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BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018.-2024.GADAM IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS
APSPRIEŠANAS APRAKSTS
Attīstības programmas izstrādes uzsākšana
2016.gada 12.maijā Balvu novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 36.§) “Par Balvu novada
attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”.
2016.gada 14.jūlijā Balvu novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 23.§) “Par darba
uzdevuma precizēšanu Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei”.
Paziņojumi par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma precizēšanu attīstības
programmas izstrādei tika ievietoti pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv un publicēti Balvu novada
pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Balvu Novada Ziņas”. Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv tika ievietoti Balvu novada domes lēmumi un darba uzdevums attīstības
programmas izstrādei.
Saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” 5.punktu, konsultējoties ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi, Dabas
aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju tika noskaidrots šo institūciju viedoklis par Balvu novada
attīstības programmas 2018.-2024.gadam īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, kā arī par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu/nepiemērošanu. Minēto institūciju atbilžu vēstules
(konsultācijas rezultāti) un Iesniegums par plānošanas dokumenta Balvu novada attīstības programmas
2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu tika nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam.
2016.gada 13.decembrī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.71 Par stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.
2017.gada 10.augustā Balvu novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 19.§) “Par Balvu
novada domes sēdes lēmuma “Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes
uzsākšanu” grozījumiem”.
Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Balvu Novada Ziņas” (31.08.2017.) publicēts 2017.gada
10.augusta Balvu novada domes sēdes kopsavilkums, t.sk. lēmums par grozījumiem Balvu novada domes
12.05.2016. lēmumā.
Iedzīvotāju aptauja
Balvu novada attīstības programmas izstrādes ietvaros tika organizēta novada iedzīvotāju aptauja, lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem
risinājumiem, kā arī sagatavotu priekšlikumus Balvu novada attīstības programmai 2018.-2024.gadam.
Aptauja notika no 2016.gada decembra līdz 2017.gada februārim.
Anketu bija iespējams aizpildīt gan elektroniski tīmekļa vietnē www.balvi.lv, gan papīra formātā. Kopumā
anketēšanā piedalījās 149 respondenti.
Attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupas
Attīstības programmas izstrādes laikā Balvu novada pašvaldība un piegādātāju apvienība SIA “Konsorts” un
SIA “Reģionālie projekti” rīkoja nozaru jeb tematiskās darba grupu sanāksmes, kurās varēja piedalīties
ikviens interesents.
Paziņojums par nozaru darba grupām tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
Kopumā tika organizētas četras darba grupas, kurās diskutēja par konkrētiem uzdevumiem vairākās Balvu
novadam būtiskās nozarēs:
1) Darba grupa – Pārvalde un pārvaldība 09.05.2017. plkst.10.00;
2) Darba grupa – Transports, inženierkomunikācijas, publiskā ārtelpa 09.05.2017. plkst.13.00;
3) Darba grupa – Izglītība, kultūra, sports, veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi, drošība 10.05.2017.
plkst.10.00;
4) Darba grupa – Uzņēmējdarbība 10.05.2017. plkst.13.00.
Vadības darba grupa
27.09.2017. notika vadības darba grupa, kurā tika izskatīta attīstības programmas projekta redakcija.
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I ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANA

1. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDEI


Balvu novada pašvaldības domes 12.05.2016. lēmums (sēdes protokols Nr.6, 36.§) „Par Balvu
novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”.



Darba uzdevums Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei (pielikums
Balvu novada domes 12.05.2016. lēmumam (prot. Nr.6, 36.§).



Balvu novada pašvaldības domes 14.07.2016. lēmums (sēdes protokols Nr.10, 23.§) „Par darba
uzdevuma precizēšanu Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei”.



Darba uzdevums Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei (pielikums
Balvu novada domes 14.07.2016. lēmumam (prot. Nr.10, 23.§).



Balvu novada pašvaldības domes 10.08.2017. lēmums (sēdes protokols Nr.11, 19.§) „Par Balvu
novada domes sēdes lēmuma „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu” grozījumiem”.
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IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Balvos
2016.gada 12.maijā

Nr.6
[..]
36.§
PAR BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018.-2024.GADAM
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Ziņo: A.Kindzuls
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas
realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un
apstiprina attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu, kā arī Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem ieteikumiem attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, 2016.gada 5.maija Tautsaimniecības un
vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Sarmīte
Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Aivars Kindzuls,
Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Vilnis Dzenis, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs
Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādi (turpmākProgramma).
2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas plānotāju Valdu
Vancāni par atbildīgo darbinieku Programmas izstrādei.
3. Izveidot Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādes vadības grupu
šādā sastāvā:
3.1. Andris Kazinovskis – Balvu novada Domes priekšsēdētājs;
3.2. Sarmīte Cunska - Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece;
3.3. Aivars Kindzuls – Balvu novada Domes deputāts, Tautsaimniecības un vides
komitejas priekšsēdētājs;
3.4. Ināra Ņikuļina - Balvu novada Domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas priekšsēdētāja;
3.5. Egons Salmanis - Balvu novada Domes deputāts, Sociālās un veselības aprūpes
jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
3.6. Imanta Serdāne – Balvu novada pašvaldības izpilddirektore;
3.7. Olga Siņica - Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja;
3.8. Anita Avotiņa - Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja;
3.9. Valda Vancāne - Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas plānotāja.

5

4. Noteikt, ka vadības grupai ir tiesības izveidot darba grupas Balvu novada attīstības
programmas izstrādei un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas darba grupu sastāvā.
5. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājaslapā
www.balvi.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā “Vaduguns”.
6. Lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.
7. Valsts informācijas sistēmas lietotājiem ievietot Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā informāciju par Programmas izstrādes uzsākšanu un ar izstrādes
procesu saistītos dokumentus.
8. Par lēmuma izpildi atbild Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītājs.
9. Par lēmuma izpildes kontroli atbild Balvu novada pašvaldības izpilddirektors.
[..]
Sēdi vadījaDomes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

A .Kazinovskis

Sēdi protokolējaSēžu protokolu vadītāja

(personiskais paraksts)

I.Dokāne

Protokols parakstīts 13.05.2016.
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Pielikums
Balvu novada Domes
2016.gada 12.maija
lēmumam (protokols Nr.6, 36.§)

DARBA UZDEVUMS
BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018.-2024.GADAM
IZSTRĀDEI
1. Izstrādāt Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam, kurā noteikts rīcību
kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
2. Programmas izstrādē izmantot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.
3. Programmas izstrādes pamatojums:
3.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;
3.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts;
12.panta pirmā daļa;
3.4. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
3.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā”.
4. Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam jāizstrādā saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošām, attīstības programmas izstrādei saistošām normatīvo aktu
prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem
“Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālajā un vietējā
līmenī”, kā arī šādiem attīstības plānošanas dokumentiem: Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030.gadam, Latgales stratēģija 2030.
5. Programmas izstrādes uzdevumi:
5.1. Definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu, finanšu
resursus, atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
5.2. Izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus un blakus esošo pašvaldību spēkā esošus
teritoriju attīstības plānošanas dokumentus;
5.3. Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Balvu novada plānošanas
dokumentus, uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus;
5.4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē.
6. Darba uzdevuma izpildes gala rezultāts ir Balvu novada attīstības programma 2018.2024.gadam, kas sastāv no:
6.1. Esošās situācijas raksturojums un stratēģijas plānošanas instrumenta - SVID
analīzes;
6.2. Stratēģiskās daļas, kurā ietverts vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni;
6.3. Rīcības plāna, kas izstrādāts ne mazāk kā trīs gadu periodam;
6.4. Investīciju plāna, kas izstrādāts ne mazāk kā trīs gadu periodam;
6.5. Programmas īstenošanas un uzraudzības kārtības, uzraudzības rādītājiem.
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7. Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Nr.
p.k.
1.
1.1.

Pasākums

1.7.

Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei
Novada domes lēmums par Balvu novada attīstības programmas 2018.2024.gadam izstrādes uzsākšanu.
Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas
reģionam.
Paziņojuma publicēšana mājaslapā www.balvi.lv, laikrakstā „Vaduguns”,
pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”.
Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna
izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības
līdzdalības plāna
apspriešana vadības grupā/ darba grupā.
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju
izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājaslapā, pašvaldības un vietējā
laikrakstā.
Tematisko grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un
viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.
Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze
(t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām).
Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana.

1.8.

Tikšanās organizēšana ar novada iedzīvotājiem.

2.
2.1.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvaldi,
Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības
programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību,
kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamību.
Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai*.
Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde
Programmas 1.redakcijas projekta izstrāde (arī Novada vizītkartes, logo
un moto izstrāde).
Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

Termiņš
2016.gada maijs
2016.gada maijs

2016.gada jūnijs oktobris

2016. gada jūlijs oktobris
2016.gada jūlijs septembris
2016. gada jūnijs oktobris
2016. gada jūlijs oktobris
2016. gada jūlijs oktobris
2016. gada jūlijs augusts

2016.gada jūlijs novembris
2016.gada jūlijs novembris
2016.gada decembris

Programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.
Publiskā apspriešana un saskaņošana
Balvu novada Domes lēmums par novada attīstības programmas un vides 2017.gada janvāris
pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai.
Attīstības programmas projekta nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam,
vides pārskata projekta nosūtīšana Vides pārraudzības valsts birojam
atzinuma saņemšanai.
Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta 2017.gada janvāris
publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv,
laikrakstā „Vaduguns” un pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu
Novada Ziņas”.
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana, un 2017.gada janvāris
rezultātu apkopošana.
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4.4.
4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja
norādītajām iestādēm.
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas
rezultātu izvērtēšana vadības grupā.
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas
kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājaslapā
www.balvi.lv, laikrakstā „Vaduguns” un pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”.
Programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana
Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) galīgās
redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos iebildumus un priekšlikumus, kā
arī publiskās apspriešanas rezultātus.
Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. Paziņojuma par to
publicēšana mājaslapā www.balvi.lv, laikrakstā „Vaduguns” un
pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”.
Balvu novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala
redakcijas apstiprināšanu. Lēmuma publicēšana mājaslapā www.balvi.lv,
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, laikrakstā
„Vaduguns” un pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada
Ziņas”. Nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
un Latgales plānošanas reģionam.
Apstiprinātās Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.

2017.gada februāris
2017.gada februāris marts

2017.gada marts aprīlis
2017.gada maijs

2017.gada maijs jūnijs

2017.gada jūnijs

*Aktualizēt darba izstrādes uzdevumus un termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes
un Lēmuma saņemšanas no Vides valsts pārraudzības biroja lēmuma saņemšanas par Stratēģiskās
ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam – Balvu novada attīstības
programmas 2018.-2024. gadam.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis
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IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Balvos
2016.gada 14.jūlijā

Nr.10
[..]
23.§
PAR DARBA UZDEVUMA PRECIZĒŠANU BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS 2018.-2024.GADAM IZSTRĀDEI
Ziņo: A.Kindzuls
[..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas
realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un
apstiprina attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu, kā arī Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem ieteikumiem attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā, 2016.gada 7.jūlija Tautsaimniecības un vides
komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Sarmīte
Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Aivars Kindzuls,
Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis,
Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu Balvu novada attīstības programmas 2018. –
2024.gadam (turpmāk- Programma) izstrādei (pielikums).
2. Programmas izstrādei piesaistīt ārpakalpojuma sniedzēju.
3. Par lēmuma izpildi atbild Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītājs.
4. Par lēmuma izpildes kontroli atbild Balvu novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Atcelt Balvu novada Domes 2016.gada 12.maija lēmumu “Par Balvu novada attīstības
programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.6, 36.§).
[..]
Sēdi vadījaDomes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
A .Kazinovskis
Sēdi protokolējaSēžu protokolu vadītāja
(personiskais paraksts)
I.Dokāne
Protokols parakstīts 19.07.2016.
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Pielikums
Balvu novada Domes
2016.gada 14.jūlija
lēmumam (prot. Nr.10, 23.§)

DARBA UZDEVUMS
BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018.-2024.GADAM
IZSTRĀDEI
1. Izstrādāt Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam, kurā noteikts rīcību
kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
2. Programmas izstrādē izmantot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.
3. Programmas izstrādes pamatojums:
3.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;
3.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts; 12.panta
pirmā daļa;
3.4. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
3.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”.
4. Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam jāizstrādā saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošām, attīstības programmas izstrādei saistošām normatīvo aktu
prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem
“Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālajā un vietējā
līmenī”, kā arī šādiem attīstības plānošanas dokumentiem: Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030.gadam, Latgales stratēģija 2030.
5. Programmas izstrādes uzdevumi:
5.1. Definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu, finanšu
resursus, atbildīgos izpildītājus to īstenošanai.
5.2. Izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus un blakus esošo pašvaldību spēkā esošus teritoriju attīstības
plānošanas dokumentus.
5.3. Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Balvu novada plānošanas
dokumentus, uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus.
5.4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē.
6. Prasības sabiedrības iesaistei Programmas izstrādē:
6.1. Programmas izstrādes procesā sadarboties ar Balvu novada darba grupām, kurās
piedalīsies pašvaldības administrācijas speciālisti, pašvaldības institūciju,
kapitālsabiedrību, aģentūru, uzņēmumu pārstāvji, nevalstisko organizāciju biedri
un nepieciešamības gadījumā valsts institūciju pārstāvji un citi interesenti:
6.1.1. Vadības grupa – koordinē pārējo darba grupu darbu, izvērtē nozaru darba
grupās izstrādātos dokumentus;
6.1.2. Nozaru darba grupas;
6.1.2.1. Pārvalde, sadarbība un komunikācija (izskatāmās tēmas Pašvaldības pārvalde, Pārvaldes struktūra un funkcijas, Finanšu
raksturojums, Pašvaldības mārketings, Sadarbība (arī teritoriālā
sadarbība), e-pārvalde),
6.1.2.2. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi (izskatāmās tēmas Izglītība, Kultūra, Sports, Sociālā drošība, Sabiedriskā kārtība,
Veselības aprūpe),
11

6.1.2.3. Ekonomiskā vide (izskatāmās tēmas - Nozaru un uzņēmumu
raksturojums, Nodarbinātība un bezdarbs, Uzņēmējdarbības vide
un jomas atbalsta instrumenti, Tūrisms, Prioritārās nozares,
Novada specializācija),
6.1.2.4. Transports un inženierkomunikāciju tīkli, vide un teritorijas
labiekārtošana (izskatāmās tēmas – Transports un satiksme, sakari
un informāciju tehnoloģijas, Enerģētika, Komunālā saimniecība,
atkritumu saimniecība, Nekustamais īpašums, Dabas vide un
publisko teritoriju labiekārtojums).
6.2. Programmas izstrādāja uzdevumi sadarbībā ar nozaru darba grupām:
6.2.1.esošās situācijas analīze un izvērtēšana, nozaru attīstības prioritāšu
definēšana, balstoties uz speciālistu vai ekspertu veikto esošās situācijas
izpēti, nozaru datu apkopojumu un priekšlikumiem;
6.2.2. Stratēģiskās daļas izstrāde.
6.3. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalības iespējas:
6.3.1.ievietojot informāciju internetvietnē (regulāri atjaunot informāciju,
atspoguļot Programmas izstrādes aktivitātes, ievietot pētījumus un
materiālus, kas saistīti ar Programmas izstrādi);
6.3.2. veicot iedzīvotāju aptauju (aptaujas organizēšana, rezultātu apkopošana);
6.3.3. organizējot Programmas sabiedriskās apspriešanas sapulci (sapulces vadība,
rezultātu apkopošana).
7. Prasības sadarbībai ar Balvu novada pašvaldību (turpmāk tekstā – Pasūtītājs):
7.1. Uzsākot Programmas izstrādi izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam (Programmas
izstrādātājam) ar Pasūtītāju saskaņot sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu un
precizēto izpildes termiņu;
7.2. Programmas projektu (1.redakcija) pirms iesniegšanas Balvu novada pašvaldībai
izskatīt Vadības grupā;
7.3. Programmas projekta (1.redakcija) stratēģisko daļu pēc tās sagatavošanas darba
grupās prezentēt Balvu novada Domes Tautsaimniecības un vides komitejai.
7.4. Programmas projektu gala redakciju izskatīt Vadības grupā pirms tās iesniegšanas
Latgales plānošanas reģionam;
7.5. Programmas gala redakciju iesniegt Pasūtītājam.
8.

Darba uzdevuma izpildes gala rezultāts ir Balvu novada attīstības programma 2018.2024.gadam, kas sastāv no:
8.1. Esošās situācijas raksturojums un stratēģijas plānošanas instrumenta-SVID analīzes;
8.2. Stratēģiskās daļas, kurā ietverts vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni;
8.3. Rīcības plāna, kas izstrādāts ne mazāk kā trīs gadu periodam;
8.4. Investīciju plāna, kas izstrādāts ne mazāk kā trīs gadu periodam;
8.5. Programmas īstenošanas un uzraudzības kārtības, uzraudzības rādītājiem.

9.

Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Nr.
p.k.

1.
1.1.
1.2.

Pasākums

Termiņš

Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei
Novada domes lēmums par Balvu novada attīstības programmas 2016.gada maijs
2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu.
Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vides 2016.gada maijs
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales
plānošanas reģionam.

2
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Paziņojuma publicēšana mājaslapā www.balvi.lv, laikrakstā
„Vaduguns”, pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada
Ziņas”.
Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības
plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna
apspriešana vadības grupā/ darba grupā.
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības
pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājaslapā,
pašvaldības un vietējā laikrakstā.
Tematisko, nozaru darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru
speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.

2016.gada augusts oktobris

2016. gada augusts oktobris

2016.gada
septembris oktobris
Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu 2016. gada augusts analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu oktobris
pašvaldībām).
Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu 2016. gada augusts apkopošana.
novembris
Tikšanās organizēšana ar novada iedzīvotājiem.
2016. gada
septembris novembris
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides 2016. gada augusts –
pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par oktobris
attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību, kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības
izvērtēšanai*.
Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde
Programmas 1.redakcijas projekta izstrāde (t.sk. arī Novada 2016.gada septembris
vizītkartes, logo un moto izstrāde).
2017.gada februāris
Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde.
2016.gada
septembris –
2017.gada janvāris
Programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.
2017.gada marts
Publiskā apspriešana un saskaņošana
Balvu novada Domes lēmums par novada attīstības programmas 2017.gada marts
un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai.
Attīstības programmas projekta nosūtīšana Latgales plānošanas
reģionam, vides pārskata projekta nosūtīšana Vides pārraudzības
valsts birojam atzinuma saņemšanai.
Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta 2017.gada marts
publisko
apspriešanu publicēšana pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv, laikrakstā „Vaduguns” un
pašvaldības
informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”.
Attīstības programmas projekta publiskās
apspriešanas 2017.gada martsaprīlis
organizēšana, un rezultātu apkopošana.
Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts
biroja norādītajām iestādēm.
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās 2017.gada aprīlis
apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā.

3

13

4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās 2017.gada aprīlis apspriešanas
kopsavilkuma
izstrādāšana,
kopsavilkuma maijs
publicēšana mājaslapā www.balvi.lv, laikrakstā „Vaduguns” un
pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”.
Programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana
Attīstības programmas un vides pārskata (ja nepieciešams)
2017.gada jūnijs jūlijs
galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos iebildumus un
priekšlikumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus.
Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala 2017.gada augusts
redakcijas nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un Latgales plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.
Paziņojuma par to publicēšana mājaslapā
www.balvi.lv,
laikrakstā
„Vaduguns”
un
pašvaldības
informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”.
Balvu novada domes lēmums par novada attīstības programmas 2017.gada septembris
gala redakcijas apstiprināšanu. Lēmuma publicēšana mājaslapā
www.balvi.lv, teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā, laikrakstā „Vaduguns” un pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada Ziņas”. Nosūtīšana Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas
reģionam.
Apstiprinātās Balvu novada attīstības programmas 2018.- 2017.gada septembris
2024.gadam gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales
plānošanas reģionam.

*Aktualizēt darba izstrādes uzdevumus un termiņus pēc Attīstības programmas 1.redakcijas
izstrādes un Lēmuma saņemšanas no Vides valsts pārraudzības biroja lēmuma saņemšanas par
Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam – Balvu
novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis
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2. PAZIŅOJUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANU UN
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM
Paziņojums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu:
− pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv (18.05.2016.)
− Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” (31.05.2016.)
− Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
Paziņojums par attīstības programmas izstrādes darba uzdevuma precizēšanu:
− pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv
− Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” (28.07.2016.)
− Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
Paziņojums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu:
− pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv (21.10.2016.)
− Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” (27.10.2016.)
Paziņojums par nozaru darba grupām:
− pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv (26.04.2017.)
− pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv (12.05.2017.)
Publikācija par grozījumiem Balvu novada domes 12.05.2016. lēmumā:
− Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” (31.08.2017.)
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“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 31.maijs
„Par Balvu novada pašvaldības
aģentūras „SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu.
Tika pieņemts saistošo noteikumu Nr.15/2016 “Grozījumi
2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums”” projekts.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.
gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu
to prombūtnes laikā” (protokols
Nr.6, 57.§).
Apstiprināti tika Balvu novada
pašvaldības noteikumi Nr.5/2016
„Kārtība, kādā notiek Balvu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanas process”.
Tika
pieņemts
saistošo
noteikumu
Nr.16/2016
projekts „Grozījumi Balvu novada
pašvaldības 21.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr.1/2016 „Par Balvu
novada pašvaldības 2016.gada
budžetu””.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2015.gada
14.maija noteikumos Nr.2/2015
„Kārtība, kādā Balvu novada
pašvaldība piešķir finansējumu
biedrībām,
nodibinājumiem
un reliģiskajām organizācijām”
un aizstāt noteikumu 2.2.11.
apakšpunktā skaitli “12” ar skaitli
“6”.
Par lokalplānojumu
Tika
apstiprināts
lokālplānojums
nekustamajam
īpašumam Stacijas ielā 28, Balvos, Balvu novadā un apstiprināts
saistošo noteikumu Nr.13/2016
„Lokālplānojuma Stacijas ielā 28,
Balvos, Balvu novadā teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” projekts.
Par attīstības programmu
Tika lemts uzsākt Balvu novada attīstības programmas 2018.
– 2024.gadam izstrādi, apstiprinot
Balvu novada pašvaldības Finanšu
un attīstības nodaļas plānotāju par
atbildīgo darbinieku Programmas
izstrādei.
Par projektiem
Sēdē lēma projekta „Andra
kalna kapsētas labiekārtošana”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „Andra
kalns” projekta realizācijai EUR
925,82 apmērā; projekta „Dabas veltes veselīgam dzīves
veidam”
atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Guņkurs” projekta
realizācijai EUR 260,00 apmērā;
projekta „Sociālo pakalpojumu
pieejamības uzlabošana” atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „Mans
patvērums” projekta realizācijai
EUR 1227,36 apmērā; projekta
„Pilsoniski aktīvu jauniešu lomas stiprināšana Ziemeļlatgalē”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „Balvu Valsts ģimnāzijas atbals
ta
biedrība” projekta realizācijai
EUR 1539,53 apmērā; projekta
„18.gs.
Ziemeļlatgales
tērpu atdarinājuma kom
plekts
jauniešu deju kopai „Rika”” atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai
„Attīstības horizonti” projekta

realizācijai EUR 972,60 apmērā;
projekta „Tautu tērpu iegāde
jauniešu deju kolektīvam „Jauda””
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu Bērzpils pagasta
sieviešu biedrībai „Dzērvenīte”
projekta realizācijai EUR 479,77
apmērā; projekta „Tematiskā
parka „Ičas apmetnes ciems”
ierīkošana pie Bērzpils brīvdabas
estrādes”
atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
Bērzpils
pagasta
sieviešu
biedrībai „Dzērvenīte” projekta
realizācijai EUR 1693,87 apmērā;
projekta „Balvu ezera krasta
labiekārtošana” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai “Vienlīdzība” projekta
realizācijai EUR 637,13 apmērā;
projekta „Pasākumu kopums
„Dabas un cilvēka mijiedarbība””
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „BPVV
atbalsta biedrība „Skolas kastanis””
projekta realizācijai EUR 1200,00
apmērā;
projekta
„Saturīga,
lietderīga brīvā laika pavadīšana,
izmantojot tehniskās jaunrades
formulas un mobilās laboratorijas
Balvu Bērnu un jauniešu centrā”
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai
„Kalmārs” projekta realizācijai
EUR 600,00 apmērā; projekta
„Saksofonu iegāde TPO “Balvi””
atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „RUBATO”
projekta
realizācijai
EUR 252,40 apmērā; projekta
„Rotāsimies! Dziedāsim! Svētkus
svinēsim!” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Kultūra Balviem” projekta realizācijai EUR 182,00
apmērā; projekta „Nāc rotaļzemē
ciemoties” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai
„Olūts”
projekta
realizācijai EUR 472,98 apmērā;
projekta „BMX trases un disku
golfa laukuma izveidošana Balvos” atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu biedrībai „Motoklubs „Spieķi Vējā”” projekta
realizācijai EUR 1555,73 apmērā;
projekta „Bērnības prieki” atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai
„Biedrība Balvu novada attīstības
veicināšanai
„SAVI””
projekta realizācijai EUR 2372,53
apmērā; projekta „19.gadsimta
Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa
valkāšanas tradīciju pētīšana
un tērpa detaļu darināšana
deju kolektīva „Balvu vilciņš”
dejotājiem” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Balvu vilciņš” projekta realizācijai EUR 951,62
apmērā; projekta „Koncerttērpu
iegāde Tilžas Kultūras nama
sieviešu korim” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „nextHorizont” projekta
realizācijai EUR 456,50 apmērā.
Deputāti lēma piedalīties projektu konkursā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas
nozīmes
centros,
veicot
ieguldījumus
uzņēmējdarbībai
nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši

pašvaldības
integrētajām
attīstības
programmām”,
izstrādājot projektu iesniegumu
„Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai un konkurētspējas
uzlabošanai Balvu novadā”. Tika
apstiprinātas projekta kopējās
izmaksas EUR 847 848, 24 un
lemts projekta atbalsta gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu EUR
101 741,79, kas sastāda 12% no
projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Tāpat tika lemts piedalīties
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam izsludinātā atklātā projektu konkursa apakšpasākumā 19.2.
”Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, aktivitātē
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”, iesniedzot projekta
iesniegumu
„Kultūrvēsturiskā
mantojuma
infrastruktūras
–
kapsētu labiekārtošana”. Projekta
kopējā summa EUR 41 116,40.
Projekta apstiprināšanas gadījumā
tiks nodrošināts līdzfinansējums
10 % apmērā EUR 4 084,83.
Sēdē
nolēma
piedalīties
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam izsludinātā atklātā projektu konkursa apakšpasākumā 19.2.
”Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, aktivitātē
19.2.2.
“Vietas
potenciāla
attīstības iniciatīvas”, iesniedzot
projekta iesniegumu „Spēlēsim!
Dziedāsim! Dejosim!”. Projekta
kopējā summa EUR 56 659,84.
Deputāti lēma apstiprināt
un realizēt saskaņā ar Ministru
kabineta 2016. gada 26.janvāra
noteikumu
Nr.69
„Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana – zema
enerģijas patēriņa ēkas” nolikums” prasībām Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta līdzekļiem
līdzfinansēto
Balvu
novada
pašvaldības sagatavoto projekta
iesniegumu
„Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā”
ar kopējām projekta izmaksām
1 240 393,17 euro apmērā, no
kurām 1 240 393,17 euro ir projekta
attiecināmās
izmaksas.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir
867034,83 euro.
Sēdē lēma piedalīties Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības
programmas
2014.
2020.gadam
izsludinātā
atklātā
projektu
konkursa
apakšpasākumā 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”, aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”,
iesniedzot projekta iesniegumu
„Velomaršrutu izveide un attīstība
Balvu novadā”, projekta kopējās
izmaksas EUR 3325,82. Projekta

apstiprināšanas gadījumā tiks
nodrošināts līdzfinansējums 10 %
apmērā EUR 332,58 apmērā.
Par aizņēmumu
Domes sēdē tika lemts lūgt
Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei
atļauju
2016.gadā
Balvu novada pašvaldībai ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 115
020,53 uz 5 gadiem no Valsts
kases ar noteikto gada procentu likmi Latvijas un Šveices
sadarbības programmas „Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos un mazattīstītos reģionos”
finansētā projekta „Jaunatnes
iniciatīvu centra izveide Balvu
novadā” realizēšanai.
Par finansējuma sadali
Tika apstiprināts piešķirtā
val
sts
budžeta
finansējuma
mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei sadalījums
Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības
iestādēm 2016.gadā.
Par bērnu vasaras nometnēm
Deputāti noteica vecāku
dalības maksu (līdzfinansējumu)
Balvu
novada
pašvaldības
izglītības iestāžu organizētajās
vasaras nometnēs 2016.gadā.
Par naudas balvas piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Ralfam
Boldānam - Balvu Sporta skolas
svarcelšanas nodaļas audzēknim,

3.

naudas balvu EUR 120,00 apmērā
pēc nodokļu nomaksas par iegūto
III vietu 6.starptautiskajās KONYA
RUMI jaunatnes sporta spēlēs
Turcijā. Naudas balva šāda apmērā
piešķirta arī trenerim svarcelšanā Varim Sārtaputnim.
Par ceļu un ielu fondu
Tika apstiprināta Balvu novada
pašvaldības ceļu un ielu fonda
izlietošanas vidējā termiņa prog
ramma 2016. -2018.gadam.
Par finanšu pārskatu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības 2015.gada
konsolidēto finanšu pārskatu ar
šādiem rādītājiem: bilances aktīvi
uz 31.12.2015. - 44 729 389 EUR;
pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts - 300 854 EUR; pārskata
gada speciālā budžeta izpildes
rezultāts - (2893) EUR; pārskata
gada ziedojumu un dāvinājumu
izpildes rezultāts - 4747 EUR.
Par parādu piedziņu
Sēdē lēma par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu
no fiziskas un juridiskas personas.
Par sadarbības līgumu
Tika lemts pilnvarot Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski
slēgt Sadarbības līgumu ar Madonas, Rēzeknes, Varakļānu,
Lubānas un Rugāju pašvaldību par
tūrisma galamērķa „Lubāna ezera
apkārtne” attīstību.

