilbēnu pagastā, ar platību
0.9326 ha, tiks labiekārtota
degradētā teritorija, attīstīti
ceļu satiksmes pārvadi un ar
tiem saistītā infrastruktūra,

268 957,05

8,93%
24 035,86

76,24%
205 044,89
ERAF

11%
29 575,21

3,83%
10 301,08
Valsts
budžets

Radītas darba vietas – 1.
Piesaistītās investīcijas –
70 000,00 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums –0,6951 ha.

2018.

2020.

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība
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1.5.

1.6.

1.7.

kā
arī
tiks
īstenota
izkraušanās laukuma izbūve
(asfaltbetons). Kopumā tiks
revitalizēta
degradētā
teritorija 1,00 ha platībā.
Aktivitāte Viļakas novadā:
Viļakas novada domes
īpašumā, Borisovā, Vecumu
pagastā, Viļakas novadā tiks
labiekārtota
degradētā
teritorija, attīstot ceļu
satiksmes pārvadus un ar
tiem saistīto infrastruktūru,
tiks veikta izkraušanās
laukuma
izbūve
(asfaltbetons). Izbūvēs arī
elektroenerģijas
infrastruktūru. Kopumā tiks
revitalizēta
degradētā
teritorija 0,70 ha platībā.
Aktivitāte Viļakas novadā:
Viļakas novada domes
īpašumā "Zibšņi", Šķilbēnu
pagastā, Dubļovā 2,33 ha
lielā zemes gabalā tiks
labiekārtota
degradētā
teritorija 0.3 ha platībā. Tiks
attīstīti ceļu satiksmes
pārvadi un ar tiem saistītā
infrastruktūra,
veiks
izkraušanās laukuma izbūvi.
Kopumā tiks revitalizēta
degradētā teritorija 0,30 ha
platībā.
Aktivitāte
Baltinavas
novadā:
pārbūvēts
degradētās
teritorijas
funkcionālais
savienojums
pašvaldības
autoceļš
Čudarīne
–
Tutinava (0-2,0km), uzklājot
asfaltsegumu ceļa kvalitātes

117 668,71

8,93%
10 515,69

76,24%
89 707,14
ERAF

11%
12 939,16

3,83%
4 506,72
Valsts
budžets

Radītas darba vietas –3.
Piesaistītās investīcijas –
300 000,00 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 0,70 ha.

2018.

2020.

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība

33 619,63

8,93%
3 004,48

76,24%
25 630,61
ERAF

11%
3 696,90

3,83%
1 287,64
Valsts
budžets

Radītas darba vietas -2.
Piesaistītās investīcijas –
500 000,00 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 0,30 ha.

2018.

2020.

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība

337133,62

10,5%
35 399,03

85%
286 563,58
ERAF

0

4,5%
15 171,01
Valsts
budžets

Radītas darba vietas -5.
Piesaistītās investīcijas –
286 563,58 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 0,69 ha.

2018.

2020.

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
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1.8.

1.9.

uzlabošanai un nestspējas
paaugstināšanai. Kopumā
tiks revitalizēta degradētā
teritorija 0,69 ha platībā.
Aktivitāte: Rugāju pagasta
īpašumā
“Sābri”
tiks
izveidots jauns ražošanas
objekts ar angāra tipa
ražošanas ēku un pārbūvēti
esošo ielu posmi. Skolas un
Dzelzceļa
ielu
posmus
atjaunos un ierīkos jaunu
asfaltbetona
segumu,
atjaunos nobrauktuves un
sakārtos ūdens novadīšanas
sistēmu.
Projektā
tiks
nojaukta esošā mehānisko
darbnīcu ēka, izbūvēts
ārējais
apgaismojums,
izbūvēts asfaltēts laukums,
ierīkota ūdenspiegāde un
kanalizācija,
elektrības
pieslēgums,
teritorijas
labiekārtošana
un
nožogojums.
Aktivitāte Rugāju novadā:
Rugāju novada, Lazdukalna
pagasta īpašumā “Rosība”
izbūvēs laukumu, ierīkos
apgaismojumu un pārbūvēs
esošā pašvaldības ceļa
posmu.

Kopā

2. Prioritārā projekta ideja:
Individuālais vai sadarbības projekts:

Viļakas
pašvaldība

novada

728 626,85

9,98%
72 724,03

81,91%
596 801,04
ERAF,

3,83%
27 934,34

4,28%
31 167,44
Valsts
budžets

Radītas darba vietas – 10.
Piesaistītās investīcijas –
620 314,79 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 1,26 ha.

2018.

2020.

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība

193 685,62

9,98%
19 331,70

81,91%
158 643,32
ERAF

3,83%
7 425,59

4,28%
8 285,01
Valsts
budžets

Radītas darba vietas –3.
Piesaistītās investīcijas –
163 650,81 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums –1,46 ha.

2018.

2020.

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība

5 379 520,10

482 972,37

4 112 535,91

577 023,67

206 988,15

Radītas darba vietas –76.
Piesaistītās investīcijas –
4 720 529,18 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums - 11,87 ha.

Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā
Sadarbības projekts
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Projekta idejas pamatojums:

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Balvu novada Kubulu pagasta Kubulu ciemā uzņēmējdarbības veicināšanai tiek izbūvēts izkraušanās laukums un veikta Balvu ielas pārbūve.
Balvu novadā atjaunotā degradētā teritorija 0,18 ha platībā
Viļakas novadā angāra izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Viļakas novadā Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā.
Viļakas novadā - atjaunotā degradētā teritorija 0,81 ha platībā.
Degradētās teritorijas revitalizācijai un uzņēmējdarbības veicināšanai Kubulu pagastā noteiktas šādas aktivitātes:
1) Izbūvēts izkraušanās laukums; 2) Pārbūvēta Balvu iela
Viļakas novada pašvaldība, veicot degradētās teritorijas revitalizāciju, uzsāks šādu aktivitāti : angāra izbūvi uz pašvaldībai piekritīgās zemes.

