LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU RAJONA PADOME
Reģistrācijas Nr.90000034218, Bērzpils ielā 1a, Balvos, LV - 4501, tālr. 64522346; 64522225
fakss 64522453; e-pasts: kanc@balvi.gov.lv

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Balvos
2009.gada 10.martā

Protokols Nr.3 § 2

Par Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna precizēšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.713 „Rajona
pašvaldības reorganizācijas kārtība” 16.2 apakšpunktu, Balvu rajona padomes locekļi
vienojoties NOLEMJ:
1. Precizēt Balvu rajona padomes 2008.gada 23.decembra sēdē (ārkārtas sēdes
protokols Nr.15§1) apstiprināto Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plānu atbilstoši
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 28.janvārī sniegtajam
atzinumam (Nr.10.1-06/506), izsakot Balvu rajona reorganizācijas plāna 1., 2., 3. un
4.pielikumu jaunā redakcijā.
2. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā minēto Balvu rajona reorganizācijas plāna 1., 2.,
3. un 4.pielikumu jaunā redakcijā.
3. Atcelt 2008.gada 23.decembra Balvu rajona padomes sēdē (ārkārtas sēdes
protokols Nr.15§1) apstiprinātā Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna 1., 2. 3. un
4.pielikumu.
4. Uzdot Kancelejas vadītājai Ņinai Kamaldiņai šo lēmumu un šā lēmuma 2.punktā
minētos pielikumus trīs darbadienu laikā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai.
5. Uzdot Kancelejas vadītājai Ņinai Kamaldiņai šā lēmuma 2.punktā minētos
pielikumus trīs darbadienu laikā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas publicēt Balvu rajona reorganizācijas plānu un pielikumus
rajona padomes interneta mājas lapā.
Pielikumā:
1. 1.pielikums – Balvu rajona pašvaldības institūcijas, 1 eksemplārs uz 10 lapām;
2. 2.pielikums – Balvu rajona pašvaldības nekustamie īpašumi, 1 eksemplārs uz 5
lapām;
3. 3.pielikums – Balvu rajona pašvaldības saistības, 1 eksemplārs uz 18 lapām;
4. 4.pielikums – Balvu rajona pašvaldības plānotie izdevumi, 1 eksemplārs uz 2 lapām.

Priekšsēdētāja

Regīna KUĻŠA

1.pielikums
Balvu rajona padomes 2009.gada 10.marta
lēmumam „Par Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna precizēšanu”
( Sēdes protokols Nr.3§ 2)

BALVU RAJONA PAŠVALDĪBAS INSTITŪCIJAS
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1)Balvu novads;
2)Viļakas novads;
3) Rugāju novads;
4)Baltinavas novads.
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība - Balvu novada
dome.

Nr.
p.
k.

1.

1
Institūcijas veids
(iestāde,
struktūrvienība,
kapitālsabiedrība,
cits)

2
Nosaukums,
reģistrācijas numurs,
atrašanās vieta
(adrese)

Pašvaldības
aģentūra

Balvu rajona
pašvaldības aģentūra
„Balvu slimnīca”
(Reģ.Nr.90001847518,
Vidzemes ielā 2, Balvos,
LV-4501)

Konstatējošā daļa
3
4
Kompetence
Finansējuma apjoms un
avots
rajona pašvaldības budžetā
2008.gadā

Veselības aprūpe:
a) neatliekamā
medicīnas
palīdzība;
b)ambulatorā
aprūpe;
c) stacionārā
aprūpe

Kopā
Ls 2 035 771, t.sk.:
Ls 10 143 - rajona padomes
finansējums;
Ls 1 660 600 – Veselības
ministrijas transferti;
Ls 175 500 – maksas
pakalpojumi u.c. pašu

5
Cita būtiska
informācija

6
Kad plāno
nodot
(datums)

31.07.2009.

Lēmumu daļa
7
Kurai vietējai
pašvaldībai
vai
plānošanas
reģionam
nodod

Balvu novada
pašvaldībai

8
Institūcijas,
kuras
izbeidz savu
darbību
(datums)

3
ieņēmumi;
Ls 189 528 – naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu.

2.

Pašvaldības
kapitālsabiedrība

Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
„Balvu autotransports”
(Reģ.Nr.43403001424,
Ezera ielā 3, Balvos, LV4501)

Sabiedriskā
transporta
pakalpojumi
(pasažieru
pārvadājumi)

Mērķdotācijas pasažieru
pārvadājumiem (plāns) –
Ls 345 222, izpilde uz
17.10.2008. – Ls 294 025

1.Rajona pašvaldībai
pieder 100% kapitāla
daļu, kopumā
118 084 daļas, ar
daļas nominālvērtību
Ls 1 (viens lats).

30.09.2009.
Balvu novada
pašvaldībai
– 70 850.4
kapitāldaļas
Viļakas
novada
pašvaldībai –
29 521.0
kapitāla daļas

2. Tiek slēgts zemes
nomas līgums ar
Balvu Romas katoļu
draudzi par zemes
nomu Ezera ielā 3,
Balvos (SIA „Balvu
autotransports”
nekustamā īpašuma
uzturēšanai).
Katru gadu tiek
noslēgts jauns zemes
nomas līgums ar
līguma darbības
termiņu -1 gads.

Rugāju
novada
pašvaldībai –
11 808.4
kapitāla daļas
Baltinavas
novada
pašvaldībai –
5904.2
kapitāla daļas

3. 118 084 kapitāla
daļas sadalot pa
novadiem
proporcionāli
iedzīvotāju skaitam,
kas dzīvesvietu
deklarējuši attiecīgajā
novada teritorijā,
atbilstoši Iedzīvotāju
reģistra datiem.

3.

Iestāde

Balvu rajona interešu
izglītības metodiskais
centrs

Interešu izglītības
programmu
koordinācija,
metodiskā vadība

Kopā Ls 168 317, t.sk.:
Ls 93 951 –rajona padomes
finansējums;
Ls 55 215 – mērķdotācija

Pašvaldības iestādē
ietilpst:
1) Vides izglītības
nodaļa;

14.08.2009.

Balvu novada
pašvaldībai

4
(Reģ.Nr.90000012511,
Teātra ielā 2, Balvi, LV4501)

4.

Iestāde

Tilžas
internātpamatskola
(Reģ.Nr.90000033994,
Pārupes ielā 4,
Tilžas pagasts,
Balvu rajons,
LV-4572)

5.

Iestāde

Baltinavas Kristīgā
speciālā
internātpamatskola

un īstenošana

Iestāde

Balvu vakara (maiņu)
vidusskola
(Reģ.Nr.90000012494,

2) Jauniešu iniciatīvu
centrs.
Interešu izglītības
pulciņi darbojas
sekojošās vietās:
Balvu pilsētā, Balvu
pagastā, Viļakā,
Tilžā, Kubulos,
Vīksnā, Rugājos,
Šķilbēnos, Vectilžā,
Medņevā un
Krišjāņos.

Vispārējās
pamatizglītības
programmu
īstenošana

Kopā Ls 535 690, t.sk.:
Ls 522 384 – mērķdotācija
pedagogu algām un
internātskolas uzturēšanai;
Ls 11 306 – maksas
pakalpojumi u.c. pašu
ieņēmumi;
Ls 2 000 – pašvaldību
transferti

31.07.2009.

Balvu novada
pašvaldībai

Speciālās
pamatizglītības
programmu
īstenošana

Kopā Ls 557 874, t.sk.
Ls 1 246 - rajona padomes
finansējums;
Ls 553 858 – mērķdotācija
pedagogu algām un
internātskolas uzturēšanai;
Ls 1 500- maksas pakalpojumi
u.c. pašu ieņēmumi;
Ls 1 244 - projekta līdzekļi
(LVAF);
Ls 26 – naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu

31.07.2009.

Baltinavas
novada
pašvaldībai

31.07.2009.

Balvu novada
pašvaldībai

(Reģ.Nr.90000011605,
Kārsavas ielā 24,
Baltinavas pagasts,
Balvu rajons,
LV-4594)

6.

interešu izglītībai;
Ls 3 760 – maksas
pakalpojumi u.c. pašu
ieņēmumi;
Ls 10 238 – projektu līdzekļi;
Ls 5 153 – naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu

Vispārējās vidējās
izglītības
programmu
īstenošana un

Kopā Ls 154 968, t.sk.:
Ls 25 528 – rajona padomes
finansējums;
Ls 128 130 – mērķdotācija

1. 02.01.2006.
noslēgts Nomas
līgums ar Balvu
vidusskolu (Balvu
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7.

Iestāde

Partizānu ielā 16, Balvos,
LV-4501)

daļēja vispārējās
pamatizglītības
programmu
īstenošana

pedagogu algām;
Ls 617- mērķdotācija interešu
izglītībai;
Ls 663 – dotācija mācību
grāmatu iegādei;
Ls 30 – naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu

pilsētas pašvaldības
iestādi) par telpu
nomu Partizānu ielā
16, Balvos Balvu
vakara (maiņu)
vidusskolas darbības
nodrošināšanai ar
termiņu līdz
30.06.2010.

