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8. (2.) numurs

Balvos durvis ver biznesa inkubators
3.martā
Balvos,
Vidzemes ielā 2b, tika atklāts
Profesionālās izglītības un
uzņēmējdarbības
atbalsta centrs. Tajā turpmāk
darbosies Biznesa inkubators “IDEJU VIESNĪCA
BALVI”, kuru ar Latvijas investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) atbalstu
realizē biedrība „Latgales
aparātbūves tehnoloģiskais
centrs” (LATC). Biznesa inkubatora ēkas un
infrastruktūras atklāšanas
pasākumā piedalījās Balvu
un Viļakas novada pašvaldības pārstāvji, LATC
valdes loceklis Māris Igavens un sadarbības partneri, LIAA pārstāvji, Balvu un kaimiņu novadu
uzņēmēji, banku un dažādu
organizāciju pārstāvji.

Ēkai jāpiepildās ar
saturu
Profesionālās izglītības un
biznesa attīstības centra ēkas
1.kārta ekspluatācijā tika nodota jau 15.februārī. Bijušais
Balvu slimnīcas Ķirurģijas
nodaļas korpuss ieguvis jaunu
veidolu un arī jaunu saturu.
Tuvākajā laikā te darbību sāks
jaunie uzņēmēji, kuri saņems
konsultatīvu atbalstu, plašu informācijas klāstu, pieeju biroja
tehnikai, palīdzību lietvedībā
un uzņēmuma darbības organizēšanā.
Balvu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks

izteica prieku par to, ka ir
sakārtota vēsturiskā ēka, un
tajā darbosies Balvu novada
cilvēki ar jaunām idejām. „Es
vēlu, lai šiem uzņēmējiem,
kuri izmantos biznesa inkubatora pakalpojumus, veicas
uzņēmējdarbībā, lai top jaunas
darba vietas un mūsu cilvēkiem
ir prieks dzīvot un strādāt šajā
pilsētā”, sacīja J.Trupovnieks.
Savukārt
19.februārī Balvu biznesa inkubators Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā
uz sarunu aicināja radoši
domājošus un radošā nozarē
strādājošus cilvēkus, kuri vēlas attīstīt un realizēt savas
idejas. V.Žogota un M. Igavens iepazīstināja ar biznesa
inkubatora piedāvājumu. Tikšanās dalībnieki diskusiju
gaitā pārrunāja mūsu novada
uzņēmējdarbības potenciālās
veiksmes puses – kokapstrāde,
amatniecība, lauku tūrisms, un
šo nozaru attīstības iespējas
Balvu biznesa inkubatorā.

Ideju viesnīcai jākļūst
par ideju banku
3.martā Biznesa inkubatora
atklāšanas pasākumā notika
“IDEJU VIESNĪCA BALVI”
prezentācija, ēkas un jauno
uzņēmumu darba vietu apskate.
Atklāšanas laikā darbojās
desmit Balvu Amatniecības
vidusskolas skolēnu mācību
firmas, kas izveidotas „Junior
Achievement Latvia” projekta
ietvaros. Simboliskās Biznesa

Novēl uzdrīkstēties. Pie simboliskajām ideju viesnīcas durvīm
izskanēja vēlējumi nebaidīties pieņemt atbildīgus lēmumus,
nekautrēties nākt pēc padoma un būt darbīgiem. Balvu biznesa inkubatora moto – no idejas līdz gatavam produktam, lai
rosina veiksmei.

inkubatora durvju atslēgas
saņēma Māris Igavens, LIAA
pārstāvis Viesturs Zeps, Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks, pirmās
Balvu biznesa inkubatorā
reģistrētās firmas SIA „WINWOOD” vadītājs Ģirts Teilāns,
finanšu institūciju pārstāvji.
J.Trupovnieks
aicināja
iedzīvotājus uzdrošināties būt
ne tikai darba ņēmējiem, bet arī
darba devējiem. No sveicējiem
izskanēja vēlējums, lai ideju
viesnīca ar laiku kļūtu par ideju banku. Uzņēmējs Ģ.Teilāns
aicināja nebaidīties pieņemt
atbildīgus lēmumus un mainīt
savu dzīvi uz labu.
Inkubatora galvenais uzdevums ir radīt sekmīgus jaunus uzņēmumus, kas, atstājot
inkubatoru, būtu finansiāli

Un vēlreiz par izglītību

25. februārī Balvu novada
domes sēdē vienbalsīgi tika
apstiprināta
Balvu novada izglītības attīstības
programma. Tas ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments, kas paredz aktivitātes līdz 2015.gadam un
ietver izglītības kvalitātes,
pedagoģiskās
meistarības
un finanšu efektīvas izmantošanas jautājumus. Ņemot vērā to, ka klašu komplektu skaits pilsētas piecās
vispārizglītojošajās skolās
pēdējo 5 gadu laikā ir samazinājies par 22 komplektiem, bet turpmākajos
5 gados, pat pie visoptimistiskākās prognozes, saruks vēl par 10 komplektiem, ir nepieciešama skolu
tīkla optimizācija.