Potenciālie
komersanti,
investori
(vārds, Balvu novadā: piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.
nosaukums):
Viļakas novadā: piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai Balvu novadā: rīkos būves nomas tiesību izsoli.
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
Viļakas novadā: publiskās infrastruktūras un komunikāciju sakārtošana atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām - rīkota nomas izsole.
Aktivitāte Balvu novadā:
10,5%
85%
0
4,5%
Radītas darba vietas – 8
2021.
18
Vadošais partneris - Balvu
Balvu
novada
Kubulu
376 470.59
39 529.41
320 000
16 941.18
Piesaistītās investīcijas –
mēneši
novada pašvaldība.
pagasta
Kubulu
ciemā
ERAF
Valsts
320 000,00 EUR.
Sadarbības partneris - Viļakas
uzņēmējdarbības
budžets
Degradēto teritoriju
novada pašvaldība
veicināšanai tiek izbūvēts
samazinājums – 0.18 ha
izkraušanās laukums un
veikta Balvu ielas pārbūve.
Teritoriju, būvi
izsoles
rezultātā
iznomās
uzņēmējiem, kas projekta
ietvaros radis vismaz
8
jaunas darba vietas un
ieguldīs
ievērojamus
nefinanšu līdzekļus savas
darbības attīstībai.
Aktivitāte Viļakas novadā:
164 771.99
10,5%
85%
0
4,5%
Radītas darba vietas – 3
2021.
18
Vadošais partneris - Balvu
Izbūvēs
angāru
uz
17 301.06
140 056.19
7 414.74
Piesaistītās
investīcijas
–
mēneši
novada pašvaldība.
pašvaldībai
piekritīgās
ERAF
Valsts
140 056,19 EUR.
Sadarbības partneris - Viļakas
zemes. Radīs 3 darba vietas.
budžets
Degradēto
teritoriju
novada pašvaldība
Kopumā
revitalizēs
samazinājums –0.81 ha.
degradēto teritoriju 0,08 ha
platībā.
Kopā
541 242.58
56 830.47
460 056.19
0
24 355.92
Radītas darba vietas – 11
Piesaistītās investīcijas – 460 056.19 EUR.
Degradēto teritoriju samazinājums –0.99 ha.
Rezerves projektu ideja
1. Prioritārā rezerves projekta ideja:
Tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošana Ziemeļlatgalē
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
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Projekta idejas pamatojums:

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Potenciālie komersanti, investori (vārds,
nosaukums):
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1.
Aktivitāte Balvu novadā:
2314136,69
Ziemeļlatgales
Amatniecības
un
mājražotāju centra izveide
tūrisma uzņēmējdarbības
pakalpojumu
paplašināšanai
Balvu
novadā: Amatu centra
izveide
rekonstruējot
degradētās ēkas un veicot
degradēto
teritoriju
labiekārtošanu, kā arī Balvu
ezeram
pieguļošās
teritorijas
sakārtošana
tūrisma uzņēmējdarbības
vajadzībām.

N.p.k
.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Balvu novada pašvaldības īpašums ar kopējo platību vairāk kā 7000m² ir iekļauts Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju
programmu prioritārajās aktivitātēs, lai sakārtotu un attīstītu degradētās teritorijas, kā arī jaunu vietējo produktu attīstībai un konkurētspējas
paaugstināšanai. Novadā mazie un mikro uzņēmumi ir ekonomikas balsts, kuriem nepieciešams pašvaldības atbalsts, lai sekmētu tās attīstību. Veiktā
aktivitāte palielinās tūristu plūsmu un veicinās vietējo uzņēmēju, mājražotāju ražoto preču un pakalpojumu noietu, kā arī palielinās nozares
uzņēmumu konkurētspēju un nodarbinātību.
Balvu novada Amatniecības un mājražotāju centra izveide un uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras izbūve Balvu ezera apkārtnē vitāli
nepieciešama, lai sakārtojot, rekonstruējot degradēto teritoriju, attīstītu, pilnveidotu un paplašinātu tūrisma produktu klāstu un sekmētu tūrisma
uzņēmējdarbību. Balvu novada mājražotājiem, amatniekiem pašreiz netiek piedāvāta iespēja attīstīt un paplašināt savu darbību administratīvajā
centrā, kur ir koncentrēti iedzīvotāji, lielāks pieprasījums un noieta tirgus. Izbūvējot centru un piesaistot uzņēmējus, tiks stimulēta uzņēmējdarbības
vide pilsētā un novadā. Vides un kultūrvēsturisko objektu sakārtošana, uzņēmējdarbību atbalstoša infrastruktūra ir pamats tūrisma pakalpojumu
uzsākšanai revitalizētā teritorijā.
Balvu novadā: veicot telpu nomas izsoli darbības paplašināšanai tiks piesaistīti mazie un mikrouzņēmēji, amatnieki un mājražotāji.
Balvu novadā: Uzņēmējdarbībai piemērotu telpu, ēku un būvju nomas izsole uzņēmēju piesaistei.
10,5%
242 984,35

85%
1 967 016,19
ERAF

0

4,5%
104 136,15
Valsts
budžets

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Radītas darba vietas – 32.
Piesaistītas investīcijas 1 967 016,19 EUR.
Sakārtota degradētā teritorija
- 0,7 ha.

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2019.

2020.

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris Balvu
novada
pašvaldība.
Sadarbības partneri Baltinavas novada
pašvaldība, Rugāju
novada pašvaldība,
Viļakas
novada
pašvaldība

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. - Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām
SAM 5.6.2. Reģionālo centru pasākuma ietvaros
1. Prioritārā projekta ideja:
Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā.
Individuālais vai sadarbības projekts:
Individuālais projekts
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Projekta idejas pamatojums:

Īpašums Balvu pilsētas teritorijā Brīvības ielā 1K ir degradēta teritorija 7,6081 ha platībā, kas kādreiz bijusi Balvu gaļas kombināta teritorija. Balvu
novada pašvaldība iegādājās šo īpašumu, lai izveidotu industriālo teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī viesnīcas kompleksu ezermalā.
Teritorijā ir ēku drupas un neizmatotajā teritorijā izveidojies apaugums. Industriālās teritorijas un viesnīcas kompleksa teritorijas izveidošanai
nepieciešams sakārtot teritoriju, uzbūvēt ēkas un nodrošināt tās ar inženierkomunikācijām.
Industriālā teritorija, viesnīcas kompleksa zona ar modernu infrastruktūru būs pielāgotas uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmēju piesaistei.
Noteikto uzdevumu izpildei nepieciešams veikt virkni pasākumu, lai sasniegtu noteiktos rezultātus un radītu priekšnosacījumus efektīvai
uzņēmējdarbībai. Objekti paredzēti nodot nomā komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Veiktas konstruktīvas sarunas ar ieinteresēto
uzņēmēju uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Iegādājoties no īpašniekiem degradētos īpašumu Brīvības ielā 1K Balvu pilsētas teritorijā, sekmīgai degradētas teritorijas revitalizācijai un jaunas
industriālās teritorijas izveidei, noteiktas šādas aktivitātes: 1) Jaunas ražošanas ēkas un palīgēku celtniecība; 2) Ceļu un inženierkomunikāciju izbūve
un rekonstrukcija; 3) Ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešams palielināt elektrības jaudas; 4)Jāsakārto īpašuma teritorijas un pieguļošās
teritorijas uzlabojot laukumu klātni, izbūvējot teritorijas apgaismojumu un nožogojot industriālo teritoriju.
Jauna viesu nama kompleksa izveidošanai un sekmīgai teritorijas revitalizācijai, noteiktas šādas aktivitātes:
1) viesu nama ēku un palīgēku celtniecība; 2) Pievadceļa un inženierkomunikāciju izbūve un rekonstrukcija; 3) Nepieciešama ārtelpas labiekārtošana
(tai skaitā vides infrastruktūras).
Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli. Plānota četru komersantu darbība industriālajā teritorijā un viena
komersanta (operatora) darbība viesu nama kompleksā.

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1.
Aktivitāte Balvu novadā:
6169868,22
Industriālās
teritorijas
attīstība
revitalizējot
īpašumus Balvu novadā
(veicot: ražošanas ēku un
palīgēku būvniecību, viesu
nama
kompleksa
izveidošana,
teritorijas
sakārtošanu, pievadceļu un
inženierkomunikāciju
(ūdensvada, kanalizācijas,
ielu
apgaismojuma,
siltumapgādes, elektrības)
izbūvi un rekonstrukciju)

Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.

2. Prioritārā projekta ideja:
Individuālais vai sadarbības projekts:
Projekta idejas pamatojums:

Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā
Individuālais projekts
Īpašums Balvu pilsētas teritorijā Partizānu ielā 66 ir degradēta teritorija. Industriālās teritorijas attīstībai nepieciešams sakārtot teritoriju, uzbūvēt
angāru un nodrošināt to ar inženierkomunikācijām.
Teritorija būs pielāgota uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmēju piesaistei. Objekts paredzēts nodot nomā komersantiem uzņēmējdarbības
paplašināšanai vai uzsākšanai.

853551,89

5055939,36
ERAF 82,52%

0

260376.97
Valsts
budžets

Radītas darba vietas – 86.
Piesaistītās investīcijas –
5055939,36 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums - 7,6081 ha.

07.2019.

06.2021.

Balvu
pašvaldība

novada
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Projekta aktivitāšu pamatojums:

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1.
Aktivitāte Balvu novadā:
221 704.28
vides sakārtošana Partizānu
ielā
66,
Balvos
uzņēmējdarbības attīstībai
(izbūvējot jaunu angāru,
izkraušanās laukumu un
pievelkot
inženierkomunikācijas
(elektrību,
ūdensvadu,
kanalizāciju, apkuri).
Rezerves projektu ideja
1. Prioritārā rezerves projekta ideja:
Individuālais vai sadarbības projekts:
Projekta idejas pamatojums:

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1.1.
Aktivitāte Balvu novadā:
6169868,24
Industriālās
teritorijas
attīstība
revitalizējot
īpašumu Balvu novada Balvu

Aktivitāte pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšanai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām apstiprināta Balvu novada attīstības
programmas 2018. - 2024.gadam Investīciju plānā.
Sekmīgai degradētas teritorijas revitalizācijai jāsakārto vide īpašumā Partizānu ielā 66, Balvos, veicot šādas aktivitātes: 1) Jaunas ražošanas ēkasangāra celtniecība; 2) Izkraušanas laukuma būvniecība; 3) Ražošanas procesam nodrošināt ar pievadinfrastruktūru- elektrību, ūdensvadu,
kanalizāciju, apkuri.
Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.
Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.
10,5%
23 278.95

85%
188 448.64
ERAF

0

4,5%
9 976.69
Valsts
budžets

Radītas darba vietas – 5
Piesaistītās investīcijas –
188 448.64 EUR
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 0.3072 ha

2020.

2021.

Balvu
pašvaldība

novada

Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumu Balvu novada Balvu pagastā
Individuālais projekts
Balvu novada pašvaldības īpašumā Balvu pagastā "Attīrīšanas iekārtas" ir degradēta teritorija 1,4 ha platībā, kurā, veicot ieguldījumus, izveidos
jaunu industriālo teritoriju ar modernu infrastruktūru dažādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai un uzņēmēju piesaistei. Īpašuma degradētajā daļā
kapitālieguldījumi objekta sakārtošanai nav veikti. Uz neizmantotās zemes ir veidojies apaugums, ceļu stāvoklis līdz objektam ir neapmierinošā
stāvoklī ar grants segumu. Projekta sekmīgai īstenošanai nepieciešams veikt virkni pasākumu, lai sasniegtu noteiktos rezultātus un radītu
priekšnosacījumus efektīvai uzņēmējdarbībai. Objekti paredzēti nodot nomā komersantiem uzņēmējdarbības veikšanai. Veiktas konstruktīvas
sarunas ar potenciālajiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Aktivitāte pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšanai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām apstiprināta Balvu novada attīstības
programmas 2011. - 2017.gadam Investīciju programmā 2016. - 2017.gadam.
Lai veiktu īpašuma degradētās daļas Balvu pagastā sekmīgu revitalizāciju, noteiktas šādas aktivitātes: 1) Ēku un palīgēku, jaunas ražošanas ēkas
izbūve. Tās pielāgos ražošanas vajadzībām, atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām. 2) Ceļu un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, jo ceļa un
pievadceļa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs ar grants, smilšu segumu, teritorijas apgaismojums- jāizbūvē. 3) Ražošanas procesa nodrošināšanai
nepieciešams palielināt elektrības jaudas un nodrošināt siltumenerģijas padevi uz objektiem. 4) Īpašuma teritorijas sakārtošana uzlabojot laukumu
klātni un nožogojot industriālo zonu.
Balvu novadā: piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.
Investoru piesaistei tiks veiktas zemes, ēku un telpu nomas izsoles.
10,5%
647 836,17

85%
5 244 388
ERAF

0

4,5%
277 644.07
Valsts
budžets

Radītas darba vietas – 86.
Piesaistītās investīcijas 244 388 EUR.