Ārkārtas sēde
17.maijā notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā
tika izskatīti 7 jautājumi. Sēdē
piedalījās deputāti - Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons
Salmanis, Aigars Pušpurs, Juris
Boldāns, Ināra Ņikuļina, Ivans
Baranovs, Svetlana Pavlovska,
Arvīds Raciborskis, Vilnis Dzenis,
Pēteris Kalniņš, Ināra Ņikuļina.
Par aizņēmumu
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību
aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļauju 2016.gadā Balvu novada
pašvaldībai ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu EUR 69 905, 42 uz 8
gadiem no Valsts kases ar noteik
to gada procentu likmi Valsts
un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidei Balvos. Tā kā ēka, kur būs vienotais
klientu apkalpošanas centrs, ir
samērā veca, tad ir nepieciešami
papildus līdzekļi tās sakārtošanai.
Par projektiem
Domes sēdē tika nolemts projekta „Daudzfunkcionālā laukuma
izveidošana” atbalsta gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Austrumvilki” projekta
realizācijai EUR 21719,67 apmērā.
Tāpat tika lemts projekta „SVAIGĀ
GAISĀ”
atbalsta
gadījumā
nodrošināt
līdzfinansējumu
biedrībai „Balvu teātris” projekta
realizācijai EUR 704,50 apmērā.
Tika
nolemts
piedalīties
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam
izsludinātā
atklātā
projektu
konkursā
apakšpasākumā 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības

virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”,
aktivitātē
19.2.2.
„Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”,
iesniedzot
projekta iesniegumu „Arhitektūras
pieminekļa „Bēržu kapu kapliča”
atjaunošana”. Projekta kopējā
summa EUR 76745,78. Projekta
apstiprināšanas gadījumā tiks
nodrošināts līdzfinansējums 10 %
apmērā EUR 5000,00.
Sēdē lēma izdarīt grozījumus
Balvu novada Domes 2016.gada
12.maija lēmumā „Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības prog
rammas
2014.-2020.gadam
apakšpasākuma 19.2.”Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju”
aktivitātē
19.2.2.
“Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas” un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
projektam
„Spēlēsim! Dziedāsim! Dejosim!”” (protokols Nr.6, 78.§).
Par nekustamo īpašumu
Tika lemts izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2016.gada
14.aprīļa lēmumā „Par nekustamā
īpašuma „Kundziņi”, Briežuciema
pagastā, Balvu novadā, sadali”
(protokols Nr.5, 14.§), izsakot
lēmuma 3.punktu jaunā redakcijā.
Deputāti lēma zemes vienībai
16,9 ha kopplatībā noteikt divus
zemes lietošanas mērķus.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv
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Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Balvu Novada Ziņas
Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts | 2016.gada 28.jūlijs

Noslēdzies futbola turnīrs „BALVI OPEN CUP”

20.un 21.jūlijā jau 4.gadu pēc
kārtas norisinājās BALVI OPEN CUP
sacensības futbolā Balvos, kurās
kopumā piedalījās 15 komandas no Mārupes, Balviem, Rēzeknes,
Lubānas, Kārsavas, Viļāniem, Valgas (Igaunija), Varakļāniem.
Spēles risinājās divās vecuma grupās – 2007./2008. un
2005./2006. gadā dzimušajiem.
Visas spēles norisinājās Balvu
pilsētas stadiona un Balvu Valsts
ģimnāzijas futbola laukumos.
Ar pārliecinošiem rezultātiem
abās vecuma grupās šoreiz
spēcīgākās izrādījās Mārupes
komandas. Savukārt Balvu Sporta
centra futbolisti ierindojās 4.vietā
– 2007./2008.g.dz., un 6.vietā –
2005./2006.g.dz.
Rezultāti:
2007./2008. g.dz.
1. Mārupes Sporta centrs I
2. Mārupes Sporta centrs II
3. Rēzeknes FA
4. Balvu Sporta centrs
5. Lubāna
6. Rēzeknes FA II
7. Mārupes Sporta centrs III.
Labākais vārtsargs - Marsels
Zemturis (Mārupe I), labākais
aizsargs - Jegors Poskrjobiševs
(Rēzeknes FA I), labākais uzbrucējs
- Kristians Kabakovs (Mārupe II).
2005./2006. g.dz.

12. (149.) numurs
Izmaiņas
klientiem

Sociālā

dienesta

Sociālais dienests informē,
ka sakarā ar sociālo darbinieku
„Vasaras skolu 2016”, asistenta
pakalpojuma atskaites par jūlija
mēnesi sāks pieņemt no 27. jūlija.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!

Izmaiņas VZD darba laikā

Sacensību laureāti vecākajā grupā – Mārupes sporta centra futbolisti, kuru
Kokorevičs.
7. Rēzeknes FA
1. Mārupes Sporta centrs I
8. Mārupes Sporta centrs II.
2. Kārsava
Labākais vārtsargs - Ņikita
3. Warrior Valga
Vasiļjevs
(Kārsava),
labākais
4. Varakļāni
aizsargs - Karl Hendrik Pindma
5. Viļāni
(Valga), labākais uzbrucējs - Reinis
6. Balvu Sporta centrs

treneris ir bijušais balvenietis Agris
Kriceriņš (Mārupe I).
Balvu Sporta centra vadītājs Edgars Kaļva izsaka pateicību visiem
spēlētājiem, vecākiem, treneriem
un līdzjutējiem, kas padarīja Balvu
futbola dzīvi krāsaināku un košāku!

Valsts zemes dienests (VZD),
saskaņā ar sadarbības līgumu,
kas noslēgts starp Balvu novada
pašvaldību, Valsts zemes dienestu
un Vides un reģionālās attīstības
ministriju, informē par izmaiņām
VZD klientu apkalpošanas laikos
VPVKAC Balvos laika periodā no
2016.gada 21.jūlija līdz 1.septembrim: Sakarā ar nepieciešamību
nodrošināt
dienesta
klientu
apkalpošanu gan VPVKAC Balvos,
gan klientu apkalpošanas vietā
Alūksnē, Vidzemes reģionālās
nodaļas Gulbenes biroja klientu
apkalpošanas
konsultantu
prombūtnes laikā (ikgadējais
atvaļinājums) VZD neveiks klientu
apkalpošanu VPVKAC Balvos:
• ceturtdienās, 2016.gada 4., 11.,
18., un 25.augustā;
• ceturtdien,
2016.gada
1.septembrī.

Par attīstības plānošanas
dokumenta „Balvu novada
attīstības programma 2018. –
2024.gadam” izstrādes darba
uzdevuma precizēšanu
Balvu novada Dome 2016.gada
14.jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu
„Par darba uzdevuma precizēšanu
Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādei”
(sēdes prot. Nr.10, 23.§).
Lēmumā precizēti attīstības
programmas izstrādes termiņi un
darba uzdevumi, ņemot vērā, ka
Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādei
piesaistīs nepieciešamos nozaru
ekspertu pakalpojumus.

Aicina
jauniešus
studēt
Nacionālajā
aizsardzības
akadēmijā

Lai arī Balvu Sporta centra jaunākās grupas futbolisti cīnījās visiem spēkiem,
šoreiz veiksme nebija viņu pusē un iegūta 4.vieta.

Apbalvošanas ceremonijā Balvu novada novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis uzsvēra, ka futbols Latvijā šobrīd ir uz viļņa, un visiem sportistiem novēlēja nokļūt tajos turnīros, par kuriem tiek sapņots.

Iesaistīsimies projekta īstenošanā sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu

Balvu novada pašvaldība
kā
sadarbības
partneris
ir
iesaistījusies Latgales plānošanas
reģiona ES struktūrfondu projekta
„Deinstitucionalizācijas
pasākumu
īstenošana
Latgales
reģionā”,
vienošanās
Nr.9.2.2.1./15/I/005 īstenošanā.
Projekta laikā tiks veikta
mērķa
grupu
personu
individuālo vajadzību izvērtēšana
un individuālo atbalsta un
deinstitucionalizācijas
plānu
izstrāde, nosakot attīstāmo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un izveidē.

Tiks izstrādāti reorganizācijas
plāni bērnu aprūpes institūcijām,
nosakot darbības pakalpojuma
tuvināšanai ģimeniskai videi,
un valsts sociālās aprūpes centram, paredzot cilvēkresursu
un
infrastruktūras
tālāku
izmantošanu. Personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT), kas
uzturas VSAC, tiks nodrošināti
sagatavošanas pasākumi pārejai
uz dzīvi sabiedrībā. Ar sadarbības
partneriem tiks uzsākta sabiedrībā
balstītu pakalpojumu sniegšana
personām ar GRT un bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
un viņu ģimenes locekļiem. No-

tiks speciālistu apmācības par
klientu sagatavošanu pārejai uz
dzīvi sabiedrībā (VSAC speciālisti,
„sociālie mentori”), slēdzamo
institūciju
speciālistiem,
lai
pārkvalificētos sabiedrībā balstīto
pakalpojumu sniegšanai, bērnu
ilgstošas
aprūpes
institūciju
speciālistiem jaunu aprūpes veidu un darba metožu apguvei, kā
arī sabiedrības informēšanas un
izglītošanas pasākumi attieksmes

maiņai un stereotipu likvidēšanai.
Projekts tiek realizēts specifiskā
atbalsta
mērķa
„Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu
sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi
pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” ietvaros.
Projekta īstenošanas laiks no
2015.gada 1. decembra līdz 2022.
gada 31.decembrim.

Nacionālie bruņotie spēki aicina jauniešus ar vidējo un augstāko
izglītību izvēlēties militāro karjeru un bez maksas studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā, lai apgūtu virsnieka
profesiju.
Kandidātu
pieteikšanās
studijām notiek līdz pat 31.jūlijam
Rekrutēšanas un atlases centrā,
Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, kā arī
pieteikuma anketu aizpildot un
nosūtot elektroniski.
Ar akadēmijas piedāvātajām
studiju
un
apmācības
programmām un kandidātiem
izvirzītajām prasībām var iepazīties
akadēmijas interneta vietnē www.
naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās
kārtību un atlases procesu
militārajam dienestam - bruņoto
spēku interneta vietnes www.mil.lv
sadaļā „Rekrutēšana”, neskaidrību
gadījumā rakstot uz elektronisko
pasta adresi rekrutesana@mil.lv
vai zvanot pa tālruni 67137137.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2016.gada 27.oktobris
Nr.
p.k.

Vārds Uzvārds

Specialitāte

7.

Ārsta pieņemšanas laiks
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

08:00-16:00

08:00-14:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

14.

Marina Zaķe

Radiologs, vēdera
dobuma orgānu
ultrasonogrāfija,
ehokardiogrāfija,
doplerogrāfija

15.

Sarmīte Seļicka

Radiologs, vēdera
dobuma orgānu
ultrasonogrāfija

16.

Vladimirs Sorokins

Onkologs

17.

Dagmāra Mūrniece

Pediatrs

10:00-12:00

12:00-16:00 (2 x
mēnesī)
10:00-12:00

10:00-12:00

18.

Dina Dzerkale

Elektrokardiogramma

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

19.

Anna Lukjanova
Tālrunis pierakstiem 26656184

Fizikālās terapijas māsa

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

20.

Oskars Klija
Tālrunis pierakstiem 26398038

Fizioterapeits

8:00-13:00

Holtera monitorēšana

8:00-12:00

21.

Kaspars Kupics

22.

Nonna Tomiševa

Izsoles
Balvu novada pašvaldība
izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – Lauku iela
26A, Balvi, Balvu novads, kadastra
Nr. 3801 001 0346, kas sastāv no
zemes gabala 0,2002 ha platībā
(kadastra apzīmējums 3801 001
0346). Izsoles sākumcena – EUR
2400,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Bal
vos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 240,00,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr.90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 6.decembrī plkst. 15.00.
Balvu novada pašvaldība iz
sludina atkārtotā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli

Mikroķirurgs

8:00-13:00
8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-13:00
8:00-12:00

9:00 – 12:00 (1 vai 2 reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta)

sekojošu nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr. 27 Pilsoņu ielā 23, Bal
vi, Balvu novads, kadastra Nr. 3801
900 1691 (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001 027), kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,40 m2 platībā un kopīpašuma
404/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001) un zemes
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390). Izsoles sākumcena – EUR
1953,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 16.30. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 195,30, un
reģistrācijas maksu EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 6.decembrī plkst. 16.00.

izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.11 Pilsoņu ielā 23, Balvi,
Balvu novads, kadastra Nr. 3801
900 1691 (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001 011), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 33,60 m2
platībā un kopīpašuma 336/31075
domājamajām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390 001) un zemes (kadastra
apzīmējums 3801 003 0390). Iz
soles sākumcena – EUR 1683,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00 līdz 16.30. Informācija
par izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 168,30,
un reģistrācijas maksa EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 6.decembrī plkst. 15.40.

Balvu novada pašvaldība iz
sludina atkārtotā atklātā mutiskā

Balvu novada pašvaldība iz
sludina atkārtotā atklātā mutiskā

izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 7 Pilsoņu ielā 23, Balvi,
Balvu novads, kadastra Nr. 3801
900 1691 (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001 007), kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,50 m2 platībā un kopīpašuma
405/31075 domājamajām daļām
no būves (kadastra apzīmējums
3801 003 0390 001) un zemes
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390). Izsoles sākumcena – EUR
1953,00.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Bal
vos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 16.30. Informācija par
izsoli tiek publicēta Balvu no
vada pašvaldības informatīvajā
izdevumā – „Balvu Novada Ziņas”
un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem
pretendentiem
līdz 2016.gada 5.decembrim
plkst.16.30 jāiemaksā drošības
nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, t.i. EUR 195,30 un
reģistrācijas maksa EUR 5,00
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
AS „Citadele banka”, konts:
LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 6.decembrī plkst. 15.20.
Balvu

novada

izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr. 57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu
novads, kadastra Nr. 3801 900
1691 (kadastra apzīmējums 3801
003 0390 001 057), kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 33,60 m2
platībā un kopīpašuma 336/31075
domājamajām daļām no būves
(kadastra apzīmējums 3801 003
0390 001) un zemes (kadastra
apzīmējums 3801 003 0390). Iz
soles sākumcena – EUR 1870,00.
Ar
izsoles
noteiku
miem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A,
Balvos, katru darba dienu no
plkst.9.00
līdz
plkst.16.30.
Informācija par izsoli tiek publicēta
Balvu
novada
pašvaldības
informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas” un laikrakstā „Latvi
jas Vēstnesis”. Šajā pat laikā inter
esenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pietei
kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2016.gada 10.oktobrim
plkst.16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2016.gada 10.oktobrim plkst.16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 187,00, un reģistrācijas
maksa EUR 5,00 Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS „Citadele banka”,
konts: LV05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2016.
gada 11.oktobrī plkst. 13.40.

pašvaldība

Noslēgusies projekta “Sports un bērnu fiziskā sagatavotība – Uzsākts darbs pie Balvu novada jaunās
Balvu novada pašvaldības prioritāte” īstenošana
attīstības programmas izstrādes
Noslēgusies Izglītības un zinātnes
ministrijas projekta „Sports un bērnu
fiziskā sagatavotība – Balvu novada
pašvaldības prioritāte” īstenošana,
kuram no 2016.gada valsts budžeta
programmas 09.00.00 „Sports”
apakšprogrammas 09.04.00 „Spor
ta būves” piešķirti valsts budžeta
līdzekļi EUR 3433,74 apmērā.
Projekta kopējā summa EUR
6867,48, Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums EUR 3433,74.
Projekta īstenošanas termiņš –
2016.gada 20.jūlijs - 1.oktobris.
Projekta īstenošanas rezultātā
mēs būsim sasnieguši izvirzīto
mērķi - veicot sporta inventāra un
aprīkojuma iegādi Balvu novada
izglītības iestādēm, veicināsim

izglītojamo izpratni par veselīgu
dzīvesveidu, vēlmi ar prieku
piedalīties sporta nodarbībās,
nostiprināt un uzlabot veselību,
attīstīt bērnu fiziskās spējas, sekmēt
harmonisku fizisko un garīgo
attīstību,
nodrošināt
izglītības
iestādēs
attiecīgā
vispārējās
izglītības posma prasībām atbilstošu
vingrojumu un vingrinājumu prasm
ju apguvi.
Projekta ietvaros ir nopirkts spor

ta inventārs Balvu novada 13 izglītības
iestādēm: Bērzkalnes PII, Tilžas PII,
Kubulu PII „Ieviņa”, PII „Pīlādzītis”,
PII „Sienāzītis”, Stacijas pamatskolai,
Balvu pamatskolai, Briežuciema pa
matskolai, Balvu Valsts ģimnāzijai,
Bērzpils vidusskolai, Tilžas vid
usskolai, Balvu Profesionālajai un
vispārizglītojošajai vidusskolai, Bal
vu Sporta skolai.
Irēna Začeva
projekta vadītāja

2016.gada 20.oktobrī Balvu
novada pašvaldībā parakstīts
līgums par Balvu novada attīstības
programmas 2018. – 2024.gad
am izstrādi. Līgumu parakstīja
pašvaldības izpilddirektore Imanta
Serdāne un personu apvienības
SIA „Konsorts” un SIA „Reģionālie
projekti” pārstāvis Kaspars Timofe
jevs.
Attīstības programmas izstrā
dātāji informēja programmas
izstrādes vadības grupu par
plānotajiem darbiem tuvākajā
laikā – iedzīvotāju aptauju, kā
arī pasākumiem, kas saistīti
ar aktivitātēm nozaru darba
grupās. Savukārt vadības grupas

pārstāvji sniedza informāciju par
aktualitātēm, kā arī izaicinājumiem
un sasniegumiem pašvaldībā un
novadā.
Publiskajam iepirkumam par
Balvu novada attīstības program
mas izstrādi bija atsaukušies pieci
pretendenti, to piedāvājumi tika
izskatīti un par uzvarētāju atzīta
personu apvienība SIA „Kon
sorts” un SIA „Reģionālie pro
jekti”. Saskaņā ar līgumu attīstības
programmas izstrādes pilnīgas
izpildes termiņš ir 12 mēneši no
līguma noslēgšanas dienas.
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Aicinām Balvu novada iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties dažādu nozaru darba grupās! - Balvu novads
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AKTUALITĀTES
BALVU NOVADA ZIŅAS
PAGASTI
Balvu pagasts
Bērzkalnes pagasts

Aicinām Balvu novada iedzīvotājus un
uzņēmējus piedalīties dažādu nozaru darba
grupās!
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 26 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017 09:07

Balvu novada pašvaldība uzsākusi jaunas

Bērzpils pagasts

Balvu novada attīstības programmas 2018.-

Briežuciema pagasts

2024.gadam izstrādi – līdz 2017.gada februāra

Krišjāņu pagasts
Kubulu pagasts
Lazdulejas pagasts

beigām iedzīvotājus aicināja piedalīties aptaujā,
lai izteiktu savu viedokli par novada turpmākām
attīstības iespējām, problēmām un to
iespējamajiem risinājumiem, kas iekļaujami
jaunajā novada attīstības programmā, savukārt maijā organizēs

Tilžas pagasts

nozaru darba grupas, kurās diskutēs par konkrētiem uzdevumiem

Vectilžas pagasts

vairākās Balvu novadam būtiskās nozarēs.

Vīksnas pagasts

Darba grupās aicināti piedalīties arī Balvu novada iedzīvotāji, kuru

SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
JAUNIEŠIEM
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs

profesionālās gaitas, pieredze, izglītība vai vienkārši interese ir
saistīta ar attiecīgo nozari jeb jomu. Līdz š.g. 8.maijam, nosūtot
pieteikumu (brīvā formā) uz e-pastu: dome@balvi.lv vai piesakoties
personīgi novada pašvaldībā, 36.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
iedzīvotāji aicināti piedalīties vairākās darba grupās.
Nozaru darba grupas notiks Balvu novada pašvaldības ēkā, Sēžu
zālē, 3.stāvā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.
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LAUKSAIMNIECĪBA
CIVILĀ AIZSARDZĪBA

9.maijs,
plkst.10.00

Pārvalde, sadarbība un komunikācija

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS
ĀFRIKAS CŪKU MĒRIS

Transports un inženierkomunikācijas, to attīstība
9.maijs,

(komunālā saimniecība (gan pašvaldības pārziņā

plkst.

esošā, gan citu inženierkomunikāciju turētāju pārziņā

13.00

esošā), transporta infrastruktūra, publiskā ārtelpa
(parki, publiskie ūdeņi utml)

Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi, to attīstība
10.maijs,
(visa veida izglītība, kultūra, sports, veselības aprūpe,

plkst.10.00

sociālie pakalpojumi, drošība)

10.maijs,
plkst.13.00

Uzņēmējdarbības nozares attīstība

Šī gada vasarā plānots Balvu novada attīstības programmas 2018.2024.gadam redakciju nodot publiskajai apspriešanai.
Ar spēkā esošo Balvu novada attīstības programmu 2011.2017.gadam var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2017.gada 31.augusts

Domes sēde
Šī gada 10.augustā notika
kārtējā Balvu novada Domes
sēde, kurā piedalījās 14 deputāti
– Aigars Pušpurs, Anita Petrova,
Aivars Kindzuls, Egons Salmanis,
Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra
Kindzule, Sandis Puks, Svetlana
Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis
Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts,
Andris Kazinovskis. Sēdē tika
izskatīti kopumā 46 jautājumi.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Deputāti
lēma
pieņemt
saistošo noteikumu Nr.4/2017
“Grozījums Balvu novada domes
2015.gada 12.marta saistošajos
noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez
vecāku
gādības
palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm”” un saistošo
noteikumu Nr.5/2017 „Grozījumi
Balvu novada domes 2011.gada
12.maija saistošajos noteikumos
Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā””
projektus.
Par iecelšanu amatā
Domes deputāti lēma iecelt
Viktoriju Puku Balvu novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta
vadītāja amatā un Intu Kaļvu Balvu
novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja amatā. Lēma I.Kaļvai atļaut
savienot šo amatu ar valdes locekļa
amatu biedrībā “Bastions Balvi” un
valdes locekļa amatu SIA “Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība”.
Par darbinieku atbrīvošanu
no amatiem
Domes
deputāti
lēma
atbrīvot Ilonu Dzeni no Balvu
novada
pašvaldības
Tilžas
internātpamatskolas
direktora
pienākumu izpildītāja amata ar
2017.gada 28.augustu (pēdējā
darba diena) pamatojoties uz LR
Darba likuma 100.panta pirmo
daļu un Aigaru Keišu no Balvu
novada pašvaldības Briežuciema
pamatskolas direktora amata ar
2017.gada 31.augustu (pēdējā
darba diena) saskaņā ar LR Darba
likuma 101.panta pirmās daļas
10.punktu.
Par nekustamo īpašumu
sadali
Domes deputāti lēma atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
Raiņa ielā 36 un Raiņa ielā 32,
Balvi, 0,2278 ha kopplatībā, zemes
vienību 0,1200 ha platībā. No
atdalītās zemes vienības izveidot
jaunu īpašumu un piešķirt adresi
Raiņa iela 32, Balvi, Balvu nov., LV4501.
Sēdē
tika
lemts
atļaut
atdalīt no nekustamā īpašuma
“Ezerkalni”, Kubulu pagastā, 11,80
ha kopplatībā, zemes vienību 0,6
ha platībā. No atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Ezersēta”.
Atdalītajai zemes vienībai tika
mainīta adrese uz “Ezersēta”,
Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566.
Lēma
atļaut
atdalīt
no
nekustamā īpašuma “Jaunozoli”,
Bērzpils pagastā, 13,30
ha
kopplatībā, zemes vienību 3,2
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Zābaciņi”.
Deputāti lēma atļaut atdalīt
no nekustamā īpašuma “Makši”,
Kubulu pagastā, 8,5199 ha

kopplatībā, zemes vienību 2,71
ha platībā un no atdalītās zemes
vienības izveidot jaunu īpašumu
un piešķirt nosaukumu “Maksīši”.
Atdalītajai
zemes
vienībai
lēma mainīt zemes lietošanas
mērķi no 0101- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz 0201- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Par zemes nomu
Domes deputāti lēma slēgt
vairākus nomas līgumus:
•
par
Balvu
novada
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 83,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas (garāžas Nr.398, Daugavpils
ielā 87, Balvos) uzturēšanai uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 8,39 (astoņi
euro, 39 centi), PVN 21% EUR 1,76
(viens euro, 76 centi), kopā EUR
10,15 (desmit euro, 15 centi) gadā;
par
Balvu
novada
•
pašvaldībai piederošās zemes
vienības daļas Daugavpils ielā 83,
Balvos, Balvu novadā iznomāšanu
ēkas (garāžas Nr.56, Daugavpils
ielā 85C, Balvos) uzturēšanai uz 10
(desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu EUR 8,39 (astoņi
euro, 39 centi), PVN 21% EUR 1,76
(viens euro, 76 centi), kopā EUR
10,15 (desmit euro, 15 centi) gadā;
•
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā, Balvu
novadā, 1,0865 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu gadā
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības;
par
Balvu
novada
•
pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Krišjāņu pagastā, Balvu
novadā, 1,0 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām, uz
15 (piecpadsmit) gadiem, noteikt
zemes nomas maksu gadā 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības;
•
ar
SIA
“Silmacīši”
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Bērzpils
pagastā, Balvu novadā, 3,6 ha
platībā, un zemes vienības daļas
Bērzpils pagastā, Balvu novadā,
0,75 ha platībā, iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām, uz
10 (desmit) gadiem, nosakot zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības;
•
par
Balvu
novada
pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības daļas Pārupes ielā 9,
Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā
iznomāšanu ēkas (garāžas, Pārupes
ielā 9A, Tilžā) uzturēšanai. Ēkas
uzturēšanai nepieciešamā platība
- 100,0 m2. Zemes nomas līgumu
lēma slēgt uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu EUR
2,85 (divi euro, 85 centi), bez PVN
gadā;
•
apakšnomas līgumu ar
zemnieku saimniecību “Rozītes”
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās
zemes
vienības
Lazdulejas pagastā, 5,6 ha platībā,
iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām uz 15 (piecpadsmit)
gadiem.
Deputāti
lēma
pagarināt
2007.gada 17.septembrī noslēgto
zemes nomas līgumu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvu pagastā,
Balvu novadā, 0,08 ha platībā,
nomu individuālā augļu dārza

vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem,
nosakot zemes nomas maksu
gadā 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Par adreses maiņu
Domes sēdē tika lemts likvidēt
šādas telpu grupu adreses: Pilsoņu
iela 8-1, Pilsoņu iela 8-2, Pilsoņu
iela 8-3, Balvi, Balvu novads, LV4501, jo nav adresācijas objekta.
Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3801 003 0596 un uz
tās esošajām ēkām lēma piešķirt
adresi Pilsoņu iela 8, Balvi, Balvu
nov., LV-4501.
Par adreses piešķiršanu
Domes deputāti lēma piešķirt
adresi Jaunā iela 23, Vīksna,
Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV4580, privātpersonai piederošai
zemes vienībai un uz tās esošajām
ēkām.
Par nosaukuma piešķiršanu
zemes īpašumam
Sēdē lēma piešķirt nosaukumu
“Mazgobas” zemes īpašumam
Balvu pagastā, Balvu novadā.
Par
grozījumu
Medību
koordinācijas komisijas nolikumā
Deputāti
lēma
izdarīt
Balvu
novada
pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas
nolikumā (apstiprināts ar 2014.g.
11.decembra
lēmumu
“Par
Medību koordinācijas komisijas
izveidošanu
un
nolikuma
apstiprināšanu“ (sēdes prot.Nr.16,
22.§)) grozījumu, izsakot 3.1.punktu
šādā redakcijā: “3.1. Komisijas
skaitlisko un vārdisko sastāvu,
nosaka un apstiprina dome, uz
četriem gadiem.”.
Par
grozījumiem
Balvu
novada domes lēmumos
Tika lemts izdarīt Balvu novada
Domes 2016.gada 12.maija sēdes
lēmumā “Par Balvu novada
attīstības programmas 2018.2024.gadam izstrādes uzsākšanu”
(protokols Nr.6, 36.§)
šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1. apakšpunktā
vārdus “Andris Kazinovskis” ar
vārdiem “Aigars Pušpurs”;
1.2. aizstāt 3.2. apakšpunktā
vārdus “Sarmīte Cunska” ar
vārdiem “Anita Petrova”;
1.3. aizstāt 3.4. apakšpunktā
vārdus “Ināra Ņikuļina” ar vārdiem
“Aija Mežale” .
Sēdē lēma izdarīt Balvu
novada Domes 2017.gada 13.jūlija
lēmumā “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā”
(protokols Nr.9, 39.§)
šādus
grozījumus:
1.
jaunā
izteikt
1.p.
redakcijā:
“1.
Organizēt
publisko
iepirkumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novada
administratīvajā
teritorijā,
paredzot līguma termiņu no
2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada
30.jūnijam.”;
2.
svītrot 3.p. vārdus un
skaitļus “līdz 2017.gada 19.jūlijam”;
3.
šādā
izteikt
4.p.
redakcijā:
“4.
Uzdot
Pastāvīgajai
iepirkumu komisijai organizēt
publisko iepirkumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Balvu
novada administratīvajā teritorijā.”.
Domes deputāti lēma izdarīt
Balvu novada Domes 2017.gada
13.arīļa lēmumā “Par nedzīvojamo
telpu Daugavpils ielā 73A,
Balvos, Balvu novadā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” (protokols
Nr. 5, 50.§) grozījumu, izsakot
1.punktu šādā redakcijā:

“1. Nodot sabiedriskā labuma
organizācijai biedrībai “Balvu
teritoriālā invalīdu biedrība”, reģ.
Nr.40008017698, bezatlīdzības
lietošanā uz 5 (pieciem) gadiem:
1.1.nedzīvojamo telpu Nr.20 ar
platību 23,8 m2;
1.2.nedzīvojamo telpu Nr.2223 ar platību 31,4 m2, kopā
nedzīvojamo telpu platība 55,2
m2;
1.3.koplietošanas telpas Nr.2
un Nr.4 ar platību 3,7 m2 un
koridoru ar platību 16,73 m2,
kopā koplietošanas telpu platība
20,43 m2, kopējā bezatlīdzības
lietošanā nododamā platība 75,63
m2, Daugavpils ielā 73A, Balvos,
Balvu novadā, (kadastra Nr.3801
003 0412), atlikusī bilances vērtība
EUR 11467,93 (vienpadsmit tūkstoši
četri simti sešdesmit septiņi euro,
93 centi), apmierinošā stāvoklī.”.
Par vienošanos ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju
Domes deputāti lēma noslēgt
ar SIA “ZAAO” vienošanos pie
2012.gada 26.aprīļa līguma Nr.432
“Par atkritumu apsaimniekošanu
Balvu
novada
pašvaldības
teritorijā”, nosakot, ka līguma
darbības
termiņš
attiecībā
uz Balvu novada pašvaldības
administratīvās
teritorijas
atkritumu
apsaimniekošanas
2.zonu beigsies 2018.gada 1.jūlijā.
Deputāti lēma apstiprināt
SIA “ZAAO” iesniegto sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
maksas aprēķinu un noteikt
maksu par sadzīves atkritumu
apsaimn. šādā apmērā (bez PVN):
1) no 2017.gada 1.septembra
maksa Balvu novada 1.atkritumu
apsaimn. zonā – Balvu pilsētas
administratīvajā teritorijā – 17,27,
EUR, bet maksa Balvu novada
2.atkritumu
apsaimniekošanas
zonā – pagastu administratīvajās
teritorijās – 18,77 EUR; 2) no 2018.
gada 1.janvāra Balvu pilsētas
administratīvajā teritorijā – 18,27,
EUR, bet Balvu novada 2.atkritumu
apsaimniekošanas zonā –pagastu
administratīvajās teritorijās – 19,77
EUR.
Deputāti lēma apstiprināt
vienošanos pie 2012.gada 26.aprīļa
līguma Nr.432 “Par atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novada
pašvaldības teritorijā” projektu.
Par nekustamo īpašumu
Deputāti lēma iznomāt mutiskā
izsolē nedzīvojamo telpu – garāžu
Nr.9, Ezera ielā 37B, Balvos, 18,4
m2 platībā, kadastra apzīmējums
3801 002 0141 009, nosakot nomas
maksu – EUR 0,76/m2 (nulle euro,
76 centi par m2) mēnesī bez PVN.
Par tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plānu
Deputāti sēdē lēma piekrist SIA
“Kadiķi KGB” tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plānam.
Par aizņēmumu procentu
likmju maiņu
Deputāti lēma lūgt Valsts kasei
mainīt procentu likmi uz mainīgo ar
12 mēnešu fiksēšanas periodu Balvu
novada pašvaldības 2010.gada
28.maija noslēgtajam aizdevuma
līgumam Nr.A2/1/10/378 (trančes
Nr.P-118/2010) ELFLA projekta
“Tautas nama ēkas rekonstrukcija
un piebūves būvniecība Vīksnas
pagasta “Mieriņos” īstenošanai”.
Par dalību projektā
Deputāti lēma piedalīties
kā sadarbības partnerim Valsts
izglītības
attīstības
aģentūras
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto

3.

personu
profesionālās
kompetences
pilnveide”
īstenošanā.
Par debitora parādu dzēšanu
Sēdē lēma dzēst Balvu
Novada muzeja debitora SIA
“Tavs īpašums” parādu - avansa
maksājumu EUR 1220,82 (viens
tūkstotis divi simti divdesmit euro,
82 centi) apmērā par 26 (divdesmit
sešu) krēslu iegādi.
Par Balvu novada Vēlēšanu
komisijas ievēlēšanu
Sēdē deputāti ievēlēja Balvu
novada Vēlēšanu komisiju septiņu
locekļu sastāvā: Sanita Putniņa,
Ilona Ločmele, Elita Mozule,
Ivars Logins, Daina Tutiņa, Ilona
Ločmele, Imanta Serdāne.
Par
amatu
savienošanas
atļaujām
Domes deputāti lēma ļaut
savienot
amatus
vairākām
personām – Jāzepam Ludboržam,
Birutai Bogdanei, Initai Pušpurei,
Rutai Cibulei, Gunitai Ledainei,
Aijai Mežalei, Aigaram Pušpuram,
Imantai Serdānei.
Par pārstāvja deleģēšana
Deputāti lēma pilnvarot Balvu
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieci Anitu Petrovu piedalīties
LPS 28.kongresā un biedru
sapulcē.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Sēdē
lēma
piešķirt
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektorei Imantai Serdānei
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
daļu - 2 (divas) kalendārās nedēļas
no 2017.gada 14.augusta līdz 2017.
gada 27.augustam (ieskaitot).
Par funkciju deleģēšanu
Deputāti lēma deleģēt Balvu
pagasta pārvaldes lietvedei veikt
Balvu pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumus, kas saistās ar
līgumu slēgšanu, administratīvo
aktu sagatavošanu un izdošanu,
uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā
uz A.Ķ.
Par autobusa nodošanu
Sēdē lēma nodot Briežuciema
pagasta pārvaldes turējumā esošo
autobusu Mercedes Benz, Sprinter
516, Valsts Reģ. Nr. HO 2527,
Kubulu pagasta pārvaldei.
Par samaksas atcelšanu
Deputāti lēma atcelt Balvu
novada pašvaldības Dzīvojamo
māju
privatizācijas
komisijas
priekšsēdētājam Balvu novada
pašvaldības Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma
8.1.1.apakšpunktā
paredzēto
samaksu par darbu komisijā.
Par ārzemju komandējumiem
Tika lemts komandēt Balvu
novada Domes priekšsēdētāju
Aigaru Pušpuru uz Dokšiciem
(Baltkrievija) no 2017.gada 12.-13.
augustam, lai piedalītos Divu
upju festivālā un uz Kupišķiem
(Lietuva) 2017.gada 19.augustā.
Komandējuma mērķis – piedalīties
Kupišķu pilsētas festivālā “Stichios
2017”.
Sīkāk ar Balvu novada Domes
lēmumiem var iepazīties www.balvi.
lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas
dokumenti/Lēmumi. Balvu novada
Domes sēdes ir pieejamas arī audio
formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/
Domes sēžu audio ieraksti

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, mājas lapa: www.balvi.lv

29

3. TEMATISKO DARBA GRUPU SANĀKSMES
1)

Darba grupa – Pārvalde un pārvaldība 09.05.2017. plkst. 10.00

2)

Darba grupa – Transports, inženierkomunikācijas, publiskā ārtelpa 09.05.2017. plkst. 13.00

3)

Darba grupa – Izglītība, kultūra, sports, veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi, drošība
10.05.2017. plkst. 10.00

4)

Darba grupa – Uzņēmējdarbība 10.05.2017. plkst. 13.00

(tematisko darba grupu dalībnieku reģistrācijas lapas skatīt nākamajās lapās)

Tematisko darba grupu rezultāti tika izvērtēti un iekļauti Balvu novada attīstības programmas
2018.-2024.gadam izstrādē.
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4. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI


Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes elektroniski parakstīts dokuments
01.11.2016. Nr.7.5. 7/1476/249120 Par Balvu novada attīstības programmu 2018.2024.gadam.



Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas elektroniski parakstīts
dokuments 10.11.2016. Nr.4.9/66/2016-N-E Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību.



Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas elektroniski parakstīts dokuments
22.11.2016. Nr.5.8-1/32106/10251 Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.



Vides pārraudzības valsts biroja elektroniski parakstīts 13.12.2016. lēmums Nr.71 Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.



Aptaujas “Balvu novada iedzīvotāju aptauja Balvu novada attīstības programmas 2018.2024.gadam izstrādei” anketa un rezultātu kopsavilkums.

38

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV 4601, tālr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@rezekne.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rēzeknē

01. 11.2016.
Uz 25.10.2016.

Nr.7.5. 7/1476/249120
Nr.6.1/2848

Balvu novada pašvaldībai
Bērzpils iela 1A, Balvos,
Balvu novads, LV-4501
dome@balvi.lv
Par Balvu novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam
Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā-VVD Rēzeknes RVP) ir
izskatījusi Balvu novada pašvaldības (turpmāk tekstā-Pašvaldība) 25.10.2016. vēstuli Nr.6.1/2848, tai klāt
pievienoto 12.05.2016. domes sēdes protokola Nr. 6,36§ izrakstu un Iesniegumu par plānošanas
dokumenta Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu.
VVD Rēzeknes RVP atzīmē, ka iesniegumā ietverta ļoti vispārīga informācija par plānošanas
dokumentā paredzētajām darbībām. Pašvaldība ir norādījusi, ka attīstības programmas Rīcības plānā tiks
iekļauti dažādu infrastruktūras objektu rekonstrukcijas un renovācijas pasākumi, kas sekmēs pakalpojumu
pieejamības un vides kvalitātes uzlabošanu, tajā skaitā paredzēti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai,
siltumapgādes, ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības attīstības projekti, atpūtas vietu un apdzīvotu
vietu labiekārtošana, sasniedzamības uzlabošana. Iepriekšminēto pasākumu realizācija galvenokārt saistīta
ar apdzīvoto vietu teritorijām, tomēr Pašvaldība norādījusi, ka atsevišķi pasākumi paredzēti arī publiskajā
ārtelpā.
VVD Rēzeknes RVP atsaucoties uz iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada
23.marta noteikumu Nr.157 ,,Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums’’ 5.punktu,
plānošanas dokumentam ,,Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam’’ ietekmes uz vidi
stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu nerekomendē.
Direktore

Ē.Ruskule

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Gritāne, 64638203
dzirkstite.gritane@vvd.gov.lv
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LATGALES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA

Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 64605860, fakss 64605225, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Rēzeknē
10.11.2016. Nr. 4.9/66/2016-N-E
uz 25.10.2016. Nr.6.1/2848

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību

Balvu novada pašvaldībai
Bērzpils ielā 1A,
Balvos, Balvu nov.,
LV – 4501
e-pasts: dome@balvi.lv

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk – Pārvalde) ir
saņēmusi Balvu novada pašvaldības 25.10.2016. iesniegumu Nr. 6.1/2848, kurā tiek
informēts, ka Balvu novada Domes sēdē 2016. gada 12. oktobrī pieņemts lēmums par Balvu
novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu, un 2016. gada 20.
oktobrī Balvu novada pašvaldība un personu apvienība SIA “Konsorts” un SIA “Reģionālie
projekti” parakstījuši līgumu par Balvu attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādi.
Iesniegumā Balvu novada pašvaldība, pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004.
noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.
punktu, kurā noteikts, ka pirms likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.1 panta pirmajā
daļā minētā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas un iesnieguma iesniegšanas birojā
izstrādātājs konsultējas (ņemot vērā plānošanas dokumenta veidu, tā īstenošanas jomu un
teritoriju, kuru varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana) ar attiecīgo Valsts
vides dienesta reģionālo pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības
inspekciju par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, lūdz sniegt Pārvaldes atzinumu
par plānošanas dokumenta izstrādes ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā
novērtējuma nepieciešamību minētajam plānošanas dokumentam.
Pielikumā pievienots:
1. Iesniegums par plānošanas dokumenta Balvu novada attīstības programmas 2018.2024. gadam izstrādes uzsākšanu - uz 5 lpp.; 2. Balvu novada Domes 12.05.2016. sēdes
protokols Nr. 6 par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes
uzsākšanu (izraksts) – uz 2 lpp.
Izvērtējot Balvu novada teritoriju, kurai tiks uzsākta attīstības programmas 2018.2024. gadam izstrāde, Pārvalde konstatēja, ka tā daļēji vai pilnībā ietver šādas Natura 2000
teritorijas: daļu dabas lieguma “Lubāna mitrājs” (Balvu novada Bērzpils un Krišjāņu pagasts),
daļu dabas lieguma “Stompaku purvi” (Balvu novada Lazdulejas un Bērzkalnes pagasts), daļu
dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” (Balvu novada Kubulu pagasts) un dabas liegumu
“Orlovas (Ērgļu) purvs” (Balvu novada Lazdulejas un Vectilžas pagasts). Šo īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu reglamentē Ministru kabineta
10.02.2009. noteikumi Nr. 135 “Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un
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izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumi Nr. 1315 “Dabas lieguma
“Stompaku purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta
06.03.2007. noteikumi Nr. 168 “Dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī Ministru kabineta 2010. gada 16. marta
noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi". Teritorijā atrodas aizsargājamā aleja - Bērzpils aleja - un
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis - Lielais Vella akmens.
Tā kā attīstības programmas izstrādē tiks ņemti vērā šo īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju individuālie, kā arī vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas nepieļauj
teritoriju attīstības plānojuma dokumentos būtiskas izmaiņas, kas negatīvi varētu ietekmēt šīs
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, pamatojoties uz Ministru kabineta 20l4. gada l4. oktobra
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“
5l. punktu un Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu, Pārvalde savas kompetences ietvaros sniedz
atzinumu, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams.

Latgales reģionālās administrācijas direktore

A. Zeize

Akmentiņš 26473408
guntis.akmentins@daba.gov.lv
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Valmierā
22.11.2016.
Uz

25.10.2016.

Nr.

5.8-1/32106/10251

Nr.

6.1/2848
Balvu novada pašvaldībai
dome@balvi.lv

Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu
Veselības inspekcijas Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļa ir saņēmusi un izskatījusi dokumentus par aktualizēto Balvu novada
attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādi un Balvu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2018.–2024.gadam un uzskata, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums nav
nepieciešams.

Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs

Kalvis Latsons

Evita Kupča, tālr.64471256
evita.kupca@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv

Rīgā
Datums skatāms laika zīmogā

Lēmums Nr.71
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu
Adresāts:
Balvu novada dome, adrese: Bērzpils iela 1A, Balvos, Balvu novads, LV – 4501;
e – pasts: dome@balvi.lv.
Plānošanas dokumenta nosaukums:
Balvu novada attīstības programma 2018. – 2024.gadam (turpmāk arī Attīstības programma).
Izvērtētā dokumentācija:
Balvu novada domes (turpmāk arī Izstrādātāja) 2016.gada 28.novembra vēstule Nr.6.10/3181
„Par lēmumu ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamībai”, iesniegums “Par Balvu novada
attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk arī Iesniegums), Balvu
novada domes 2016.gada 12.maija sēdes lēmums (sēdes protokols Nr.6, 36.§) “Par Balvu
novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” ar darba uzdevumu
“Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei”, Balvu novada domes
2016.gada 14.jūlija sēdes lēmums (sēdes protokols Nr.10, 23.§) “Par darba uzdevumu
precizēšanu Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei” ar darba
uzdevumu “Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei” (turpmāk arī
Darba uzdevums), Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes 2016.gada
1.novembra vēstule Nr.7.5.7/1476/249120 “Par Balvu novada attīstības programmu 2018.2024.gadam”, Veselības inspekcijas 2016.gada 22.novembra vēstule Nr.5.8.-1/32106/10251
“Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu” un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālās administrācijas 2016.gada 10.novembra vēstule Nr.4.9/66/2016-N-E “Par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”.
Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis:
Attīstības programmai nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu
(turpmāk arī Stratēģiskais novērtējums), jo ar plānošanas dokumenta īstenošanu nav paredzama
būtiska ietekme uz vidi, t.sk. Natura 2000 teritorijām un plānotie risinājumi atbilst Balvu novada
1
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ilgtspējīgai attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un Balvu novada teritorijas plānojumam 2012.2023.gadam (turpmāk arī Teritorijas plānojums), kam ir veikts Stratēģiskais novērtējums.
Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai:
1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk arī Likums) 23.1panta (1) daļa paredz,
ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo Likumu var būt
būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000),
tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, - turpmāk
arī Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs
konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā
pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai
iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23.3panta 1.punkts noteic, ka
Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir
nepieciešams Stratēģiskais novērtējums.
2. 2016.gada 28.novembrī Birojā saņemta Balvu novada domes 2016.gada 28.novembra vēstule
Nr.6.10/3181 „Par lēmumu ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamībai” un iesniegums
“Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru
pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Balvu novada domes 2016.gada 12.maija sēdes
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 36.§) “Par Balvu novada attīstības programmas 2018.2024.gadam izstrādes uzsākšanu” un Balvu novada domes 2016.gada 14.jūlija sēdes lēmumu
(sēdes protokols Nr.10, 23.§) “Par darba uzdevumu precizēšanu Balvu novada attīstības
programmas 2018.-2024.gadam izstrādei”, ir uzsākta Balvu novada attīstības programmas
2018. – 2024.gadam izstrāde.
3. Atbilstoši Iesniegumam un Darba uzdevumam:
3.1. Attīstības programma tiek izstrādāta atbilstoši Balvu novada ilgtspējīgai attīstības
stratēģijai līdz 2030.gadam (turpmāk arī Ilgtspējīga attīstības stratēģija) noteiktajiem
stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm, Teritorijas plānojumam, Latgales
plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2006-2026.gadam, Latgales
stratēģijai 2030 un saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām,
vienlaicīgi, izvērtējot blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus. Plānošanas
dokuments tiek izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumus
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas
nosaka attīstības programmas saturu, izstrādes kārtību un prasības plānošanas dokumenta
izstrādei;
3.2. Attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, lai
sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītās prioritātes, stratēģiskos mērķus un
vīziju, neparedzot definēt konkrētus priekšoteikumus un pamatprasības paredzēto
darbību īstenošanai, kas jau ietvertas Teritorijas plānojumā un Latvijas Republikas
normatīvajos aktos;
3.3. Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Darba uzdevumā ir noteikti šādi
izstrādes uzdevumi:
3.3.1. definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu, finanšu
resursus, atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
3.3.2. izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus un blakus esošo pašvaldību spēkā esošos teritoriju
attīstības plānošanas dokumentus;
3.3.3. apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Balvu novada plānošanas
dokumentus, uzsāktos un plānotos infrastruktūru investīciju projektus;
3.3.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē;
2
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3.4. atbilstoši Izstrādātājas viedoklim: “būtiskas vides problēmas vai vides kvalitātes
pasliktināšanās saistībā ar pašvaldības vidējā termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumenta - Attīstības programmas izstrādi nav sagaidāmas, šī Iesnieguma
sagatavošanas laikā grūti prognozējamas. Attīstības programmas rīcības plānotas
saistībā ar novada fiziskās vides kvalitātes paaugstināšanu un sakārtošanu”. Ar
plānošanas dokumentu nav prognozētas darbības, kas atbilstu likuma „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu” 1.un 2.pielikumā paredzētām darbībām. Attīstības programma
galvenokārt paredzēs jautājumu risināšanu, kas būs vērsta uz pašvaldības noteikto (arī
pastarpināto) funkciju nodrošinājuma kvalitātes un pieejamības raksturojumu un analīzi
turpmākai resursu attīstībai, kā arī uz pašvaldības sadarbību ar esošajiem uzņēmējiem un
uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentu izstrādi;
3.5. saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Balvu novada teritorijā
atrodas šādas Natura 2000 teritorijas:
3.5.1. daļa no dabas lieguma “Lubāna mitrājs” atrodas Balvu novada Bērzpils un
Krišjāņu pagastos un ir iekļauts arī Ramsāres Konvencijā iekļauto aizsargājamo
mitrāju teritorijā. Dabas lieguma aizsardzību un izmantošanu regulē Ministru
kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.135 “Dabas lieguma “Lubāna
mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
3.5.2. dabas liegums “Orlovas (Ērgļu) purvs” atrodas Balvu novada Lazdulejas un
Vectilžas pagastos. Dabas lieguma aizsardzību un izmantošanu regulē Ministru
kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
3.5.3. daļa no dabas lieguma “Stompaku purvi” atrodas Balvu novada Lazdulejas un
Bērzkalnes pagastos. Dabas lieguma aizsardzību un izmantošanu regulē Ministru
kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumi Nr.1315 “Dabas lieguma “Stompaku
purvi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un 2010.gada
16.marta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas liegumam izstrādāts Dabas
aizsardzības plāns laika periodam no 2005.gada līdz 2015.gadam;
3.5.4. daļa no dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” atrodas Balvu novada Kubuļu
pagastā. Dabas lieguma aizsardzību un izmantošanu regulē Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumi Nr.168 “Dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas liegumam izstrādāts
Dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2005.gada līdz 2015.gadam.
4. Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 „Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” III daļā noteiktajam ir veikusi
konsultācijas par plānošanas dokumenta Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību ar Valsts
vides dienesta Rēzeknes reģionālo pārvaldi, Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības
pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju. Iesniegumam pievienotas:
4.1. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes (turpmāk arī Rēzeknes RVP)
2016.gada 1.novembra vēstule Nr.7.5.7/1476/249120 “Par Balvu novada attīstības
programmu 2018.-2024.gadam”, kurā Rēzeknes RVP nerekomendē ietekmes uz vidi
stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam;
4.2. Veselības inspekcijas 2016.gada 22.novembra vēstule Nr.5.8.-1/32106/10251 “Par
ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu”, kurā institūcija uzskata, ka stratēģiskais
ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams;
4.3. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas (turpmāk arī DAP
administrācija) 2016.gada 10.novembra vēstule Nr.4.9/66/2016-N-E “Par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, kurā DAP administrācija savas
3
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kompetences ietvaros sniedz atzinumu, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
plānošanas dokumentam nav nepieciešams.
5. Attīstības programma nav ietverta to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar Ministru
kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” (turpmāk MK Noteikumi Nr.157) 2.punktu Stratēģiskais
novērtējums būtu nepieciešams, neatkarīgi no plānošanas nolūka un saturiskās ieceres. Līdz
ar to jautājums par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību izriet no vērtējuma par
sagaidāmās ietekmes būtiskumu. Novērtējis ar Izstrādātāja Iesniegumu sniegto informāciju,
kā arī vadoties pēc likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk arī Likums) 23.2
pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka Attīstības programma atbilst plānošanas
dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams:
5.1. Likuma 23.2 pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, ņem vērā
plānošanas dokumenta būtību (23.2 panta (1.punkts), tostarp un to, cik lielā mērā tajā tiek
ietverti priekšnoteikumi paredzēto darbību un projektu realizācijai, ievērojot vietas
izvēli, darbības veidu, apjomu, nosacījumus un resursu izmantošanu, kā arī to, cik lielā
mērā dokuments ietekmē citus plānošanas dokumentus atšķirīgos plānošanas līmeņos,
pastiprina vai rada vides problēmas (23.2 panta 1.punkta a), b), c), d) apakšpunkts).
Tāpat Likuma 23.2 pants 2)punktā noteic, ka jāņem vērā iespējamai ietekmei pakļautās
teritorijas un sagaidāmās ietekmes raksturs, - ilgums, summārās ietekmes, pārrobežu
ietekmes, avāriju riski u.c.. Savukārt Likuma 23.2 panta 3) un 4)punkts paredz, ka jāņem
vērā ietekmei pakļautās teritorijas jutīgums, tostarp ietekmi uz aizsargājamām dabas un
kultūras vērtībām, vides resursiem;
5.2. šādā kontekstā Birojs secina, ka Attīstības programma ir paredzēta izstrādāt kā jauns
plānošanas dokuments ar mērķi definēt vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu,
lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītos stratēģiskos mērķus un vīziju.
Attīstības programma ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība, un tās
realizācija var notikt atbilstoši spēkā jau esošajiem hierarhiski augstākiem pašvaldības
plānošanas dokumentiem. Attīstības programma tiek izstrādāta, ņemot vērā Balvu
novada ilgtspējīgai attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un Balvu novada teritorijas
plānojumu 2012.-2023.gadam, kam ir veikts Stratēģiskais novērtējums;
5.3. plānošanas dokuments, izstrādājot to atbilstoši Balvu novada ilgtspējīgai attīstības
stratēģijai līdz 2030.gadam un Balvu novada teritorijas plānojumam 2012.-2023.gadam,
nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš
plānoto;
5.4. plānošanas dokumentam nav plānota negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamo sugu un
biotopu atradnēm, kā arī uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. Natura 2000
teritorijām un mikroliegumiem;
5.5. Attīstības programmas īstenošana nav saistīta ar pārrobežu ietekmi;
5.6. no Iesnieguma neizriet, ka Attīstības programmas izstrādes mērķis būtu ieplānot „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbības. Savukārt, ja tomēr plānošanas
dokumenta izstrādes gaitā tiek identificētas/plānotas darbības, kas saistītas ar likuma
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā iekļauto darbību īstenošanu vai ar
iespējamu būtisku ietekmi uz vidi vai dabas vērtībām, pašvaldībai jākonsultējas ar Valsts
vides dienesta Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras nepieciešamību;
5.7. plānošanas dokumenta īstenošana nav saistīta ar papildus būtisku negatīvu ietekmi uz
vidi, pie nosacījuma, ka, izstrādājot un īstenojot Attīstības programmu, tiks ievēroti
publiskās apspriešanas laikā saņemtās institūciju atzinumu rekomendācijas un spēkā
esošie normatīvie akti;
5.8. plānošanas dokumentam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nebūtu
lietderīga, ņemot vērā iepriekš minētos Biroja secinājumus, to savas kompetences
ietvaros neprasa Rēzeknes RVP, Veselības inspekcija un DAP administrācija, to
4
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nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti un tās nepieciešamība neizriet no Likuma
23.2panta stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritēriju noteiktajiem nosacījumiem.
6. Līdz ar to Birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un iesniegto informāciju saskaņā ar Likuma 23.2
panta 1), 2), 3) un 4)punkta nosacījumiem, konstatē, ka Balvu novada attīstības programmai
2018.-2024.gadam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams.
Piemērotās tiesību normas:
•
•
•
•
•
•

Aizsargjoslu likums;
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2pants, 23.3pants;
Likums “Sugu un biotopu aizsardzības likums”;
Teritorijas attīstības plānošanas likums;
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr. 45 “Mikroliegumu izveidošanas,
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”;
• Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;
• 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.168 “Dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
• Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.135 “Dabas lieguma “Lubāna
mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
• Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
• Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;
• Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
23.3pantā noteikto, izvērtēja Balvu novada domes 2016.gada 28.novembra vēstuli Nr.6.10/3181
„Par lēmumu ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamībai” un tai pievienoto dokumentāciju
par Attīstības programmas izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāciju un likuma „Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un
piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības
valsts birojs atbilstoši Likuma 23.3 panta 1)punktam secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai
nav paredzama tik būtiska negatīva ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu.
Lēmums:
•

Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Balvu novada attīstības
programmai 2018. – 2024.gadam.