Ir skaidrs
redzējums

attīstības

Novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Iveta
Tiltiņa stāsta: “ir apstiprināta
izglītības iestāžu attīstības
stratēģija, bet konkrēti lēmumi
vēl sekos. Optimizācija nodrošinās iespēju
katram
izglītojamajam
iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, pamata, vidējo, profesionālo un
augstāko izglītību pieejamā
attālumā. Taču neapmierinošā
demogrāfiskā situācija un finanšu resursu trūkums diktē
savus noteikumus”. Balstoties
uz skolu vadītāju, skolotāju,
sabiedrības pārstāvju, vecāku,
bet jo īpaši – uz speciālistu
viedokli un veicot detalizētu
informācijas analīzi, darba

grupa izstrādāja vairākus skolu tīkla optimizācijas variantus. Programmas apspriešanas
gaitā izkristalizējās viedoklis:
no piecām vispārizglītojošajām skolām pilsētā pāriet uz
trim skolām – viena pamatskola, viena Valsts ģimnāzija un
viena amatniecības vidusskola. Stratēģija paredz ar 2010./
2011.m. g. Balvu pamatskolā
uzsākt arī mazākumtautību
izglītības programmas realizāciju, bet amatniecības vidusskolā – vakara (maiņu)
vidusskolas izglītības programmas realizāciju. Ņemot vērā to, ka Balvu 2.pamatskolā, kura būvēta 640
skolēnu vietām, šobrīd ir tikai
78 skolēni, darba grupa ieteica
pamatskolas klases pārvietot
no pielāgotajām muižas tel-

un ekonomiski patstāvīgi.
Biznesa inkubatori rada jaunas darba vietas, veicina sabiedrisko aktivitāti, veicina
jauno tehnoloģiju ieviešanu.
Šī gada laikā inkubatorā būtu
jāuzņem pieci uzņēmumi un
četros gados – kopā 20 firmas, kas darbotos dažādās
ražošanas nozarēs, pakalpojumu sniegšanā, inovatīvu
tehnoloģiju ieviešanā. Viena
firma jau ir reģistrēta, bet ar
četrām šobrīd norisinās sarunas.
„Katrs no mums var mainīt
savu dzīvi nevis no pirmdienas, bet jau no šodienas. Vajag
tikai pieņemt lēmumu. Pastāv
risks, bet tas ir tā vērts,” savā
uzrunā teica pirmā Balvu biznesa inkubatorā reģistrētā
uzņēmuma vadītājs Ģ.Teilāns.

pām uz 2.pamatskolas ēku ar
nosacījumu, ka tiek veikts šo
telpu kosmētiskais remonts.
Muižas ēkā programma paredz
izveidot multifunkcionālu kultūrizglītības centru.

Ministrija atbalsta
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji ir
vairākkārt tikušies ar Balvu
novada vadību, piedalījušies
Balvu novada pašvaldības
organizētajā pasākumā saistībā
ar Balvu novada izglītības
attīstības programmu, kā arī
apmeklējuši Balvu pilsētas
izglītības iestādes, tajā skaitā
Balvu pamatskolu, Balvu
Amatniecības vidusskolu un
Balvu 2.pamatskolu.
turpinājums 3.lpp.

Var saņemt palīdzību
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komiteja ir iesaistījusies
Pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" projektā Balvu novadā.
Balvu novada bāriņtiesā Balvos, Raiņa ielā 52 var griezties ģimenes ar bērniem, kurās
kāds no strādājošajiem kopš
2008.gada jūnija ir kļuvis par
bezdarbnieku, lai aizpildītu
pieteikuma anketas pārtikas
pakas “Paēdušai Latvijai”
saņemšanai. Šī palīdzība
neattiecas
uz
trūcīgajām
ģimenēm, kas saņem “Sarkanā
Krusta” Eiropas pakas vai
citus pabalstus. Informācija
pa tālruņiem
64522978,
28301540.
Joprojām var saņemt "Latvenergo" norēķinu kartes
Balvos elektrības dāvanu
kartes līdz 31.03.2010. var saņemt Balvu novada Sociālajā
pārvaldē Raiņa ielā 52 vai pagastu pārvaldēs pie sociālajiem
darbiniekiem.

Pagastos
Tilžā aktuāls kļuvis jautājums
par ciema autoostu un tās
apkārtnes sakopšanu, tajā
skaitā, sniega tīrīšanu ap autoostu. Gribu vērst pagasta
iedzīvotāju uzmanību uz to,
ka Tilžas centrā esošā autoosta
nav pagasta pārvaldes pārziņā,
bet ir „Latvijas valsts ceļu”
īpašums. Tātad autoostas ēka
ir jāapsaimnieko un apkārtne
jāsakopj tās īpašniekiem.
Tomēr pagasta pārvalde ņem
vērā iedzīvotāju aizrādījumu.
Esam raduši iespēju norīkot
darbā pie autoostas vienu
Eiropas Sociālā fonda programmas 100 latu stipendiātu,
kurš kārto šo objektu.
Otrs sāpīgs jautājums Tilžā
ir ielu apgaismojums. Taupības nolūkā tumšajā laikā
Tilžas ielas tiek apgaismotas no plkst.17.00 līdz 21.00.
Kultūras pasākumu laikā apgaismojums ir līdz plkst.4.00.
Lūdzu ciema iedzīvotājus būt
iecietīgiem un saprast esošo
situāciju, jo lauku cilvēkiem
šāds pakalpojums vispār netiek piedāvāts.
Vilnis Dzenis,
Tilžas pagasta pārvaldes
vadītājs
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Dome lēma