Balvu bērnu un
jaunatnes sporta skola

Interešu un
profesionālās
ievirzes sporta
izglītības
programmu un
metodiskā darba
programmu
īstenošana

Kopā Ls 293 353, t.sk. :
Ls 176 720 – rajona padomes
finansējums;
Ls 104 351 – dotācija
pedagogu algām;
Ls 10 803 – mērķdotācija
interešu izglītībai;
Ls 1 479 – maksas
pakalpojumi u.c pašu
ieņēmumi

1. Peldbaseins,
Rūpniecības ielā 3a,
Kuprava, Kupravas
pagasts, Balvu rajons.
2. Mācību –
treņingrupas darbojas
sekojošās vietās:
Balvu pilsētā,
Rugājos, Lazdukalnā,
Šķilbēnos, Viļakā,
Žīguros, Tilža,
Bērzpilī un Medņevā.
3. 01.10.2007.
noslēgts Zemes
nomas līgums ar Juri
Boldānu par
zemesgabala Alejas
ielā 2, Balvos (1/2
domājamo daļu)
nomu līdz 2009.gada
31.decembrim
(sporta skolas un
palīgēku uzturēšanai).

14.08.2009.

Balvu novada
pašvaldībai

Profesionālās
ievirzes mūzikas
izglītības
programmu
īstenošana

Kopā Ls 291 421, t.sk.:
Ls 72 938 – rajona padomes
finansējums;
Ls 206 174 – dotācija
pedagogu algām;
Ls 1 288-mērķdotācija
interešu izglītībai;

Balvu Mūzikas skolas
Rugāju filiāle,
struktūrvienības
Reģ.Nr.
90000798624, adrese:
Liepu ielā 4, Rugāji,
Rugāju pagasts,

14.08.2009.

Balvu novada
pašvaldībai

(Reģ.Nr.90000012545,
Alejas ielā 2, Balvos,
LV-4501)

8.

Iestāde

Balvu rajona padomes
mūzikas skola
(Reģ.Nr.90000034398,
Partizānu ielā 18, Balvos,
LV-4501)

6
Ls 672 - projekta līdzekļi
(KKF);
Ls 10 343 – maksas
pakalpojumi u.c. pašu
ieņēmumi;
Ls 6 – naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu

9.

Iestāde

„Balvi” pansionāts

Ilgstoša sociālā
aprūpe

(Reģ.Nr.90000012456,
Celmenes ciems, Kubuļu
pagasts, Balvu rajons,
LV-4566)

10.

Iestāde

Balvu rajons.

Kopā Ls 818 789, t.sk.:
Ls 480 450 – rajona padomes
finansējums;
Ls 335 740 – maksas
pakalpojumi u.c. pašu
ieņēmumi;
Ls 2 599 – naudas līdzekļu
atlikums uz gada sākumu

Balvu rajona padome,
Reģ.Nr.90000034218,
Bērzpils ielā 1a, Balvos,
LV – 4501
Administrācija
(pārvalde), t.sk.,
1. Izpilddirektors
2. Kanceleja
3. Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa
4. Grāmatvedības un
finanšu nodaļa
5. Saimniecības nodaļa
6. Nozaru speciālisti,
kas nav iekļauti nodaļās.

Likumā „Par
pašvaldībām”,
Balvu rajona
pašvaldības
nolikumā un citos
normatīvajos
aktos noteikto
funkciju
īstenošana, kā arī
rajona padomes
pieņemto lēmumu
izpilde, tās darba
organizatoriskā un
tehniskā
apkalpošana

Kopā Ls 400 083, t.sk.:
Ls 389 383 – dotācija no
PFIF
Ls 10 700 – maksas
pakalpojumi u.c. pašu
ieņēmumi

Darbinieku skaits
(darba līgumi uz
nenoteiktu laiku):
1.Kancelejā - 4
darbinieki (t.sk.
kancelejas vadītāja –
1 amata vienība,
lietvedis - 1 amata
vienība, sekretārs – 1
amata vienība,
datortīkla
administrators – 1
amata vienība);
2. Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļā - 5 darbinieki
(t.sk. nodaļas vadītāja

30.11.2009.

Balvu novada
pašvaldībai

30.12.2009.

Balvu novada
pašvaldībai

7
– 1 amata vienība,
projektu vadītājs – 2
amata vienības,
projekta vadītājs –
speciālists tūrisma
jautājumos – 1 amata
vienība, projekta
vadītājs
uzņēmējdarbībā – 1
amata vienība);
3.Grāmatvedības un
finanšu nodaļā - 3
darbinieki (t.sk.
nodaļas vadītāja – 1
amata vienība,
galvenais
grāmatvedis - 1
amata vienība,
vecākais grāmatvedis
– 1 amata vienība).
4. Saimniecības
nodaļā - 10
darbinieki (t.sk.
saimniecības vadītāja
– 1 amata vienība,
saimniecības
vadītājas vietniece –
1 amata vienība,
automobiļa vadītājs –
2 amata vienības,
ēkas uzraugs – 0.5
amata vienības,
apkopēja – 3 amata
vienības, ēkas sargs –
3 amata vienības);
5. Nozaru speciālisti,
kas nav iekļauti
nodaļās - 6
darbinieki (t.sk.
juriskonsults – 1

8
amata vienība, sporta
metodiķis 2 x 0.5
amata vienības,
sabiedrības veselības
organizators – 0.5
amata vienības,
sociālais darbinieks –
1 amata vienība.
Balvu rajona Būvvalde
(Bērzpils ielā 1a, Balvos,
LV-4501)

Kultūras nodaļa
(Bērzpils ielā 1a, Balvos,
LV-4501)

Būvniecības
pārzināšana un
kontrole

Kopā Ls 20 482, t.sk.:
Ls 3 602 – rajona padomes
finansējums;
Ls 15 380 – pašvaldību
transferti;
Ls 1 500 – nodevas par
būvatļaujas saņemšanu

1. Būvvalde veic
Balvu rajona vietējo
pašvaldību, izņemot
Kubulu pagasta un
Balvu pilsētas
pašvaldības, Balvu
rajona pašvaldībai
deleģēto ar
būvniecības
pārzināšanu un ar
kontroli saistīto
funkciju izpildi.
2. Darbinieku skaits
(darba līgumi uz
nenoteiktu laiku) – 2 ,
t.sk. Būvvaldes
vadītājs - arhitekts –
1 amata vienība;
būvinspektors – 0.5
amata vienības.

Kultūras darba
koordinēšana,
pārraudzība un
organizēšana
Balvu rajonā

Kopā Ls 20 876, t.sk.:
Ls 20 876 rajona padomes
finansējums.
Finansējums kultūras
pasākumiem Ls 57 726, t.sk. –
Ls 27 894 rajona padomes
finansējums, Ls 6 400 –
projekta līdzekļi (KKF), Ls
23 432 – Kultūras ministrijas
transferti.

1. Darbinieku skaits
(darba līgumi uz
nenoteiktu laiku) – 2 ,
t.sk. kultūras nodaļas
vadītājs – 0.75 amata
vienības, kultūras
nodaļas speciālists –
1 amata vienība.

9
Izglītības atbalsta
iestāde, pedagogu
tālākizglītības
programmu
īstenošana

Kopā Ls 9 065, t.sk.:
Ls 8 565 – rajona padomes
finansējums;
Ls 500 – maksas pakalpojumi
u.c. pašu ieņēmumi

Darbinieku skaits
(darba līgumi uz
nenoteiktu laiku) – 6 ,
t.sk. vadītājs – 0.5
amata vienības,
datorspeciālists – 5
amata vienības.

Balvu rajona padomes
Izglītības pārvalde
(Reģ.Nr.90000012314,
Bērzpils ielā 1a, Balvos,
LV-4501)

Balvu rajona
pašvaldības
kompetencē esošo
izglītības
jautājumu
īstenošana

Kopā Ls 66 000, t.sk.
Ls 66 000 – rajona padomes
finansējums

1.Darbinieku skaits
(darba līgumi uz
nenoteiktu laiku) – 7,
t.sk. pārvaldes
vadītājs – 1 vienība;
ekonomists – 1
vienība; bērnu tiesību
aizsardzības
metodiķis – 1
vienība; vispārējās
izglītības metodiķis –
1 vienība; pieaugušo
tālākizglītības –
pirmskolas izglītības
metodiķis – 1
vienība; informātikas
un lietvedības
metodiķis – 1
vienība, automobiļa
vadītājs – 1 vienība.

Latvijas Pašvaldību
savienība
Reģ.Nr.40008020804,
Mazā pils ielā 1, Rīga,
LV-1050

Pašvaldību
kopīgo problēmu
risināšana un
interešu
aizstāvēšana

Kopā Ls 2399, t.sk.:
biedra nauda par dalību
Latvijas Pašvaldību savienībā
Ls 2049 gadā, kā arī Latvijas
Pašvaldību savienības
struktūrvienībā – Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru
asociācija Ls 350 gadā.