2018.
5

2020.

Balvu
pašvaldība

novada

48

pagastā (veicot: ražošanas
ēku un palīgēku izbūvi,
teritorijas
sakārtošanu,
pievadinfrastruktūras - ceļa
rekonstrukciju,
inženierkomunikāciju
(ūdensvada, kanalizācijas,
ielu
apgaismojuma,
siltumapgādes, elektrības
jaudu
palielināšanas)
rekonstrukciju)
2. Prioritārā rezerves projekta ideja:
Individuālais vai sadarbības projekts:
Projekta idejas pamatojums:

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
2.1.
Aktivitāte Balvu novadā:
6169868,24
Industriālās
teritorijas
attīstība
revitalizējot
īpašumu "Kubuliņš" Balvu
novada Kubulu pagastā
(veicot: īpašuma atpirkšanu,
ražošanas ēku un palīgēku
rekonstrukciju
un
būvniecību,
teritorijas
sakārtošanu,
pievadinfrastruktūras - arī
inženierkomunikāciju

Degradēto
teritoriju
samazinājums – 1,4 ha.

Industriālās zonas attīstība revitalizējot īpašumu "Kubuliņš" Balvu novada Kubulu pagastā.
Individuālais projekts
Īpašums Balvu novada Kubulu pagasta "Kubuliņš" ir privātpersonai piederoša degradēta teritorija 1,8 ha platībā. Teritorija ir bijušās dzelzceļa līnijas
tiešā tuvumā. Īpašumā atrodas 2 noliktavu ēkas, garāžas, caurlaides ēkas un degvielas uzpildes stacija, kuras netiek izmantotas un apsaimniekotas
un ir degradēto ēku sarakstā. Balvu novada pašvaldība ir apstiprinājusi industriālās zonas izveidi dzelzceļa mezgla tuvumā, atpērkot īpašumu un
veicot ieguldījumus. Industriālā teritorija ar modernu infrastruktūru būs pielāgota dažādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai un uzņēmēju piesaistei.
Noteikto uzdevumu izpildei nepieciešams veikt virkni pasākumu, lai sasniegtu noteiktos rezultātus un radītu priekšnosacījumus efektīvai
uzņēmējdarbībai. Objekti paredzēti nodot nomā komersantiem uzņēmējdarbības veikšanai. Veiktas konstruktīvas sarunas ar potenciālajiem
uzņēmējiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Aktivitāte pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšanai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām apstiprināta Balvu novada attīstības
programmas 2011. - 2017.gadam Investīciju programmā 2016. - 2017.gadam.
Jaunas industriālās teritorijas izveidei iegādājoties degradēto īpašumu Kubulu pagastā, lai sekmīgi veiktu revitalizāciju, noteiktas šādas aktivitātes:
1)Ēku un palīgēku rekonstrukcija. Tās pielāgos ražošanas vajadzībām atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām. 2)Jaunas ražošanas ēkas celtniecība.
3)Inženierkomunikāciju rekonstrukcija. 4)Ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešams palielināt elektrības jaudas un nodrošināt siltumenerģijas
padevi uz objektiem. 5)Īpašuma teritorijas un pieguļošās teritorijas sakārtošana uzlabojot laukumu klātni, iekārtojot teritorijas apgaismojumu un
nožogojot industriālo zonu.
Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.
Investoru piesaistei tiks veiktas zemes, ēku un telpu nomas izsoles.
10,5%
647 836,17

85%
5 244 388
ERAF

0

4,5%
277 644,07
Valsts
budžets

Radītas darba vietas - 86.
Piesaistītās investīcijas –
5
244 388 EUR.
Degradēto
teritoriju
samazinājums – 1,8 ha.

2018.

2020.

Balvu
pašvaldība

novada
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(ūdensvada, kanalizācijas,
ielu
apgaismojuma,
siltumapgādes, elektrības
jaudu
palielināšanas)
rekonstrukciju)