28.janvāra
Domes sēde
Precizē saistošos noteikumus
Dome apstiprināja precizējumus Balvu novada pašvaldības 2009.gada 12.novembra
saistošajos noteikumos Nr.
14 “Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un
studējošā kredīta saņemšanai”.
Precizētie saistošie noteikumi
stājas spēkā nākošajā dienā
pēc to publicēšanas Balvu
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada
Ziņas”.
Lemj par pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem
Dome izdarīja grozījumus
Balvu novada domes 2009.
gada 27.augusta lēmumā „Par
Balvu 2.pamatskolas maksas
pakalpojumiem un izteica tos
jaunā redakcijā:
„Sporta zāles noma (1 stunda)
Ls 6,16 + 1,29 (PVN 21%),
kopā nosakot Ls 7,45”;
„Klašu - kabinetu noma (1
stunda) Ls 3,00 + 0,63 (PVN
21%), kopā nosakot Ls 3,63”.
Apstiprināja Balvu Sporta
skolas sniegto pakalpojumu
maksu, sākot ar 2010.gada

1.februāri:
1. Trenažieru un svarcelšanas
zāļu izmantošana:
- mēneša abonements pieaugušajiem (vienai personai 2
reizes nedēļā) 5,00 Ls;
- mēneša abonements pieaugušajiem (vienai personai 3
reizes nedēļā) 6,00 Ls.
2. Autotransporta izmantošana
Balvu novada pašvaldības
vajadzībām:
- maksa par vienu nobraukto
km 0,18 Ls;
- maksa par stundu (stāvot)
1,00 Ls.
3. Autotransporta izmantošana
citu personu vajadzībām:
- Renault Trafic HC 1917:
- maksa par vienu nobraukto
km 0,25 Ls;
- maksa par stundu (stāvot)
2,00 Ls.
- Mitsubishi space wagon GC
1042:		
- maksa par vienu nobraukto
km 0,20 Ls;
- maksa par stundu (stāvot)
2,00 Ls.
Atskās no pirmpirkuma
tiesībām
Novada dome nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām
uz sešiem nekustamajiem
īpašumiem.
Piešķir adreses
Dome piešķīra adreses 363
zemes vienībām mazdārziņu

sabiedrībās.
Deleģē funkcijas
Novada dome piekrita veikt
Baltinavas novada pašvaldības
deleģēto funkciju izpildi
izglītības jomā. Deleģēto
funkciju izpildi nodrošina
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde. Izdevumus Ls 700
gadā, kas saistīti ar pašvaldības
deleģēto funkciju izpildi un
realizāciju, sedz Baltinavas
novada dome.

11.februāra
Domes sēde
Nosaka maksas pakalpojumus
Dome noteica maksu par
Balvu novada pašvaldības
Sociālās pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Ar piedāvātajiem pakalpojumiem un cenrādi var iepazīties
Sociālajā pārvaldē.
Noska kārtību, kā sedz transporta izdevumus skolēniem
Dome izdarīja grozījumus
Balvu novada pašvaldības
2009.gada 08.oktobra noteikumos
„Kārtība,
kādā
Balvu novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus
vispārējās
pamatizglītības
un vidējās izglītības iestāžu

izglītojamajiem”: Balvu novada pašvaldības teritorijā
deklarētajiem
vispārējās
pamatizglītības iestādes (1.9.klases) izglītojamajiem ir
tiesības saņemt kompensāciju
100% apmērā par braukšanas
izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz Balvu novada tuvākajai izglītības
iestādei un atpakaļ, ja izmanto
sabiedrisko transportu.” Balvu
novada pašvaldības teritorijā
deklarētajiem
vispārējās
vidējās
iestādes
(10.12.klases) izglītojamajiem ir
tiesības saņemt kompensāciju
50% apmērā par braukšanas
izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz Balvu novada tuvākajai izglītības
iestādei un atpakaļ, ja izmanto
sabiedrisko transportu.”.
Atsakās no pirmpirkuma
tiesībām
Dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz pieciem nekustamajiem īpašumiem.
Pieņem noteikumu projektu
Dome pieņēma saistošo noteikumu Nr.1 projektu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Balvu novadā”.
Apstiprina grozījumus novada pašvaldības nolikumā

Novada dome apstiprināja
jaunā redakcijā Balvu novada
Domes 2009.gada 8.oktobra
saistošo noteikumu Nr.12
“Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1
„Balvu novada pašvaldības
nolikums”” 2.pielikumu.
Lūgs aizņēmumu
Dome nolēma lūgt aizņēmuma
līdzekļus Valsts Kasē par
kopējo summu 107246,83
LVL, lai nodrošinātu sekmīgu
projekta „Tautas nama ēkas
rekonstrukcija un piebūves
būvniecība Vīksnas pagasta
„Mieriņos”” realizāciju.
Pieņem 2010.gada budžetu
Dome pieņēma saistošo noteikumu projektu „Par Balvu novada pašvaldības 2010.gada
budžetu”. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas. Saistošie
noteikumi ir brīvi pieejami
Balvu novada pašvaldības ēkā
un pagastu pārvaldēs. Paskaidrojuma rakstu lasiet 3.lpp.
Pieņem noteikumu projektu
Dome pieņēma saistošo noteikumu Nr.1 projektu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Balvu novadā”.
* Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
PAR PAŠVALDĪBAS GALVOJUMU STUDIJU KREDĪTA UN STUDĒJOŠĀ KREDĪTA SAŅEMŠANAI
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2009.gada 12.novembra
lēmumam (sēdes prot.
Nr.16,18.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, likuma "Par pašvaldību
budžetiem" 26.panta ceturto
daļu.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi
(turpmāk tekstā – noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Balvu
novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Pašvaldība) vārdā tiek
sniegts galvojums par tām
parāda saistībām, ko studējošās
personas (turpmāk tekstā studējošais) uzņemas studiju
kredīta un studējošā kredīta
(turpmāk tekstā - kredīts)
saņemšanai no kredītiestādes.
2.Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās
izglītības iegūšanai. Studiju
kredīta galvojums paredzēts
studējošajiem,
kuriem
ir
noteikta mācību maksa.
3. Pilna laika studējošie var
saņemt galvojumu gan studiju kredītam, gan studējošā
kredītam.
Nepilna
laika
studējošie var saņemt galvojumu tikai studiju kredītam.
4. Tiesības pretendēt uz kredīta
galvojuma
saņemšanu
ir
studējošajiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Balvu novada
pašvaldības
teritorijā
un