Balvu rajona reģionālais
datorcentrs
(Dārza ielā 2, Balvos, LV4501)

11.

Biedrība

Balvu rajona
padomes
dalība
biedrībā
izbeigsies ar
2009.gada
31.decembri

10
12.

Biedrība

Latgales reģiona
attīstības aģentūra
Reģ.Nr. 41503023129
Daugavpils, Rīgas iela 2,
LV-5401, Latvija

LR normatīvajos
aktos un statūtos
noteikto mērķu
un uzdevumu
īstenošana

Biedru nauda – Ls 4000.

Balvu rajona
padomes
dalība
biedrībā
izbeigsies ar
2009.gada
31.decembri

13.

Biedrība

„Eiroreģions „Pleskava,
Livonija””
Reģ.Nr.40008059117,
Bērzpils ielā 1a, Balvos,
LV-4501

Latvijas
pierobežas
pašvaldību un
citu institūciju
organizēta
pārstāvība
Eiroreģionā, lai
izstrādātu un
realizētu kopēju
stratēģiju
pierobežas
reģiona
sadarbībā,
ekonomiskā un
sociālā progresa
nodrošināšanā,
kultūras attīstībā,
infrastruktūras
un pakalpojumu
pilnveidošanā un
savstarpējās
palīdzības
sniegšanā.

Biedru nauda – Ls 2000.

Balvu rajona
padomes
dalība
biedrībā
izbeigsies ar
2009.gada
31.decembri.

14.

Biedrība

Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera
Reģ.Nr.40003081501,
Kr.Valdemāra ielā 35,
Rīga, LV-1010

Veidot
uzņēmējdarbībai
labvēlīgu vidi,
apzinot un
aizstāvot
Latvijas
uzņēmumu
saimnieciskās
intereses un

Biedru nauda – Ls 150.

Balvu rajona
padomes
dalība
biedrībā
izbeigsies ar
2009.gada
01.jūliju,
pieņemot
lēmumu par

11
sniedzot
uzņēmējdarbību
veicinošus
pakalpojumus

izstāšanos no
biedrības.

Apstiprināts ar Balvu rajona padomes 2009.gada 10.marta lēmumu, Protokols Nr. 3 § 2.

Regīna KUĻŠA

Rajona padomes
priekšsēdētāja
(paraksts)
2009.gada 10. martā
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2.pielikums
Balvu rajona padomes 2009.gada 10.marta
lēmumam „Par Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna precizēšanu”
(Sēdes protokols Nr.3§ 2)
BALVU RAJONA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1)Balvu novads;
2)Viļakas novads;
3) Rugāju novads;
4)Baltinavas novads.
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība - Balvu novada
dome.

1
Nr.
p.
k.

1.

Nekustamie īpašumi (zeme, ēkas un
tamlīdzīgi), adrese, kadastra numurs

Zemes gabals (platība 1803 kvm, kadastra
apzīmējums 3801 004 0281 ) un ēka
(administratīvā ēka, kadastra apzīmējums
3801 004 0281 001), Bērzpils ielā 1a,
Balvos, nekustamā īpašuma kadastra
numurs 3801 004 0281.

Konstatējošā daļa
2

Lēmumu daļa
3

4

5

Kādam mērķim izmanto (iestādei,
struktūrvienībai, citai institūcijai, cits
gadījums)

Reģistrēts (reģistrācijas datums,
nodalījuma numurs)

Kurai vietējai
pašvaldībai nodod

Kad plāno
nodot

Balvu rajona padomes un struktūrvienību
(Izglītības pārvaldes, Balvu rajona Būvvaldes
un Kultūras nodaļas) darbības nodrošināšanai.
Saskaņā ar telpu nomas līgumiem, telpas
izmanto:
1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Balvu filiāle (nomas līgums līdz 2020.gada
31.decembrim);
2. Latgales plānošanas reģions (līdz

Reģistrēts 08.11.2002.,
Balvu pilsētas Zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0008 3872

Balvu novada
pašvaldībai

30.12.2009.

vai nereģistrēts zemesgrāmatā,
apgrūtinājumi

13

2.

3.

4.

5.

6.

Zemes gabals (platība 1332 kvm, kadastra
apzīmējums 3801 003 0641) un nedzīvojamā
ēka - garāža (garāža, kadastra apzīmējums
3801 003 0641 001), Tautas ielā 14a,
Balvos, nekustamā īpašuma kadastra
numurs 3801 003 0641.

Ēka (garāža,
kadastra apzīmējums 3801 003 0024 002),
Tirgus ielā 7, Balvos, kadastra numurs
3801 503 0035.
Divi zemesgabali (nosaukums: Pansionāts
Balvi, zemes gabals (kadastra apzīmējums
Nr.3858 006 0480, platība 4.22 ha), zemes
gabals (kadastra apzīmējums 3858 006 0483,
platība 0.16 ha) un trīs ēkas (saimniecības
ēka (kadastra apzīmējums 3858 006 0480
003), Pansionāts (kadastra apzīmējums 3858
006 0480 002), pagrabs
kadastra apzīmējums 3858 006 0480 004),
Pansionāts „Balvi”, Kubulu pagasts, Balvu
rajons, nekustamā īpašuma kadastra
numurs 3858 006 0480.
Zemes gabals (kadastra apzīmējums 3801
003 0487, platība 2060 kvm) un ēka
(Mūzikas skola (kadastra apzīmējums 3801
003 0487 001)) Partizānu ielā 18, Balvos,
nekustamā īpašuma kadastra numurs
3801 003 0487.
Zemes gabals (nosaukums: Kristīgā speciālā
internātskola, platība 2.4328 ha, kadastra
apzīmējums 3844 003 0358) un 12 ēkas
(internātskola (kadastra apzīmējums 3844 003
0358 001), katlu māja (kadastra apzīmējums
3844 003 0358 002), saimniecības ēka

2009.gada 31.decembrim);
3. Biedrība „Eiroreģions „Pleskava,
Livonija” (līdz 2009.gada 31.decembrim);
4. VAS „Valsts informācijas tīklu aģentūra”
(līdz 2009.gada 31.decembrim).
Balvu rajona padomes (administrācijas) un
Balvu rajona pašvaldības iestādes Balvu
mūzikas skolas vajadzībām.

Reģistrēts 08.11.2002.,
Balvu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums
Nr.1000 0008 4012

Balvu novada
pašvaldībai

30.12.2009.

Nav reģistrēts Zemesgrāmatā,
uzsākts reģistrācijas process

Balvu novada
pašvaldībai

30.12.2009.

Balvu rajona pašvaldības iestādes „Pansionāts
„Balvi”” darbības nodrošināšanai

Reģistrēts 17.01.2007.,
Kubulu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0017 9050

Balvu novada
pašvaldībai

30.11.2009.

Balvu mūzikas skolas darbības nodrošināšanai

Reģistrēts 11.10.2001.,
Balvu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums
Nr.1000 0003 5214

Balvu novada
pašvaldībai

14.08.2009.

Baltinavas Kristīgās speciālās
internātpamatskolas
darbības nodrošināšanai

Reģistrēts 29.01.2008., Baltinavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.1000 0042 4747

Baltinavas novada
pašvaldībai

31.07.2009.

Par vienu ēkas telpu (garāžas) noslēgts
nomas līgums ar SIA ”Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru” līdz
2009.gada 31.decembrim.
Balvu rajona padomes Izglītības pārvaldes
vajadzībām
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7.

8.

9.

10.

(kadastra apzīmējums 3844 003 0358 003),
noliktava (kadastra apzīmējums 3844 003
0358 004), pagrabs (kadastra apzīmējums
3844 003 0358 005), pagrabs (kadastra
apzīmējums 3844 003 0358 006), šķūnis
(kadastra apzīmējums 3844 003 0358 007),
veļas žāvētava (kadastra apzīmējums 3844
003 0358 011), kūts (kadastra apzīmējums
3844 003 0358 012), kūts (kadastra
apzīmējums 3844 003 0358 013), šķūnis
(kadastra apzīmējums 3844 003 0358 014),
noliktava (kadastra apzīmējums 3844 003
0358 015), Kārsavas ielā 24, Baltinava,
Baltinavas pagasts, Balvu rajons, LV4594), nekustamā īpašuma kadastra
numurs 3844 003 0358.
Zemes gabals (kadastra apzīmējums 3801
001 0333, platība 20883 kvm,) un 6 ēkas
(Slimnīca (kadastra apzīmējums 2801 001
0333 001), ķirurģijas nodaļa (kadastra
apzīmējums 2801 001 0333 002), virtuves
bloks (kadastra apzīmējums 2801 001 0333
003), morgs (kadastra apzīmējums 2801 001
0333 004), dezinfektors (kadastra apzīmējums
2801 001 0333 005), infekciju nodaļa
(kadastra apzīmējums 2801 001 0333 006),
Vidzemes ielā 2, Balvos, nekustamā
īpašuma kadastra numurs 3801 001 0333.
Zemes gabals (platība 6920 kvm, kadastra
apzīmējums 3801 001 0290) un ēka
(Poliklīnika, kadastra apzīmējums 3801 001
0290 001), Krasta ielā 1, Balvos, nekustamā
īpašuma kadastra numurs 3801 001 0290.
Zemes gabals (platība 932 kvm, kadastra
apzīmējums 3801 001 0437) un ēka (katlu
māja (kadastra apzīmējums 3801 001 043
7001)), Liepu ielā 2a, Balvos, nekustamā
īpašuma kadastra numurs 3801 501 0040.
Dzīvoklis Nr.54 (kadastra numurs 3801 900
0191, platība 53.5 kvm), Vidzemes ielā 2054, Balvos.