N.p.k
.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. - Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
SAM 3.3.1.
1. Prioritārā projekta ideja:
Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā
Individuālais vai sadarbības projekts:
Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums:
Balvu novada pašvaldība vidēja un ilgtermiņa plānošanas dokumentos noteikusi prioritātes un mērķus, kas vērsti uz rūpniecības attīstību un
nodarbinātības palielināšanu, veidojot gan labvēlīgu vidi investīciju piesaistei, gan veicot aktivitātes uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras
attīstībai. Pašvaldība sadarbībā ar novada komersantiem ir apzinājusi perspektīvās investīciju projektu vietas uzņēmējdarbības tālākai attīstībai:
Bērzkalnes Krišjāņu pagastos. Ieguldot līdzekļus noteiktajos objektos tiks sakārtota, modernizēta infrastruktūra un sniegts atbalsts vietējās
uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējai. Bērzkalnes pagastā izbūvēs kokapstrādes ražotni, Krišjāņu pagastā - lauksaimniecības un
kokapstrādes pakalpojumu ražotni. Uzņēmēji palielinās nodarbināto skaitu un veiks privātās investīcijas, sekmējot novada ilgtspējīgu attīstību.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Aktivitāte 1.1. Pašvaldības zemes īpašums “Veldrītes” 0.63 ha platībā Bērzkalnes pagasta Rubeņos. Īpašumā veiks kapitālieguldījumus, lai izveidotu
kokapstrādes ražotni uzņēmējdarbības paplašināšanai. Investīcijas teritorijā nav veiktas. Projekta īstenošanai nepieciešams veikt šādas aktivitātes:
pievadceļa un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, elektrības jaudu palielinājums, teritorijas apgaismojuma, laukuma seguma un ražotnes
nožogojuma izbūve, ražošanas ēkas - katlu mājas izbūve. Noslēdzot aktivitātes Bērzkalnes pagasta Rubeņos, tiks paplašināta kokapstrādes nozares
uzņēmuma darbība un uzsākta produkcijas ražošana ar lielāku pievienoto vērtību.
Aktivitāte 1.2. Pašvaldībai zemes īpašums “Mežaine” Krišjāņu pagastā, ko sakārtos lauksaimniecības un mežsaimniecības ražotnes izveidei, kur tiks
sniegti pakalpojumi arī vietējiem uzņēmējiem. Īpašuma platība 0.75ha. Investīcijas īpašumā nav veiktas un, lai īstenotu projekta ideju, nepieciešams
veikt šādas aktivitātes: pievadceļa un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, elektrības jaudu palielinājums, laukuma seguma un ražotnes nožogojuma
izbūve, angāra izbūve. Īstenojot projektu Krišjāņu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai būs sakārtota pievadinfrastruktūra un izbūvēta moderna
ražotnes ēka kokapstrādes un graudu noliktavas pakalpojumu sniegšanai.
Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): Balvu novadā: piesaistīti jauni nozares uzņēmēji – rīkota īpašumu nomas izsole.
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai Balvu novadā: tiks rīkota uzņēmējdarbībai piemērota īpašuma nomas tiesību izsole.
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1.1.
Aktivitāte:
Investīcijas
440789.41
10.5%
85%
0
4.5%
Radītas darba vietas -8
2018.
2021.
Balvu
novada
ražošanas
efektivitātes
46282.89
374671
19 835,52
Piesaistītās investīcijas –
pašvaldība
palielināšanai Balvu novada
ERAF
Valsts
374671 EUR
Bērzkalnes pagasta Rubeņos
budžets
Labuma guvēji komersanti – 2
1.2.
Aktivitāte:
Ieguldījumi
407058.83
10.5%
85%
0
4.5%
Radītas darba vietas - 4
2018.
2021.
Balvu
novada
infrastruktūras izbūvē un
42741.18
346000
18317.65
Piesaistītās investīcijas –
pašvaldība
ERAF
346000 EUR
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ražošanas attīstībai Balvu
novada Krišjāņu pagastā
Kopā

847848,24

2. Prioritārā projekta ideja:
Individuālais vai sadarbības projekts:
Projekta idejas pamatojums:

Projekta aktivitāšu pamatojums:

Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums):
Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai
piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai:
1.1.
Aktivitāte:
piebraucamās
77 430.29
ielas pārbūve, būvniecība un
piegulošās
teritorijas
sakārtošana Balvu pilsētā
posmā no Ķiršu – Partizānu
ielu krustojuma
līdz
īpašumam Partizānu ielā 66.

N.p.
k.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

89024,07

720671

0

Valsts
budžets
38153,17

Labuma guvēji komersanti – 4.
Radītas darba vietas – 12.
Piesaistītās investīcijas – 720
671 EUR.
Labuma guvēji komersanti – 6.

Transporta infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam
Individuālais projekts
Balvu novada pašvaldība vidēja un ilgtermiņa plānošanas dokumentos noteikusi prioritātes un mērķus, kas vērsti uz rūpniecības attīstību un
nodarbinātības palielināšanu, veidojot gan labvēlīgu vidi investīciju piesaistei, gan veicot aktivitātes uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras
attīstībai, veicot piebraucamās ielas pārbūvi, būvniecību un piegulošās teritorijas sakārtošanu Balvu pilsētā posmā no Ķiršu – Partizānu ielu
krustojuma līdz īpašumam Partizānu ielā 66. Uzņēmēji palielinās nodarbināto skaitu un veiks privātās investīcijas, sekmējot novada ilgtspējīgu
attīstību.
Aktivitāte Balvu pilsētā veicot ielas pārbūvi, būvniecību un piegulošās teritorijas sakārtošanu posmā no Ķiršu – Partizānu ielu krustojuma līdz
īpašumam Partizānu ielā 66.
Īstenojot projektu uzņēmējdarbības veicināšanai būs sakārtota pievadinfrastruktūra un apkārtējā teritorija.
Balvu novadā: piesaistīti nozares uzņēmēji, kas atrodas pieguļošajā teritorijā, SIA Sanmar būve, SIA BTRS
Balvu novadā: tiks rīkota uzņēmējdarbībai piemērota īpašuma nomas tiesību izsole.
10.5%
8130.18

85%
65 815.75
ERAF

0

4.5%
3 484, 36
Valsts
budžets

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Radītas darba vietas - 2
Piesaistītās investīcijas –
65815.75 EUR
Labuma guvēji komersanti – 1

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2020.

2021.

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Balvu
pašvaldība

novada

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP2 VESELĪGS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.1. "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās
esošām personām"
SAM 9.2.1. pasākums Nr. 9.2.1.1. "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"
Prioritārā projekta ideja:
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Mērķis - paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti
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1.

Aktivitātes:
sociālo dienestu un citu
pašvaldības izveidoto sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
sociālā darba speciālistu
profesionālās kompetences
pilnveide – dalība apmācībās
un supervīzijā,
metodiku izstrāde pašvaldību
sociālo dienestu sociālajiem
darbiniekiem darbam ar
klientu mērķgrupām (tai
skaitā metodikas izstrāde
darbam ar personām ar garīga
rakstura traucējumiem un tās
ietvaros
piemērojamās
zinātniskās metodes iegāde
un uzturēšana), kā arī sociālo
darbinieku apmācība
šo
metodiku ieviešanai darbā un
pilotprojektu īstenošana,
pašvaldību sociālo dienestu
vadības kvalitātes modeļa
izstrāde un pilotprojektu
īstenošana,
metodiskā
atbalsta
nodrošināšana sociālā darba
speciālistiem,
tai
skaitā
periodisko izdevumu izdošana
par sociālā darba aktualitātēm
un
sociālā
darba
terminoloģijas
vārdnīcas
izstrāde

Projekta nosaukums

2046 euro
2017.g.
3507 euro
2018.g.