kuri uzsāk studijas un lūdz
pašvaldībai galvojumu kredīta
saņemšanai, sekmīgi apgūst
valsts akreditētas studiju programmas (ja persona ir jau
uzsākusi studijas) un atbilst
noteikumos
izvirzītajām
prasībām.
5. Galvojums tiek sniegts,
pamatojoties uz Balvu novada
Domes lēmumu un līgumu par
galvojumu (turpmāk tekstā Līgums), ko slēdz Balvu novada Domes priekšsēdētājs un
studējošais (2.pielikums). Pēc
Līguma noslēgšanas Pašvaldība slēdz galvojuma līgumu ar
konkrēto kredītiestādi, kurā
studējošajam ir paredzēts ņemt
kredītu.
6.
Galvojumu
izsniedz
studējošai personai, kura ir:
6.1. bārenis vai bez abu vecāku
aizgādības palicis bērns.
7. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā
gadā
nedrīkst
pārsniegt
gadskārtējā valsts budžeta
likumā noteikto galvojumu
maksimālā apmēra pieauguma
apjomu.
8. Pašvaldības galvojumu viena persona var saņemt tikai
vienas studiju programmas
apguvei.
II Galvojuma sniegšanas
kārtība
9. Galvojuma saņemšanai ir
nepieciešami šādi dokumenti:
9.1. studējošā iesniegums

par galvojuma saņemšanu
kredīta ņemšanai, norādot
vārdu, uzvārdu, personas
kodu, deklarēto dzīvesvietu,
studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti,
iestāšanās gadu augstskolā,
studiju
ilgumu,
kā
arī
nepieciešamā kredīta veidu un
tā apmēru;
9.2. izziņa no kredītiestādes
par kredīta veidu un apmēru,
paredzēto atmaksas grafiku,
atmaksas termiņiem un kredīta
procentu likmi;
9.3. izziņa par studējošā
deklarēto dzīvesvietu;
9.4. studējošā apliecinājums,
ka kredīta ņēmējam nav 1. un
2.pakāpes radinieku (vecāki,
brāļi, māsas) vai citu fizisku
personu, kas var sniegt galvojumu, un ka kredīta ņēmējam vai
viņa radiniekiem – vecākiem,
brāļiem, māsām un studējošā
bērniem vai viņa lejupējiem
radiniekiem nav nekustamā
īpašuma, kas varētu būt kredīta
nodrošinājums;
9.5. izziņa no augstskolas par
studiju faktu un sekmēm, kā
arī apstiprinājums par tiesībām
ņemt kredītu. Ja studējošais
vēlas saņemt studiju kredīta
galvojumu - augstskolas izziņa
par to, ka studiju programma netiek finansēta no valsts
budžeta līdzekļiem;
9.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos
minētajām prasībām.

10. Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz
Balvu novada pašvaldībā.
11. Balvu novada Dome,
pamatojoties uz Balvu novada
Domes Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas un
Finanšu komitejas atzinumiem,
pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā
kredīta ņemšanai vai pieņem
motivētu lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.
12. Pēc labvēlīga Balvu novada
Domes lēmuma pieņemšanas
starp studējošo un Pašvaldību
tiek noslēgts Līgums par galvojuma saņemšanu (Līguma
paraugs - 2.pielikumā).
13. Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo
rakstveidā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā,
norādot
minētā
lēmuma
pārsūdzēšanas kārtību.
III Lēmuma pieņemšanas
procedūra
14. Balvu novada Domes
Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja izvērtē
saņemto studējošā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus kredīta galvojuma
saņemšanai un sagatavo atzinumu par kredīta galvojuma
piešķiršanu vai atteikumu.
Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja iesniedz
lēmuma projektu atbildīgajai
komitejai — Balvu novada

Domes Finanšu komitejai.
15. Balvu novada Domes
Finanšu komiteja izskata
studējošā iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus un
virza izskatīšanai Balvu novada Domes sēdē.
16. Ja studējošais iesniedzis
iesniegumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejai ir tiesības
noteikt
termiņu
trūkumu
novēršanai, par to rakstveidā
paziņojot studējošajam. Ja
studējošais noteiktajā termiņā
nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejai
ir tiesības paziņot, ka galvojuma pieteikums tiek atstāts bez
izskatīšanas.
17. Pēc pozitīva domes
lēmuma
pieņemšanas
un
informācijas
nosūtīšanas
Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības padomei, slēdzot
līgumu ar kredītiestādi, studentam galvojuma saņemšanai ir
jānoslēdz līgums ar pašvaldību
par kredīta atmaksas kārtību
(2.pielikums).
IV Nobeiguma noteikumi
18. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākošajā dienā pēc
to publicēšanas pašvaldības
izdevumā „Balvu Novada
Ziņas”.
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Apstiprināts Balvu novada pašvaldības 2010.gada budžets
11.februārī Balvu novada Domes sēdē deputāti
apstiprināja Balvu novada pašvaldības 2010.gada budžetu. Sagatavojot
šī gada budžetu, ir plānoti
nepieciešamie finanšu resursi pašvaldības funkciju
izpildei, ekonomiskās un
sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu
realizācijai.
Balvu novada pašvaldības
2010.gada budžeta prioritātes ir
izglītība, sociālā drošība, rūpes
par katru novada iedzīvotāju.
Balvu novada pašvaldība arī
turpmāk savā darbībā īstenos
ilgtermiņa finanšu stabilitātes
politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās
attīstības tempu nodrošināšanu
un labvēlīgu apstākļu radīšanu
uzņēmējdarbībai, lai sekmētu
un pilnveidotu likumā „Par
pašvaldībām” noteikto pašvaldību autonomo funkciju
nodrošināšanu.
Balvu novada pašvaldība,
sagatavojot 2010.gada konsolidēto pašvaldības budžetu,
plāno nepieciešamos finanšu
resursus pašvaldības funkciju
izpildei, kā arī pašvaldības
ekonomiskās un sociālās
infrastruktūras attīstībai un
uzsākto projektu realizācijai.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta
ieņēmumi
2010.gadā plānoti 8 623 416