Balvu rajona pašvaldības aģentūras „Balvu
slimnīca” darbības nodrošināšanai

Reģistrēts 24.10.2003.,
Balvu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums
Nr.1000 0011 4797

Balvu novada
pašvaldībai

31.07.2009.

Balvu rajona pašvaldības aģentūras „Balvu
slimnīca” darbības nodrošināšanai
(Poliklīnika)

Reģistrēts 10.12.2001.,
Balvu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums
Nr.1000 0004 7962

Balvu novada
pašvaldībai

31.07.2009.

Balvu rajona pašvaldības aģentūras „Balvu
slimnīca” darbības nodrošināšanai
(Katlu māja)

Reģistrēts 03.11.2003.,
Balvu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums
Nr.1000 0011 5492

Balvu novada
pašvaldībai

31.07.2009.

Balvu rajona pašvaldības aģentūras „Balvu
slimnīca” darbības nodrošināšanai (dienesta
vajadzībām)

Reģistrēts 04.06.2007.,
Balvu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.632-54

Balvu novada
pašvaldībai

31.07.2009.

15
11.

Zemes gabals (platība 4141 kvm, kadastra
apzīmējums 3801 001 0301) un 4 ēkas
(garāža (kadastra apzīmējums 3801 001 0301
001), garāža (kadastra apzīmējums 3801 001
0301 002), garāža – atpūtas bloks garāža
(kadastra apzīmējums 3801 001 0301 003),
garāža (kadastra apzīmējums
3801 001 0301 004),
Liepu ielā 1b, Balvos.

Balvu rajona pašvaldības aģentūras „Balvu
slimnīca” darbības nodrošināšanai
(garāžas)

Nav reģistrēts Zemesgrāmatā,
uzsākts reģistrācijas process

Balvu novada
pašvaldībai

31.07.2009.

12.

Zemes gabals (platība 2307 kvm, kadastra
apzīmējums 3801 003 0459) un 3 ēkas (Bērnu
un jauniešu centrs,
(kadastra apzīmējums 3801 003 0459 001),
garāža (kadastra apzīmējums 3801 003 0459
002), šķūnis (kadastra apzīmējums 3801 003
0459 003), Teātra ielā 2, Balvos, nekustamā
īpašuma kadastra numurs 3801 003 0459.

Balvu rajona interešu izglītības metodikā
centra darbības nodrošināšanai

Reģistrēts 03.04.2002.,
Balvu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0006 4268.

Balvu novada
pašvaldībai

14.08.2009.

Ēka (Naturālistu stacija,
kadastra apzīmējums 3870 002 0231 002),
„Pienenes” , Medņevas pagasts, Balvu
rajons, LV-4586, nekustamā īpašuma
kadastra numurs 3870 502 0010.
3 zemes gabali (nosaukums: Tilžas
internātpamatskola, zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 3886 003 0479, platība – 2.4443
ha, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
3886 003 0605, platība – 0.8135 ha, zemes
gabals ar kadastra apzīmējumu 3886003
0606, platība 1.6752 ha) un 7 ēkas (skolas
internāts (kadastra apzīmējums 3886 003
0479 004), ēdnīca (kadastra apzīmējums 3886
003 0479 005), saimniecības ēka (kadastra
apzīmējums 3886 003 0479 007), skola
(kadastra apzīmējums 3886 003 0479 008),
šķūnis (kadastra apzīmējums 3886 003 0479
012), katlu māja (kadastra apzīmējums 3886

Balvu rajona interešu izglītības metodiskā
centra darbības nodrošināšanai - Vides
izglītības centrs

Reģistrēts 08.09.2008, Medņevas
pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.1000 0006 4268

Viļakas novada
pašvaldībai

14.08.2009.

Balvu rajona pašvaldības iestādes Tilžas
internātpamatskolas darbības nodrošināšanai

Reģistrēts 10.09.2008.,
Tilžas pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0044 2690

Balvu novada
pašvaldībai

31.07.2009.

13.

14.

Piezīme. LR Valsts Zemes dienestā
iesniegta dokumentācija par ēkas šķūnis (kadastra apzīmējums 3801
003 0459 003) dzēšanu no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistra (būve dabā neeksistē).

16
003 0479 013), pagrabs (kadastra apzīmējums
3886 003 0479 014),
Pārupes ielā 4, Tilžas pagasts, Balvu
rajons, LV – 4572, nekustamā īpašuma
kadastra numurs 3886 003 0479.
15.

16.

17.

Ēka (sūkņu māja, kadastra apzīmējums
38860030479009), Pārupes ielā 4, Tilžas
pagasts, Balvu rajons, LV – 4572).
Trīs ēkas (Sporta skola (kadastra apzīmējums
3801 003 0541 001), šķūnis – ēlings (kadastra
apzīmējums 3801 003 0541 002), šķūnis (
kadastra apzīmējums 3801 003 0541 003)),
Alejas ielā 2, Balvos,
nekustamā īpašuma kadastra numurs 3801
503 0032.
Zemes gabals (nosaukums: Peldbaseins,
platība 564 kvm, kadastra apzīmējums 3860
001 0149) un viena ēka (Peldbaseins,
kadastra apzīmējums 3860 001 0149 001),
Rūpniecības ielā 3a, Kuprava, Kupravas
pagasts, Balvu rajons, nekustamā īpašuma
kadastra numurs 3860 001 0149.

Balvu novada
pašvaldībai

31.07.2009.

Reģistrēts 27.03.2002.,
Balvu pilsētas Zemesgrāmatas
nodalījums Nr.1000 0006 3589

Balvu novada
pašvaldībai

14.08.2009.

Reģistrēts 11.09.2001., Kupravas
pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.1000 0002 2760

Viļakas novada
pašvaldībai

14.08.2009.

Balvu rajona pašvaldības iestādes Tilžas
internātpamatskolas darbības nodrošināšanai

Nav reģistrēts Zemesgrāmatā

Balvu rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas
darbības nodrošināšanai

Balvu rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas
darbības nodrošināšanai (Peldbaseins)

Apstiprināts ar Balvu rajona padomes 2009.gada 10.marta lēmumu, Protokols Nr. 3§ 2.

Rajona padomes
priekšsēdētāja

Regīna KUĻŠA

17

(paraksts)
2009.gada10.martā

3.pielikums
Balvu rajona padomes 2009.gada 10.marta
lēmumam „Par Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna precizēšanu”
(Sēdes protokols Nr.3§ 2)

BALVU RAJONA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS
Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:
1) Balvu novads;
2) Viļakas novads;
3) Rugāju novads;
4) Baltinavas novads.
Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība – Balvu novada dome.
I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības
1.tabula
Konstatējošā daļa
Nr.
p.k.

Lēmumu daļa

1

2

3

4

5

6

7

8

aizņēmuma mērķis

aizdevējs

līguma

saistību apmērs uz

kurai

aizņēmuma daļas

kad plāno

pašvaldība vai publisko tiesību

18
noslēgšanas
datums

(saskaņā ar noslēgto
līgumu)

Tilžas
internātpamatskolas
siltumtrašu
1.
rekonstrukcija

Pansionāta „Balvi”
2. attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija
Pansionāta „Balvi”
3.
siltināšanas projekts

Valsts kase

05.11.2004.

Latvijas Vides
investīciju
fonds

19.07.2006.

Valsts kase

11.07.2008.

31.12.2008.

pašvaldībai/ parāds 31.12.2008.
pašvaldībām
(latos)
nodod

Aizdevuma
līguma beigu
termiņš ir
2009.gads un
saistības tiks
segtas no
rajona
pašvaldības
2009.gada
budžeta

Ls 3 800

Ls 3 800

nodot
(datums)

juridiskā persona, no kuras
budžeta tiks segts saistību apmērs
atbilstoši plānotajam atmaksas
grafikam līdz saistību nodošanai
(7.ailē norādītajam datumam)

Saistību
pēdējais
atmaksas
datums
20.10.2009.

Balvu rajona pašvaldība

Ls 27 477

Balvu novada
pašvaldībai

Ls 27 477

30.12.2009.

Balvu rajona pašvaldība

Ls 190 352

Balvu novada
pašvaldībai

190 352

30.12.2009.

Balvu rajona pašvaldība

Kopā: Ls 221 629

Kopā: Ls 221 629

2.tabula
Konstatējošā daļa
1
Nr.
p.k.
citu ilgtermiņa saistību
mērķis

Finanšu līzings divu
1. jaunu automašīnu

2

Lēmumu daļa
3

4

dokuments, kurā
noteiktas citas
ilgtermiņa saistības

dokumenta Nr.,
datums

saistību apmērs
uz 31.12.2008.