0

85%

0

ESF
finansējums

Finanšu instruments (euro vai %)

15%
Valsts
budžets

Rezultāta rādītājs – sociālā
darba speciālistu skaits, kuri
pilnveidojuši
profesionālo
kompetenci (kalendāra gadā),
– 1 400, t.sk. Balvu novadā –
22.

1. kārta 2017.gads

36 mēneši

Projekta iesniedzējs:
Labklājības ministrija.
Balvu
novada
pašvaldība - kā viena
no
sadarbības
partneriem

Plānotais laika posms
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N.p.
k.

Indikatīvā
summa
(euro)

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Projekta
uzsākšana

Projekta
realizācijas
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP2 VESELĪGS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
SAM 9.2.2. pasākums 9.2.2.1. "Deinstitucionalizācija"
Prioritārā projekta ideja:
Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Mērķis - palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
1.
Aktivitātes:
individuālo
80 571.30
0
85%
0
15%
Pieaudzis audžuģimeņu un 01.01.2016 31.12.2023. Projekta īstenotājsvajadzību izvērtēšana un
ESF
Nacionālais adoptētāju
skaits,
un
.
Latgales plānošanas
individuālo sociālās aprūpes
finansējums
publiskais
samazināsies bērnu skaits
reģions.
vai sociālās rehabilitācijas
finansējums iestādēs;
19
sadarbības
plāna izstrāde pilngadīgām
Speciālisti
un
sabiedrība
partneri, t.sk. Balvu
personām ar garīga rakstura
kļuvuši zinošāki un iekļaujošāki
novada pašvaldība
traucējumiem, ārpusģimenes
pret personām ar invaliditāti;
aprūpē esošajiem bērniem,
Personām ar garīga rakstura
jauniešiem, kuri saņem valsts
traucējumiem, bērniem ar
vai pašvaldības finansētus
funkcionāliem traucējumiem
bērnu
ilgstošas
sociālās
un iestādēs esošiem bērniem
aprūpes
un
sociālās
veikts individuālo vajadzību
rehabilitācijas pakalpojumus
novērtējums;
un bērniem ar funkcionāliem
Bērni
ar
funkcionāliem
traucējumiem, kuriem ir
traucējumiem saņems ESF
noteikta invaliditāte un kuri
atbalstītos dienas aprūpes
dzīvo ģimenē;
centra,
grupu
dzīvokļu
sabiedrībā
balstītu
pakalpojumus;
pakalpojumu
īstenošana
Balvu novadā izvērtētas vismaz
personām ar garīga rakstura
32 personas un sastādīti
traucējumiem, kuri saņem
rehabilitācijas plāni.
valsts finansētus ilgstošas
sociālās
aprūpes
pakalpojumus un pasākuma
īstenošanas laikā pāriet uz
dzīvi sabiedrībā;
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi;
speciālistu apmācības;
informatīvi un izglītojoši
pasākumi
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N.p.
k.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP2 VESELĪGS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
SAM 9.2.2. pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide
Prioritārā projekta ideja:
Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta idejas pamatojums:
Mērķis - palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
1.
Aktivitātes:
155 605.44
0
155 605.44
0
Atbalstu saņems pilngadīgas
2019.
2020.
Projekta īstenotājsIzmēģinājumprojekts
par
ESF
personas ar garīga rakstura
Labklājības ministrija
individuālā budžeta modeļa
finansējums
traucējumiem, kuras DI
ar
sadarbības
aprobāciju
pilngadīgām
projekta ietvaros būs ir
partneriem
–
personām ar garīga rakstura
pārgājušas no valsts finansētas
pašvaldībām,
t.sk.
traucējumiem
ilgstošas sociālās aprūpes un
Balvu
novada
sociālās rehabilitācijas
pašvaldība
institūcijas uz dzīvi sabiedrībā
(saņemti pakalpojumi:
asistenta pakalpojums,
fizioterapija, psihologa
konsultācijas, kanisterapija,
grupu nodarbības, Atelpas
brīdis, grupu nodarbības.

N.p.k.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP2 VESELĪGS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei
un integrācijai sabiedrībā"
SAM 9.3.1. pasākums 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
Prioritārā projekta ideja:
Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Balvu novadā
Individuālais vai sadarbības projekts:
Individuālais projekts
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Projekta idejas pamatojums:

1.

Aktivitātes:
Izveidotā
infrastruktūra
(Daudzfunkcionāls dienas
centrs personām ar GRT)
ļaus nodrošināt personām ar
garīga
rakstura
traucējumiem
nepieciešamos sabiedrībā
balstītus
pakalpojumus
pašvaldībā, gan samazinot
risku
nonākt
ilgstošas
aprūpes
institūcijās
nepieejamu
sabiedrībā
balstītu pakalpojumu dēļ,
gan dodot iespēju personām
no
valsts
finansētām
ilgstošas
aprūpes
institūcijām pāriet uz dzīvi
sabiedrībā.
“Jauniešu mājas” ietvaros
ārpus ģimenes aprūpēs
esošiem jauniešiem būs
iespēja apgūt patstāvīgai
dzīvei
nepieciešamās
iemaņas, kas ir būtiskas
sekmīgai patstāvīgas dzīves
uzsākšanai un pilnvērtīgai
integrācijai sabiedrībā pēc
pilngadības sasniegšanas.
Veidojot ģimeniskai videi
pietuvinātus pakalpojumus,
nosakot līdz 8 bērniem vienā
grupā, tiks nodrošināti
kvalitatīvāki
pakalpojumi
atbilstoši bērna vajadzībām,
papildus integrējot tos
sabiedriskā vidē.
Ieguldījumi
pašvaldības
dienas aprūpes centrā
bērniem ar funkcionāliem