latu apmērā, pašvaldības bāzes
ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi
–
iedzīvotāju
ienākuma,
nekustamā īpašuma (par zemi,
ēkām, būvēm) nodoklis un
azartspēļu nodoklis, kas šajā
gadā plānoti 2 876 782 latu
apmērā (33,3% no kopējiem
budžeta
ieņēmumiem).
Saskaņā ar 2010.gada valsts
budžeta likumu pašvaldībām
tiek garantēti 92% no nodokļa
ieņēmumiem, ja tiks konstatēta
neizpilde vairāk par 8%, Ministru kabinets lems par IIN
neizpildes
kompensēšanu.
15,5% jeb 1 336 435 latu no
pamatbudžeta ieņēmumiem sastādīs saņemtie maksājumi no
valsts budžeta izlīdzināšanas
fonda. Resursus 1 450 452
latu apmērā, kas ir 16,8%
no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem, plānots piesaistīt
no valsts budžeta un ES fondu
finansēto investīciju projektu
īstenošanas. Pārējie ieņēmumi
ir valsts budžeta mērķdotācijas
–
galvenokārt
izglītības
pasākumiem,
nenodokļu
ieņēmumi,
kuros
ietilpst
maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību
nodevas, kā arī ieņēmumi no
darījumiem ar pašvaldības
īpašumiem. No valsts budžeta
paredzētas mērķdotācijas interešu izglītības programmām,
pašvaldības
pamata
un
vispārējās izglītības peda-

2010.gada kopbudžeta ieņēmumu sadalījums
Budžeta iestāžu
ieņēmumi:1215636

Pārējie ieņēmumi;
114574

Ieņēmumi no ES
projektu īstenošanas:1450452

Saņemtie maksājumi
no valsts budžeta
izlīdzināšanas
fonda:1336435

Pārējās valsts
dotācijas: 1629537

Iedzīvotāju
ienākuma nod.,
nekustāmā īpašuma
nod.: 2876782

turpinājums no 1.lpp.
Balvu novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde ir
saņēmusi IZM Valsts sekretāra
Mareka Gruškevica parakstītu
vēstuli, kurā atzīts, ka Balvu
novada izglītības attīstības
programma analizē esošo
situāciju, piedāvā prioritātes
un rīcības virzienus, kuru ietvaros nepieciešams īstenot
krīzes situācijai atbilstošus
uzdevumus.
Ņemot vērā līdzšinējās Balvu
pamatskolas tehnisko stāvokli
un apstākli, ka izglītības iestāde
ir izvietota bijušās muižas
ēkās, tādējādi tā sākotnēji nav
plānota skolas vajadzībām, kā

arī to, ka tajā ir maza sporta
zāle, pie iestādes nav stadiona, ir atbalstāms priekšlikums
apvienot skolas un pārvietot
Balvu pamatskolu uz Balvu
2.pamatskolas telpām, kas ir
celta tieši skolas vajadzībām
pēc tam, kad minētā iestāde
būs pilnībā renovēta.
Savukārt
Balvu
vakara
(maiņu) vidusskolu no Balvu 2.pamatskolas ir plānots
pārcelt uz Balvu Amatniecības
vidusskolu,
vienā
vietā
koncentrējot izglītības piedāvājumu, kas ir saistīts ar
profesionālo izglītību un
pieaugušo izglītību. Tādējādi

gogu darba samaksai 1 629
537 latu (18,9%), budžeta
iestāžu ieņēmumi 1 215 636
latu (14,1%, t.sk., maksa par
izglītības
pakalpojumiem,
ieņēmumi par nomu un īri,
ieņēmumi par pārējiem budžeta
iestāžu maksas pakalpojumiem), pārējie ieņēmumi – 114
574 lati (1,3%).

uzturēšanai 2010.gadā plānots
finansējums 2 312 148 lati
(23,5% no pamatbudžeta).
Izdevumi galvenokārt saistīti
ar pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanu.
Pašvaldības pārvaldes izdevumiem plānots 709 424 latu,
kas ir 7% no pamatbudžeta faktiskajiem izdevumiem. Domē
izveidoto nodaļu kompetencē
ir pašvaldībai uzdoto funkciju
administrēšana, t.sk. uzņēmējdarbības sekmēšana novadā
un
pasākumu
realizācija
ekonomiskās izaugsmes veicināšanai novadā, Eiropas
Savienības finansējuma pie-

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 9 852 491 latu apmērā.
Pamatbudžeta izdevumu sadaļā
lielākais izdevumu īpatsvars
sociālajai aizsardzībai 1 317
454 latu un izglītības nozarei 3
723 887 latu (t.sk. mērķdotācija