Līzinga līgums

Līzinga līgums
Nr.14 -163 L
24.01.2007.

Ls 22 210

5

kurai
pašvaldībai/

6

pašvaldības
pārņemto saistību
pašvaldībām
apmērs
nodod

Balvu novada
pašvaldībai

7

8

pašvaldība vai publisko
tiesību juridiskā persona, no
kuras budžeta tiks segts
kad plāno
saistību apmērs atbilstoši
nodot
plānotajam atmaksas
(datums)
grafikam līdz saistību
nodošanai 7.ailē norādītajam
datumam

Ls 13 110 30.12.2009.

Balvu rajona pašvaldība
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iegādei
Balvu rajona
pašvaldības stipendijas
2. piešķiršana

Līgums

Balvu rajona
pašvaldības stipendijas
3. piešķiršana

Līgums

Interneta pieslēguma
ierīkošana Baltinavas
Kristīgajā speciālajā
4.
internātpamatskolā

Līgums Nr.1/103
par piešķirtās
stipendijas
maksāšanas kārtību,
19.09.2008.
Līgums Nr.2/103
par piešķirtās
stipendijas
maksāšanas kārtību,
19.09.2008.
Līgums Nr. 123/211/35 par
interneta pieslēguma
ierīkošanu vai
uzlabošanu,
29.03.2007.

Līgums

Ls 25 384

Ls 22 044

Ls 2 400

Balvu novada
pašvaldībai

Ls 22 044 30.12.2009.

Balvu rajona pašvaldība

Balvu novada
pašvaldībai

Ls 18 704 30.12.2009.

Balvu rajona pašvaldība

30.12.2009.

Balvu rajona pašvaldība

Baltinavas
novada
pašvaldībai

Kopā:
Ls 72 038

Ls 1 800

Kopā:
Ls 55 658

3.tabula

Konstatējošā daļa
1
Nr.
p.k.

citu
ilgtermiņa
saistību
mērķis

2

transporta

4

5

6

7

8

dokuments,
pašvaldība vai publisko tiesību
kurai
kurā
juridiskā persona, no kuras budžeta
dokumenta
pašvaldības
kad plāno
noteiktas
saistību apmērs pašvaldībai/
tiks segts saistību apmērs atbilstoši
Nr.,
pārņemto
nodot
citas
uz 31.12.2008. pašvaldībām
plānotajam atmaksas grafikam līdz
datums
saistību apmērs (datums)
ilgtermiņa
saistību nodošanai 7.ailē norādītajam
nodod
saistības
datumam

Līgums

1. par sabiedriskā

3

Lēmumu daļa

Līgums

Līgums
Nr.128

Ls 23 286

Latgales
plānošanas

Ls 418 317

30.12.2009.

Balvu rajona pašvaldība
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pakalpojumu
sniegšanu Balvu
rajona
reģionālajā
vietējās nozīmes
maršrutu tīklā

reģionam

29.12.2008.

(Valsts SIA
„Autotransporta
direkcija”
04.02.2009.
vēstule Nr.118.2/244;
prognozētās
dotācijas apmērs –
Ls 418 317)

II. Struktūrfondu, Norvēģijas, Šveices instrumenta, INTERREG, 3.mērķa projekti (t.sk. dokumentācija)

1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam (ieskaitot)
Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa
saistības, ko rajona pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
īstenošanas līgumu par projektā
radīto vērtību uzturēšanu/
saglabāšanu

finansējums
(latos)
Nr. projekta nosaukums un mērķis.
p.k. Līguma noslēgšanas datums,
numurs un līgumslēdzēja
institūcija

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

no pašvaldības
līdzfinansējuma
no finanšu
instrumenta

no valsts
budžeta

finansējuma
apmērs

saistību laika
periods pēc
saistību
appašmērs
(latos)
projekta
īstenovaldības
šanas
nosaukums

kurai pašvaldībai vai
plānošanas reģionam plāno
nodot
kad plāno
nodot
(datums)
dokumantu
saistības mentā- (norādot,
ciju
kādu)
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I. Finanšu instrumenta nosaukums PHARE
PHARE
2000
projekts
"Apceļo Latgali ar IT".
Mērķis: attīstīt tūrisma nozari
Latgalē un radīt jaunas darba
vietas, kas veicinās turpmāku
08.08.2002.1. reģiona attīstību kopumā.
08.07.2003.
07.05.2002, līgums, Balvu
rajona padome un Rēzeknes
rajona padome.
Balvu rajona padome
partneris projektā.

Saistību
nav.

Kopējās
projekta
izmaksas:
273920,14
LVL

Kopējās
projekta
izmaksas:
54784,03
LVL

ir

Phare 2003.gada Pārrobežu
sadarbības
programmas
Baltijas jūras reģionā projekts
"Pārrobežu
sadarbības
struktūru
attīstīšana
un
informācijas
plūsmas
uzlabošana".
Mērķis: Samazināt pierobežu
teritoriju (Viru apriņķis, Valgas
apriņķis,
Pilvas
apriņķis
(Igaunijā) un Alūksnes rajons,
30.11.2005. 2. Balvu rajons, Ludzas rajons un
29.11.2006.
Valkas
rajons
(Latvijā))
perifērijas iezīmes, tādējādi
uzlabojot dzīves kvalitāti un
veidojot reģiona sadarbības
tīklus.
29.11.2005,
Nr.LV2003/005-876/MPF/0007,
LR Finanšu ministrija un
Eiroreģions
"Pleskava,
Livonija".
Balvu rajona padome ir labuma
saņēmējs.

Kopējās
projekta
izmaksas:
29119,42
LVL

-

1683,84
LVL

Balvu
rajona
padome

-

Lietvedības un
grāmatvedības
dokumentācija
jāsaglabā
vismaz 5 gadus
pēc projekta
realizācijas;
līdz 07.2008.

Lietu
nomenkla
tūras
saraksts

-

Balvu
novada
pašvaldī
bai.

nav

nav

Balvu
novada
pašvaldībai
Lietvedības un
Mobilais
grāmatvedības
telefons:
dokumentācija
Projekta
Nokia
3120
jāsaglabā
dokumen
tu
vismaz 7 gadus
Nr.IMEI
uzglabāša
pēc projekta
358388004
na un
realizācijas;
0
781,27 LVL
projekta Balvu
Balvu (mantiskās
60197
līdz
1925,68
rezultātu novada
rajona
vērtības)
29.11.2013. 30.12.2009. uzturēšan pašvald
LVL
padome
a Balvu ībai Portatīvais
novada
dators:
Mantiskās
pašvaldī
vērtības, kas
Multipro
–
bai.
iegādātas
DUO
projekta laikā
T2500
jāsaglabā līdz
Nr. S/N:
29.11.2013.
KN
B62300164
6
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II. Finanšu instrumenta nosaukums Interreg IIIA
Interreg projekts NIII-043
"Nodibināt
pārrobežu
sadarbības
tīklu
starp
cilvēkiem
ar
īpašām
vajadzībām".
Mērķis: nodibināt pārrobežu
sadarbību starp organizācijām
sociālajā sfērā. 22.08.2006, Nr.
3-52/2006/A-28-38/2006-44,
Reģionālās
attīstības
un
pašvaldību lietu ministrija.
02.05.2006., līgums „ERDF 06.2006. 1. Subsidy
Contract
for 07.2007.
implementation of the Project
NIII – 043, Establishment of
cross-border
cooperation
network of disabled people
(NDP)”,
Investitionsbank
Schleswig_Holstein un Balvu
rajona padome.
Balvu rajona padome ir vadošais
partneris projektā.