Biroja direktors

(paraksts*)

A.Lukšēvics

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
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BALVU NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018. –2024.GADAM IZSTRĀDEI

CIENĪJAMAIS BALVU NOVADA IEDZĪVOTĀJ, PAŠVALDĪBAI IR SVARĪGA JŪSU AKTĪVA LĪDZDALĪBA,
LAI KOPĪGI PLĀNOTU NOVADA ATTĪSTĪBU!
Aicinām Jūs piedalīties jaunās Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas
jautājumiem! Aptaujas mērķis ir noskaidrot Balvu novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām,
problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus jaunajai Balvu novada attīstības
programmai 2018. – 2024.gadam.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
Aptaujas anketa ir pieejama gan papīra formātā, gan elektroniski.
Aptaujas anketas iespējams aizpildīt elektroniski Internetā: www.balvi.lv
Aptaujas anketa papīra formā pieejama - Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu
centrālajā bibliotēkā, Tirgus iela 7, Balvos, novada pagastu pārvaldēs un pagastu bibliotēkās.
Aptauja norisināsies no 2016.gada decembra līdz 2017.gada februārim.
I VISPĀRĒJAS ZIŅAS PAR SEVI
1. Jūsu dzimums:
□ sieviete
□ vīrietis
2. Jūsu vecums:
□ līdz 18
□ 18 – 25
□ 26 – 50
□ 51 – 62
□ 63 un vairāk
3. Jūsu izglītība:
□ pamatizglītība
□ vispārējā vidējā
□ profesionāli tehniskā, vidējā speciālā
□ augstākā izglītība
□ nepabeigta augstākā
□ mācos skolā
□ studēju
4. Jūsu dzīvesvieta atrodas:
□ Balvu pilsētā
□ Balvu pagastā
□ Bērzkalnes pagastā
□ Bērzpils pagastā
□ Briežuciema pagastā
□ Krišjāņu pagastā
□ Kubulu pagastā
□ Lazdulejas pagastā
□ Tilžas pagastā
□ Vectilžas pagastā
□ Vīksnas pagastā
□ citur (lūdzu, norādiet kur):
______________________

5. Vai tuvāko gadu laikā plānojat mainīt
dzīvesvietu?
□ jā, Balvu novada robežās
□ jā, ārpus Balvu novada robežām Latvijā
□ jā, ārpus Latvijas
□ nē, dzīvesvietu nemainīšu
6. Miniet iemeslu, kādēļ plānojat mainīt
dzīvesvietu, ja atbildējāt apstiprinoši 5.jautājumā:

7. Jūsu nodarbošanās (iespējamas vairākas
atbildes):
□ skolēns
□ students
□ uzņēmējs
□ privāta uzņēmuma darbinieks
□ valsts, pašvaldības iestādes darbinieks
□ valsts, pašvaldības uzņēmuma darbinieks
□ pašnodarbināta persona
□ mājsaimniece
□ bezdarbnieks
□ pensionārs
□ cits variants (lūdzu, miniet
kāds):______________________
8. Jūsu darba / mācību vieta atrodas:
□ Balvu pilsētā
□ Balvu pagastā
□ Bērzkalnes pagastā
□ Bērzpils pagastā
□ Briežuciema pagastā
□ Krišjāņu pagastā
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9. Kā Jūs vērtējat nodarbinātības iespējas Balvu
novadā?
□ darbu var dabūt vienmēr
□ darbu dabūt nav iespējams
□ var dabūt tikai pagaidu darbu

□ Kubulu pagastā
□ Lazdulejas pagastā
□ Tilžas pagastā
□ Vectilžas pagastā
□ Vīksnas pagastā
□ citur (lūdzu, norādiet kur):
______________________
□ nestrādāju / nemācos
II PAŠVALDĪBA

10. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju par Balvu novada pašvaldības darbību? (iespējamas vairākas atbildes)
□ pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu novada ziņas"
□ pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv
□ laikrakstā “Vaduguns”
□ novada pašvaldības administrācijā, pagastu pārvaldēs
□ sociālajos tīklos Facebook un Twitter
□ pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju informatīvajās tikšanās
□ no citiem novada iedzīvotājiem
□ citur (lūdzu, miniet kur): _____________________
11. Vai uzskatāt, ka esat pietiekami informēts par Balvu novada pašvaldības darbu?
□ jā
□ daļēji
□ nē
12. Kādu informāciju par Balvu novada pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem Jūs vēlētos uzzināt
vairāk? (iespējamas vairākas atbildes)
□ par pašvaldības darbību kopumā
□ par Jūsu pilsētu / pagastu
□ par jautājumiem saistītiem ar nekustamiem īpašumiem
□ par izglītības jautājumiem
□ par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem
□ par sociāliem pakalpojumiem
□ par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem
□ par ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem
□ par komunālajiem pakalpojumiem
□ par pašvaldības attīstības procesiem un plāniem
□ par brīvā laika pavadīšanas iespējām
□ par citām jomām (miniet kādām):_____________________
13. Cik bieži Jūs apmeklējat Balvu novada pašvaldības administrāciju vai pagastu pārvaldi?
□ vismaz reizi nedēļā
□ vismaz reizi mēnesī
□ vismaz reizi pusgadā
□ retāk
14. Ja esat iesaistījies kādā no nevalstiskām organizācijām, lūdzu, novērtējiet Balvu novada pašvaldības sadarbību ar
nevalstiskām organizācijām (NVO):
□ apmierina
□ neapmierina
□ nav viedokļa
1

15. Kādu Balvu novada moto jeb saukli Jūs piedāvātu? (lūdzu uzrakstiet vienkāršu, īsu, kodolīgu, skanīgu un uzmanību
piesaistošu moto):

1

Moto – frāze, kas izsaka Balvu novada iedzīvotāju kopīgo motivāciju, mērķus un vērtības – gan jau pastāvošas, gan vēlamas.
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III PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE
16. Vai uzskatāt, ka Balvu novadā ir jāsaglabā un jāattīsta Balvu slimnīca, kura sniedz diennakts neatliekamo
medicīnisko palīdzību?
□ jā
□ nē
17. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo
pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu
pilsētā/pagastā:
PAKALPOJUMS/JOMA
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi

ĻOTI
APMIERINA

NAV

NAV
APMIERINA

NEAPMIERINA

VIEDOKĻA/

PIEEJAMS

NEIZMANTOJU

Profesionālās izglītības pakalpojumi
Mūžizglītības aktivitātes
Jauniešu (15-25 gadi) brīvā laika pavadīšanas
iespējas
Kultūras un atpūtas pasākumi
Sporta pasākumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskā transporta pieejamība
Centralizētā ūdensapgāde
Centralizētā kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Atkritumu apsaimniekošana
Pasta pakalpojumi
Banku pakalpojumi
Interneta pakalpojumi
Uzņēmējdarbības vide (infrastruktūra,
teritorijas, ēkas uzņēmējdarbības veikšanai)
18. Paskaidrojiet plašāk atbildi, ja 17.jautājumā atbildējāt ar „neapmierina” (lūdzu ierakstiet):

19. Kādus pakalpojumus, Jūsuprāt, nepieciešams ieviest papildus esošajiem pakalpojumiem? (lūdzu ierakstiet):

20. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo
pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu
pilsētā/pagastā:
PAKALPOJUMS/JOMA
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

ĻOTI
APMIERINA

NAV
APMIERINA

NEAPMIERINA

PIEEJAMS

NAV
VIEDOKĻA/
NEIZMANTOJU

Vispārējās izglītības pakalpojumi
Profesionālās izglītības pakalpojumi
Mūžizglītības pakalpojumi
Jauniešu (15-25 gadi) brīvā laika pavadīšanas
iespējas
Kultūras un izklaides pasākumi
Sporta pasākumi
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Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ielu / ceļu, gājēju ietves, celiņi, gājēju pāreju
stāvoklis u.tml.
Ielu apgaismojums
Centralizētā ūdensapgāde
Centralizētā kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Atkritumu apsaimniekošana
Interneta pārklājuma nodrošinājums
Pašvaldības administrācijas darbība
Pagastu pārvalžu darbība
21. Paskaidrojiet plašāk atbildi, ja 20.jautājumā atbildējāt ar „neapmierina” (lūdzu ierakstiet):

V UZŅĒMĒJDARBĪBA
22. Kādi atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai ir visnepieciešamākie? (iespējamas vairākas atbildes)
□ vietējo uzņēmēju produkcijas tirdziņu organizēšana
□ pieredzes apmaiņas pasākumu / braucienu organizēšana
□ informācijas publicēšana pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv
□ informatīvo semināru organizēšana
□ finansējums (grants) biznesa ideju īstenošanai
□ cits pasākums (miniet kāds): _____________________
23.Kādi, Jūsuprāt, ir šķēršļi ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu attīstībai novadā? (iespējamas vairākas atbildes)











likumdošanas, birokrātijas šķēršļi
nodokļu slogs
mazs produkcijas pieprasījuma tirgus
atbilstošas kvalifikācijas darbinieku trūkums
telpu trūkums
zema kredītspēja, finanšu nepietiekamība
sadarbības trūkums ar citiem uzņēmējiem
informācijas nepietiekamība, lai uzsāktu uzņēmējdarbību un par ES fondu izmantošanu
nav vēlme uzsākt uzņēmējdarbību
cits (miniet kāds):__________________________________

24. Kas, Jūsuprāt, kavē vietējās produkcijas noietu:
 trūkst tirdzniecības vietu
 trūkst informācijas par piedāvāto produkciju
 cits (miniet kāds): _________________________________
25. Kādas, Jūsuprāt, būtu potenciāli attīstāmās uzņēmējdarbības nozares novadā? (lūdzu ierakstiet):
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26. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie DARBI vai PROBLĒMAS, kas pašvaldībai jārisina? (lūdzu ierakstiet):

27. Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot Balvu novadā! (lūdzu ierakstiet):

28. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt 3 (trīs) prioritārajām jomām (piemēram, izglītība, veselības aprūpe,
infrastruktūra utml.), kurus attīstīt Balvu novadā turpmākajos 7 gados?
□_______________________________________________________________________________________________
□_______________________________________________________________________________________________
□_______________________________________________________________________________________________

PALDIES, JUMS PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
Balvu novada Attīstības programmas izstrāde tiek veikta, Balvu novada pašvaldībai sadarbojoties ar Personu apvienību
SIA “Konsorts” un SIA „Reģionālie projekti”.
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Aptauja "BALVU NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS 2018.-2024.GADAM IZSTRĀDEI"
Respondentu statistika:
Respondentu skaits

149

Rezultātu kopsavilkums:
1. Jūsu dzimums:
sieviete

116

77.9%

vīrietis

33

22.1%

Iesniegto atbilžu summa

149

2. Jūsu vecums:
līdz 18

2

1.3%

18 - 25

14

9.4%

26 - 50

78

52.3%

51 - 62

45

30.2%

63 un vairāk

10

6.7%

Iesniegto atbilžu summa

149

3. Jūsu izglītība:
pamatizglītība

1

0.7%

vispārējā vidējā

10

6.7%

profesionāli tehniskā, vidējā
speciālā

22

14.8%

augstākā izglītība

103

69.1%

nepabeigta augstākā

8

5.4%

mācos skolā

3

2%

studēju

2

1.3%

Iesniegto atbilžu summa

149

4. Jūsu dzīvesvieta atrodas:
Balvu pilsētā

93

62.4%

Balvu pagastā

2

1.3%

Bērzkalnes pagastā

5

3.4%

Bērzpils pagastā

1

0.7%

Briežuciema pagastā

7

4.7%

Krišjāņu pagastā

5

3.4%

Kubulu pagastā

11

7.4%

Lazdulejas pagastā

2

1.3%

Tilžas pagastā

5

3.4%

Vectilžas pagastā

2

1.3%

Vīksnas pagastā

14

9.4%

citur (lūdzu, norādiet kur):

2

1.3%
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Iesniegto atbilžu summa

149

Citas atbildes:
Vi;lakas novads
Rīga

5. Vai tuvāko gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
jā, Balvu novada robežās

7

4.7%

jā, ārpus Balvu novada robežām
Latvijā

27

18.1%

jā, ārpus Latvijas

9

nē, dzīvesvietu nemainīšu

106

Iesniegto atbilžu summa

149

6%
71.1%

6. Miniet iemeslu, kādēļ plānojat mainīt dzīvesvietu, ja atbildējāt apstiprinoši 5.jautājumā:
1) 2) Jo Balvu pilsēta man nepatīk.
3) Iespeja atrast darbu ar augstaku atalgojumu
4) nemainīsu
5) nevēlos mainīt dzīvesvietu
6) Neatbildēju apstiprinoši
7) Netaisos mainīt!
8) nē
9) Neplānoju
10) Ierobežots darbavietu skaits, pārāk maz iedzīvotāju biznesa uzsākšanai
11) Nav ātra un ērta sabiedriskā transporta.Uz galvaspilsētu jābrauc 4-5 stundas, vairākās LV pilsētās vispār nevar
nokļūt bez automašīnas. Pilsēta, izņemot centru,ir samērā netīra, ziemā jābrien pa netīrītu sniegu gar
privātmājām.Dārgi komunālie maksājumi,regulāri jāmaksā par ūdeni, kuru pēc skaitītāja neesi nemaz patērējis
(San-Tex). Kāpēc tad vispār vajadzīgi dārgie ūdens skaitītāji? Neapmierina lielgabarīta un celtniecības atkritumu
nodošana. Nav skaidrs, kur likt, piemēram nolietotas mēbeles un santehniku. Vasarā nav labiekārotu un tīru
pludmaļu.
12) nē
13) Nemainīšu!
14) nemainu
15) nav darba iespēju
16) meklēju jaunas izaugsmes iespējas
17) Dzīvesvietu neplānoju mainīt
18) Dzīvesvietas maiņa netiek plānota
19) nē
20) Ekonomiska rakstura represijas no valsts iestāžu puses, bezjēdzīgu nodokļu sistēmas izmaiņu veidā.
21) Dzīvesvietu neplānoju mainīt.
22) apsveru šādu iespēju, jo šeit neredzu karjeras izaugsmes iespējas
23) Es nevēlos mainīt dzives vietu.
24) Karjeras izaugsme
25) N/a
26) es atbildēju,ka nemainu
27) nemainīšu
28) nemainu
29) Nemainīšu
30) nē
31) labākai dzīvei
32) Ja situācija nemainīsies, tad mainīšu dzīves vietu.
33) a
34) domāju nemainīt dzīvesvietu
35) dzīvesvietu tuvākajā laikā mainīt neplānoju
36) Nemainīšu
37) ne
38) Neplānoju mainīt
39) hmmmm
40) dzīvesvietu nemainu
41) Dzīvesvietu nemainīšu
42) Jo Balvu pilsēta sniedz nelielas izaugsmes iespējas, kā arī jauniešiem ir maz izklaides iespēju ikdienā.
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Kā arī izņemot Maxima vai citus pilsētas veikalus, darba vietu skaits ir pavisam ierobežots.
43) Neplānoju.
44) Dzīves vietu neplānoju mainīt! bet strādājošie pensionāri visos pašvaldības līmeņos stagnē novada attīstību!
Novadam, lai noturētu iedzīvotājus un varbūt piesaistītu jaunos cilvēkus jāattīsta lielāki sabiedriskie objekti- liels
rotaļu laukums (1), sporta halle ar 2-4 basketbola laukumiem, kultūras nams, parki, jaunajām ģimenēm
dzīvojamās vietas, kamēr strādā novada pašvaldībā, biznesa parka attīstība.
45) ŠOBRĪD DZĪVESVIETU MAINĪT NEPLĀNOJU
46) 47) Par cik katru gadu braucu piepelnīties, atvaļinājuma laikā, tad ir radusies iespēja strādāt patstāvīgi. Balvos
esmu cīnījusies jau ilgu laiku, nepietiek spēka.
48) Mainīšu tikai tad,ja nevarēšu apkopt ne māju,ne sevi.
49) ģimenes apstākļu dēļ
50) Balvos man darbs un mājas
51) apsveru šādu iespēju
1) ja mainīsies ģimenes apstākļi;
2) ja zaudēšu darbu;
3) ja nejutīšu plānveidīgu ekonomikas attīstību Balvu novadā.
52) Neredzu izaugsmes iespējas pašvaldības līmenī. Mūžīga ideju "bremzēšana" naudas trūkuma dēļ. Pašvaldībai
nepieciešams izveidot projektu vadības komandu ar spēcīgām personībām, kas darbojas iedzīvotāju labā.
53) Vai to darīšu nezinu
54) .
55) Nav vēlmes neko mainīt.
56) Neplānoju mainīt.
57) Dzīves vietu nemainīsim
58) Savā pilsētā nav darba.
59) dzives vietu nemainisu
60) Nemainīšu
61) Neredzu novada attīstību.
62) Darba vietu ierobe'zojumi
63) Neplānoju
64) Nav darba
65) Dzīves vietu vēlos mainīt Balvu pilsētas ietvaros
66) nemainu
67) Pasliktinās situācija
68) sakara ar mazu minimālo algu,lieliem nodokļiem un necieņu pret tiem
69) 70) Ģimenes uzskati
71) netaisos
72) Neplānotu mainīt dzīvesvietu
73) Neplānoju
74) PIEDODIET,ES NETAISOS MAINĪT DZĪVES VIETU!
75) N/A
76) nemainīšu
77) Negribās visu dzīvi dzīvot dzīvoklī.
78) DZīVESVIETU NEMAINīšU
79) Esmu vīlusies - neapmierina pašvaldības darbinieku un vadības seklums, neatsaucība, egoisms, nevēlēšanās
izprast lietu un procesu būtību. Vārdos tiek deklarēts par atbalstu uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām,
bet reāli tiek ignorētas praktiski visas iniciatīvas. U.c. ...
80) Nē
81) Nemainīšu
82) Nē!
83) Es nemainīšu dzīvesvietu
84) Nav izaugsmes.
85) bezdarbs
86) nav
87) nemainīšu
88) neplānoju
89) Ir plānots iegādāties citu īpašumu nevis pagastā, bet Balvu pilsētā.
90) Meklēt iespējas strādāt
91) Darba iespēju trūkuma dēļ.
92) diemžēl, neredzu turpmākās izaugsmes iespējas. Balvi izzūd.
93) neapmierinoša ekonomiskā situācija bez izaugsmes pazīmēm un policejiskas valsts pazīmju pastiprināšanās,
sociālo garantiju faktiski apšaubāms stāvoklis
94) nemainīšu
95) Neplānoju
96) ab
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97) neredzu nākotnes perspektīvas, nav izaugsmes, tikai izdzīivošana
98) Lielākas karjers iespējas, augstāks atalgojums, ticība mērķtiecīgai izaugsmei!
99) Nemainīšu
100) Nemainīšu
101) *
102) Pārcelšos uz lauku mājām kādā no pagastiem.
103) neplanoju
104) Saistībā ar radušos iespēju.
105) nemainīšu dzīvesvietu
106) .
107) Neplānoju
108) Pārcelšos dzīvot pie mazbērniem
109) ????????
110) Neatbildēju apstiprinoši.
111) Dzīvesvietu nemainu.
112) PAGAIDĀM nedomāju mainīt dzīvesvietu, bet ja nebūs izaugsmes iespējas, tad plānoju, ka vēlāk atkal varētu
padzīvot Rīgā.
113) .
114) Nemainīšu dzīvesvietu
115) nemainu
116) Dzīvesvietu nemainīšu.
117) Darbavietas meklējumi.
118) .
119) turpināšu dzīvot turpat
120) Neplānoju
121) Dzīvesvietu neplānoju mainīt, jo šobrīd neatrodos Balvu novada robežās - dzimtajās mājās. Bet noteikti
atgrieztos, ja būtu darba iespējas, lai spētu nostabilizēties un uzsāktu ko savu
122) Nav ko darīt pec profesijaa, Balvu pilsēta neattīstās pareizā virzienā, vecmodīga domāšana un pieeja.
123) Man te patik.
124) nabadzība
125) Nē
126) nav
127) Trūkst.attīstīnas
128) Personīgu apstākļu dēļ.
129) Jo Balvos nav darba iespēju.
130) Neplānoju
131) Labāks atalgojums, darbs.
132) 133) Neplānoju mainīt dzīvesvietu
134) Piedāvā labi apmaksātu darbu.
135) SKATĪT 5.JAUTĀJUMA ATBILDI
136) Nemainīšu!
137) .
138) NEMAINĪŠU
139) Nē
140) .
141) .
142) .
143) Iztikas līdzekļu trūkums
144) Plānoju iegūt augstāko izglītību
145) neplānoju
146) dzīvesvietu nemainīšu
147) -148) Neplānoju mainīt
149) Neplānoju mainīt dzīvesvietu.

7. Jūsu nodarbošanās: (vairākas atbildes iespējamas)
skolēns

3

1.8%

students

8

4.9%

uzņēmējs

4

2.5%

privāta uzņēmuma darbinieks

6

3.7%

valsts, pašvaldības iestādes
darbinieks

85

52.1%

valsts, pašvaldības uzņēmuma
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darbinieks

11

6.7%

pašnodarbināta persona

16

9.8%

mājsaimniece

4

2.5%

bezdarbnieks

9

5.5%

pensionārs

11

6.7%

cits variants (lūdzu, miniet kāds):

6

3.7%

Iesniegto atbilžu summa

163

Citas atbildes:
roku darbs
darba ņēmējs
strādājošs students
Bērnw
Skolotāja
lauksaimnieks

8. Jūsu darba / mācību vieta atrodas:
Balvu pilsētā

75

50.3%

Balvu pagastā

1

0.7%

Bērzkalnes pagastā

3

2%

Bērzpils pagastā

0

0%

Briežuciema pagastā

5

3.4%

Krišjāņu pagastā

4

2.7%

Kubulu pagastā

3

2%

Lazdulejas pagastā

0

0%

Tilžas pagastā

8

5.4%

Vectilžas pagastā

2

1.3%

Vīksnas pagastā

9

6%

nestrādāju / nemācos

14

9.4%

citur (lūdzu, norādiet kur
(novads, pagasts, pilsēta)):

25

16.8%

Iesniegto atbilžu summa

149

Citas atbildes:
Viļakas
Lielbritanija
Rēzekne
Vācija
Rīga
Gulbenes,Alūksnes.
Gulbene
mācos Alūksnē
cits novads
Rugāju novads
Rīga
Ārzemēs
Viļakas novadā
Rēzekne
Jelgava
Rīga
Rīga
ārpus Balvu novada
Alūksne
rīgā
Rugāju nov.
Rīga
darbs Rugāju pagastā/ skola Jūrmalā
Rīga
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Kupravas pag.

9. Kā Jūs vērtējat nodarbinātības iespējas Balvu novadā?
darbu var dabūt vienmēr

29

19.5%

darbu dabūt nav iespējams

73

49%

var dabūt tikai pagaidu darbu

47

31.5%

Iesniegto atbilžu summa

149

10. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju par Balvu novada pašvaldības darbību? (vairākas atbildes iespējamas)
pašvaldības informatīvajā
izdevumā "Balvu novada ziņas"

81

21.1%

pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv

105

27.4%

laikrakstā "Vaduguns"

97

25.3%

novada pašvaldības
administrācijā, pagastu
pārvaldēs

20

5.2%

sociālajos tīklos Facebook un
Twitter

32

8.4%

pašvaldības pārstāvju un
iedzīvotāju informatīvajās
tikšanās

9

2.3%

no citiem novada iedzīvotājiem

37

9.7%

citur (lūdzu, miniet kur):

2

0.5%

Iesniegto atbilžu summa

383

Citas atbildes:
"Balvu novada ziņas" lobē tikai esošo administrāciju un vadību
no ģimenes

11. Vai uzskatāt, ka esat pietiekami informēts par Balvu novada pašvaldības darbu?
jā

46

30.9%

daļēji

73

49%

nē

30

20.1%

Iesniegto atbilžu summa

149

12. Kādu informāciju par Balvu novada pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem Jūs vēlētos uzzināt
vairāk? (vairākas atbildes iespējamas)
par pašvaldības darbību kopumā

74

14.5%

par Jūsu pilsētu / pagastu

48

9.4%

par jautājumiem saistītiem ar
nekustamiem īpašumiem

18

3.5%

par izglītības jautājumiem

28

5.5%

par novadā notiekošajiem
kultūras un sporta pasākumiem

34

6.7%

par sociāliem pakalpojumiem

50

9.8%

par novadā pieejamajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem

58

11.4%

par ar uzņēmējdarbību saistītiem
jautājumiem

38

7.4%

58

par komunālajiem
pakalpojumiem

30

5.9%

par pašvaldības attīstības
procesiem un plāniem

81

15.9%

par brīvā laika pavadīšanas
iespējām

46

9%

par citām jomām (miniet
kādām):

6

Iesniegto atbilžu summa

511

1.2%

Citas atbildes:
iespējas finanšu piesaistei novada attīstībai
Kas, kādā veidā kopumā izpilda un realizē šos pakalpojumus.
Kādas perspektīves reālu,normāli apmaksātu darba vietu veidošanai ilgtermiņā,ne tikai tādu,kas meklē sezonveidīgi LĒTO
darbaspēku,izņemtot tirdzniecību,kas ir ''pirkt un pārdot'',lai prktu, reāli kas tiek domāts,lai cilvēkiem ir kur
nopelnīt,sezonveidīgi darbi nerada drošību par rītdienu,nav nozīmes izklaides pasākumiem,ja netiks reāli domāts par
darbavietām ilgtermiņā.
Visa pietiks,ja ko konkrētu gribas zināt
NVO darbību, brīvprātīgā darba iespējām
par darba iespējām, praksi vietējos uzņēmumos

13. Cik bieži Jūs apmeklējat Balvu novada pašvaldības administrāciju vai pagastu pārvaldi?
vismaz reizi nedēļā

29

19.5%

vismaz reizi mēnesī

17

11.4%

vismaz reizi pusgadā

27

18.1%

retāk

76

51%

Iesniegto atbilžu summa

149

14. Ja esat iesaistījies kādā no nevalstiskām organizācijām, lūdzu, novērtējiet Balvu novada pašvaldības
sadarbību ar nevalstiskām organizācijām (NVO):
apmierina

21

14.1%

neapmierina

15

10.1%

nav viedokļa

113

75.8%

Iesniegto atbilžu summa

149

15. Kādu Balvu novada moto (frāze, kas izsaka Balvu novada iedzīvotāju kopīgo motivāciju, mērķus un vērtības –
gan jau pastāvošas, gan vēlamas) jeb saukli Jūs piedāvātu? (lūdzu uzrakstiet vienkāršu, īsu, kodolīgu, skanīgu un
uzmanību piesaistošu moto): (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
1) Kopā mēs varam vairāk!
2) Darīt labas lietas un baidīties darīt sliktu.
3) Manuprāt, jau esošais ir labs
4) BALVI - PILSĒTAS EZERU KRASTOS!
5) Būsim kopā savā novadā, Latvijā.
6) Mēs esam stipras un gudras tautas svarīga daļa!
7) Dzīvo ar godu un dari labu!
8) Vilks paēdis un kaza dzīva!
9) uz saulaino tāli
10) Es mīlu savu pilsētu
11) Skaistums glābs pasauli !
12) Mēs savai pilsētai !
13) Tā turpināt
14) Vieta, kur sākas Latvija vai Šeit Latvijā aust saule
15) iekšējo gaismu (intelektu, zināšanas, tikumiskumu) izstaro uz āru (sakārtotība)!
16) Mēs mīlam savu pilsētu!
17) 18) Uzreiz nevaru atbildēt,jo šī ir aptauja
19) beidziet musurot pilsētu ar mājdzīvnieku izkārnījumiem
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20) Balvu iegūsti Balvos!