Balvu novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta izdevumu
sadalījums pa nozarēm
Ekonomiskā darbība;
578446; 5.9%

Izpildvara; 938460;
9.5%

Atpūta, kultūra un
reliģija; 821320;
8.3%

Sabiedriskā kārtība
un drošība; 124808;
1.3%
Veselība; 35968;
0.4%

Pašvaldību teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana;
2312148; 23.5%

Izglītība; 3723887;
37.8%

Sociālā aizsardzība;
1317454; 13.4%

– 1 629 537 lati), kas ir 51,2%
no pamatbudžeta kopējiem
izdevumiem. Sociālās aizsardzības izdevumos 736 875
LVL novirzīti pansionāta „Balvi” uzturēšanai. 2010.gadā
pabalstos maznodrošinātajiem
paredzēts iztērēt 303 345 latu.
Izvērtējot budžeta iespējas,
tiek mainīta pabalstu struktūra
un
atbalsts
galvenokārt
tiks sniegts personām, kam
piešķirts trūcīgas ģimenes
(personas) statuss, kā arī tiks
izmaksāti garantētā minimālā
ienākumu līmeņa pabalsti un
dzīvokļa pabalsti.
Kultūrai, atpūtai un sportam
budžetā paredzēts finansējums
821 320 lati, kas ir 8,3% no
pašvaldības pamatbudžeta. Uz
šo nozari attiecināmi novada
kultūras un sporta pasākumi,
Balvu kultūras un atpūtas centra, pagastu kultūras un tautas
namu uzturēšana.
Pašvaldības
infrastruktūras
arī Balvu vakara (maiņu) vidusskolas
izglītojamajiem
būtu
iespēja
iesaistīties
profesionālās ievirzes programmās, tā kā, pabeidzot Balvu Amatniecības vidusskolu,
tās audzēkņiem ir iespēja iegūt
Latvijas Amatniecības kameras diplomus.
Saskaņā ar Balvu novada
izglītības
attīstības
programmu ir plānota vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena izglītības neklātienes programmas
izstrāde un licencēšana, kā
arī apgūstamo amata prasmju izglītības programmas
izstrāde un licencēšana Balvu

saiste un pašvaldības finanšu
resursu pārvaldība.
Sabiedriskās kārtības un
drošības
nodrošināšanai
paredzēts finansējums 124 808
lati (1,3% no pamatbudžeta)

Investīcijas

Ekonomiskās krīzes apstākļos,
samazinoties pašvaldības ieņēmumiem, pašvaldības iespējas
novirzīt līdzekļus attīstībai ir
ierobežotas. Iespējas saņemt
pašvaldības aizņēmumus 2010.
gadā tiks piešķirtas piedaloties ES līdzfinansētos projektos. Izvērtējot Balvu novada
pašvaldības budžeta realizācijas termiņus, pamatbudžetā
iekļauti 22 projekti. Lielākais
finansējuma apjoms plānots
novada infrastruktūras attīstībai, kā arī izglītībai. 2010.
gadā turpinās projektu „Kvalitatīvas dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes izveidošana izglītības
Amatniecības
vidusskolā,
kas paplašinās Balvu vakara (maiņu) vidusskolas
izglītojamo iespējas. Balvu novada izglītības attīstības
programma
paredz
Balvu
Amatniecības
vidusskolas nodrošināšanu ar
mūsdienu prasībām atbilstošu
vispārizglītojošo
izglītības
iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, tajā skaitā
sporta zāles un internātu remontdarbiem. Iepazīstoties ar
izglītības iestāžu situāciju Balvu pilsētā, Izglītības un zinātnes
ministrijas pārstāvji secināja,

iestādēs”, „Energoefektivitātes
paaugstināšana
pašvaldības
izglītības
iestāžu
ēkās”.
Plānots iesniegt projektu
„Infrastruktūras
uzlabošana
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem Balvu Amatniecības vidusskolā”.
2010.gadā novadā plānots
uzsākt projektus „Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu pagasta Kurnas ciemā,
Tilžas pagasta Tilžas ciemā”,
kopsummā par 442 186 latiem. Plāno realizēt ERAF
projektu „Transporta sistēmas
efektivitātes un satiksmes
drošības uzlabošanas Balvos”
kopsummā par 205 000 latiem.
Pabeigs 2009.gadā iesākto
ERAF pasākumu „Sociālās
dzīvojamās
mājas
Balvos, Daugavpils ielā 73a,
energoefektivitātes paaugstināšana”.
Kultūras jomā 2010.gadā
uzsāksies tautas nama rekonstrukcija un piebūves
būvniecība Vīksnas pagasta
„Mieriņos” (no 2010.gada
pamatbudžeta 107 769 lati)
un saieta nama rekonstrukcija
Bērzpils pagasta „Bērzpilī”
(no 2010.gada pamatbudžeta
92 902 lati).
Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi
2010.gadā sastāda 186 354
lati jeb 2,1% no pašvaldības
konsolidētā budžeta.
Speciālā budžeta izdevumi
plānoti 176 500 latu apmērā.
No autoceļu fonda līdzekļiem
168 700 latu tiks izlietoti
kārtējiem Balvu novada ceļu
uzturēšanas un remontdarbiem.
Dabas resursu nodokļa mērķis
ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un
vides piesārņošanu, kā arī veidot vides aizsardzības pasākumu finansiālo nodrošinājumu.
Vides aizsardzības pasākumiem plānots 7 500 latu.
Andra Kudrjavceva,
Budžeta plānošanas un
grāmatvedības nodaļas
vadītāja