Interreg IIIA projekts "Jauna
galamērķa
radīšana,
apvienojot Latgales un Rytu
Aukstaitija
(Lietuva)
pierobežas
reģionu
piedāvājumu".
Mērķis:
10.2005. –
2. veicināt abu pierobežas reģionu
31.12.2007.
- Latgales un Rytu Aukstaitijas
ekonomisko
izaugsmi,
sekomējot tūrisma industrijas
attīstību.
28.10.2005. un 13.11.2005.,
līgums “RDF Subsidy Contract

13198,27 LVL

Plānotais:
73794,42 LVL
(ERAF+TACI
S)

Plānotais:
t.sk. Balvu
rajona padomei 1687 LVL
12650.47 LVL Projektā
reāli
Projektā reāli apgūts:
apgūts:
1552,72
69249,74 LVL LVL
(ERAF+TACI
S)
t.sk. Balvu
rajona padomei

Plānotais:
4216,82
LVL
Projektā
reāli
apgūts:
2329,15
LVL

11645,55 LVL

Tehniskais
projekts nodots
Medņevas
pagasta
13198,2
padomei par
7 LVL
summu
Projekta
9735,00 LVL
dokumen
(t.sk PVN).
tu
Tehniskais
uzglabāša Viļakas
Balvu Projektā reāli
na un novada
projekts
apgūts:
rajona
jāsaglabā līdz 30.12.2009. projekta pašvaldī
rezultātu
padome 13198,27 LVL 12.05.2011.
uzturēšan bai
Lietvedības un
a
grāmatvedības
Viļakas
dokumentācija
novada
jāsaglabā
pašvaldī
vismaz 5 gadus
bai
pēc projekta
realizācijas;
līdz
31.12..2013.

nav

0,00
LVL,

Kopējās
projekta
izmaksas
311264,86
LVL

-

3387,00
LVL

Balvu
rajona
padome

-

Lietvedības un
Projekta
grāmatvedības
dokumen
dokumentācija
tu
Balvu
jāsaglabā
uzglabāša novada
vismaz 5 gadus 30.12.2009. na un
pašvaldī
pēc projekta
projekta
bai
rezultātu
realizācijas;
uzturēšan
līdz
a Balvu
31.12.2013.
novada
pašvaldī

nav
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for the implementation of the
project SII-050, Creating New
Tourist Destination By Joining
Two Border Regions in
Latgale_Rytu Aukstaitija (New
Destiny) of the Baltic Sea
Region INTERREG III A
priority (“South”), Latgales
reģiona attšitības aģentūra un
Investitionsbank
SchleswigHolstein.

bai

Balvu rajona padome ir labuma
saņēmējs.

Interreg
IIIA
Ziemeļu
prioritātes projekts NIV - 093
"Jauna telpiskās attīstības
zona Latvijas un Krievijas
pierobežas
reģioniem
apvienojot
divu
valstu
potenciālu". Mērķis: veicināt
ilgtspējīgu telpisko attīstību
projekta teritorijā, izveidojot
jaunu telpiskās attīstības zonu
un ieviešot jaunas pieejas attālu
Baltijas jūras reģiona / Eiropas
01.02.2006.3. Savienības pierobežas reģionu
attīstībai,
tādējādi
dodot 31.12.2007.
ieguldījumu
Baltijas
jūras
reģiona līdzsvarotā policentriskā
attīstībā.
07.12.2007., vienošanās Nr.
071207-2, Balvu rajona padome
un Latgales reģiona attīstības
aģentūra.
Granta
līgums
Tacis
Nr.2006/128-999
no
30.11.2006., Latgales reģiona
attīstības aģentūra un EC

Kopējās
projekta
izmaksas
306882,21
LVL

-

Balvu
5000 LVL rajona
padome

Transports un
loģistika 4
reģionāli
pētījumi, 1
pārrobežu
telpiskās
attīstības
stratēģija.

-

0,00
LVL,

Projekta
dokumen
tu
uzglabāša
Balvu
na un
novada
projekta
30.12.2009.
rezultātu pašvaldī
Lietvedības un
uzturēšan bai
grāmatvedības
a Balvu

dokumentācija
jāsaglabā
vismaz 5 gadus
pēc projekta
realizācijas līdz
31.12.2013.

novada
pašvaldī
bai

nav

24
Delegācija Maskavā. Subsīdiju
līgums ERAF ar ŠlezvigasHolšteinas Investīciju banku
14.09.2006.
Balvu rajona padome ir labuma
saņēmējs.

III. Finanšu instrumenta nosaukums ERAF
Publisko interneta punktu
izveide Latgales reģionā.
Mērķis:
paaugstināt
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju
izmantošanu
Latgales
reģionā
veicinot
informācijas
sabiedrības
veidošanu
un
sekmējot
līdzsvarotu reģiona attīstību.
5060,48
nodrošināt
vienmērīgu
LVL
informācijas un komunikāciju
(sākotnēji
tehnoloģiju pieejamību Latgales
tika
reģionā;
veicināt
Latgales
pārskaitīts
Kopējās Kopējās
reģiona sabiedriskā sektora
883,48
Balvu
sniegto pakalpojumu pieejamību 03.04.2007. - projekta projekta
LVL,
izmaksas: izmaksas
rajona
1. un kvalitāti, veidojot publiskos
31.10.2008
papildus
169425
padome
508275
interneta punktus.
2008.gada
LVL
LVL
03.04.2007.,
decembrī
Nr.VPD1/ERAF/CFLA
tika
/05/APK/1.3.2.00028/007.,
pārskaitīts
4177,00
Latgales
reģiona
attīstības
LVL).
aģentūra, Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra un Eiropas
Reģionālās attīstības fonds.
Sadarbības līgums Nr. 14 -11
02.09.2008., Biedrības Latgales
reģiona attīstības aģentūra un
Balvu rajona padome.
Balvu rajona padome ir labuma
saņēmējs.

Balvu novada
pašvaldībai
Datorkomplekti 2
gab.:
Monitors Samsung
Syncmaster 940n

5060,48
LVL

Sistēmbloks Sonex

Publisko
interneta
pieejas punktu
uzturēšana
jānodrošina
līdz
31.10.2013.

Projekt
AK09.M18
a
Wireless broadband
dokume
rūteris Linksys W/SB
ntu
802.11G
uzglabā
šanas
Nepārtrauktās
un
Balvu
barošanas bloks
30.12.20 projekta novada
Lietvedības un 09. rezultāt pašvaldī APC/Smart UPS SC
u
grāmatvedības
Biroja krēsls “Iso
bai
uzturēš
dokumentācija
Black”, 2 gab.
ana
jāsaglabā

vismaz 5 gadus
pēc projekta
realizācijas;
līdz
31.12.2016.

Balvu
novada
pašval
dībai

Datorgalds TBI U 80,
2 gab.
Printeris Samsung
SCX-4321, 3 gab.
Interneta kiosks ML
INFIKIOSK 500, 1
gab.
Portatīvais dators ar
stendu HP 6730b, 2
gab.
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IV. Finanšu instrumenta nosaukums Valsts programmas
Valsts programma bērna un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai
2003.gadam projekts „Darba
un
atpūtas
nometņu
organizēšana bērniem”.
Izpildes
1. Darba un atpūtas nometnes riska termiņš līdz
grupas bērniem un bērniem ar 01.11.2003.
invaliditāti.
Līgums
nr.2.5./21,
no
08.01.2003.

-

1000.00
LVL

Lietvedības un
grāmatvedības
dokumentācija
jāsaglabā
1000.00 vismaz 5 gadus
LVL
pēc projekta
realizācijas;

-

-

-

-

-

līdz
01.11.2008.

2004.gadā
nodots:
Viļakas
pils.domei.:
500 LVL,
Valsts programma bērna un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai
2004.gadam projekts „Bērnu Izpildes
projekts par rotaļu, atpūtas termiņš līdz
2. un
sporta
laukumu 01.10.2004.
iekārtošanu”.
Līgums nr.1.6/31, 17.03.204

3.

-

-

2000.00
LVL

Nodots:
Projekta
Lietvedības un
dokumentu
Tilžas pag.
grāmatvedības
uzglabāšanas
500LVL,
dokumentācija
un projekta
jāsaglabā
Nodots:
rezultātu
Balvu novada
2000,00 vismaz 5 gadus 30.12.20 uzturēšana, pašvaldībai Lazdukalna
pēc projekta
lietu
LVL
09.
pag.
.
realizācijas;
nomenklatūr
500LVL
as saraksts
līdz
Nodots:
Balvu
01.10.2009.
novada
Baltinavas
pašvaldībai
kristīgajai
speciālajai
internātpam
atskolai –
500 LVL

-

-

-

1200,00

Lietvedības un
grāmatvedības

Balvu novada

-
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LVL

Valsts programma bērna un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai
Izpildes
2004.gadam projekts „Darba termiņš līdz
un
atpūtas
nometņu 01.09.2004.
organizēšana bērniem”.
Darba un atpūtas nometnes riska
grupas bērniem.
Līgums nr
26.04.2004.

VP.2.9./67,

1200,00
LVL

Projekta
dokumentācija
pašvaldībai
dokumentu
jāsaglabā
uzglabāšanas
vismaz 5 gadus
30.12.20
un projekta
pēc projekta
rezultātu
09.
realizācijas;
uzturēšana,
līdz
lietu
nomenklatūr
01.10.2009.
as saraksts

no

Balvu
novada
pašvaldībai

2005. gadā
nodots:
Šķilbēnu

Valsts programma bērna un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai
2005.gadam projekts „Bērnu Izpildes
un
rotaļu
laukumu termiņš līdz
4. iekārtošana”.
01.10.2005.
Līgums Nr.2.1/34, noslēgts
2005.gada 10.martā.

-

2000,00
LVL

-

-

2000,00
LVL

Projekta
pag.
dokumentu
Lietvedības un
500LVL;
uzglabāšanas
grāmatvedības
un projekta
Nodots:
dokumentācija
rezultātu
jāsaglabā
Rugāju pag.
vismaz 5 gadus 30.12.20 uzturēšana, Balvu novada 500LVL;
lietu
pašvaldībai
pēc projekta
09. nomenklatūr
Nodots:
realizācijas;
as saraksts

līdz
01.10.2010.