611982,00

Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās. Pasākums tiek īstenots tiešā sinerģijā ar SAM
9.2.2. “Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija”
64258,11
520184,70
0
27539,19
Izveidoto vai labiekārtoto
07.2019.
12.2020.
ERAF
Valsts
vietu skaits bērnu aprūpei
finansējums
budžets
ģimeniskā vidē un izveidoto vai
labiekārtoto
vietu
skaits
sabiedrībā
balstītu
pakalpojumu
sniegšanai
personām ar garīga rakstura
traucējumiem – 82.
Izveidots Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs
(Vidzemes ielā 2B, Balvos)
personām ar GRT.
Dienas centrs bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Grupu dzīvokļa māja (Liepu
ielā 12, Balvos) 16 personām.
Sniegts
ģimeniskai
videi
pietuvināts pakalpojums.
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traucējumiem atbalstīs to
ģimeņu sociālo iekļaušanu,
kurās
ir
bērni
ar
funkcionāliem
traucējumiem,
palielinās
bērnu vecāku iesaistīšanos
darba tirgū un mazinās
ģimeņu sociālās atstumtības
risku, veicinās izglītošanos
un brīvā laika pavadīšanas
iespējas,
sociālās
funkcionēšanas
spēju
atjaunošanu vai uzlabošanu
u.tml.

N.p.k.

Projekta nosaukums

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP2 VESELĪGS NOVADS
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
SAM 9.2.4. pasākums Nr. 9.2.4.2. "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei"
Prioritārā projekta ideja:
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā
Individuālais vai sadarbības projekts:
Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums:
Mērķis - uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus
1.
Aktivitātes Balvu novadā
1.kārta
0
85%
0
15%
Eiropas Sociālā fonda veselības
1. kārta 36 mēneši
Balvu
novada
iedzīvotāju
veselības
163 371
1.kārta
1.kārta
veicināšanas
un
slimību
2017.gads
pašvaldība
veicināšanai:
138 865,35
24 505,65
profilakses
pasākumos
2.kārta 36 mēneši
Veselības
veicināšanas
2.kārta
iesaistīto iedzīvotāju skaits:
2020.gads
pasākumi 163 371
2.kārta
2.kārta
1. kārtā -2324;
veselīga
uztura
138 865,35
24 505,65
2.kārtā - 2324
popularizēšana sabiedrībā (9
ESF
Valsts
aktivitātes),
Fiziskās
finansējums
budžets
aktivitātes (6 aktivitātes),
atkarību
profilakse
(3
aktivitātes),
veselības
traucējumu mazināšana (4
aktivitātes), seksuālās un
reproduktīvās
veselības
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veicināšana sabiedrībā (2
aktivitātes).
Slimību
profilakses
pasākumi (6 aktivitātes)
Kopā

N.
p.k
.

Projekta nosaukums

326742

Indikatīvā
summa
(euro)

326742

57660,36

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP3 VESELĪGA VIDE AR ATBILSTOŠU INFRASTRUKTŪRU
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
AER izmantošanu pašvaldību ēkās"
SAM 4.2.2. projekti energoefektivitātes paaugstināšanai Balvu novada pašvaldības ēkās
1. Prioritārā projekta ideja:
Samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa"
Individuālais vai sadarbības projekts:
Individuālais projekts
Projekta idejas pamatojums:
Ēka ir būvēta atbilstoši tā būvniecības laikā pieņemtajiem standartiem, tehnoloģijām un pieejamajiem materiāliem. Neveicot detalizētus aprēķinus
un izpēti var secināt, ka šobrīd ēka neatbilst LBN 002-15 “Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Arī esošais ēkas iekšējais apgaismojums ir
novecojis un patērē lielu elektroenerģijas daudzumu.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Lai nodrošinātu minētā LBN 002-15 prasības un ievērojami paaugstinātu energoefektivitāti, ēkā paredzams veikt šādas aktivitātes:
1. Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200 mm biezumā, cokola un pamatu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 100 mm biezumā,
paredzot siltināšanu arī 1m zem grunts līmeņa.
2. Pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200 mm un 40 mm. Lai novērstu termiskos tiltus, ir jāparedz arī parapetu siltināšana ar
līdzvērtīgu (pēc siltumvadītspējas) siltumizolācijas materiālu.
3. Apgaismojuma (tikai luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu.
4. Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. veco sildķermeņu nomaiņa pret tērauda konvektoriem un to aprīkošana ar termostatiskajiem vārstiem un
apvedcaurulēm. Ieteicams paredzēt iespēju regulēt stāvvadus pēc ēkas orientācijas pa debespusēm, kā arī elektroniskās vadības sistēmas ar
siltumnesēja temperatūras kontroli uzstādīšana atpakaļgaitas stāvvadiem.
1.
Aktivitāte Balvu novadā,
216170.42
48396.88
159 338
0
8 435,54
Primārās
enerģijas
gada
2018.9 mēneši
Balvu
novada
Kubulu pirmsskolas izglītības
ERAF
Valsts
patēriņa
samazinājums
2019.
Īstenots
pašvaldība
iestādē "Ieviņa":
budžets
sabiedriskajās ēkās projekta
2019.
1.Ārsienu siltināšana, cokola
ietvaros veikto investīciju
un pamatu siltināšana;
rezultātā 156166 kWh/gadā.
2.Pārseguma siltināšana ar
Siltumnīcefekta
(ogļskābo)
siltumizolācijas materiālu
gāzu samazinājums gadā
3.Apgaismojuma
(tikai
projekta
ietvaros
veikto
luminiscento
spuldžu)
investīciju rezultātā 39,984 t
nomaiņa
pret
LED
gadā.
apgaismojumu.
Īstenots
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2. Prioritārā projekta ideja:
Individuālais vai sadarbības projekts:
Projekta idejas pamatojums:

Projekta aktivitāšu pamatojums:

1.

Aktivitātes:
aktivitātes:
Ārsienu siltināšana ar
siltumizolācijas
materiālu.
Augšējā pārseguma
siltināšana ar
siltumizolācijas
materiālu 200mm
Pagraba pārseguma
siltināšana.
Apgaismojuma (
luminiscento spuldžu)
nomaiņa pret LED
apgaismojumu.
Apkures sistēmas
rekonstrukcija.
Saules paneļu
uzstādīšana.
3. Prioritārā projekta ideja:
Individuālais vai sadarbības projekts:
Projekta idejas pamatojums:

380 800

Siltumnīcefekta
(ogļskābo)
gāzu samazinājums gadā
projekta
ietvaros
veikto
investīciju rezultātā, t.sk, CO2
emisijas ekvivalents 31,756;
No
atjaunojamiem
energoresursiem
saražotā
papildjauda projekta ietvaros
veikto investīciju rezultātā,
0,021 MWrezultātā.