ka pašvaldība, izstrādājot Balvu novada izglītības attīstības
programmu, ir ņēmusi vērā
izglītības kvalitātes aspektu un
pieejamību mērķgrupām.
Nesen intervijā ziņu aģentūrai
LETA IZM valsts sekretārs
Mareks Gruškevics, sacīja:
"Būsim godīgi un pateiksim skaidri un gaiši, ka Latvija nevar atļauties līdzšinējo
izglītības pieejamību šādos
ekonomiskajos apstākļos un
budžeta fiskālajā ietvarā, mēs
nevaram atļauties tādus izdevumus par tīkla uzturēšanu,
kādus var atļauties tikai pašas
attīstītākās valstis."
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Būvvalde informē
Ja proti, tad zīmē,
Ja zīmē, tad skaisti,
Ja skaisti, tad paraksties,
Ja paraksties, tad nāc saskaņot,
Ja saskaņoji, tad būvē,
Ja uzbūvē, tad nebrīnies.
Ņemot vērā to, ka, sākot ar
šo gadu, nekustamā īpašuma
nodokli maksā arī dzīvojamo
māju īpašnieki, Balvu novada
pašvaldības būvvalde atgādina
par būvniecības procesu, kādi
noteikumi un secība jāievēro
būvējot privātmājas, kā arī kādi
LR likumdošana un normatīvie
akti to nosaka un regulē.
1. Vispirms būvvaldē jāaizpilda
būvniecības pieteikumu – uzskaites karti. Būvniecības pieteikumu iesniedz pasūtītājs
līdzi ņemot nekustamā īpašuma
apliecinošos
dokumentus,
zemes robežu plānu.
2. Būvvalde pasūtītājam izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (būvvaldes
izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai
un kurā noteiktas prasības
zemes gabala plānojumam un
apbūvei).
3. Lai uzsāktu būvprojektēšanu, nepieciešami šādi dokumenti: situācijas plāns,
būves inventarizācijas lieta
(rekonstruējamām
mājām),
plānošanas un arhitektūras uzdevums, inženierkomunikāciju
īpašnieku
izsniegtie
tehniskie noteikumi (ja tādi
nepieciešami). Šos dokumentus pasūtītājs iesniedz
projektētājam.
4. Izstrādāto būvprojektu
saskaņo pats pasūtītājs. Projektam jāatbilst Balvu novada
pagastu
būvnoteikumiem,
Latvijas būvnormatīviem un
citiem normatīvajiem aktiem,
kā arī būvvaldes izdotajam
plānošanas un arhitektūras
uzdevumam, pašvaldību vai
citu institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Pēc
tam, būvprojektu iesniedz
būvvaldē tā akceptēšanai un

Paziņojums

būvatļaujas saņemšanai. Tikai
pēc būvvaldes akcepta un
būvatļaujas saņemšanas var
uzsākt būvniecību. Ja būvdarbi
nav
uzsākti,
akceptētā
būvprojekta derīguma termiņš
ir divi gadi. Būvatļauju izsniedz vismaz uz vienu gadu.
5.Pēc būvdarbu pabeigšanas
pasūtītājs būvvaldē iesniedz
rakstisku apliecinājumu par
būves gatavību ekspluatācijā
un Valsts zemes dienestā izdotu
būves kadastrālās uzmērīšanas
lietu.
Zināšanai
Par dzīvojamajām mājām LR
likumdošanas
normatīvajos
aktos:
1)
10.08.1995.
likuma
"Būvniecības likums"
10.1 pants. (1) Būvprakses vai
arhitekta prakses sertifikāts
nav nepieciešams būvētājam,
kurš saskaņā ar akceptētu
būvprojektu un būvatļauju
būvē, arī rekonstruē vai renovē,
viendzīvokļa māju, dzīvojamo
māju palīgēkas vai lauku
saimniecību nedzīvojamās ēkas
Vispārīgajos būvnoteikumos
noteiktajā kārtībā un apjomā.
10.2 pants. (1) Ja būvdarbu izpildei atbilstoši Vispārīgajiem
būvnoteikumiem
un
citiem normatīvajiem aktiem
ir nepieciešams akceptēts
būvprojekts un būvatļauja,
starp būvniecības dalībniekiem,
izņemot
ģimenes
locekļus un radiniekus pirmajā
un otrajā radniecības pakāpē,
par darba izpildi vai pakalpojumu sniegšanu ir slēdzami rakstveida darba vai uzņēmuma
līgumi.
2) 01.04.1997. MK noteikumi
Nr.112
"Vispārīgie
būvnoteikumi"
128.p.
Būvētājam
nav
nepieciešamas
pastāvīgas
prakses tiesības saskaņā ar
Būvniecības likuma 8.pantu
šādos gadījumos:
128.1.p. viņš savām vajadzībām
būvē, rekonstruē, renovē vai
nojauc tā īpašumā esošu būvi,
kas nav augstāka par diviem
stāviem un kuras apbūves laukums nav lielāks par 400 m2
un būvtilpums - par 2000 m3;

Par Balvu novada teritorijas plānojumu
„Paziņojums par Balvu novada domes saistošajiem noteikumiem
nr.4 „Par Balvu novada teritorijas plānojumu”
Balvu novada dome paziņo, ka domes sēdē 2009.gada 10.septembrī pieņemts lēmums „Par Balvu novada domes saistošo noteikumu nr.4 „Par Balvu novada teritorijas plānojumu” izdošanu”
(protokols nr.19, 2.§):
1.Izdot saistošos noteikumus Nr.4 „Par Balvu novada teritorijas
plānojumu”.
2.Lēmumu par saistošo noteikumu izdošanu publicēt laikrakstos „Vaduguns” un „Latvijas Vēstnesis” un ievietot pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv.
3.Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties novada domes mājas
lapā: www.balvi.lv.
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