Balvu
novada
pašvaldībai

Kupravas
pag.
500LVL
Krišjāņu
pag.
500LVL;
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Līdzfinansējuma
nodrošinājums
konferencē Izpildes
termiņš līdz
5. „Bērniem draudzīga skola”.
Līgums nr. 2.2/151, noslēgts 11.11.2005.
2005.gada 18.augustā.

Valsts programma bērna un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai
2006.gadam
projekts
„Atbalsts bērnu projektiem Izpildes
rotaļu
un
atpūtas termiņš līdz
6. par
01.08.2006.
laukumu iekārtošanu”.
Līgums nr.2.1/74, noslēgts
2006.gada 3.maijā.

Līdzfinansējuma
nodrošinājums
konferencē
Izpildes
„Bērniem
draudzīga
skola”.
7.
termiņš līdz
Līgums nr. 2.2/73, noslēgts
01.10.2006.
2006.gada 3.maijā.

-

500.00
LVL

Projekta
dokumentu Balvu novada
Lietvedības un
uzglabāšanas
pašvaldībai
grāmatvedības
un projekta
rezultātu
dokumentācija
500,00 LVL jāsaglabā 30.12.20 uzturēšana,
lietu
vismaz 5 gadus 09.
nomenklatūr
pēc projekta
as saraksts

-

realizācijas;
līdz
11.11.2010.

-

-

2000.00
LVL

300.00
LVL

Balvu
novada
pašvaldībai

2006.gadā
Projekta
Lietvedības un
nodots
dokumentu
grāmatvedības
Kubulu
uzglabāšanas
dokumentācija
pagasta
un projekta
jāsaglabā
rezultātu Balvu novada padomei –
2000,00 vismaz 5 gadus 30.12.20 uzturēšana pašvaldībai 1000,00
pēc projekta
Balvu
LVL
09.
LVL;
realizācijas;
novada
Vīksnas
pašvaldībai
līdz
pagasta
03.05.2011.
padomei –
1000,00
LVL;

-

-

-

-

300,00
LVL

Projekta
Lietvedības un
dokumentu
grāmatvedības
uzglabāšanas
dokumentācija
un projekta Balvu novada
jāsaglabā
rezultātu
pašvaldībai
vismaz 5 gadus
uzturēšana
pēc projekta
Balvu
realizācijas; 30.12.20 novada
līdz
09. pašvaldībai
03.05.2011.

-

28
2007.gadā
nodots:
Žīguru
pagasta
padome
500LVL;

Valsts programma bērna un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai
2007.gadam
projekts Izpildes
„Basketbola
grozu termiņš līdz
8. uzstādīšana pašvaldībās”.
01.09.2007.
Līgums nr.2.1.2/191, noslēgts
2007.gada 24.jūlijā.

-

2500.00
LVL

-

-

Lietvedības un
Projekta
Lazdukalna
grāmatvedības
dokumentu
pagasta
dokumentācija
uzglabāšanas
padome
jāsaglabā
un projekta Balvu novada
pašvaldībai 500LVL;
2500,00 vismaz 5 gadus 30.12.20 rezultātu
uzturēšana
pēc
projekta
Rugāju
LVL
09.
Balvu
realizācijas;
pagasta
novada
padome
līdz
pašvaldībai
500LVL
03.05.2012.
Kubulu
pagasta
padome 500
LVL;Tilžas
internātpam
atskola
500 LVL
2007.gadā

Valsts programma bērna un
ģimenes stāvokļa uzlabošanai
2007.gadam
projekts
„Atbalsts
pasākumiem Izpildes
9. bērniem
brīvā
laika termiņš līdz
pavadīšanai pašvaldībās”.
15.12.2007.
Līgums nr.2.1/287, noslēgts
2007.gada 8.oktobrī.

-

2000.00
LVL

-

-

nodots
Projekta
Lietvedības un
dokumentu Balvu novada Bērzpils
uzglabāšanas pašvaldībai
grāmatvedības
pagasta
un projekta
dokumentācija
padome
jāsaglabā 30.12.20 rezultātu
1000LVL;
uzturēšana

2000,00 vismaz 5 gadus
LVL
pēc projekta
realizācijas;
līdz
03.05.2011.

09.

Balvu
novada
pašvaldībai

1000LVL

2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta
Nr.

Konstatējošā daļa

Bērzkalnes
pagasta
padome

Lēmumu daļa

29
p.k.

projekta
projekta nosaukums un
īstenošanas
mērķis. Līguma noslēgšanas
termiņš
datums, numurs un
līgumslēdzēja institūcija
(no–līdz)

no finanšu
instrumenta

saistības, ko rajona
pašvaldība
uzņēmusies ar
finansējums
projekta īstenošanas līgumu
(latos)
par projektā radīto vērtību
uzturēšanu/ saglabāšanu kad plāno
nodot
(datums)
no pašvaldības līdzfinansēsaistību laika
juma
no valsts
saistību apmērs periods pēc
budžeta

finansējuma
apmērs

pašvaldības
nosaukums

(latos)

projekta
īstenošanas

kurai pašvaldībai vai
plānošanas reģionam
plāno nodot

mantu
doku(norāsaistības mentādot,
ciju
kādu)

I. Finanšu instrumenta nosaukums ESF
Eiropas
sociālā
fonda
projekts
“Atbalsts
vispārējās
izglītības
pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos
mācību
priekšmetos”.
Mērķis:
piešķirot
mērķstipendijas
prioritāro
mācību
priekšmetu
pedagogiem,
nodrošināt
vispārējās izglītības iestādes
un profesionālās izglītības
iestādes ar nepieciešamajiem
30.04.2008. 1. prioritāro mācību priekšmetu
pedagogiem
un
veicināt 31.03.2012.
pedagogu
piesaistīšanu
izglītības iestādēm, tādējādi
sekmējot vispārējās izglītības
kvalitātes uzlabošanu un
nodrošinot
izglītojamo
sagatavošanu
studijām
dabaszinātņu un tehnoloģiju
programmās.
30.04.2008.,
Nr.
2008/0001/1DP/2.1.2.2./08
/IPIA/VIAA/002,
Valsts
izglītības attīstības aģentūra
un Izglītības un zinātnes

Uzņēmum
a līgumi
Projekta

103527
LVL

18269
LVL

nav

Balvu rajona
padome

121796.00
LVL

Lietvedības
dokumentu
uzglabāšana
un
Balvu
s un
grāmatvedīb
novad
projekta
as
a
dokumentāci 30.12.200 rezultātu
uzturēšana pašval
9.
ja jāsaglabā
Balvu dībai
vismaz 5
novada
līdz
pašvaldība
31.12.2021.
i

nav

30
ministrijas Studiju fonds.
Starp Balvu rajona padomi un
Izglītības
un
zinātnes
ministrijas Studiju fondu
noslēgts līgums 30.04.2008.
Nr. 09-02/2/2008-3.
Balvu rajona padome
partneris projektā.

ir

II Finanšu instrumenta nosaukums Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām

Balvu rajona Balvu
1. mūzikas skolas
remontdarbi

2.

01. -12.2006.

Tilžas internātpamatskolas
01. -12.2006.
logu nomaiņa

3. Balvu rajona pansionāta
„Balvi” veļas mājas

01. -12.2006.

-

15000,00
LVL

3588,00
LVL

Lietvedības
Projekta
un
dokumentu
grāmatvedīb
uzglabāšana
as
s un
Balvu
projekta novad
dokumentāci
ja jāsaglabā 30.12.200 rezultātu
a
Balvu rajona
15000,00 LVL vismaz 5
uzturēšana pašval
padome
9.
Balvu dībai
gadus pēc
novada
projekta
pašvaldība
realizācijas;
i
Līdz
31.12.2011.

-

-

-

-

20000,00
LVL

-

Lietvedības
Projekta
un
dokumentu
grāmatvedīb
uzglabāšana
as
Balvu
s un
projekta novad
dokumentāci
ja jāsaglabā 30.12.200 rezultātu
a
Balvu rajona
20000,00 LVL vismaz 5
uzturēšana pašval
padome
9.
Balvu dībai
gadus pēc
novada
projekta
pašvaldība
realizācijas;
i
Līdz
31.12.2011.

-

25000,00

4296,59

Lietvedības
Projekta Balvu
Balvu rajona 25000,00 LVL
30.12.200 dokumentu
un
novad
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LVL

remonts un iekārtu iegāde

Tilžas internātpamatskolas
4. gājēju celiņu un skolas
01.- 12.2007.
parādes kāpņu renovācija

2008.gada
mērķdotāciju
projekts „Balvu rajona
01. –
5.
Tilžas internātpamatskolas 12.2008.
internāta renovācija”

-

-

25000,00
LVL

100 000
LVL

LVL

padome

grāmatvedīb
as
dokumentāci
ja jāsaglabā
vismaz 5
gadus pēc
projekta
realizācijas;
Līdz
31.12.2011.