Projekta aktivitāšu pamatojums:

1.

Aktivitātes:
Ārsienu
siltināšana ar siltumizolācijas
materiālu, bēniņu grīdas

Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Individuālais projekts
Ēka Bērzpils ielā 1A, Balvos ir būvēta atbilstoši tā būvniecības laikā pieņemtajiem standartiem, tehnoloģijām un pieejamajiem materiāliem. Neveicot
detalizētus aprēķinus un izpēti var secināt, ka šobrīd ēka neatbilst LBN 002-15 “Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Būves iekšējais
apgaismojums ir novecojis un patērē lielu elektroenerģijas daudzumu.
Lai nodrošinātu minētā LBN 002-15 prasības un ievērojami paaugstinātu energoefektivitāti, ēkā paredzams veikt šādas aktivitātes:
Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu; Augšējā pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200mm.
Pagraba pārseguma siltināšana. Apgaismojuma ( luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu.
Apkures sistēmas rekonstrukcija.
Saules paneļu uzstādīšana.
94 528
286 272
0
2020.
2021.
Balvu
novada
Primārās
enerģijas
gada
ERAF
pašvaldība
patēriņa
samazinājums
sabiedriskajās ēkās projekta
ietvaros veikto investīciju
rezultātā, 126506 kWh/gadā;

361851

Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Individuālais projekts
Ēka Partizānu ielā 18, Balvos būvēta atbilstoši tās būvniecības laikā pieņemtajiem standartiem, tehnoloģijām un pieejamajiem materiāliem. Neveicot
detalizētus aprēķinus un izpēti var secināt, ka šobrīd ēka neatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 002 -19 „Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika”. Arī esošais ēkas iekšējais apgaismojums ir novecojis un patērē lielu elektroenerģijas daudzumu.
Lai nodrošinātu minētā LBN 002-15 prasības un ievērojami paaugstinātu energoefektivitāti, ēkā paredzams veikt šādas aktivitātes:
ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu, bēniņu grīdas siltināšana ar siltumizolācijas materiālu, cokola, pagraba sienu un pamatu
siltināšana ar siltumizolācijas materiālu , aktu zāles, kāpņu telpas logu un esošo koka logu nomaiņa pret jauniem logiem, obligāti uzstādot pretvēja
un pretkondensāta membrānas pa logu perimetru, koka durvju nomaiņa pret gaisnoturīgām un siltumnoturīgām durvīm, apgaismojuma (tikai
luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu
187086
174765
0
0
2021.
2021.
Balvu
novada
Primārās
enerģijas
gada
ERAF
Valsts
pašvaldība
patēriņa
samazinājums
budžets
sabiedriskajās ēkās projekta
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siltināšana ar siltumizolācijas
materiālu, cokola, pagraba
sienu un pamatu siltināšana
ar siltumizolācijas materiālu ,
aktu zāles, kāpņu telpas
logu un esošo koka logu
nomaiņa
pret
jauniem
logiem, obligāti uzstādot
pretvēja un pretkondensāta
membrānas
pa
logu
perimetru, koka durvju
nomaiņa pret gaisnoturīgām
un siltumnoturīgām durvīm,
apgaismojuma
(tikai
luminiscento
spuldžu)
nomaiņa
pret
LED
apgaismojumu
N.
p.k
.

Projekta nosaukums

Primārās enerģijas patēriņa
samazinājums un 97132
kWh/gadā;
Siltumnīcefekta
(ogļskābo)
gāzu samazinājums gadā,t.s.k.
C02
emisijas
ekvivalents
19,297 tonnas gadā

Indikatīvā
summa
(euro)

Finanšu instruments (euro vai %)
Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Privātais
sektors

Cits
finansējums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
realizācijas
uzsākšana
ilgums

Vadošais partneris
(sadarbības partneri)

VTP3 VESELĪGA VIDE AR ATBILSTOŠU INFRASTRUKTŪRU
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.4.2. “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī
sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā”
SAM 5.4.2. pasākums 5.4.2.1. "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi"
Prioritārā rezerves projekta ideja:
Dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargājamām teritorijām (Natura 2000)
Individuālais vai sadarbības projekts:
Sadarbības projekts
Projekta mērķis:
Sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
1.
Aktivitātes:
0
85%
0
15%
Izstrādāti :
2017.gads
3 gadi
Projekta īstenotājs Dabas aizsardzības plānu
Valsts
20 īpaši aizsargājamo dabas
Dabas aizsardzības
izstrāde īpaši aizsargājamām
KF
budžets
teritoriju dabas aizsardzības
pārvalde.
dabas teritorijām.
plāni.
Sadarbības partneri:
Aizsardzības plānu izstrāde
Izstrādāti
pieci
Eiropas
Balvu
novada
īpaši aizsargājamām sugām.
Savienības nozīmes īpaši
pašvaldība
Eiropas Savienības nozīmes
aizsargājamo
sugu
Madonas,
Rugāju,
īpaši aizsargājamo biotopu
aizsardzības
Gulbenes, Rēzeknes
izplatības
un
kvalitātes
dabas aizsardzības plāni, t.sk.
un Lubānas novadu
apzināšana (tai skaitā ekspertu
Balvu novada zemēm Lubāna
pašvaldības
instruktāža
aizsargājamo
mitrāja teritorijā.
biotopu inventarizācijā).
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Pašvaldību un zemes īpašnieku
informēšana.
Datu ievadīšana dabas datu
pārvaldības sistēmā.
Eiropas Savienības nozīmes
īpaši aizsargājamo biotopu
izplatības
un
kvalitātes
apzināšanas
kvalitātes
pārbaude.
Eiropas Savienības nozīmes
īpaši aizsargājamo biotopu
teritoriālās
izplatības
un
kvalitātes
apzināšanas
rezultātā
iegūto
datu
digitalizēšana.

Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Petrova
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