3)
Pamatojoties
uz
13.04.2004.g. MK noteikumu
Nr. 299 „Noteikumi par būvju
pieņemšanu ekspluatācijā”:
23.p. Ģimenes māju vai
zemnieka sētu ir pieļaujams
pieņemt ekspluatācijā, ja:
23.1.p. ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un
inženierkomunikāciju izbūve,
veikta fasādes apdare un ir
labiekārtota teritorija ielas
pusē;
23.2.p. ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve
un sanitārais mezgls, kā arī
sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.
4) Pamatojoties uz 04.06.1997.
likuma
"Par
nekustamā
īpašuma nodokli" pēdējiem
grozījumiem, kuri stājas spēkā
ar 01.01.2010.g.:
(1)
Ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek ķermeniskas
lietas, kuras atrodas Latvijas
Republikas teritorijā un kuras
nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot,
— zemi, ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, bet
ekspluatācijā nenodotas ēkas,
un inženierbūves (turpmāk
nekustamais īpašums), izņemot
šī panta otrajā daļā minēto
nekustamo īpašumu.
(2)Ar nekustamā īpašuma
nodokli
neapliek:
32)
fiziskajām personām piederošas
inženierbūves,
kuras
netiek
izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai; 9) vienģimenes
un divģimeņu dzīvojamo
māju un daudzdzīvokļu māju
palīgēkas un garāžu īpašnieku
kooperatīvo sabiedrību garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai.

Balvu Tālākizglītības
centrā
10.martā
plkst.
14:00
informatīvs seminārs "Labdarības
aktivitātēs
Latvijā,
Alūksnes un Apes novadā".
Informāciju sniegs "Alūksnes
un Apes novada fonda" valdes
priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece. Aicināti visi interesenti un sabiedriskā labuma
organizācijas.
10.martā
plkst.
17:00
biedrības „Lācīša skola”
organizētie maksas kursi
„Cilvēka Enerģētiskā līdzsvara
uzturēšana”.
10. un 18.martā plkst. 18:00,
Jāņa Streiča filma "Rūdolfa
mantojums".
Ja esat kolektīvs, domubiedru
grupa vai vienkārši draugu
pulciņš (vairāk kā 10 cilvēki)
piedāvājam filmu noskatīties
Jums izdevīgā laikā, piezvanot
pa tālruni 64507012.
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

AFIŠA
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
8.martā
18.30 Koncerts „Tik priekš Jums, daiļās dāmas...”
14.martā
14.00 Starpnovadu skolu deju kolektīvu koncerts – atlases
skate.
18.martā
11.00 Starpnovadu skolu koru kopmēģinājums.
19.martā
19.00 Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts „Veltījums Antrai Liedskalniņai”. Biļešu iepriekšpārdošana no 8.marta.
21.martā
11.00 Balto zeķīšu svētki ģimenēm, kuru mazuļi dzimuši 2009.
gadā.
25.martā
10.00 Balvu novada skatuves runas un literāro uzvedumu
konkurss.
Balvu pagasts
6.martā 18:00 Eriņu – Vorkaļu dziedošās ģimenes koncerts
Biļešu iepriekšpārdošana no 23. februāra Biļetes cena 2.00 Ls
6.martā plkst.22:00 Balle Spēlē „Ceļavējš” Biļetes cena 1.50 Ls
Vectilžas pagastā
6.martā plkst.13.00 Eriņu – Vorkaļu dziedošās ģimenes koncerts.
Biļetes cena 2.00 Ls

Leļļu izstāde - grāmatas atdzīvojas
Līdz marta beigām
Balvu
Centrālajā
bibliotēkā
bērnu
literatūras
nodaļā
dzīvosies
leļļu
darinātājas INGŪNAS
RADZIŅAS lolojumi. Mīļas, amizantas
dažādu izmēru pasaku
būtnes.
Izgatavojot
lelles
autore
izmantojusi
vairākas
grāmatasMeža
mošķu
noslēpums,
Osumposums,
pankūku
mošķis,
Karlsons,
kas dzīvo jumta utt.. Tāpat izstādē var redzēt arī Kurpju ģimeni,
marionešu lelles un citas lellītes. Leļļu izstāde uz Balviem
atceļojusi no Talsiem un ir pabijusi vairākas Latvijas pilsētās, kā
arī ārzemēs.

Izsludina projektu konkursu

VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu
klubs „Mēs paši” Balvos izsludina projektu
konkursu, kurā aicina piedalīties fiziskas, juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas
un neformālās apvienības. Pieteikuma termiņš – 2010. gada 26.
marts.
Projektu konkursa mērķis - realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides
kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu
konkrētās kopienas teritorijā.
Bankas piešķirtais finansējums viena projekta realizācijai – līdz
400 LVL.
Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!
Informācija: www.hipo.lv, gunta.bozoka@hipo.lv, tālr.64522708,
juris.rutenbergs@hipo.lv, tālr. 67774157

Paldies par jauko pasākumu!
26.februārī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika
Latgales spēļu programmu vadītāju spēle „No smieklu
kules”. Par jauko pasākumu paldies vārdus rīkotājiem un
atbalstītājiem saka saspēles dalībnieki un skatītāji.
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