9.

uzglabāšana a
s un
pašval
projekta dībai
rezultātu
uzturēšana

Balvu
novada
pašvaldība
i

-

Lietvedības
Projekta
un
dokumentu
grāmatvedīb
uzglabāšana
as
s un
Balvu
projekta novad
dokumentāci
ja jāsaglabā 30.12.200 rezultātu
a
Balvu rajona
25000,00 LVL vismaz 5
uzturēšana pašval
padome
9.
Balvu dībai
gadus pēc
novada
projekta
pašvaldība
realizācijas;
i
Līdz
31.12.2012.

-

-

Projekta
Objekts
ieviešanas
nevar tikt
gaitā
atsavināts
iegūtie
vismaz 10
pamatlīdzek
gadu laika
ļi ir
posmā pēc
jāizmanto Balvu
projekta
atbilstoši novad
īstenošanas.
a
Balvu rajona
30.12.200 projekta
100 000 LVL
mērķiem pašval
padome
9.
vismaz 10 dībai
Lietvedības
gadus pēc
un
projekta
grāmatvedīb
pabeigšanas
.
as
dokumentāci
Projekta
ja jāsaglabā
dokumentu
uzglabāšana
vismaz 5

-
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s un
projekta
rezultātu
uzturēšana

gadus pēc
projekta
realizācijas;
Līdz
31.12.2013.

2008.gada
mērķdotāciju
projekts „Balvu rajona
01. –
6. pansionāta „Balvi” veļas
12.2008.
mājas remonts un iekārtu
iegāde”.

Plānots:

Plānots:

38659.00
LVL

4295.00
LVL

Faktiskais: Faktiskais:
38586.90 4287.43
LVL
LVL

Objekts
nevar tikt
atsavināts
vismaz 10
gadu laika
posmā pēc
projekta
īstenošanas
Faktiskais: Lietvedības
Balvu rajona
un
padome
38586.90 LVL
grāmatvedīb
as
dokumentāci
ja jāsaglabā
vismaz 5
gadus pēc
projekta
realizācijas;
līdz
31.12.2013.

Balvu
novada
pašvaldība
i

Projekta
ieviešanas
gaitā
iegūtie
pamatlīdzek
ļi ir
jāizmanto
atbilstoši
projekta
mērķiem
vismaz 10 Balvu
gadus pēc
novad
projekta
30.12.200 pabeigšanas a

9.

pašval

-

Projekta dībai
dokumentu
uzglabāšana
s un
projekta
rezultātu
uzturēšana

Balvu
novada
pašvaldība
i

III. Finanšu instrumenta nosaukums Valsts programmas

1.

Valsts programma bērna un
ģimenes
stāvokļa
uzlabošanai
2008.gadam

-

1000.00
LVL

-

-

1000,00 LVL

Lietvedības 30.12.200 Projekta Viļak 2008.ga
dokumentu
dā
un
as
9.
uzglabāšana
nodots:
grāmatvedīb
novad
s un
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projekts „Atbalsts bērnu Izpildes
projektiem par rotaļu un termiņš līdz
atpūtas
laukumu 11.08.2008.
iekārtošanu”.
Līgums
nr.2.1.3/66,
no
14.04.2004.

as
dokumentāci
ja jāsaglabā
vismaz 5
gadus pēc
projekta
realizācijas;
līdz
11.08.2013.

projekta
a Medņev
rezultātu pašval
as
uzturēšana dībai pagasta

Viļakas
novada
pašvaldība
i

padomei
1000.00
LVL

3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi
Konstatējošā daļa
projekta nosaukums un
mērķis. Iesniegšanas
Nr.
datums un institūcijas
p.k. nosaukums, kurā iesniegts
projekts

projekta
īstenošanas
termiņš
(no–līdz)

Lēmumu daļa
plānotais finansējums
(latos)

no finanšu instrumenta

no valsts
budžeta

kurai pašvaldībai vai plānošanas
reģionam plāno nodot

no pašvaldības līdzfinansējuma

kad plāno nodot
(datums)
saistības

finansējuma
apmērs

pašvaldības
nosaukums

mantu
dokumen(norādot,
tāciju
kādu)

I. Finanšu instrumenta nosaukums Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām

Balvu
novada
pašvaldīb
ai,

1.

2009.gada mērķdotāciju
projekts “Balvu rajona
30.12.2009.
Balvu mūzikas skolas
remondarbi”

-

50 000 LVL

5556
LVL

Balvu rajona
padome

Projekta
ieviešanas
Balvu
gaitā
novada
30.12.2009.
iegūtie
pamatlīdze pašvaldībai
kļi ir
jāizmanto
atbilstoši
projekta
mērķiem
vismaz 10
gadus pēc

-
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projekta
pabeigšana
s

Balvu
novada
pašvaldīb
ai,

2.

2009.gada mērķdotāciju
projekts “Balvu rajona
30.12.2009.
Tilžas
internātpamatskolas
internāta renovācija”.

-

351 006 LVL

nav

Balvu rajona
padome

Projekta
ieviešanas
gaitā
iegūtie
pamatlīdze
kļi ir
Balvu
jāizmanto
30.12.2009. atbilstoši
novada
projekta pašvaldībai
mērķiem
vismaz 10
gadus pēc
projekta
pabeigšana
s

-

II Finanšu instrumenta nosaukums: Norvēģijas finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds”

1.

„Publiskā
sektora
darbības
kapacitātes
paaugstināšana veicinot
sadarbību starp Balvu
rajona
pašvaldības,
uzņēmējdarbības,
01.04.2009.nevalstiskajiem
30.06.2009.
sektoriem un Ryfylke
pašvaldību
savienību”,
iesniegts ar precizējumiem
08.01.2009.,
iesniegts
Valsts reģionālās attīstības
aģentūrā.

Balvu
novada
pašvaldīb
ai
13373,40 LVL (jeb
19028,63 EUR)

-

2780,10 LVL

Balvu rajona
padome

Projekta
dokumentu
Balvu
30.12.2009. uzglabāšan novada
as un
pašvaldībai
projekta
rezultātu
uzturēšana
līdz
30.04.2021
.

-
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Apstiprināts ar Balvu rajona padomes 2009.gada 10.marta lēmumu, Protokols Nr. 3§ 2.

Rajona padomes priekšsēdētāja

Regīna KUĻŠA
(paraksts)

2009.gada 10. martā

4.pielikums

Balvu rajona padomes 2009.gada 10.marta
lēmumam „Par Balvu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna precizēšanu”
(Sēdes protokols Nr.3§ 2)
BALVU RAJONA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE IZDEVUMI
Nr.
p.k.

Plānoto izdevumu veids

1. Mēneša atlīdzība (kas ir spēkā rajona reorganizācijas plāna sagatavošanas
datumā) rajona pašvaldības administrācijas vadītājam, t.sk.
- mēneša amatalga
- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Summa
(latos)
1 320,32
1 064,00
256,32

2. Kompensācija rajona pašvaldības administrācijas vadītājam saskaņā ar
Darba likumu, t.sk.

9 061,00

- atlaišanas pabalsts saskaņā ar Darba likuma 112.pantu
- kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
- atlaišanas pabalsts saskaņā ar Balvu rajona padomes darba samaksas
nolikumu
- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3 192,00
918,00

3. Mēneša atlīdzība (kas ir spēkā rajona reorganizācijas plāna sagatavošanas
datumā) rajona pašvaldības administrācijas amatpersonai, kas kārto
grāmatvedību, t.sk.
- mēneša amatalga
- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4. Kompensācija rajona pašvaldības administrācijas amatpersonai, kas kārto
grāmatvedību, saskaņā ar Darba likumu, t.sk.
- atlaišanas pabalsts saskaņā ar Darba likuma 112.pantu
- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
5. Izdevumi par zvērināta revidenta pakalpojumiem rajona pašvaldības
2007.gada pārskata sagatavošanai
6. Rajona pašvaldības administrācijas izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem, sakaru pakalpojumiem 2007.gada decembrī atbilstoši
izrakstītajam rēķinam 2008.gada janvārī, atšifrējot pa izdevumu
pozīcijām:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu izvešanu

3 192,00
1 759,00
744,54

600,00
144,54
2 978,16
2 400,00
578,16
790,60

1 409,43

731,26
21,53
156,72
60,10
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6.7. Telefonu abonēšanas maksas un sarunu izdevumi
6.9. E-pieslēguma punkta abonēšanas maksa
7. Arhivēšanas darbu izmaksas, tai skaitā dokumentu sakārtošanas izmaksas
un dokumentu nodošanas izmaksas valsts arhīvu glabāšanā

418,72
21,10
800,00

Papildus informācija:
Uzturēšanas izdevumi, kas nav iekļauti plānoto izdevumu 6.pozīcijā:
- pārējie komunālie pakalpojumi (sētnieka darbs) Ls 25,70;
- paklāju noma Ls 13,32;
- pasta izdevumi Ls 69,80.

Apstiprināts ar Balvu rajona padomes 2009. gada 10.marta lēmumu.

Rajona padomes
priekšsēdētāja

________________________
(paraksts)

2009. gada 10.martā
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Regīna KUĻŠA