Vai arī cits variants, kurā tiktu apspēlēts balvas vārds!
21) Iecietību un savstapējo saprati visiem novada iedzīvotājiem.
22) Balvu novads- stiprajiem un darbīgajiem! Balvu novads- ar skatu nākotnē! Balvu novads- te sapņus par
īstenību kaļ! Balvu novads- darot aug! Balvu novads- ar māju sajūtu; Balvu novads- zilo ezeru zemē; Balvu
novads- man un tev. Mums!
23) Nekad nepadoties
24) Dzīvei, darbam un atpūtai pieejama pašvaldība!
25) nevajag saukļu- nav jau padumjie laiki !
26) Atbalsti savējos un pilnveidojies!
27) Kopā mēs varam!
28) Vienmēr par savējiem!
29) ? Balvi - mūsu balva.
Iepriekš bija saistīts ar veselīgu dzīvesveidu, nebija slikti - ? Balvi - veselīgs novads.
30) Lai visiem labi!
31) Balvi - pensionāru pilsēta!!!
32) Nav
33) Balvi - pilsētas, kas....
34) Paļaujaties tikai uz sevi citi jūsu vietā nedarīs neko
35) Ar godu saule uz augšu!
36) Roku rokā - visi kopā!
37) Balvi, lai kā, bet kopumā kaut ko dara cilvēku labā.
38) Kaut kas saistībā ar gaudošanu jo vienmēr te visi čīkst, bet paši neko tajā pat laikā nedara lietas labā
39) Vilki uz prieksu
40) Balvos - sakoptos un vērtību iekļautos
41) JA GRIB, TAD VISU VAR!
42) Apkārt savam novadam gaismas loku liecu
43) Skanīgas frāzes,lai fantazē dzejnieki,esmu prozaiķis un vizuālists.
44) Balviem būt!
45) Pie mums ir labi
46) Es mīlu šo pilsētu!
47) Visām iedzīvotāju kategorijām atvērts un saistošs novads!
48) AR CERĪBU UZ LABĀKO NĀKOTNI!
49) Vēlētos, lai Balvu novads patiešām palīdz saviem iedzīvotājiem, nevis sēž augstprātīgi un tik atrakstās ar
likuma pantiem!
Sauklim idejas nav, jo Balvu novada vadībai ir jākļūst atklātakai, pieejamākai, mazāk šķiest naudas viesu
uzņemšanās, grandiozos svētkos, kur lielu naudas daļu notrallina ēdot un dzetot. Bet reāli padomāt kā atbalstīt
uzņēmējus, kā radīt jaunas darba vietas. Mazāk rīkot arī visas apbalvošanas ceremonijas, pietiek ar vienu
apbalvošanu uz 18.novembri, kad var arī apbalvot sportā vienu personu, vai kolektīvu, kultūrā un citās nozarēs,
nevis katrai nozarei vēl taisa savu konkkursu!
Domā radoši, domā par cilvēkiem! Neesi zaglis!
50) Sūnu ciems paliek Sūnu ciems... :(
51) Sekmēt novada vienlīdzīgu attīstību
52) Lai mums viss izdodas.
53) TĀ TURPINĀT!
54) Atklātas, konkrētas sarunas ar pagasta iedzīvotājiem, tuvāk pie tautas tautas kalpiem.
55) "Balvu novads - vieta mūsu sirdīs!"
56) Strādājam savam novadam
57) Per aspera ad astra. Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.
58) Mūsu saknes ir Balvos, te mums būs augt!
59) Balvu novads - Man un Tev. Mums!
Balvu novads - kur pastāvēt un augt!
60) 61) nezinu
62) ` Negaidi pārmaiņas – radi tās!

63)
64)
65)
66)
67)

Tie, kuri raugās tikai pagātnē un tagadnē, palaidīs garām nākotni!
Par izaugsmi!
Kopā varam!
Balvi-vienmēr jauni,glauni, sprauni! :)
Strādāt , lai nākotnē pazustu no Latvijas kartes!
Balvu novada izaugsme - mūsu kopējais darbs.
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68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)

Novadam zinošus speciālistu!
Attīstīt novadu , neiznīcinot esošās vērtības!
Dzīvojam, strādājam, darām - nākamajām paaudzēm!
Balvi- Latgales sirds
Zaļi domājošs novads-veselīgi cilvēki,tīrā un sakoptā vidē
Cilvēks novadam, novads cilvēkam!
Balvi vienmer var.
Lēni es gāju un ...
Balvēnieši!
Balva Balvos, Balviem balva!!!
Ar cerību uz nāktoni
Vilks paēdis un kaza dzīva
Miera osta.
Cilvēks - cilvēkam!
Balvi ir pilsēta, kur es jūtos labi!
mēs
nav ideju
Mums saule lec agrāk nekā Rīgā!
Veselīgi domājošs novads!
Varu tautai, bet ne kapitālam!
Balvi- pilsēta cilvēkiem.
Nav variantu
Tautsaimniecisku pŗvaldību.
ar kopīgiem spēkiem var daudz
Balviem- balvas!
Ejot uz izaugsmi,visi ir vienoti un katrs ir svarīgs!

16. Vai uzskatāt, ka Balvu novadā ir jāsaglabā un jāattīsta Balvu slimnīca, kura sniedz diennakts neatliekamo
medicīnisko palīdzību?
jā

141

94.6%

nē

8

5.4%

Iesniegto atbilžu summa

149

17. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu pilsētā/pagastā:
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
ĻOTI APMIERINA

36

24.2%

APMIERINA

70

47%

NEAPMIERINA

5

3.4%

NAV PIEEJAMS

2

1.3%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

36

24.2%

ĻOTI APMIERINA

25

16.8%

APMIERINA

83

55.7%

NEAPMIERINA

12

8.1%

NAV PIEEJAMS

3

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

26

17.4%

ĻOTI APMIERINA

8

5.4%

APMIERINA

53

35.6%

NEAPMIERINA

28

18.8%

NAV PIEEJAMS

17

11.4%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

43

28.9%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

2%

Profesionālās izglītības pakalpojumi
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Mūžizglītības aktivitātes
ĻOTI APMIERINA

4

2.7%

APMIERINA

53

35.6%

NEAPMIERINA

27

18.1%

NAV PIEEJAMS

21

14.1%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

44

29.5%

Jauniešu (15-25 gadi) brīvā laika pavadīšanas iespējas
ĻOTI APMIERINA

5

3.4%

APMIERINA

45

30.2%

NEAPMIERINA

52

34.9%

NAV PIEEJAMS

1

0.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

46

30.9%

ĻOTI APMIERINA

18

12.1%

APMIERINA

91

61.1%

NEAPMIERINA

32

21.5%

NAV PIEEJAMS

2

1.3%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

6

4%

Kultūras un atpūtas pasākumi

Sporta pasākumi
ĻOTI APMIERINA

15

10.1%

APMIERINA

75

50.3%

NEAPMIERINA

22

14.8%

NAV PIEEJAMS

2

1.3%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

35

23.5%

ĻOTI APMIERINA

5

3.4%

APMIERINA

87

58.4%

NEAPMIERINA

44

29.5%

NAV PIEEJAMS

4

2.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

9

6%

Veselības aprūpes pakalpojumi

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
ĻOTI APMIERINA

7

4.7%

APMIERINA

66

44.3%

NEAPMIERINA

28

18.8%

NAV PIEEJAMS

3

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

45

2%
30.2%

Sabiedriskā kārtība
ĻOTI APMIERINA

3

APMIERINA

97

65.1%

NEAPMIERINA

33

22.1%

NAV PIEEJAMS

1

0.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

15

10.1%

2%
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Sabiedriskā transporta pieejamība
ĻOTI APMIERINA

4

2.7%

APMIERINA

61

40.9%

NEAPMIERINA

44

29.5%

NAV PIEEJAMS

2

1.3%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

38

25.5%

ĻOTI APMIERINA

8

5.4%

APMIERINA

79

53%

NEAPMIERINA

24

16.1%

NAV PIEEJAMS

5

3.4%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

33

22.1%

ĻOTI APMIERINA

8

5.4%

APMIERINA

75

50.3%

NEAPMIERINA

22

14.8%

NAV PIEEJAMS

6

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

38

Centralizētā ūdensapgāde

Centralizētā kanalizācija

4%
25.5%

Centralizētā siltumapgāde
ĻOTI APMIERINA

3

APMIERINA

56

37.6%

NEAPMIERINA

24

16.1%

NAV PIEEJAMS

11

7.4%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

55

36.9%

ĻOTI APMIERINA

13

8.7%

APMIERINA

80

53.7%

NEAPMIERINA

42

28.2%

NAV PIEEJAMS

0

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

14

9.4%

ĻOTI APMIERINA

22

14.8%

APMIERINA

105

70.5%

NEAPMIERINA

15

10.1%

NAV PIEEJAMS

0

0%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

7

4.7%

ĻOTI APMIERINA

3

2%

APMIERINA

56

37.6%

NEAPMIERINA

55

36.9%

NAV PIEEJAMS

26

17.4%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

9

2%

Atkritumu apsaimniekošana

0%

Pasta pakalpojumi

Banku pakalpojumi

6%
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Interneta pakalpojumi
ĻOTI APMIERINA

25

16.8%

APMIERINA

104

69.8%

NEAPMIERINA

18

12.1%

NAV PIEEJAMS

0

0%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

2

1.3%

Uzņēmējdarbības vide (infrastruktūra, teritorijas, ēkas uzņēmējdarbības veikšanai)
ĻOTI APMIERINA

4

2.7%

APMIERINA

43

28.9%

NEAPMIERINA

49

32.9%

NAV PIEEJAMS

7

4.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

46

30.9%

18. Paskaidrojiet plašāk atbildi, ja 17.jautājumā atbildējāt ar „neapmierina” (lūdzu ierakstiet): (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)
1) Par ko bija runa 17.jautājumā? Nevar paiet atpakaļ.
2) Neatceros kāds bija 17 jautājums, jo numerācijai nesekoju
3) nav
4) Kas bija 17.jautājumā?
5) Slikta ūdens kvalitāte!
6) nav tadas atbildes
7) Uz pagastiem ir ļoti ierobežoti maršruti un nepiemēroti atiešanas laiki, tie kas strādā nevar izmantot
pakalpojumu.
8) Ļoti liela nekārtība pie miskastēm.
9) Banku pakalpojumi- bankas tiek slēgtas, pārceltas uz blakus pilsētām.
jauniešu brīvais laiks- atrast jau var vienmēr ko darīt, bet konkrēti nav ērnu rotaļu laukuma, BBJC vārās tikai
iekšpusē, nav vērsts uz jaunu apmeklētāju piesaistīšanu. Gribētos, lai redzēt kino uz kvalitatīvas aparatūras.
10) 11) Viens vienīgs skaidrojums- slikti ceļi pagastos. Nevis slikti ceļi,bet ĻOTI,ĻOTI SLIKTI nav iespējams braukt,kur
vēl lai apmeklētu kādu pasākumu, sporta aktivitātes. Balvu novadā cilvēki dzīvo arī LAUKOS!
12) nepaskaidrošu
13) Ļoti pietrūkst, ka nav banku, vismaz 1 reizi nedēļā varētu būt kāds konsultants uz vietas.
Siltumapgādes maksa neatbilst iedzīvotāju ieņēmumiem, ka nav brīnums, ka cilvēki to nevar samaksāt;
Ļoti nepareizi, ka par patērētais ūdens tiek sadalīts maksāt visiem, arī par tiem, kas savu daļu nemaksā, bet tiek
pieskaitīts citiem un pensionāri jau pirmām kārtām ir tie, kas maksā gan par sevi gan citiem.
14) profesionālā izglītībai jāizsver novadam nepieciešamās profesijas, tāpat mūžiglītībai- darīt to, ko vajag, nevis
darīšanas pēc. Nav noteiktas prioritātes.
Jauniešiem pēc 15gadiem nav saturīgas brīvā laika pavadīšanas nodarbību/pasākumu.
Nav masveida sporta nodarbību. Tautas sporta nav.
Sabiedriskā transporta maršruti ļoti reti, savstarpēji nesaskaņoti.
ZAOo pakalpojumi dārgi, privātmāju īpašniekiem problēmas au otreizējo izejvielu nodošanu, sevišķi veciem
cilvēkiem.
Uzņēmējdarbības vidē nav sniegti pieejamie objekti, vai plāna par tālāku darbību. Informācijas trūkums.
15) Neapmierina, ka nav SEB bankas filiāles Balvos
16) kas bija 17. jautājumā ?
17) Reālas aktivitātes, ar kurām nodarboties jauniešiem šajā vecumā nav. Protams, ir baseins un kafejnīcas... bet
tās nav aktivitātes. katru dienu mēs neiesim uz baseinu vai neēdīsim picas. Vienīgais, kas ir kārtībā, tās ir
azartspēļu iestādes, kuras ir pietiekošā skaitā, lai vienlaicīgi varētu spēlēt viss novads..
Jauniešiem ir diezgan bēdīgi, jo nav reālu iespēju kā KVALITATĪVI pavadīt savu laiku. Tas ir , piemēram,
nodarboties ar sportu (nevis trenažieru zāli), PIEMĒRAM, skvošs, teniss, vasarās - atpūta uz ūdens ir diezgan
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katastrofāla, kaut gan lepojamies ar to, ka mums apkārt ir tik daudz ezeru. Un ko mēs darām ar šiem ezeriem?
tikai lepojamies, ka viņi ir, bet patiesībā aizaudzējam ar ūdenszālēm tik ļoti, ka pludmales Stekentavas pusē vairs
vienkārši NAV. Ir pļava ar taciņu uz ūdeni.
Kā arī neapmierina pasākumu skaits. Iespējams, mazliet pārspīlēju, bet nekas nemainās jau visu manu dzīvi. Ir
vienādi pasākumi ar vienādu konceptu.
Galu galā, nav jābrīnās, ka tie, kuri aizbrauc uz Rīgu, neskrien braukt atpakaļ. JO tur ir iespējas gan atrast labu
darbu, gan atrast ikdienas aktivitātes, kuras Balvos nav iespējamas. Žēl, ka tā, jo labprāt atgrieztos uz dzīvi
Balvos, tomēr, lai paskatītos to pašu Kino, ir jādodas gandrīz 100 km uz Rēzekni.
Es nezinu vai kāds šo arī izlasīs, tomēr es ceru, ka tas nonāks līdz kādam, kuru tas interesēs un tas tiks nodots
tālāk līdz cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par pilsētas izaugsmi.
18) 1-Pirmsskolas izglītības iestādēs "bļauj" pēc modernizācijas- rotaļu laukumi, bērnu skapīši, žalūzijas,
apkārtējā vide, uzskates līdzekļi! un drošības pasākumi dārziņos ir zem katras kritikas!
2- novadam jākoncentrē uzmanība profesionālajai izglītībai tās programmām! Programmēšana IT joma,
medicīnas, mārketings būs nākotnes profesijas
3- kultūrai vajadzīgi svaigums pasākumos jeb popozitāte! nevajag taisīt pasākumus katru mēnesi vidējus ,bet
dažus bet ļoti grandiozus 2-3 pasākumus gada laikā
4- banku pakalpojumi ir slikti jo nav konkurences
19) Dažviet bija grūti izvēlēties starp piedāvātajām atbildēm. Piemēram, par jauniešu brīvā laika pavadīšanas
iespējām. Dalēji ir tā, ka ir dažādi aktivitāšū piedāvajumi, kurus jaunieši neizmanto ( vai izmanto maz)
priekšroku dodt " sēdēšanai internetā" , kas jau arī ir viens no piedāvājumiem... Ar dažām jomām nav bijusi liela
saskares pieredze.
20) Sporta pasaakumus neapmekleeju
21) veselības aprūpe prasa laiku un arī līdzekļus ja vēlies laicīgi visu veikt un pie laba speciālista
Uzņēmējdarbībai nav pietiekoša atbalsta, bet tas vairāk skar valsts līmenī neatrisinātus jautājumus, nodokļu
sistēmu, arī nesakārtotus ceļus.
22) Visur ieliek savējos un pieeja ir tikai savējiem, bet no malas reti kurš tiek
23) Neapmierina san teh darbiba un attieksme pret iedzivotajiem
24) Karstā ūdens vietā bieži tek silts
25) Jaunietis nav iestājies mācīties pēc skolas, viņš zaudē saikni ar sabiedrību, nav ko varētu darīt, nav viņam
vietas(trūkst informācijās, vecie pulciņi...nav vairs viņam, nav darba(nevar bezdarbniekos), nav vietas arī
atpūtai, īpaši pašlaik(KC ciet)Kubulos(decembrī) nekārtības- kautiņi, maksas pasākumā mūziķi haltūrēja vairāk
neapmeklēs.
Ja kultūras pasākumi Kubulos, nav iespēju tos apmeklēt nav transporta(Balvu muiža bija jauks 18. nov.
pasākums)
Neapmierina, ka pasākumos tiek lietota runātāji domā latgaliskā izloksne(tā nav latgaliskā, ja runā, tad jālieto
tieši pareizā latgaliskā, nevis kā kurš katrs to izdomā un runā), pasākumi jāvada latviešu(valsts valodā), šeit grēko
arī laikraksts" Vaduguns"
Gribētos, lai presē un rakstos būtu vienādi nosaukumi, piem. Rekava - Rekova, Medņeva vai Semenova, vai tas
dažādas vietas?
Par sociālajiem pasākumiem maz informācijas, par tiem varētu biežāk informēt caur avīzi,kas pieejams, kādi
pasākumi(zinu, ka tur ir kādas aktivitātes, bet kas??) Ja ir informācija notikumu afiša par notikumiem muzejā,
bibliotēkās, baznīcās..."Vaduguns"pielikumā', tad vajadzētu arī par pasākumiem sociālajā centrā, jo ne visi iet
palīdzību meklēt, bet pasākumu varētu apmeklēt. Zinu, ka cilvēki pat nezin, kādus pakalpojumus var
pensionāri(invalīdi) saņemt. Ne visi labi datorpratēji, bet arī meklējot informāciju Jūsu mājas lapā, to neatradu,
gana skopa.
Neapmierina siltā ūdens padeve, bieži ūdens temperatūra mēdz būt( ir bijis 27-35 -37,5) robežās, ja ir 40 grādi,
tad izmantojot vannu grādi jau kritušies
Tā kā šoruden bija laukā silts, tad dzīvoklī bija 17-18 arī 19, bet pazeminoties temperatūrai laukā tā tūlīt
kritīsies. Iepriekšējā ziemu bijis 14- 15-16-17 grādi(arī zemāk 12-14) . Rudenī vajadzēja uzsākot apkuri pirmās
dienas uzsildīt dzīvokļus, lai izsilst, tad tikai noņemt grādus, bet uzsāka ar tik vāju temperatūru, ka bija jāstaigā
virsjakās, nu nav normāli(dzīvokļi neizsiluši-vasara arī neizsildīja)nu mitri. Kaut gan dzīvoklim pretī ir ļoti silti,
staigā īsām piedurknēm. Ejot gar mājām var redzēt vairākos dzīvokļos logus vaļā uz ilgu laiku, tas norāda, ka tur
ir karsts. Jautājums- vai nav papildus radiatori? Šo jautājumu derētu apsekot, jo ja vienam siltums apgrozas
vairāk(papildus), tad kaimiņam jau pienāk cits siltums.
Atkritumus maksu uzskatu par dārgu, jo maksāju par to, ko pieved(atved garām braucēji, to ir daudz). It kā
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labi,viņi nepiemēslo apkārtni, bet par atkritumu daudzumu jāmaksā tikai mājas iedzīvotājiem.
Neapmierina, ka SAN-TEX aukstajam ūdenim pieraksta klāt liekus aukstā ūdens kubus, ja, piem. izlietots 1.10,
tad man papildvienību skaits uzrāda ap 0. 815, bet aprēķinā uzrāda samaksai ap 3.140, te nav runa par manu
samaksu, bet kas ir tas liekais, kam aiziet tas? Iznāk, ja izlietoju 1.10, tad maksāju par 2.30? Un tā notiek + katru
mēnesi. Ūdens aukstā kvalitāte laba.
Internets bieži pazūd, ir pārrāvumi, meklēju vainas, galu nav.
26) Visos, kuros ierakstīju "neapmierina"ir domāta nevis pakalpojuma kvalitāte, bet cena. Izņēmums sabiedriskā
kārtība.
27) astoņu stundu strādājošiem slikta iespēja izmantot atsevišķus pakalpojumus.uzņēmumu darbs ļoti
nekvalitatīvs neatsaucīgs un rupjš.
28) Daudzi jautājumi risināmi interneta vidē, bet interneta ātrums ir neapmierinošs.
29) Neapmierina ūdensvadu un kanalizāciju ciemā, kur dzīvoju pieslēdza tikai pa Kalna ielu, nepietika naudas
citām ielām. Bet reāli Kubulu ciemā ir problēmas ar ūdens pieejamību, tā vienkārši nav, sausās vasarās katastrofa, akas ir tukšas. Neesam tik bagāti, lai izraktu artēzisko uzbumu, neviens arī nevar pateikt, cik dziļi
jārok. Tas par kanalizāciju, Ja ietu gar mūsu ielu, labprāt pieslēgtos.
Uzņēmējdarbības vide - maz atbalsta uzņēmējus, nav īsti ēku. Tikai ikubators, bet tur mazas telpas. Tāpat
paņemremontē veco Vaduguns ēku, kura ir veca, ka varēja nopirkt Unibankas ēku, kas ir mūra ēka, celta bankas
darbības. Izgrūda projekta naudu un pašvaldības naudu vecā ēkā. Vajag tomēr pašvaldības īpašumus iegādāties
kvalitatīvus, tādus, kuri pastāvēs ilgus gadus!
30) Kā tad var atbildēt, ja atbildes nav redzamas.
Visvairāk neapmierina atkritumu apsaimniekošana, precīzāk - neapsaimniekošana. Kad parādījās iespēja
atkritumus šķirot, tieši tad arī ievērojami palielinājās maksa par atkritumu izvešanu. Kāda var būt motivācija
šķirot, ja tajā pašā laikā palielinās maksa? Daudzdzīvokļu mājām nav pieejams atšifrējums, cik tad atkritumu ir
no konkrētās mājas un kāda par to ir maksa. Rodas iespaids, ka rēķinā tiek ierakstīts, cik jau nu kuru reizi
pakalpojuma sniedzējam gribas.
Neapmierina stadiona pieejamība, precīzāk - nepieejamība vēlās vakara stundās un agrās rīta stundās.
31) Publiskā ūdensvada un kanalizācijas neesamība Daugavpils ielā.
32) Gandrīz nevienai bankai nav filiāles Balvos. Apgrūtina kredītiespējas un citu jautājumu nokārtošanu.
Tautas sporta pasākumu tikpat kā nav.
Nav labiekārtotas zaļā tirdziņu vietas. Nav telpu ražotnēm Balvos.
Nav nodarbes jauniešiem 18+
33) Veselības aprūpe trūkst kvalificētu ārstu, grūti pieejami valsts apmaksāti pakalpojumi, lielas rindas, piem,
holtera pakalpojumam.
Pašvaldības policija nevar tikt galā ar pāris bomžien.
Nav vienkāršu deju vakaru jauniešiem, jaunajām ģimenēm, vai ja ir, tad ļoti reti.
Reāla uzņēmējdarbības vides sakārtošana praktiski nenotiek, biznesa centrs aizraujas ar pašreklāmu, ik pa
brīdim saaicinot uzņēmējus, lai gan to varētu izdarīt elektroniski, taupot uzņēmēju laiku.
34) pagastā praktiski nekā nav - pagastvecis un biblioteka. Ko un kā darīt paļaujos tik uz sevi.
35) Bez komentāriem
36) Nav izvēles banku pakalpojumos, internets strādā lēnu
37) Ļoti mazas iespējas baudīt kultūras pasākumus, atpūsties.
38) Ir tikai CITADELE
39) Slikta ūdens kvalitāte pagastā.
40) Ļoti reti kursē autobusi.
41) Jo Balvos ir tikai viena banka.
42) Klaiņojoši suņi, daudziem nav atkritumu savākšanas konteineruj.
43) Veidojiet korektu aptauju, norādot, kāds bija jautājums, jo atgriezties aptaujā nav iespējams un to neatceros
no galvas. Paldies!
44) nav
45) Komunālie maksājumi, maksa par siltumu un apsaimniekošanas maksa ir krietni augstāka, kā tuvakajās
pilsētās - Gulbene, Alūksne. UN tieši proprcionāli pretēji ir ar darbu un samaksu par to. San-tex nekad nav
vadības uz vietas, kas spētu atbildēt uz aktuālajiem jautājumiem. Dzīvokļos nav iespējams uzstādīt regulējamus
radiatorus (jo pašvaldība mūsu to neparedz), kas samazinātu mistiskās izmaksas par apkuri.
46) jA DZĪVO 16.km no Balviem viensētā un sliktiem ceļiem, viss atkarīgs no cilvēka entuziasma, Balvu novada
pārvaldei tur nav nopelnu...? visam pamatā ir jābūt labai infrastruktūrai.
47) Uzņēmējdarbību bremzē sliktie ceļi.
48) Slikta interneta kvalitāte
49) Tracina maksas par apsaimniekošanu piesaiste dzīvoklī deklarēto skaitam. Mājsaimniecībai, kas šķiro
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atkritumus krietni intensīvāk, kā to iesaka, jāmaksā tik pat cik nešķirotājiem un nekauņām
50) Pārāk daudz tiek lietots alkohols jauniešu vidū
51) Slikti ceļi, ziemā braukšana apdraud dzīvību un bojā nervus, neatbilstoši attīstībai interneta sakari
52) apmierina
53) grūti tikt pie speciālistiem, garas rindas
54) Slikti (valsts) ceļi ar grants segumu, dažreiz neizbraucami, īpaši Krišjāņi -Bērzpils!!!!!!

19. Kādus pakalpojumus, Jūsuprāt, nepieciešams ieviest papildus esošajiem pakalpojumiem? (lūdzu ierakstiet):
(atbilde uz jautājumu nav obligāta)
1) kaut kas saistīts ar brīvo laiku, darbu priekš jauniešiem.
2) Friziera, masāža
3) nav viedokļa
4) ĀTRGAITAS transportu uz Rīgu. Ielu un teritoriju uzkopšanu VISĀ pilsētā, ne tikai centrā. Pludmales
iekārtošanu. Iespēju atbrīvoties par saprātīgu cenu no lielgabarīta atkritumiem (mēbelēm, santehnikas,
būvgružiem).
5) ķīmisko tīrītavu
6) Visa pietiek
7) Sniegt paplīdzību maznodrošinātām ģimenēm , nodrošinot tās ar sociālām mājām. Piešķirot pašvaldības
dzīvokli, īrnieks nevar apmaksāt komunālos pakalpojumus. Sociālās mājas būtība , kad ir viena istabiņa un
koplietošanas virtuve un tualete.
8) Lasiet 18.jautājumu un izdariet secinājumu!
9) rehabilitācijas, veselīga dzīves veida veicinošus pakalpojumus
10) Esmu satraukta par to, ka pilētā ir 3 spēļu zāles. Tas nav normāli uz tik mazu iedzīvotāju skaitu, arī šie tūristi
pilsētai nenes pienesumu. Veikalu Drogas pilsētā neielaiž, lai neizjauktu vietējo monopolu, bet spēļu zāle mums
jau ir trešā.
11) Padomāt par sabidriskā transporta pieejamību brīvdienās. ( vismaz 1x mēnesī)
12) Rast iespēju ērtākai šķiroto atkritumu nodošanai privātmāju īpašniekiem. Informēt, informēt.
Pašvaldību klientu apkalpošanas centram palielināt pakalpojumu skaitu. Informēt.
13) Publiska pludmale vasaras sezonā, uzņēmējdarbības atbalsta iespe'jas
14) zobārstniecība pagastos
15) Atbalsts veco ļaužu aprūpei.
16) Pirmkārt, bankas. Šobrīd situācija ir mazliet pozitīvāka, jo pieejams Swedbank iemaksas/izmaksas
bankomāts. (Swedbanka ir man aktuāla un nepieciešama) Pirms kāda laika tas vispār nebija iespējams. Tomēr,
cik es zinu, tad SEB bankas kā tādas nav. Tas ir diezgan, atvainojos, tizli, ka cilvēkam, kuram nepieciešams 5
minūšu bankas pakalpojums, ir jābrauc uz tuvāko filiāli - Alūksnē...

Otrkārt, nepieciešams vairāk profesionālās/augstākās izglītības iespējas!!! Kaut kas, lai vismaz daļa jauniešu
paliktu Balvos un turpinātu savu izaugsmi šeit. Bet kaut kas lādzīgs, kas interesē cilvēkiem, nevis tikai auklītes!
vajadzētu normālu programmu, normālu iespēju iegūt plašāk noderīgu augstākās izglītības diplomu, kaut vai to
pašu uzņēmējdarbību. Iespējams, ka tas dažādu iemeslu pēc nav iespējams, bet lūdzu... Tas ir nepieciešams!
Kaut vai koledžas veidīga iestāde, bet kaut kas, lai cilvēki ne tikai brauktu prom uz citām pilsētām, bet jaunieši
arī brauktu uz Balviem!
17) Pakalpojums - ķīmiskā tīrītava
18) Padomāt par brīvā laika pavadīšanas iespējām.Kultūru baudīt jābrauc uz Alūksni, Rēzekni, Valmieru, Cēsīm.
Ko darīt vakaros???
19) Maksājumu centrs varētu strādāt nedaudz ilgāk, jo citi nepaspēj uz to nokļūt
20) Kontroli par Santex nekvalitativajiem darbiem
21) Nav
22) Es atbildēju, ka satiksme - apmierina, mani jā. Nesen iedziļinājos šajā jautājumā, ak, cik mums laba satiksme
ar Rīgu! Te nu apmulsu, bet...nemaz tā nav, jo ja Balvos pēdējais autobuss no Rīgas pienāk ar dažiem
pasažieriem(darbdienās), tad tas vairs nav normāli. Tos var izmantot tikai Balvu vai dažu km rādiusā cilvēki.
Citiem, kam jātiek pie mediķiem ir jāizmanto privātais transports un tas vairs nav normāli, ja domājam novada
līmenī. No Viļakas cilvēks tiek ar autobusu, bet kā no Rugāju, Kupravas, Vīksnas u.c. vietām, viņiem transporta
nav. Bieži braucu pie ārstiem(invalīde), redzēju, kā Onkoloģiskajā centrā cilvēku pieņēma vēlāk par noteikto
laiku, tas cilvēks netika pat uz Viļaku. Bet autobuss brauc pustukšs vēlāk. te kaut kas nav pareizi. Tā jau ceļi
pārslogoti ar transportu, varbūt risinājums, lai ir cilvēkiem iespēja izmantot(nokļūt)līdz autobusam, lai dotos uz
Rīgu un no Rīgas autobusa, neizmantojot maksas pakalpojumus privātajiem(te pat VID darbalauciņš)
Nesen lasīju par pirmssvētku uzņēmumu darba laiku, man radās vēlme uzzināt kādi ir Balvos, novadā
uzņēmumi(ko ražo, kur atrodas) Zinu, ka tas pats interesē daudzus, man uz ielas jautā sakiet, kur... tas
neattiecas uz skolā, medicīnu. Uzņēmumi ir zem nosaukumiem, bet kur atrodas, ko piedāvā, tas nav zināms.
Būtu vēlams publicēt Balvu, novada uzņēmumus ar nosaukumiem, atrašanās vietu, un piedāvātajiem
pakalpojumiem, cilvēki to nezina, kas slēpjas aiz kādu burtu apkopojuma, īsa vārda.
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Vēlams būtu izveidot kādu nelielu laukumu ar nojumi netālu no kapiem(drīzāk telpu) pie kapiem, kur varētu pēc
bērēm mirkli uzkavēties(ne visi tagad rīko plašus bēru mielastus, daudzi tikai bēres un atvadas pie -aiz kapiem),
lai nav tortes jāpiedāvā pie kapu vārtiem un mašīnu pārsegiem.
23) Pakalpojumu pietiek,lai tik būtu PAR KO NOPIRKT.
24) nav vajadzības ja visi ar atdevi strādātu.
25) Fotosalons
26) Pārdomātākus kultūra, sports, izglītība, īpaši vasarā pasākumu ir par daudz, audzina pasaudzi, kura ir īpaši
jāizklaidē.
Gribas samērīgumu.
Pakalpojumi ir jāsaglabā īpaši veselības.
Par sociālajiem pakalpojumiem - valsts problēma ir izaudzināta sociālo pabalstu problēma, kas vienkārši neprot
strādāt.
Varētu būt atbalsti ģimenēm, kas patiešām saimnieko laukos.
27) Uzlabot pašvaldības darbinieku attieksmi pret cilvēkiem.
28) Friziera,zobārsta
29) Attīstīt un paplašināt bērnu brīvā laika aktivitātes rotaļu laukumos un citur brīvā dabā - parkā, skvērā, Lāču
dārzā.
Sporta, vingrošanas, pilates utt. nodarbības pārvietot, apvienot, papildinot Sporta centru ar sporta kluba
funkcijām. - T.i.nevis izmētāt to visu pa muižas, kultūras centra telpām, bet meklēt iespējas izveidot vienu
vietu, kurā pieejamas dažādas sporta nodarbības, vingrošanas, trenažieri vienuviet.
30) Daudzi pakalpojumi, kuri savulaik ir bijuši novadā, jau ir palaisti uz blakus novadiem. jāsaglābj tas, kas ir
palicis. Nesaskatu nekādu labumu no vienotā klientu apkalpošanas centra izveides Balvos, turklāt telpu šaurība
klientiem un pašiem darbiniekiem rada lielas neērtības. Jāmotivē individuālā darba veicēji uzņemties atsevišķus
pakalpojumus Kurjerdienesta nepieciešamība ir akūta, telpu uzkopšanas un labiekārtošanas pakalpojumi ir
pieprasīti.
PILSĒTAI IR NEPIECIEŠAMS ARHITEKTS!!!!!!!
31) mūsu pagastā nekā nav. Kādi vēl tur papildus pakalpojumi, ja nav pamata.
32) Radīt reālas DARBA VIETAS CILVĒKIEM!!!!
33) Nodrošināt esošo pakalpojumu augstāku kvalitāti, atbilstošāku cilvēku prasībām., Nevis tikai virspusēju
uzturēšanu, jāreorganizē San-tex, jo trūkst uzņēmumam kvalitatīvu pakalpojumu.
34) Nezinu
35) Reālu palīdzību REĀLI strādājošiem uzņēmumiem
36) Vairāk iespēju ģimenēm ar bērniem- atpūtas parks, laukums,u.tml.
37) informācija par darba iespējām ārzemēs
38) Bernu laukumi
39) Attīstīt projektus, kurā cilvēki gūst labklājību
40) Uzlabot infrastruktūru, tas ir ceļus lai tie būtu izbraucami cauru gadu ....
41) Nav viedokļa, jo īstenībā lai prasītu pakalpojumu ir vajadzīgs cilvēks kurš izmantos šo pakalpojumu.
42) Varētu būt bankomāts naudas izņemšanai
43) Gāzes saimniecības profilaktisko apskati un apkopi.
44) Galvenais ir sakārtot ceļus vietējā mērogā un arī ceļu līdz Rīgai lai varētu braukt nebaidoties nenokļūt līdz
galam, it sevišķi ziemā.
45) Ar pašvaldību saistītu pakalpojumu pārnešana interneta vidē, lai palielināt mobilitāti.
46) Visi pakalpojumi ir pieejami, varētu būt bankomāts, lai var izņemt naudu. Lai tikai ir pagasts kur visu var
nokārtot.
47) pakalpojumu ir pietiekoši
48) Gribam lielāku atbalstu ceļa posma Bērzpils-Krišjāņi sakārtošanas jautājumā!

20. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu pilsētā/pagastā:
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
ĻOTI APMIERINA

28

18.8%

APMIERINA

74

49.7%

NEAPMIERINA

6

4%

NAV PIEEJAMS

2

1.3%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

39

26.2%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

68

ĻOTI APMIERINA

25

16.8%

APMIERINA

72

48.3%

NEAPMIERINA

13

8.7%

NAV PIEEJAMS

8

5.4%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

31

20.8%

ĻOTI APMIERINA

8

5.4%

APMIERINA

47

31.5%

NEAPMIERINA

21

14.1%

NAV PIEEJAMS

18

12.1%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

55

36.9%

Profesionālās izglītības pakalpojumi

Mūžizglītības pakalpojumi
ĻOTI APMIERINA

3

APMIERINA

52

34.9%

NEAPMIERINA

17

11.4%

NAV PIEEJAMS

22

14.8%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

55

36.9%

2%

Jauniešu (15-25 gadi) brīvā laika pavadīšanas iespējas
ĻOTI APMIERINA

4

2.7%

APMIERINA

52

34.9%

NEAPMIERINA

44

29.5%

NAV PIEEJAMS

3

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

46

30.9%

ĻOTI APMIERINA

13

8.7%

APMIERINA

98

65.8%

NEAPMIERINA

26

17.4%

NAV PIEEJAMS

0

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

12

8.1%

ĻOTI APMIERINA

15

10.1%

APMIERINA

77

51.7%

NEAPMIERINA

22

14.8%

NAV PIEEJAMS

2

1.3%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

33

22.1%

ĻOTI APMIERINA

7

4.7%

APMIERINA

89

59.7%

NEAPMIERINA

39

26.2%

NAV PIEEJAMS

3

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

11

2%

Kultūras un izklaides pasākumi

0%

Sporta pasākumi

Veselības aprūpes pakalpojumi

2%
7.4%

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

69

ĻOTI APMIERINA

6

APMIERINA

78

52.3%

NEAPMIERINA

19

12.8%

NAV PIEEJAMS

2

1.3%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

44

29.5%

4%

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
ĻOTI APMIERINA

6

APMIERINA

99

66.4%

NEAPMIERINA

26

17.4%

NAV PIEEJAMS

4

2.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

14

9.4%

ĻOTI APMIERINA

5

3.4%

APMIERINA

69

46.3%

NEAPMIERINA

34

22.8%

NAV PIEEJAMS

3

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

38

4%

Sabiedriskā transporta pakalpojumi

2%
25.5%

Ielu / ceļu, gājēju ietves, celiņi, gājēju pāreju stāvoklis u.tml.
ĻOTI APMIERINA

7

4.7%

APMIERINA

81

54.4%

NEAPMIERINA

53

35.6%

NAV PIEEJAMS

1

0.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

7

4.7%

ĻOTI APMIERINA

9

6%

APMIERINA

90

60.4%

NEAPMIERINA

33

22.1%

NAV PIEEJAMS

6

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

11

7.4%

ĻOTI APMIERINA

5

3.4%

APMIERINA

82

55%

NEAPMIERINA

24

16.1%

NAV PIEEJAMS

4

2.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

34

22.8%

ĻOTI APMIERINA

7

4.7%

APMIERINA

76

51%

NEAPMIERINA

21

14.1%

NAV PIEEJAMS

6

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

39

Ielu apgaismojums

4%

Centralizētā ūdensapgāde

Centralizētā kanalizācija

4%
26.2%

Centralizētā siltumapgāde

70

ĻOTI APMIERINA

3

APMIERINA

61

40.9%

NEAPMIERINA

21

14.1%

NAV PIEEJAMS

12

8.1%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

52

34.9%

2%

Atkritumu apsaimniekošana
ĻOTI APMIERINA

9

APMIERINA

94

63.1%

NEAPMIERINA

31

20.8%

NAV PIEEJAMS

1

0.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

14

9.4%

ĻOTI APMIERINA

14

9.4%

APMIERINA

109

73.2%

NEAPMIERINA

20

13.4%

NAV PIEEJAMS

0

0%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

6

4%

ĻOTI APMIERINA

6

4%

APMIERINA

81

54.4%

NEAPMIERINA

37

24.8%

NAV PIEEJAMS

2

1.3%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

23

15.4%

6%

Interneta pārklājuma nodrošinājums

Pašvaldības administrācijas darbība

Pagastu pārvalžu darbība
ĻOTI APMIERINA

9

APMIERINA

66

44.3%

NEAPMIERINA

24

16.1%

NAV PIEEJAMS

3

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU

47

6%

2%
31.5%

21. Paskaidrojiet plašāk atbildi, ja 20.jautājumā atbildējāt ar „neapmierina” (lūdzu ierakstiet): (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)
1) 20.jautājums bija plašs un kuras konkrēti pozīcijas jāpaskaidro, ja vairākās ieliku, ka neapmierina. Atpakaļ
paiet nav iespējams. Par šo nav padomāts, veidojot aptauju!
2) Neatceros, kurā jautājumā bija atbilde "neapmierina". nav iespēju atgriezties uz iepriekšējo jautājumu, lai
precizētu sniegto atbildi
3) nav
4) Slikta ūdens kvalitāte!
5) tāda nav
6) Jāpiedāvā vairāk publiskas jauniešu atpūtas vietas t.i. skeitbordi, BMX velo trases, trenažieru zāles, ziemā
slēpošanas trases, pilnveidot pludmales u.tml.. Pašvaldības iestādes (Sporta skola u.c.) varētu organizēt Balvu
pilsētas jauniešu sporta spēles. Vairāk propagandēt veselīgu dzīves veidu.
7) Ielas slidenas no rītiem
8) Neapmierina pagasta pārvaldes darbs. Kaut kas tiek darīts, bet sabiedrība netiek informēta. Tāda sajūta, ka
pagastu pārvaldēs nav dzīvības, bet tikai eksistence. Izdara, kas jāizdara un tas arī ir viss. Pagasta pārvaldei
nerūp jauniešu, pensionāru u.c. iedzīvotāju brīvais laiks. Savas stundas nosēž un aiziet apmierināti mājās.
Vienīgais dzīvības apliecinājums pagastā ir - kultūras nams.
9) atbildes uz visiem jautājumiem- lasiet 18.jautājumu- neizbraucamie ceļi. Kā cilvēks var dot pozitīvu atbildi, ja
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braucot pa ĻOTI SLIKTU CEĻU , nokļūstot pagasta centrā vai novada centrā ,esi baudījis tādu braucienu.
10) nekā nebija
11) Skolotājiem jāaug laikam līdzi. Ir jāprot ieinteresēt skolniekus, jāmotivē. Skolnieku vispārējais izglītības
līmenis zems.
Kvalitāte un atbildība "klibo" visās apmācībās.
Ielas, ceļi regulāri jāapseko un regulāri jāuztur. Nav kontroles. Nav izgaismotas gājēju pārejas. Nav drošības. Nav
veloceliņu tīkla pilsētā, nav drošības.
Joprojām pilsētā ir ielas bez apgaismojuma.
Sabiedriskais transports kursē reti, dārgs.
Nav iedzīvotājiem informācijas par notiekošo administrācijas plānos, darbos.
Pagastu pārvaldes bez iniciatīvas. Un viņu plānus arī neviens nezin.
12) Neapmierina dažu pagastu parvaldnieku bezdarbība
13) Kubulu pagasta pārvaldē nav kompitentu darbinieku, visa sabiedriskā dzīve balstās tikai uz KN vadītājas
pleciem. Pagasta pārvaldes vadītājam ir šaurs redzējums par to, kas notiek pagastā, nav degsmes par attīstību
pagastā.
14) arogance
15) Ja nemaldos, tad šāds jautājums jau atkārtojās!?
16) Centralizētā apkure, ūdens.... apmierina pilsētā. Traucējošais - augstās izmaksas. Dzīvojot laukos grūti šīs
lietas komentēt. Pilsētā ietves un celiņi, apgaismojums - kopumā apmierinošs, daudzi pagastu ceļi ļoti slikti!
Grūti komentēt sabiedrisko transportu, ja to neizmanto.
17) Nekad nav mormāli notīrītas ietves un automašīnu iebraucamās kabatas.
18) Pašvaldībai būtu jāizvērtē iestāžu vadītāju darbību un dažs labs arī jānomaina dodot iespēju arī jaunajiem
attīstīties
19) T'apec kad pasvaldba neveido razosanu rajona darba vietas un cilveki brauc uz arzemem
20) Daudz stipri iereibušu personu, agresīvi, ja dzīvā mūzika, bija ansambļi, kur mūziķi var teikt haltūrēja, uz
pārmērīgā skaļuma rēķina.
Siltumapgādes kvalitāte neapmierina, arī siltā ūdens temperatūra.
Pasākumi organizēti labi, bet nepamierina , ja lieto tā teikto latgalisko dialektu, nepareizā valoda slikti
izklausās(esmu latgaliete, bērnībā runāju tikai latgaliski, nācās pārmācīties), tāpēc saprotu, ka latgaliskā(katrā
mājā sava)izruna jaucoties kopā ar valsts valodu rada runas kļūdas, izklausās slikti.
21) tAS PATS KAS PAR 17 JAUTĀJUMU
22) neapdomīgs, nekvalitatīvs
23) netceros kāds bija 20.?
24) Jau atbildēju iepriekš par ūdensvadu un kanalizāciju!
25) Internets.
26) Pagastu pārvaldēs vispār daži pārvaldnieki cenšas gūt labumu tikai sev, nevis iedzīvotājiem, atsevišķās vietās
ir sajūta, ka darbinieki nesaprot savus darba pienākumus un darba vietā tikai eksistē un māca citus, bet paši
nedara neko nozīmīgu.
27) Nepieciešamība labiekārtot un atjaunot gājēju infrastruktūru, piemēram, Lāča dārzā, parkā.
28) skolām jādomā par skolēnu ieinteresētību mācību procesa apguvei, nespēj motivēt.
Mūžiglītība - nav praktisku, noderīgu prasmju apguves kursu, apmācība amtieru līmenī.
Masu sporta pasākumu tikpat kā nav.
Vecākiem jauniešiem nav interesantu pasākumu.
Sabiedriskai transports kursē ļoti reti pa novadu. Ja aizbrauksi kur, tad neko nevar pagūt, ne uz kapu svētkiem,
ne ciemos.
Ne no administrācijas, ne pagastu pārvaldēm nav informācijas par viņu darbiem vai plāniem.
29) Pārsvarā apmierina, bet trūkumu daudz.
30) Pamesti likteņa varā. Transports kursē reti, aizbraucot kaut kur tālāk, nezini kā tiksi mājās. Drošības nav,
agrāk vēl iecirkņa policists bija pie kā griezties. Ko domā un plāno darīt novads, pārvalde, nekas nav zināms.
31) bEZ komentāriem!
32) Pagastu pārvaldes darbība ir vāja, jo visus jautājumus var atrisināt iestādēs Balvos, vienīgi pagastu pārvaldēs
strādā sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki , kuri ir vienmēr pieejami, pārējo darbinieku praktiski nav uz
vietas, īpaši pēcpusdienās, ir atstāts viens dežurants - nodokļu administrators. Atbildības trūkst pagastos un
nreizēm riktīgu saimnieku.
33) - Mazs kultūras pasākumu piedāvājums un slikts kultūras nams(varbūt pēc renovācijas būs labāk)
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- Kad sāk snigt, tad pat centrālās ielas nav tīrītas, arī gājēju celiņi daudzās vietās nav tīrīti
- atkritumus pie daudzdzīvokļu mājām konteineros izmet visi, kam nav slinkums un jāmaksā par to ir mājas
iedzīvotājiem, līdz ar to arī zūd jēga atkritumu šķirošanai ( jādomā risinājums)
34) Nav riteņbraucēju celiņa vai iezīmētas vietas rieņbraucējiem Balvu pilsētā. Nav apgaismotas gājēju pārejas.
Nav riteņbraucēju un gājēju cela posmam Balvi- Kubuli.
35) Ceļi pagasta teritorijā bieži ir sliktā stāvoklī .
36) trūkst resursu( jaudas) jauniešu atpūtas pasākumiem.
nav sakārtota atkritumu saimniecība- ne visi savāc un nodod atkritumus ZAAO
37) nav
38) Balvu pilsētā uz gājēju pārejām tiek notriekti gājēji. Uzskatu ka ir nepieciešams izgaismot teritoriju virs
gājēju pārejām. Kā arī atkārtoti skolās izvest drošības instruktāžas, ka jāpārliecinās par satiksmes drošību pirms
šķērsot krustojumu, nevis iet pāri neskatoties - jo ir taču gājēju pāreja (tas attiecās uz visiem kājāmgājējiem).
39) Ceļu stāvoklis ir slikts, it īpaši Balvi - Kubuli šoseja.
40) Balvu pilsētā pašvaldības uzņēmums apsilda zālāju
41) Neapmierina tas ka ciematu centri naktīs nav kaut nedaudz izgaismoti, Balvos jāpadomā kā izmainīt
apgaismojumu pie gājēju pārejām. Gulbenes centrā ir redzams manā skatījumā labs variants.
42) Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā vēlos pašvaldības policijas aktīvāku darbību ubagošanas un
smēķēšanas novēršana publiskās vietās un pie ieejām publiskās ēkās. 18. punktā ar "nekauņas" biju domājis tos,
kas uz atkritumu konteineriem nes vecas mēbeles, vecus būvgružus, ''godprātīgi'' visus iespējamos atkritumus arī
no savām vasarnīcām, lauku mājām, garāžām, privātmājām.
43) Jāizlīdzina gājēju ietves ar cementa plāksnēm
44) Visa Vīksna ir vakaros tumša, gribētu lai ir ielu apgaismojums. Slikts interneta ātrums, arī TV sliktā laikā
maksas programmas slikti rāda.
45) apmerinai

22. Kādi atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai ir visnepieciešamākie? (vairākas atbildes iespējamas)
vietējo uzņēmēju produkcijas
tirdziņu organizēšana

70

19.8%

pieredzes apmaiņas pasākumu /
braucienu organizēšana

51

14.4%

informācijas publicēšana
pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv

51

14.4%

informatīvo semināru
organizēšana

57

16.1%

finansējums (grants) biznesa
ideju īstenošanai

102

28.9%

cits pasākums (miniet kāds):

22

6.2%

Iesniegto atbilžu summa

353

Citas atbildes:
infrastrukturas izveidosana (celi, laukumi, angari)
sakārto ceļus
projektu ceļā darba vietu izveidošana
kvalitatīva izglītība
biznesa parka izveide ( lielas telpas ar lielām elektrības jaudām, loģistiku!
draudzīgi nodokļi un citi atvieglojumi jaunajiem uzņēmējiem
neinteresē
palidzet mazajiem uznemejiem
Darīt visu iespējamo ,lai cilvēkiem bezcerības pēc nevajag atstāt novadu,kāds gaan bizness var būt,ja biznesam nebūs
noieta-KAS PIRKS,ja cilvēki būs bijuši spiesti izbraukt .
Ja cilvēku daudzums pilsētā mazinās, nekādi granti un semināri neuzcels mazo biznesu. Vajag pakalpojuma
lietotājus/izmantotājus!!!!
Novada vadības ieinteresētība savu uzņēmēju atbalstīšanā. īpaši iepirkumos likuma ietvaros viennozīmīgi.
lūdzu darboties ar uzņēmējiem individāli. Un sakiet, kas reāli izdarīts, kuriem palīdzēts.
darba vietas, ir vienīgasi kas veicinātu gan uzņemējdarbību un attīstītu pilsētu (ražotnes)
nodokļu atlaižu piemērošana REĀLI strādājošiem uzņēmumiem
citi pasākumi.
nodokļu samazināšana
mēģināt noorganizēt kopēju produkcijas transportu uz kādu tirgu tuvāk Rīgai, veidot kooperāciju
Patlabam tukši stāv (neapsaimniekoti) gan daudzi (vairāki) privātie, gan pašvaldības nekustamie īpašumi. Varētu piedāvāt
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šādus NĪ izmanto bez maksas gan iesācējiem (bikliem), gan uzņēmējiem ar pieredzi 1 gadu, ar tiesībām turpmāk nomāt par
saprātīgu maksu.
.
Jauniešu informēšana un izglītošana par uzņēmēj darbības sākšanu (praktiski, iespejams izstrādāt informācijas materiālu,
kurā konkrēti rakstīts, kas jādara, kur, cik maksā un ar kādiem šķērsļiem saskarās). Iespējams, speciālā ekonomiskā zona.
mazie projekti uzņēmējdarbības uzsākšanai
ceļu sakārtošana

23. Kādi, Jūsuprāt, ir šķēršļi ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu attīstībai novadā? (vairākas atbildes
iespējamas)
likumdošanas, birokrātijas šķēršļi

92

17.2%

nodokļu slogs

113

21.1%

mazs produkcijas pieprasījuma
tirgus

69

12.9%

atbilstošas kvalifikācijas
darbinieku trūkums

39

7.3%

telpu trūkums

21

3.9%

zema kredītspēja, finanšu
nepietiekamība

74

13.8%

sadarbības trūkums ar citiem
uzņēmējiem

27

5%

informācijas nepietiekamība, lai
uzsāktu uzņēmējdarbību un par
ES fondu izmantošanu

47

8.8%

nav vēlme uzsākt
uzņēmējdarbību

47

8.8%

cits (miniet kāds)

7

1.3%

Iesniegto atbilžu summa

536

Citas atbildes:
ideju trūkums, jo režot te ir dārgi, bet nav neiespējami
Pašvaldībai jāātbalsta nevis kultūras apmaiņas ar Krievu, Baltkrieviju, bet jaunue uzņēmēji visādos veidoa.
infrastuktūra, slikti ceļi
trūkst tikai labu interesantu ideju, drosmes, uzdrīkstēšanās.
tirgus ekonomikas būtība
slikti ceļi uz attālākajiem pagastiem
ceļu kvalitāte, ierobežojumi ceļiem pavasaros un rudeņos

24. Kas, Jūsuprāt, kavē vietējās produkcijas noietu:
trūkst tirdzniecības vietu

18

12.1%

trūkst informācijas par piedāvāto
produkciju

78

52.3%

cits (miniet kāds):

53

35.6%

Iesniegto atbilžu summa

149

Citas atbildes:
iedzīvotāju/pot.pircēju skaita samazināšanās
Iedzīvotājiem nav pirktspējas
maza pirktspēja
pircēju maksātnespēja
nekas netraucē, ja produkts ir kvalitatīvs
pirktspēja zema
maza pirktspēja, tālu no centra
cilvēku mazā pirktspēja
zema cilvēku pirktspēja, neliels iedzīvotāju skaits, mazs pieprasījums
konkurence un nodokļi
jāsakārto ceļu stāvoklis
maza pirkspēja
Es nevaru apmeklēt tirdzinus, jo sestdienās nekursē autobuss
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nav kooperatīvu
dzelzceļa un ceļu infrastruktūras trūkums
cilvēku zemā pirktspēja
nav tā, ko vajag
patērētājiem nav pirktspējas, ar mazu apjomu nevar konkurēt tirgū
cena
valsts lobijs
iedzīvotāu zemā pirktspēja; varētu būt labāka sadarbība starp dazādiem uzņēmējiem; zināšanu un prasmju trīkums;
organizēt produkcijas noietu plašākā mērogā
Iedzīvotāju pirktspēja
maza interese
Kas patiesībā notiek ar noietu?
Cilvēkiem nav pirktspējas
nav pirktspējas vietējiem iedzīvotājiem
trukst sab.apvien'ibas
cilvēkiem nav līdzekļu par ko pirkt,lai cik laba produkcija būtu.
cilvēkiem nav par ko pirkt
Pirknespēja
cilvēku pirktspēja
pirktspēja, tālā atrašanās no lielajām pilsētām
Trūkst līdzekļu produkcijas iegādei
produkcijas noiets
maza pirktspēja
Latvijā sāk pietrūkt patērētāju
trūkst naudas, kompetences, uzņēmības un valsts atbalsta. Nodokļu politika noēd gan uz;ņēmēju, gan viiņa biznesu.
trūkst pastāvīgas labiekārtotas vietas vietējo produktu tirdzniecībai. Nav pašvaldības atbalsta.
iedzīvotāju pirktspējas līmenis
zema iedzīvotāju pirktspēja un mazs pircēju skaits
Produkcija ir dārga. Maz pircēju.
pirktspēja
nav kas pērk
iedzīvotāju pirktspēja
ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kā arī nav uzņēmumu ar ko solidarizēties, lai apvienotos vienotā preču nogādā kādā no tālākām
tirdzniecības vietām.
pirktspējas trūkums
cilvēkiem nav pirktspēja. Ja akutko dara tad jāorientējas uz citām pilsētām, vai pat valstīm.
dārgas tirdzniecības vietas
zema pirktspēja
liela konkurence, maz pircēju
tirgus ekonomikas būtība
limitēta sadarbība ar lielveikaliem, var gūt lielāku noietu ievietojot produkciju veikalos, speciāli atdalītā daļa, kurā
piedāvāt tikai vietējo produktu. Nezināšu precīzi vai tā ir, bet iespējams, nepietiekama sadarbība ar citiem novadiem par
savstarpēju produkcijas izvietošanu, un akcentēšu sadarbība ar lielveikaliem, iespējams, tikai tiem kas atrodas novadā, bet
tāpat, jo parast cilvēks, nevēlēsies "čakarēties" ar produktu iegādi kaut kur citur ārpus veikala
attalums

25. Kādas, Jūsuprāt, būtu potenciāli attīstāmās uzņēmējdarbības nozares novadā? (lūdzu ierakstiet): (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)
1) Ražošana
2) Sadarbība ar citiem.
3) Sakārtot ceļu visā novadā uz tām vietām, kur cilvēki kaut ko RAŽO un dara (uzņēmumi, zemnieku saimniecības
u.c.
4) .....
5) Vietējo lauksaimniecības produktu parstrāde
6) Ezera dūņu sūknēšana un izmantošana.
Ēdināšanas pakalpojumi (pilsētas centrā trūkst ēdināšanas vietu, kur ātri, kvalitatīvi un par pieejamām cenām
paēst).Vienīgā ēstuve "Nāc un ēd'' un "Senda" neatbilst.
7) netradicionālā l/s
aktīvās atpūtas pakalpojumi
mājražošana
8) kūdras ieguve
piena pārstrāde
9) lauksaimniecība, tūrisms
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10) mājražotāji
11) Autoservisi, frizētavas, stomatoloģiskie pakalpojumi. Uz šiem pakalpojumiem ir jāgaida rindas. Tas nozīmē,
ka ir pieprasījums, bet ir nepietiekošs piedāvājums.
12) lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumi, loģistikas uzņēmumi ....Balvu maizīte būtu jāattīsta, lietoju tikai
mūsu maizi
13) Jebkura
14) Sakārtojiet ceļus!!!!
15) dārzeņu, augļu pārstrāde, šūšana
16) Lauksaimniecība
17) nav jēgas rakstīt
18) Ražotnes. Lielāku investoru piesaiste novada teritorijai.
19) Lopkopība (ar to saistīta pārstrāde )
20) Kokapstrāde, lauksaimniecība, ceļu būve, amatniecība, bet vispār- dariet, ko variet, ka tik izdzīvot
21) Ražošana
22) pārstrādes uzņēmumu neesamība
23) galdniecība, autoservviss, pārtikas pārstrāde, datorzinības, māju celšana...
24) metālapstrāde, lauksaimniecība,
25) Veselības rekreācijas nozare.
Viesu nami ar nakts mītnēm.
26) Visas esošās nozares var potenciāli attīstīties. Domāju, ka tas būtu vēlams, ja Balvu pilsēta/novads vēlas
attīstīties gan budžeta ziņā, gan pilsētas iedzīvotāju labklājības ziņā.
27) Mežsaimniecība,lauksaimniecība.
28) 1-turisms
2-kultūra,sports un izklaide
3-kokapstrāde
4-pakalpojumi
29) Attīstīt ražošanu;
kā resursu izmantot tīro ekoloģīsko vidi ( atpūta, tūrisms, veselība);
sīko mājražõtāu kopīgas darbošanās veicināšana ( kooperatīvi vai līdzīgas formas, kas paver plašākas iespējas
produkcijas realizācijai, dažādošanai ...);
30) To bajadzēja domāt krietni vien agrāk
31) tūrisms;
jebkura ražošana , kuru var veikt uz vietas, bet preces tirgot Latvijā, ārvalstīs;
32) Jāattīsta uzņēmējdarbība pašvaldības līmeni - radot darba vietas iedzīvotājiem; piesaistot investorus,
produkcijas realizācijai ne tikai vietējā tirgū, bet arī ārvalstīs.
Augļkopība, ogu ražotne; Zivs un gaļas pārstrādes uzņēmumi.
33) Tūrisms, lauksaimniecība,
34) .
35) Vairāk atbalstīt lauksaimniekus
36) sulas razosana un galas parstrade
37) Jebkāda ražošana
38) Produkcijas pārstrādes uzņēmumi,jā kā kādreizējos laikos bija,tieši tā.
39) Nezinu
40) mājražotāji
41) ražošana, tūrisms
42) Jebkura
43) Lopkopība
44) Grūti pateikt. Nav ideju.
45) Bioloģiskā produkcija
46) Kokapstrāde, ražojot uz vietas gatavu produkciju
47) Ir jāatbalsta un jāpalīdz visiem uzņēmumiem, kas vēl novadā darbojas, neatkarīgi no nozares. Ir jāattīsta tas,
kam šeit jau ir kaut kādas vēsturiskas saknes. Tas ietver gan lauksaimniecību, gan ražošanu, gan pakalpojumus.
48) Tūrisms
49) nozares, kur nevajag sevišķi kvalitatīvu darbaspēku.
Dabas resursu ieguves un pārstrādes nozares. Kokapstrāde.
Lauksaimniecība.
50) Kokmateriāla pārstrāde = Mēbeļu ražošana, kurināmā ražošana,
Lauksaimnieciskā ražošana, īpaši graudkopība
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Linu audzēšana kādreiz bija rentabla joma, varbūt derētu atjaunot.
Augļu un dārzeņu pārstrāde / izejvielas var ražot uz vietas.
Viss, kas saistīts ar ezera racionālu izmantošanu.
Jebkuru no nozarēm varētu attīstīt, ja tikai izejvielas nav jāieved, kas sadārdzina ražošanas procesu
51) darbietilpīgas nozares. Jāprot izmantot vietējo prasmes.
52) Tas jājautā uzņēmējiem! Tūrims ir mazattīstīts!
53) Pārtikas ( augļu, ogu, dārzeņu) pārstrāde, kokapstrāde, lauksaimniecība,būvniecība
54) Kokapstrāde. Pārtikas ražošana. Jebkura veida ražošana.
55) Ražošanas un pārstrādes uzņēmumi jebkurā nozarē
56) Ja zinātu, būtu jau uzskākusi tādas nozares darbību.
57) Ražošanas uzņēmumu attīstīšana
58) Lauksaimniecības produktu tirdzniecības vieta patstāvīgi pagastā.
59) kokapstrāde, lauks. produkcijas pārstrādet.sk. bioloģiskās, amatniecība
60) Netradicionālā lauksaimniecība
Pārstrādes rūpniecība
61) mežsaimniecība - kokapstrāde, lauksaimniecība, zivjsaimniecība, lauku tūrisms un atpūta - bet vairāk
viesiem, jo vietējie ne vienmēr ir maksātspējīgi kā arī lauku "ekstras" izbauda lielākoties ikdienā, jo lielāka daļa
iedzīvotāju tomēr neatrodas ne novada, ne pārvalžu centros
62) Nepieciešama mārketinga izpēte.
63) kokapstrāde
64) Svecu un koka palesu razosana
65) ražošana un lauksaimniecība.
66) Sociālie pakalpojumi.
67) Tūrisms. Jaunu aktivitāšu ieviešana Balvos, kā piemēram wakeboards, mums ir pieejams lielisks ezers, ir
jāizmanto iespējas. Kā arī būtu jāizveido veloceļš apkārt ezeram, kā arī jānodrošina labi celiņi gājējiem un sporta
entuziastiem - skrējējiem, tieši apkārt Balvu ezeram.
68) Bioloģisko lauksaimniecības produktu ražošana
69) gaļas lopkopība, aitkopība
70) Lauksaimniecība
71) Pilnīgi visas, kuras nav aizliegtas. Spēļu un ātro kredītu biznesam gan negribētos ļaut augt plašumā, taču
nevar aizliegt to, kas ir legāls. Nešaubos, ka vietējiem un ārpusē esošiem ļaudīm prātā ir daudz biznesa ideju
saistītu tieši ar Balviem un novadu. Būtu jāvilina nākt uz šejieni, izceļot (akcentējot) it visu, kas mums ir un ko
varam piedāvāt. Iesākumā uz Max izdevīgiem noteikumiem.
72) Tādas, kuru ražojumi būtu pieprasīti vietējā tirgū
73) Lauksaimniecība (zemkopība, lopkopība)
74) Eko tūrisms, linu audzēšana un pārstrāde, Mežsaimniecība un galdniecība, veselības aprūpe, Kempings,
festivālu/ pasākumu norises vieta.
75) Nezinu
76) infrastruktūras sakārtošana galvenokārt valsts ceļu
77) Viss, ko ražo mazie mājražotāji
78) Lauksaimniecība, arī puķkopība un dārzeņu audzēšana, piena un gaļas apstrādes ražotnes, mēbeļu , sadzīves
preču ražotnes

26. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie DARBI vai PROBLĒMAS, kas pašvaldībai jārisina? (lūdzu ierakstiet): (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)
1) Apgaismojums virs gājēju pārejām, nevis lielā laterna, zem kuras reāli gājēju neredz, it īpaši, ja diennakts
tumšajā laikā notiek mainīšanās ar pretimbraucošu transportlīdzekli
2) Nepieciešama palīdzība citiem.
3) skolu tikla optimizacija, stadiona rekonstrukcija, balvu pilsetas sakartosana, jacinas par balvu slimnicu
(jasaglaba visi esosie pakalpojumi)
4) Noasfaltēt visas pilsētas ielas (vispirms, protams, ievelkot ūdensvadu un kanalizāciju, nevis otrādi), nodrošināt
lai ielu apgaismojumu ieslēgtu un izslēgtu laicīgi (ņemot vērā kad satumst un kad paliek gaišs), kā to darām savās
mājās. Pilsētai vajag SAVU ĪSTU SAIMNIEKU, pilsētnieku no dzimšanas un ar dzīves pieredzi. Izkopt parku (izgriezt
visu lieko un bruģētus celiņus, soliņus) - vienu algotu darbinieku, kurš kopj un visam seko līdzi visos gadalaikos.
Lāča dārzu sakārtot kā nākas (celiņi, apgaismojums, iekārtojums, citādi nožēlojami) un vienu algotu patstāvīgu
darbinieku. Pie pamatskolas normālu stadionu mazajiem....Visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem pieprasīt
īpašuma sakopšanu un uzturēšanu. Tūrisma informācijas centram jābūt daudz plašākām un noteikti centrā, ja
mēs tomēr mīlam savu pilsētu. Izgaismotas gājēju pārejas pilsētā!
5) ....
6) Jauno ģimeņu atbalsts, jācenšas saglabāt un apsaimniekot pašvaldības ēkas, jāatbalsta aktīvie iedzīvotāji un
kultūras pasākumi, jo pēc skolu likvidācijas, kas daudzviet ir neizbēgami, kultūras nami un kultūras dzīve ir
vienīgais gaismas stars ļaudīm pagastos!
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7) Ātrgaitas transports. Tīrība pilsētā. Sniega tīrīšana (ja tāds būtu)
8) Pilsētas "sejas" veidošana - jauni, moderni vides diziana elementi, pārdomāts un mūsdienīgs vides noformējums
svētkos, vienots dizains atpūtas zonām pilsētas parkā, skvēros.
Cik ilgi skvērā būs soliņi, kam krāsa nogājusi jau pāris gadus atpakaļ?
Labiekārota, kvalitatīva pludmale ezera krastā vasarā.
Grantu konkurss jauniem uzņēmējiem.
Kvalitatīvi kultūras pasākumi un esošo pasākumu (novada svētki, kamermūzikas festivāls u.c.) veidošana jaunā,
mūsdienīgā koncepcijā.
9) Jāuzlabo ceļu kvalitāte!
10) attīstīt publisko objektu pieejamību
pašvaldība nekonsultējas ar iestādēm un profesionāļiem nozarēs par risināmiem jautājumiem
sakārtot pilsētas objektus- ļāča dārzu, muižu, stadionu
11) Jāsamazina birokrātiskias slogs un jāsāk runāt ar cilvēkiem
12) ceļi
13) Turpināt finansu piesaisti un to apguvi, kas saistīti ar pilsētas objektu "Lāča dārzs" un stadions renovāciju.
Piemineklim "Staņislavs" nepieciešamas remonts,jo apdares apšuvumam ir plaisas.
14) uzņēmumu veidošanas priekšnosacījumi, jaunu cilvēku atgriešanās pašvaldībā un noteikti jāgrib domāt par
iedzīvotāju labumu nevis, cik daudz labuma no kāda iespējamā projekta vai idejas nonāks kāda kabatā ...
15) Atbalstīt jaunu darba vietu radīšanu;
Aizkavēt jauniešu aizplūšanu uz lielākajām pilsētām , piešķirot jaunajām ģimenēm pašvaldības īres dzīvokļus.
Dodot iespēju jauniešiem strādāt pašvaldības iestādēs un organizācijās.
Griezties ar priekšlikumiem valdībā un izcīnīt balvu novada laukiem īpaši atbalstāmas teritorijas statusu (nodokļu
atvieglojumi, kreditēšanas procentu zemēkas likmes utml.
16) Jādomā par iedzīvotāju sociālo iekļaušanu. Aktivitātes un laika pavadīšanas iespējas dažādu sociālo un
vecuma grupu cilvēkiem.
17) Sakārtojiet ceļus!!!
18) pilsētas stadiona renovācija
19) Izmantot tās bagātības, kas pieejamas novadā. /Domāju zemi/
20) nav jēgas teikt, jo pašvaldībā tāpat to nedarīs esmu pārliecināts uz 101 %
21) Ezermalas un ezera sakārtošana, vienotas tūrisma idejas ieviešana, kā kopīgs zīmols, ar ko veicināt Balvu
atpazīstamību.
22) Lauku ceļi !!!
23) darba vietu trūkums. ne tikai jauniešiem.
zemas algas
24) uzlabot komunikāciju, kļūt pieejamai
atbalsts uzņēmējdarbībai- primārais
25) Kanalizācijas ierīkošana ielās, kur tās vēl nav.
26) pagastu ceļu, kas savieno ar pagastu centriem sakārtošana, Balvu ezeru atpūtas zonu sakārtošana, tūrisma
infrastruktūras attīstība
27) Jāpalīdz veidot darba vietas iedzīvotājiem!!!
28) izglītības kvalitāte, intelekts- no rodas viss...
29) Ceļa posma remonts Krišjāņi- Tilža nepieciešams cietais segums - asfalts, kā arī Krišjāņi- Bērzpils ceļa
kapitālais remonts.
Ceļi šajos rudens un ziemas mainīgajos apstākļos ir vienkārši graujoši. Cilvēki dodoties uz darbu ikdienā lauž
savas mašīnas, cilvēku nopelnītā nauda daudz aiziet mašīnas remontam.Tā ģimene zaudē iespaidīgus naudas
līdzekļus bērnu uzturēšanai, izglītošanai.
Mēs, Krišjānieši, jūtamies ļoti apbižoti. Mums jau novada centrs ir vistālāk, bet kur vēl ceļa kvalitāte? Ceram, ka
Balvu novadam ir svarīga ikkatra novada iedzīvotāja labklājība.
Sakārtoti ceļi palīdz attīstīties infrastruktūrai. Deviņziedu karjeras "zelts" citiem ceļus taisa, bet Krišjāņu ceļus
gandē transports, kas to visu pārvadā uz citiem novadiem,pagastiem.Ceram, ka mums, krišjāniešiem, uzspīdēs
saules cerību stars uz asfaltētiem ceļiem.
30) Piedāvāt aktivitātes jauniešiem, veidot interesantāku konceptu pasākumiem...
Bet būtībā ir nepieciešams attīstīt uzņēmējdarbību. palīdzēt jaunajiem uzņēmumiem, veicināt attīstību, veidot
jaunas darba vietas.. cilvēkiem ir nepieciešami iemesli, lai paliktu dzīvot, vai studentu gadījumā - atgrieztos
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dzīvot Balvos. ir nepieciešams attīstīties un piedāvāt kaut ko vairāk.
31) 1-plānošanas darbi
2-infrastruktūra (ceļi, parki, utt)
32) Ka piesaistīt un paturēt cilvēkus novadā...
Atbalstīt vietējo uzņēmēju darbošanos, jaunu darba vietu radīšanu,
vecināt kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu.
33) Bezdarbs
34) Ceļu uzlabošana
35) Vienlīdzīgu attieksmi pret iedzīvotājiem
36) Finansējuma piesaiste no projektiem, fondiem novada attīstībai, nepieciešami augstas klases projektu
speciālisti, ar adekvātu samaksu, kas sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, organizācijām veido vienotu virzību
attīstībai, arī uzņēmejdarbības veicināšanai.
37) Jārenovē daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi un iebraucamie ceļi, ieejas kāpņu telpās - ļoti slikts stāvoklis.
Jāveic māju energoefektivitāte - jāsiltina.

Jāpiesaista augsti kvalificēti speciālisti - projektu komanda.
38) Labiekārtot pilsētu noteikti izmantojot ezeru- Balvos gandrīz nav objektu ko skatīt, nav ko darīt vakaros ne
jauniešiem, ne pieaugušajiem; jārūpējas lai iedzīvotājiem nav jābrauc baudīt kultūru citur; var rīkot festivālus
kas tendēti uz veselīgu dzīvesveidu jo arī uz vietas ir daudz cilvēku, kuri var piedalīties (piemērs- HELSUS
festivāls)
39) Jāsniedz patiesa informācija, kas patiesībā notiek pašvaldībā.
40) Bērnu atpūtas laukumu izveide, Lāču dārza rekonstrukcija.Māju renovācija.
41) Jāsakārto ielu uzkopšanas problēmas ziemā, jo dažās ielās var iebraukt tikai ar džipiem un nevajag novelt
vainu uz riepām kā to dara Verjanovs. Idejas var pasmelties arī citās pilsētās.
42) Jarisina pasvaldibai lai iedzivotaji nebrauc uz arzemem
43) Kas būs Briežuciema pamatskolas ēkā pēc skolas slēgšanas? Ko piedāvāt cilvēkiem, lai tie atgrieztos no
ārzemēm?
44) Paveikt vēl nepaveikto, uzlabot jau esošos un pilnveidot pakalpojumu pieejamību visiem novada cilvēkiem,
sniegt informāciju jau par esošajiem pakalpojumiem, ražotājiem, ražojumiem, sniegt uzņēmumu
atpazīstamību(kaut kas ir, bet kas tas ir un kur???
Informēt par darbiem vairāk laikrakstā.
Balvu novada ziņas vēlams piegādāt līdz pasākuma dienai, ne dienā, kad kas jau noticis!
Pievērsties Balvu muižas sakārtošanas plāniem, rīkot iespēju robežās pasākumus muižā.
Vērst lielu uzmanību KC remontam, lai būtu kvalitāte un iespēja ātrāk atsākt kultūras pasākumus.
Plānot kā sakārtot Balvu parku un ierīkot pieeju ezeram, lai jebkurā laikā, var pieiet pie piestātnes.
Vēlētos peldvietu ezera krastā, kas būtu pieejama gan maziem, gan jauniem , gan veciem ar smiltīm, veidot
pludmales zonu.
45) Pašvaldības pakļautajās iestādēs-lai būtu vairāk reālo darba darītāju un mazāk administratīvo vienību.
46) Pašvaldība nevar atrisināt valsts kopējās problēmas
47) Jāmazina birokrātija.
Darbiem jāsaskan ar teikto.
Mazāk populisma.
Stiprināt pašvaldības iestāžu savstarpējo sadarbību brīvajā laikā.Piem. kopīgi kultūras pasākumi, jaungada
balles. Darbinieku godināšana kopīgā vienā lielā pasākumā Novadā (vienreiz gadā vai divos) nevis pa profesijām,
katrs savā stūrī (skolotāji, sportisti, jaunieši, soc. darbinieki, pašv. policisti utt.). Jābūt deputātu iniciatīvai
kopīgai uz iedzīvotāju un darbinieku apvienošanu. Aste ņem piemēru no galvas. Deputātiem jābūt Novada
piemēram un VEIKSMES PARAUGAM!
48) BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRA ĀTRĀKU RENOVĀCIJU!!!
49) Parāk uzpūsti štati pašvaldības administrācija!
Izveidot reālu uzņēmējdarbības projektu konkursu Balvi novada uzņēmējiem!
50) CEĻU UZLABOŠANA
51) Jābeidz slīgt pašapmierinātībā.
52) internetdarbības uzlabošana, telefonu sakari
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sakārtot infrastruktūru, pašvaldības ceļu tīkla paplašināšana,palielināt darba algas pašvaldībā un pagastu
pārvaldēs strādājošajiem,atbalstīt ar līdzfinansējumu mazos projektus
53) Darbavietu radīšana
54) Darba vietu radīšana
55) Ar savu darbību - ieinteresētību, pozitīvu attieksmi, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu
jauniešiem, darba vietu radīšanas veicināšanu un iedziļināšanos iedzīvotāju problēmās, kas saistītas ar
pašvaldību, jauniešu atbalstīšana ar stipendijām, uzņēmējdarbības veicināšanas fonda izveide - apturēt ģimeņu
aizplūšanu no Balviem.
56) Bezdarba mazināšana
57) Pašvaldībai ir jāsaprot, ka tās prioritāte ir vēl šeit palikušie iedzīvotāji un jādomā, kā rīkoties, lai šiem
iedzīvotājiem būtu normāls darbs - kādas investīcijas piesaistīt, kādu ražošanu attīstīt, kā atbalstīt, lai cilvēki
gribētu šeit dzīvot. Darba iespējas ir prioritāte.
58) Ceļa remonts Krišjāņi -Bērzpils, lai cilvēki, kam nav darba pagastā, SPĒJ aizbraukt uz blakus pagastiem,
novadiem
59) Radīt vidi, lai veicinātu uzņēmējdarbību.
Radīt vidi, lai patiktu te dzīvot.
60) Šīs problēmas būtu jāidentificē pašiem pašvaldības vadītājiem un jādara zināmas iedzīvotājiem, tad
iedzīvotāji daudz efektīvāk varētu iesaistīties diskusijā, bet , ja tā nav, tad
Lāča dārza renovācija, kauns, ka mūsdienīgam muzejam blakus tik primitīva teritorija.
Savest kārtībā parku un uzsākt muižas renovāciju. Veikt pilsētas stadiona atjaunošanu, jo vairākus gadus
pilsētnieki to nevar izmantot. Renovēt ģimnāzijas un pamatskolas sporta laukumus. Domāt par sporta laukuma
projektēšanu pie BPVV. Bibliotēkas piebūves celtniecība.Mūzikas skolas fasādes renovācija.
61) Celtnieku iela asvaltēšana
62) Jāsāk runāt ar iedzīvotājiem. Bez darba, veselības aprūpes, izglītības mūsu te nebūs.
63) DARBA VIETU radīšana! Sporta bāze pie skolām un pilsētā! Brīvais laiks jauniešiem!
64) Investoru piesaiste reģionam
65) Jārada darbavietas.
66) Balvos nav normāla publiska bērnu spēļu laukuma , skvērā un Lāču dārzā sen novecojuši gan fiziski gan morāli
67) Bezdarba situācija.
68) Ceļu un ietvju uzturēšana kārtībā ziemas periodā, graustu sakārtošana, ezera sakārtošana, muižas
sakārtošana
69) Jāsakarto administrācijas speciālistu atbildība.
70) Pilsētā ir maz cilvēku, maz tērētāju un pircēju. Apburtais loks. Ja būtu ražotne, kas nodarbina vismaz 100
cilvēkus, tad cilvēku būtu vairāk. (jārēķina ne tikai strādnieki, bet arī viņu ģimenes) Būtu vairāk pircēju un
tērētāju, cilvēki attīstītos, tāpat arī uzņēmējiem būtu vairāk ienākumu, lielāka iespēja attīstīties. Ja nebūs darba
vietu un cilvēku, nekas nepalīdzēs attīstīties pilsētai. Jo kas gan tajā dzīvos? Pašvaldība nav tā kas izveidos šīs
darba vietas. Bet sniegt palīdzību, padomu, ideju, finansiālu atbalstu gan var.
71) Iedzīvotāju nodarbinātība, darba vietu nodrošināšana, lai nav jāatstāj valsts un savs novads.
72) Ceļu sakārtošana.
73) demogrāfija
74) infrastruktūras nodrošināšana uzņēmumiem, kas vēl strādā, lai saglabātu esošās darba vietas( nav darba- nav
cilvēku, nav cilvēku- nav.....)
75) Jaunu atpūtas laukumu iekārtošana bērniem
76) iekšējais bardaks pašā domē un pašvaldībā. Attieksme cilvēkiem pret līdzgaitniekiem.
77) Ceļa posms Balvi - Gulbene, pec šī posma var redzēs pašvaldības vadības"darbību" un sadarbību ar Gulbenes
novadu. Nav ceļa, nav attīstibas, pats pamats.
Skolēniem ir jamaksā par sabiedrisko trasportu pilsētas rovežas no Steķintavas uz centru, un mēs runājam par
pamatizglītības pieejamību..
78) Celu un trotuaru stavoklis.
Apkures lielo rekinu izmaksas.
79) infrastrukt'uras uzlabosana
80) Uzņemējdarbības.vides attīstība
81) Uzskatu ka Latvijai ir valstisk amēroga problēma ar pilsoņu aizplūšanu no Latvijas - darba un lielākas algas
meklējumos.
82) jānotur jaunieši pilsētā, nodrošinot iespējas atrast darbu.
83) Infrastruktūra (neslīdošas ietves, kur tās ir, stadions utt)
84) Balvi - Kubuli šoseja.
85) Pārdomātāks sabiedriskā transporta maršrutu tīkls sasaistot to ar skolēnu pārvadājumiem, pašvadības ceļu
prioritāšu izvērtēšana pēc noslogojuma,
86) Nezinu steidzamos, taču kādreiz, manuprāt, neizbēgami nāksies pārņemt bijušo TORNADO klubu ēku un
attiecīgo zemes gabalu, lai paplašinātu a/stāvlaukumu pie KAC.
87) Radīt iedzīvotājiem tādus dzīves apstākļus, lai viņi varētu normāli iztikt bez ārzemēs strādājošo tuvinieku
palīdzības.
88) Jāsakārto pilsētas ielas, parki un ezermala
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89) Ceļu sakārtošana un sadarbība ar pagastu pārvaldēm
90) Skolu tīkla optimizācija, ceļš balvi gulbene, pārvaldes optimizācija, muižas monitezācijas izstrāde, LABS
ĀRĒJAIS ZĪMOLS UN GRAFISKĀ IDENTITĀTE, jo musdienu cilvēkiem patīk skaistas lietas un eleganti nosaukumi logo
fonti, un pasākumus ar estētisku/gaumīgu plakātu plašāks sabiedrības loks, arī atpazīstama zīmola veidošana
pievilina tūristus. Labs mārketinga un pilsētattīstības specialists noteikti var sniegt vērā ņemamus padomus, un
šados jautājumos jāklausās jaunieši vairāk, jo viņi ir nākotnes iedzīvotāji un tie kas turpinās dzivot arī pec tam,
un par pilsēt vides jautājumiem Latvija ir diezgan vokāls Toms Kokins, kura konsultācija arī var noderēt, lai
noteikt kritiskos punktus pilsē vidē, kur atbilsotoša izmaiņa spētu pievilināt cilvēkus dzīvot pilsētā, jo darbs un
veikali, nav viss ko vēlās cilvēks.
91) Nav viedokļa
92) cēļu sakārtošana
93) Sakārtoti valsts ceļi. Krišjāņos nav peldvietas, estrādītes. Bērzpilī un Krišjāņos nav vietas, kur tirgoties
(tirgošanās galdu ar jumtiņu). Bērzpilī būtu nepieciešams hokeja laukums un vieta kur jauniešiem vakaros
sapulcēties-nojumīte, soliņi. Bērzpilī jārisina jautājums par dzīvokļiem, tāpēc jaunas ģimenes bieži dodas dzīvot
un strādāt uz blakus pagastiem.
Jāpiesaista skolēni sava novada skolām.

27. Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot Balvu novadā! (lūdzu ierakstiet): (atbilde uz jautājumu nav
obligāta)
1) Ar pilsētas kārtību un tīrību.
2) Tilzas internātpamatskolu!
3) Pagaidām ne ar ko nelepojos....
4) Ar savu pagastu
5) Ar sakopto vidi, ar kultūras dzīvi, ar jauno zemnieku uzņēmību!
6) Ar Balvu izglītības iestāžu sakoptību (visas iestādes ir skaistas) un izglītības kvalitāti (Balvu pamatskola,
Mūzikas skola, Mākslas skola). Ar Balvu pūtēju orķestra sniegumu un panākumiem.
7) Cilvēki!
Latgale!
8) Ar savu pagastu!
9) ar cilvēkiem
sporta, kultūras un uzņēmējdarbības pasākumiem
10) sakārtotu vidi, cilvēki
11) Kopumā sakārtota un labiekārtota pilsēta ar daudz zaļumiem un puķēm. Visumā ielu un troturāru stāvoklis ir
labs. Turpināt to uzturēšanu un remontu. Daudz dažādu pasākumu un atpūtas brīžu. Droša vide attiecībā uz
kriminālnoziegumiem.
12) ka vispār cilvēkiem ir darbs
13) Ar sakārtotu novada centru
14) ar vidi, dabas doto ģeogrāfiju; ar talantīgiem cilvēkiem, labāko pūtēju orķestri, ar muzeju
15) Noteikti ar cilvēkiem, kuri labi dara savu darbu, kuru ieguldījums un kalpojums ir pamanāms un palikošs.
Dzintra Sprudzāne- par sakārtotu servisu un ēdināšanas oakalpojumu kvalitāti, par darba vietām novada
cilvēkiem;
Ināra Ņikuļina- par izcīnīto peldbaseinu, Amatniecības visusskolu.
Andri Kazinovski, par stabilitāti un noturīgumu veicamajos darbos, par to, ka nosargāja slimnīcu (Cilvēkiem ir
darbs un drošība, par medicīnas kvalitāti nu gan ir jācīnās citiem, bieži vien tas ir mediķu attieksmes jautājums.
Egonu Salmani- tiks daudz jauniešu dzīves ceļu iesāk mūzikā, tiek meklētas jaunas alternatīvas (piemēram,
vokālā klase, koris, tauatas mūzikas instrumentu ansamblis.
Daudzi citi- Ludmila Beļikova; Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Renāte Gavenyte u.c.
-Pilsētas sakptība visos gada laikos.
Apkures kvalitāte un cenas.
16) Lepojos ar sakārtotu vidi Balvu pilsētā
17) Sakārtota vide Balvu pilsētā un novadā - sakārtota ceļu infrastruktūra, daudzpusīga kultūras dzīve.
18) Lūdzu sakārtojiet ceļus!
19) sportisti, muzikānti
20) Skaista pilsēta, sakopta, ļoti daudz pasākumu
21) ar skaistiem parkiem
22) Ar visām skolām, ar muzeju, ar profesionālajām izglītības iestādēm. Ar jauniešu centru.
23) Ar līdzcilvēkiem. Ar sakopto pilsētu.
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24) Visi tie cilvēki, kas kaut ko dara un cīnās tepat uz vietas- tas ir mūsu lepnums.
25) Lepojos ar to, ka esmu TE. Ja manis TE nebūs, nebūs arī LATvijas.
26) Ar cilvēkiem, kuri nenolaiž rokas un nebrauc prom uz ārzemēm, bet gan paliek un cīnās par izdzīvošanu te,
izveido uzņēmumu.
27) Daba, ļaudis, baznīcas
28) Varam lepoties ar sakoptu Balvu pilsētu, kā arī ar augstā līmenī attīstītiem pašdarbības kolektīviem visā
novadā, ar saglabāto kultūrmantojumu.
29) nav ar ko lepoties, ja nu, ka Balvi smuki izskatās tikai.
30) Balvu maiznieks.
Ar sakoptām kultūrvēsturiskām vietām, kapsētām, baznīcām.
Izglītība ļoti labā līmenī. Nav obligāti jābūt pilsētniekam, lai sasniegtu daudz!
31) Es lepojos, jo mēs dzīvojam tik skaistā, sakoptā pilsētā. es lepojos arī ar cilvēkiem, kas šeit dzīvo un nāk no
Balviem. Ir ļoti daudz sasniegumu un ļoti talantīgu cilvēku.
Tomēr es redzu vairākas iespējas, kā Balvi varētu attīstīties, lai cilvēki varētu lepoties ar ko vairāk nevis tikai ar
sakoptu pilsētu. Es ceru, ka kādreiz arī Balvi kļūs par Latgales attīstītākajām pilsētām, jo mēs visu varam!
32) Ar savu pilsētu,ka ir tāda sakopta un skaista.
33) - Balvu muzejs
- sporta pasākumi novadā,
- Balvu pilsētā ir ezers
- pūtēju orķestris
- - uzņēmējdarbības uzlabošanas inkubātorā
34) Lepojos ar mūsu cilvēkiem, lepojos ar savu pilsētu, ar Latgales partizānu pulka vēsturi, ar to, ka mūšu daba ir
tik dabiska, lepojos ar kultūras tradīcijām...
35) Vide, kultuura, etnograafija
36) Ar to,ka esmu latgaliete.
Balvu novada administrācijai nav tik daudz līdzekļu,lai daļēji sponsorētu svētceļojumu uz Aglonu
15.augustā.(Reizi gadā) Toties Viļaka var un Kubuli arī var atļauties.Žēl,ka tā.
37) Nav viedokļa
38) Ar kultūras nemateriālo mantojumu;
ar tīru vidi;
ar Latvisku vidi;
ar cilvēkiem, kas meklē un izmanto visas iespējas, lai nepamestu Balvu novadu un uzņemas iniciatīvu paši par
sevi.
39) Sakopta, tīra pilsēta. Pilsēta ar tradīcijām.
40) Vienīgi ar cilvēkiem
41) Ar saviem pagasta ļaudīm, ar viņu uzņēmību.
42) Sakopts
43) Lepojamies ka notiek dažādi kultūras un sporta pasākumi, bet novada svētku svinēšanu gan vajadzētu
pamainīt jo novads ir liels un var svinēt arī ārpus Balviem
44) Ar vietējiem cilvēkiem.
45) ar kulturas pasakumiem un apzalumosanu un pilseta svetkos
46) Latgaliskums, jauki cilvēki; sakopts novada centrs-Balvi; augstā līmenī darbojas Balvu muzejs
47) Lepojos ar savu sakopto pilsētu, kas ir visa novada seja.
Par Balviem ar tīrajām un gludajām ielām, skaistajiem ziedošajiem traukiem pie laternu stabiem, par pilsētas
zaļo rotu-kokiem, ar savu Lāču dārza parku, skaisto muzeju.
lepojos ar cilvēkiem, kas veic visus šos darbus un dzīvo šeit, šodien un tagad un saku viņiem Paldies!
Mūsu pilsēta ir skaistā vietā un ir viss, lai tā kļūtu vēl skaistāka un cilvēkiem draudzīgāka.
48) Ar to,ka ir skolas,bērnudārzi,slimnīca, autoosta,sporta laukumi,tirdzniecības vietu pietiekoši,ja ne
pārpaliekoši.Patīk,ka domāts par sakoptību-tā ir pirmā vizītkarte,kas runā bez vārdiem.Piebilde-sakopšanas
darbos vairāk vajag paredzēt vietas tiešajiem darītājiem.
49) Lielākā vērtība ir cilvēki. Lieli, mazi, jauni un veci. Mēs esam vajadzīgi Balvu novadam un Balvu novads ir
vajadzīgs mums.
50) nav ar ko !!!
51) iEDZĪVOTĀJI, KURI NAV AIZBRAUKUŠI UN STRĀDĀ, LAI ATTĪSTĪTU NOVADU.
52) Tīra, mierīga vide.
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Drošība, par to paldies policijai
Labi un izpalīdzīgi cilvēki apkārt.
53) Labi cilvēki,tie kas strādā tie to dara no sirds ar lielu atdevi
54) Ar to, ka tiek domāts ne tikai par pilsētu, bet arī par lauku pagastu attīstību.
55) AR MŪSU DARBARŪĶĪŠIEM!
56) Ar kultūras kolektīviem, sporta kolektīviem!
Egons Salmanis, Pūtēju orķestris Balvi
Vārdi, kas izskan Latvijā!
57) Ar Mūzikas skolu un orķestri BALVI, skolām, ar daudzmaz sakārtoto pilsētas centru.
58) Esmu sava pagasta un novada patriots, patīk Domes vadības pozitīvā attieksme pret novada pagastiem. Esam
strādīgs, dziedošs,dejojošs,saticīgs novads
59) Ar savu skaisto pilsētu
60) Ar ļaudīm, kas dzīvo laukos, nesūdzās par ikdienas smago darbu, paši pabaro sevi , nelūdz pārtikas pakas!
61) Ar cilvēkiem, kas godam nes Balvu novada vārdu pasaulē!
62) Lepojos ar vienkāršajiem ļaudīm, kuri ar godu un cieņu nes novada, pagasta vārdu ārpus mūsu novada, ārpus
Latvijas kultūras, sporta jomās.
63) Ar kultūras pasākumiem, ar sakopto vidi, ar zemniekiem un amatniekiem
64) Es novadā lepojos ar mūsu cilvēku sasniegumiem jebkurā jomā. Lepojos ar atsevišķu kultūras kolektīvu augsto
māksliniecisko līmeni, lepojos ar ģimenēm, kas ir atraduši iespējas nepamest dzimto novadu un rūpējas par
demogrāfiju mūsu novadā, lepojos ar talantīgiem jauniešiem, kas pēc studijām atgriežas novadā, lai ar savām
zināšanām celtu mūsu novada līmeni.
65) Ar pašvaldības vadības prasmi pieņemt saprātīgus, pārdomātus lēmumus
66) Lepojos, ka ir vēl garā stiprie cilvēki, kas par spīti visam vēl dzīvo Eiropas Savienības nomalē, pierobežā.
67) Ar pūtēju orķestri, kolektīviem, kurus vada Veismanis, ar muzeju, ar toleranto attieksmi pret kritušo piemiņas
vietā, piem., brāļu kapiem.
68) Pilsētas sakoptība un tīrība
69) Ar cilvēkiem, cilvēkiem!
70) Ar sava darba kvalitāti! Pilsētas saakoptību teritorijas ziņā!
71) Ar cilvēkiem
72) Ar tīru un sakoptu vidi
73) Es lepojos, ka dzīvoju zaļā un sapostā pilsētā.
74) Ar skaisti sakoptu pilsētu, ar uzņēmīgiem cilvēkiem.
75) Ar kultūras un sporta vērtībām! Cilvēki, kas dara un nav vienaldzīgi-ar to ir jālepojas.
Mēs varam lepoties arī ar skaisto dabu un mūsu Balvu ezeru, tikai žēl, ka tas netiek pienācīgi kopts un izmantots,
lai piesaistītu tūristus!
76) Ar pilsētas pakāpenisku sakārtošanu, ar pašdarbnieku aktivītātēm, ar gudriem, strādīgiem, neatlaidīgiem
cilvēkiem, kuri lepni pārstāv novadu- Kazinovski, Cibuli, Krūmiņu, Salmani
77) ar savu pilsētu, un cilvēkiem, kuri neskatoties uz visām grūtībām, nav pametuši mūsu novadu un turpina kaut
ko darīt, lai iztiktu paši un nodrošinātu ģimeni.
78) Gribētu lepoties ar Balvu pilsētu, bet pēdējos gados pilsētā nekas jauns nav izveidots un neviens jauns stūrītis
nav iekopts.
79) tīrs gaiss
80) ar to, ka esmu latgaliete.
81) Ar to, ka Balvi ir mana dzimtene, mani bērnības ceļi un takas, skaistas atmiņas, mana ģimene un draugi.
Senču mantojums.
82) Lepojos ar savu pagastu, tā cilvēkiem , kultūru pagastā.
83) Ar savu pagastu
84) Ar sakoptu, skaistu pilsētu. Ar atsaucīgiem cilvēkiem un iestāžu darbiniekiem.
85) Sakārtota pilsēta, skaistas ielas, skvērs, beidzot apgaismots arī parks, kā arī ļoti draudzīga pilsēta ģimenēm ar
bērniem.
86) Pilsēta, kas atrodas ezera krastā. Sakoptu vide. Ir visi nepieciešamie pakalpojumi un izglītības iespējas, sākot
no bērnudārziem, skolām līdz slimnīcai. Ar to, ka tas ir mans novads, esmu šeit augusi, šeit ir manas mājas.
87) ar stiprām ģimenēm( dzimtām), patriotiskiem cilvēkiem, pašvaldības darbiniekiem
88) Sakārtota, zaļa pilsēta
Ievērojami, enerģiski cilvēki, kas novada vārdu nes pasaulē
89) Būtībā, lepojos ar mājām, Balvi - skaista pilsēta, jā, nevar noliegt. Bet nedaudz vairāk atbalsta un finanšu
varētu piešķirt arī citiem pagastiem, nevis Kubuliem, kā tas lielākoties notiek budžeta sadalē. Pēc principa - kas
pirmais pabļāva, tam iedevām, un pārējie lai iztiek ar to kas ir. Ja sakārtos vidi arī citās pašvaldībās, tas ne
vienmēr ir iespējams ar mazo pagastu darba rūķu iespējām, tad atgriezīsies tie, kas studē, strādā arpus novada
un skatīsies uz iespējām attīstīties plašāk
90) Ka tomēr kaut kas pa druskai attistas.
91) uzņēmējiem
92) Skaista pilsēta!
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93) Ezers
94) Nav ar ko
95) Ar sportistiem un pašdarbniekiem
96) AR UZŅĒMĪGIEM CILVĒKIEM
97) Ka vēl joprojām šeit dzīvoju, kaut gan ir ļoti liels vilinājums doties projām.
98) Ar iedzīvotājiem un sakārtoto pilsētu
99) Pilsētai piemīt savs Šarms!
100) Tīra vide
101) Ar vecajiem cilvēkiem kuri visu mūžu ir pavadījuši savā pagastā un nav aizskrējuši pasaulē laimi meklēt, ar
jauniešiem kuri turpina dzīvot un strādāt savu vecvecāku dzimtenē, ar tīru gaisu kas daudziem pasaulē ir tikai
sapnis.
102) Lepojos, ka esmu te uzaudzis, dzīvojis un esmu tam piederīgs, vismaz minimāli iespējams ietekmēt lietu
kārtību un viedokļus un varbūt arī viedokļus un attieksmi.
103) Ar uzlabojumiem pilsētas attīstībā
104) Nekur nav tik labi kā mājās!
105) Ar cilvēkiem, skaisto dabu, sakopto vidi, mūsu amatniekiem, vēsturi, latgaļu valodas un folkloras
saglabāšanu, MUZEJU, muižu, ezeriem, teātra festivālu, pilsētas svētkiem.
106) Ar sakoptām, izremontētām ēkām, ar skaistiem pašdarbības kolektīviem. Gribētu Vīksnā estrādīti vasaras
pasākumiem.
107) ar saviem ļaudīm
108) Sakopta pisēta
109) Ar to, ka ir jūtama katra pagasta centra attīstība, pozitīva attieksme no novada vadības.Sakopta arī ir Balvu
pilsēta.Daudz tiek atbalstītas izglītības iestādes un bērni skolas vecumā.

28. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt 3 (trīs) prioritārajām jomām (piemēram, izglītība, veselības aprūpe,
infrastruktūra utml.), kurus attīstīt Balvu novadā turpmākajos 7 gados? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
1) izglītība, veselības un sociālā nozare, uzņēmējdarbība
2) Veselības aprūpe, izglītība, veselīgs dzīves veids
3) Infrastruktura iedzivotjiem un uznemejiem (stadiona un kac rekonstrukcija)
veselibas aprupe (jacinas lai slimnica paliek visi esosie pakalpojumi un japiesaista jauni)
izglitiba ( jaoptimize skolu tikls)
4) saglabāt skolas
5) Infrastruktūra
Veselība
Nodarbinātība
6) saglabāt skolas, pansionātu, sakārtot attīrīšanas iekārtas
7) Veselības aprūpe, infrastruktūra, kultūra
8) Transports, ceļi, komunālā saimniecība.
9) Infrastruktūra, atpūta, atpazīstamība
10) Veselība, infrastruktūra, uzņēmējdarbība!
11) uzņēmējdarbības infrastruktūra
izglītība,
veselība
12) lauku ceļu uzlabošana, sabiedriskā transporta pieejamība, kultūrvides sakārtošana
13) sociālā aprūpe
izglītība
ceļu infrastruktūra
14) 1. sociālā aprūpe
2. infrastruktūra
3. veselības aprūpe
15) Veselības aprūpe
Izglītība
Sociālā joma
16) infrastruktūra un izglītības kvalitāte
17) 1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā un jaunu darba vietu radīšana !(no tā arī atkarīgs viss-
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būs darbs, būs nauda,būs cilvēki, bērni , izglītība un pārējais.
Domāju, ka infrastruktūra un ceļi mums irpietiekami labā stāvoklī. Kāda jēga no ceļa, ja nav kas pa to brauc...
18) darbavietu radīšana piesaistot Eiropas līdzekļus un privāto uzņēmēju investīcijas.
19) Lūdzu sakārtojiet ceļus!!!
20) izglītība . sporta bāžu sakatošana, veselības aprūpe
21) Veselības pieejamība iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem.
22) augļu koku stādīšanā balvu iedzīvotajiem, nevis ābeļu izpostīšana
23) 1. Obligāti būtu jāsakārto vēsturiskā Balvu muižas apkārtne. Šobrīd tā ir novārtā. Sakārtots ezera krasts un
muižas komplekss būtu ideāla provinces vizītkarte, sakopta un sakārtota vide, kas draudzīga visām paaudzēm, jo
šobrīd nav par aktivitāšu laukuma bērniem un pusaudžiem. Parks un Lāču dārzs morāli novecojušu infrastruktūru
un sabiedrisko tualeti no padomju laika.
Man ļoti žēl, ka vecajā kazarmu ēkā šobrīd dzīvo "vis kaut kas", šajā namā būtu labi atgriezt veco lepnumu (
tiesas nams utt) Tur būtu vieta kaut kam no mākslinieciskās vides, izstāžu nams, vieta kultūras telpai,
mākslinieku studijas.
Šī sakārtotā kultūrvide būtu tūristu magnēts, ezera krasts ir gleznains, radīts garām, romantiskām pastaigām un
bērnu izklaidēm pēcpusdienās.
2. Būtu pienācis laiks arī pieklājīgā skatā izveidot Vārpas stadionu, attīstīt sporta infrastruktūru, vēl vairāk
iesaistot jaunatni sporta aktivitātēs un veidos. Pilsētā ir brīnišķīgi speciālisti, kas prot savu darbu un ar sakārtotu
infrastruktūru piesaistītu bērnus un jauniešus. Būtu pienācis laiks domāt arī par modernām sportisku aktivitāšu
iespējām, prieks par Latgales pilsētām, kurās jau kaut kas tāds ir (Preiļi un Daugavpils), bmx un skietparka trases,
kas ir piemērotas vairākiem sporta veidiem, respektīvi multifunkcionālas. Kaut kādas rampas kaut kur parādās,
bet nav nopietnas, jo ir pat bīstamas, būtu laiks nopietnām lietām, nav vajadzības remontēt kaktus un solīt, ka
uzņēmēji to darīs, (ko redzēju video filmā "Pazust Latgalē", pirms 2 gadiem).
3. Būtu laiks arī atbalstīt uzņēmējus, kas grib ienākt Balvos neturot lokālo uzņēmumu monopolu, viņi tāpat
atnesīs darba vietas un pilsētā būs vairāk apmierinātu seju, jo cilvēkam jau vajag darbu, lai viņš te gribētu
dzīvot, citādi brauks prom vēl vairāk.
3.
24) Izglītība, veselbas aprūpe, infrastruktūra( ceļi)
25) 1. Veselības aprūpe
2.Infrastuktūra
3. Uzņēmē'jdarbības atbalsts
26) UZLABOT uzņēmējdarbības vidi. ATBALSTS uzņēmējiem.
Sakaru infrastruktūra (visa veida, sevišķi ceļi!!!!)
Drošības pasākumi uz ielām - gājēju pārejas!!! Veloceliņi!
ATJAUNOT dzelzceļa līniju Rīga - Pitalova!!!
27) Uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība.
28) infrastruktūras, skolu tīkla sakārtošana
29) Uzņēmējdarbības attīstīšana, izglītība, veselības aprūpe.
30) protams - izglītības kvalitāte, gudra un godīga pašvaldība, lietderīgu projektu veidošana.
31) atbalsts jaunajām ģimenēm, tūrisms, veselības aprūpe.
32) Ceļi.
Infratsuktūra.
Veselība, izglītība.
33) 1. Izglītība, jo tā ir visa gan Balvu, gan visas valsts nākotne
2. Aktivitātes, nodarbošanās, jo cilvēkiem ir jāgrib šeit dzīvot; cilvēkiem ir arī jāatpūšas; jauniešiem jābūt
ieinteresētiem atgriezties Balvos pēc studijām Rīgā
3. Uzņēmējdarbības atbalstīšanas programmas... - jāveicina pilsētas attīstība, jo pilsēta nevar veiksmīgi pastāvēt
tikai uz pakalpojumiem. ir nepieciešams kas vairāk.
34) 1 infrastruktūra (ceļi, parki, stadioni, rotālu laukumi, sporta zāles)
2.izglītība (tehnikumi, uzskates līdzekļi)
3. jaunu cilvēku piesaiste Balvu novadam
35) Uzņēmējdarbības attīstība
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Dzīves vides kvalitāte ( šeit gan ietilpst dažadas jomas...)
36) veseliibas apruupe, sociaalaa joma, izgliitiiba
37) Veselības aprūpe
38) Infrastruktūra, kultūra, veselības aprūpe
39) Infrastruktūra;
uzņēmējdarbība;
izglītība.
40) Izglītība, infrastruktūra.
41) Izglītība, tūrisms, lauksaimniecība
42) Veselības aprūpe.
Atklātība pašvaldības darbā.
Darba iespējas.
43) 1. Veselības aprūpe
2. Infrastruktūras (ceļu) salabošana;
3. Sociālo gadījumu pastiprināta izvērtēšana.
44) Veselības aprūpe,veidot ražotnes,
45) Veselība izglītība
46) Noteikti izglītība, vajadzētu atgriezt atpakaļ sadarbības ar augstskolām tādejādi atvieglojot nokļūšanu uz
augstskolām un mācot tepat uz vietas kā tas bija agrāk

Veselības aprūpē vajadzētu padomāt par vecākiem cilvēkiem jo dzird arvien sliktākas atsauksmes no pansionāta
un slimnīcas

Rast iespēju palīdzēt jauniešiem sameklēt informāciju par iespējām strādāt tepat novadā neviss atlaist uz Rīgu
prom
47) Uzņēmējdarbība
Veselības aprūpe
infrastruktūra
48) razosana ,veselibas aprupe,aprupe berniem invalidiem
49) Izglītība
50) mūžizglītība, infrastruktūra
51) Iespējām apgūt kādu pieprasītāko aroda izglītību, šeit Balvos, lai būt arī iegūtās zināšanas pielietot dabā savā
pilsētā , novadā.
52) Darba vietas,kas sekmē to,ka uz vietas paliks un būs cilvēki,kuri izmantos gan izglītības,veselības,kultūras
pasākumus utt.,jo bez cilvēkiem arī tās nozares panīks.
No visam jomām pašlaik šeit ir-saglabāt.
53) Uzņēmējdarbība
54) izglitiba,infrastruktura,darbavieturadisana.
55) DARBĀ PIEŅEMT JAUNOS SPECIĀLISTUS daudzās jomās.
Pozitīva attieksme pret līdzcivēkiem un darbiniekiem.
Nenodarboties ar mobingu.
Novada svētkus rīkot arī pagastos!
56) Labu vidi uzņēmējdarbības veicināšanai.
Un nepietiek ar rotu darinātājiem un cepumu cepējiem tirdziņos ( tas protams ir labi, ka tā arī cilvēki cenšas
pelnīt ) , bet vajag attīstīt daudz nopietnākas lietas, lai būtu ražošana,cilvēkiem darbs utt.
57) Veselības aprūpe, ceļu sakārtošana, izglītība
58) VESELĪBAS APRŪPE, IZGLĪTĪBA,CELTNIECĪBA-LAI JAUNIEŠI VAR DZĪVOT UN STRĀDĀT SAVĀ PILSĒTĀ!
59) Uzņēmējiem telpas
Jaunas darba vietas
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Noieta tirgus atrašana, palīdzēt uzņēmējiem piedalīties lielās izstādēs
kā arī veidot iespēju pārvest tirgot produkciju uz Krieviju!
60) Izglītība, NVO kapacitāte, infrastruktūra
61) Izglītība, ceļu uzlabošana, sabiedriskā transporta kustības optimizēšana
62) Veselības aprūpe, uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts NVO iniciatīvām.
63) Veselības aprūpe, infrastruktūra.uzņēmējdarbības veicināšana
64) Veselības aprūpe
65) infrastruktūrā - vairāk attīstīt vietējo satiksmi,
izglītībā- vairāk profesionālās apmācības,
veselības aprūpē -vairāk profilaktiskā darba.
66) Veselības aprūpei, darba vietu radīšana, saglabāt visas esošās skolas
67) 1.Izglītība;
2.Veselības aprūpe;
3. Infrastruktūra.
68) Piemēram izglītība jāmaina pašos pamatos - mācību process utt. un tas nav novada līmeņa jautājums. Tāpat
arī izglītībā.
Novadam jāveicina uzņēmējdarbība, tūrisma un atpūtas iespējas, līdz ar to arī infrastruktūra
69) Veselības aprūpe, jauno ģimeņu atbalstīšana, kultūra un tūrisms
70) izglītība, veselības aprūpē, infrastruktūra, lauksaimniecība, sports, atpūta, sociālās garantijas
71) 1. Ražošana, uzņēmējdarbība, jaunu darba vietu radīšana.
2. Izglītība
3. Kultūra
72) Veselības aprūpe, atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, izglītība
73) Darba tirgus paplašinājums, tūrisms/atpūta, infrastruktūra
74) Uzņēmējdarbības atbalsts, infrastruktūra, veselības aprūpe un izglītība.
75) Darba vietas ar salīdzinoši normālu atalgojumu, izklaides iespēju palielināšanu. infrastruktūra.
76) Veselības aprūpe
Infrastruktūra
pārvaldes sakārtošana
77) veselības aprūpe
78) atbalsts uzņēmējdarbībai, laba satiksme, ceļi, izglītība un veselības aprūpe
79) Izglītība! Uzņēmējdarbība! Sports!
80) Izglītība, veselība, infrastruktūra
81) Uzņēmējdarbība, 'veselības aprūpe, izglītība
82) 1. Veselības aprūpe
2. infrastruktūras attīstība
83) Infrastruktūra, uzņēmējdarbība, veselības aprūpe.
84) Uzņēmējdarbība
Infrastruktūra
Profesionālā izglītība
85) Infrastruktūra, kvalitatīvi kultūras pasākumi( nevis uz daudzumu , bet uz kvalitāti vērsti), tūrisma attīstība
86) - infrastruktūra (ceļi - lai ziemā pagasti palīdz iztīrīt ceļus arī līdz iedzīvotāju mājām, jo ne visiem ir tāda
tehnika,
- sociālo pakalpojumu pieejamība pagastos,
- skolas mazajiem bērniem iespējami tuvu pie mājām,
- veselības aprūpe ( piejami ģimenes ārsti, speciālisti slimnīcā)
87) Izglītība, infrastruktūra
88) Veselība, ceļi
89) Kultūra, infrastruktūra.
90) 1. Izglītība
91) Darba vietas
Izglītība
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Kultūra
92) Infrastuktūra, uzņēmējdarbība, izglītība.
93) Veselības aprūpe, izglītība, infrastruktūra.
94) izglītība,veselības aprūpe,ceļu sakārtošana
95) 1. Veselības aprūpe.
2. Izglītība
3. Jaunu uzņēmumu, un darbavietu radīšana.
96) veselības aprūpe, izglītība
97) uzņēmējdarbības vide, infrastruktūra, vides aizsardzība
98) infrastruktūra(ceļu tīkls), izglītības iestāžu - skolu optimizācija( vidusceļa atrašana starp skolu slegšanu un
izglītības kvalitāti), atbalsts uzņēmējdarbībai
99) Labvēlīga vide ģimenēm ar bērniem- veselības aprūpe, izglītība, uzņēmējdarbība
100) Birokrātija - tieši dome, un Balvu pašvaldība
Kultūra - atcerēties, ka tādos kā novada svētkos, pilsētas svētkos, arī pagastu ļaudis grib atpūsties, nevis visu
dienu skriet pa parku un neredzēt praktiski neko no notiekošā
Atbalsts mazajām pašvaldībām
101) 1. Ceļi 2. Uzņēmējdarbība 3. Izglītība
102) izglītība

uznēmējdarbība

veselība
103) Infrastruktūra, veselības aprūpe
104) Cilv'eks, ekonomika, vide
105) Uzņemējdarbības.vide.infrastruktūra
106) Attīstīt pilsētu kā tādu, jo uz doto brīdi salīdzinot piemēram ar Alūksni Balvi savā atīstībā ir iegājuši kaut
kādā rutīnā. Cik ļoti lepni pirms vismaz 5 gadiem varēja teikt ka Balvi ir skaistākā pilsēta ar dvēseli šai pusē, tad
šobrīd tā ir kļuvusi ļoti bezpersoniska.
Rast jaunas darba vietas, atbalstīt jaunos uzņēmējus un jauniešu palikšanu (atgriešanos) Balvos.
107) Izglītība, sporta un pašdarbnieku atbalsts, veselības aprūpe
108) 1. Infrastruktūras attīstība
2. Veselības aprūpe
3. Uzņēmējdarbības attīstība
109) infrastruktūra
110) Jāsakārto stadions, vai jābūvē jauns, jāveic ezera apsaimniekošana un jāizveido droša pārvietošanās pa
pilsētu, piemēram uz Verpuļevu un citur, kur nav ietves.
111) Izglītība, tūrisms, uzņēmējdarbība
112) Infrastruktūra.
113) Ja nebūs infrastruktūras, nebūs ne ko izglitot, ne ārstēt.
Kā jau iepriekš minēju jāsāk ar INFRASTRUKTŪRU
114) veselības aprūpe, infrastruktūra, kultūra
115) Ceļi, veselība ,izglītība
116) Ceļi
117) izglītība (izcilu pedagogu, treneru un ārstu piesaisti ar kaut kādu pretimnākšanu pieminēto speciālistu
vēlmēm), veselības aprūpe, infrastruktūra (būtu max jāiegulda/jāpiesaista tieši ES finansējums)
118) Tās visas trīs ir iekļautas 26. jautājuma atbildē
119) Veselība, izglītība, tūrisms.
120) Ceļi
Veselība
Izglītība
121) Pilsēt vide, infrastruktūra, kultūra.
122) Veselības aprūpe, jo esmu vecs cilvēks. Jāturpina kārtot ceļi.
123) infrastruktūra,izglītība,veselība.
124) veselība, sociālā sfēra, izglītība
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125) 1.Ceļu sakārtošana
2.Izglītība (saglabāt skolas);
3.Veselības aprūpe ( nodrošināt feldšerpunktu pastāvēšanu un ārsta pakalpojumu esamību katrā pagastā, vēlams
arī iespēju iegādāties medikamentus)

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.
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