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1.  Ievads 
 

Saskaņā ar konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu”1 un Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumu2, Latvijā noris pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. 

Lai sasniegtu reformas mērķi, paredzēts veidot lielākas, ekonomiski spēcīgākas pašvaldības – 

novadus, īstenojot pašvaldību apvienošanos. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma pielikumam paredzēts izveidot administratīvo teritoriju – Balvu novadu ar 

administratīvo centru Balvos un šādām administratīvajā teritorijā ietilpstošām teritoriālā 

iedalījuma vienībām: 

 Baltinavas pagasts; 

 Balvu pagasts; 

 Balvu pilsēta; 

 Bērzkalnes pagasts; 

 Bērzpils pagasts; 

 Briežuciema pagasts; 

 Krišjāņu pagasts; 

 Kubulu pagasts; 

 Kupravas pagasts; 

 Lazdukalna pagasts; 

 Lazdulejas pagasts; 

 Medņevas pagasts; 

 Rugāju pagasts; 

 Susāju pagasts; 

 Šķilbēnu pagasts; 

 Tilžas pagasts; 

 Vectilžas pagasts; 

 Vecumu pagasts; 

 Viļakas pilsēta; 

 Vīksnas pagasts; 

 Žīguru pagasts. 

 

Pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir: 

1) nodrošināt pamatotu, optimālu jaunveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās 

struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un 

ģeogrāfisko situāciju uz vietas; 

2) nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldību 

apvienošanās procesu.  

                                                           
1 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada18.septembra rīkojums Nr.445. 
2 Saeimā pieņemts 10.06.2020., spēkā stājās 23.06.2020.  
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2. Jaunveidojamā novada vizītkarte 

 Balvu novads Baltinavas 

novads 

Rugāju novads Viļakas novads 

Platība (km²)3 1045 186 515 641 

Iedzīvotāju skaits 

gada sākumā 

11 715  947  2061  4472  

Iedzīvotāju 

blīvums4 

(cilv. uz km²), 

augstākais un 

zemākais rādītājs 

novadā 

Balvu novads – 12 

Lazdulejas pagasts – 3 

 

Baltinavas 

pagasts – 6 

Rugāju pagasts – 4 

Lazdukalna 

pagasts – 4 

Susāju pagasts – 2 

Šķilbēnu pagasts – 10 

Administratīvais 

centrs 

Balvi Baltinava Rugāji Viļaka 

Latvijas reģionu 

uzņēmējdarbības 

indekss5, darba 

dienu aktivitāte 

0,673 0,222 0,312 0,287 

TOP 5 

populārākās 

uzņēmējdarbības 

jomas 2019.gadā6 

1. Jauktā 

lauksaimniecība 

(augkopība un 

lopkopība)  

2. Mežizstrāde  

3.Kravu pārvadājumi 

pa autoceļiem 

4.Mazumtirdzniecība 

nespecializētajos 

veikalos, kuros 

galvenokārt pārdod 

pārtikas preces, 

dzērienus vai tabaku  

5.Dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku 

būvniecība  

1.Jauktā 

lauksaimniecība  

2.Mežizstrāde  

3.Graudaugu un 

eļļas augu sēklu 

audzēšana  

4.Piena 

lopkopība  

5.Ķimikāliju un 

minerālmēslu 

ražošanā 

izmantojamo 

minerālu ieguve  

1.Kravu 

pārvadājumi pa 

autoceļiem 

2.Jauktā 

lauksaimniecība 

(augkopība un 

lopkopība)  

3.Mežkopība un 

citas 

mežsaimniecības 

darbības  

4.Graudaugu, 

pākšaugu un eļļas 

augu sēklu 

audzēšana  

5. Mežizstrāde 

1. Graudaugu, 

pākšaugu un eļļas 

augu sēklu audzēšana 

2. Mežizstrāde 

Starpniecība darbībā 

ar nekustamo īpašumu  

3. Starpniecība 

darbībā ar nekustamo 

īpašumu; 

4.Jauktā 

lauksaimniecība 

(augkopība un 

lopkopība) 

5. Mežkopība un citas 

mežsaimniecības 

darbības  

Teritorijas 

attīstības indekss7 

-0,929 -1,212 -1,053 -1,224 

 

  

                                                           
3 Centrālā statistiskas pārvalde, ISG040. Platība un iedzīvotāju blīvums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un 

novados gada sākumā. Pieejams: https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG040.px  
4 https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG050.px/  
5 LU, LMT (2017) Latvijas reģionu uzņēmējdarbības indekss. 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/1_2_P%C4%93t%C4%ABjums%20Latvijas%20re%C4%A3ionu%20ekon

omisk%C4%81s%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20indeksa.pdf 
6 https://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Statistika-Latvijas-novadu-pilsetu-griezuma&id=515 
7 VRAA. https://www.vraa.gov.lv/lv/teritorijas-attistibas-indekss 

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG040.px
https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG050.px/
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3. Jaunveidojamā novada darbības un apvienošanas procesa principi 

3.1. Vispārējie apvienošanas principi 

Jaunveidojamais Balvu novads tiek veidots ievērojot šādus principus: 

 Laika periodu līdz 2021.gada 01.jūlijam uzskatīt par sagatavošanās periodu, kurā tiek 

veiktas visas nepieciešamās darbības pašvaldības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai 

pēc apvienošanās.  

 Laika periodu no 2021.gada 01.jūlija līdz 2022.gada 01.janvārim uzskatīt par pārejas 

periodu. Pēc novada izveidošanas, pašvaldības institucionālās struktūras pilnveidošana 

(t.sk., amatu nosaukumu maiņa, amatu aprakstu precizēšana, nodaļu reglamentu 

precizēšana) notiek pakāpeniski, atbilstoši lemtajam 2021.gada jūlija mēnesī notikušajās 

Domes sēdēs.  

 Pašvaldību apvienošanās process notiek apvienojot pašvaldību iestādes ar citu iestādi vai 

vairākām citām iestādēm, kā rezultātā uz reorganizējamo pašvaldības iestāžu  bāzes izveido 

jaunu iestādi, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 3.daļai. 

 Pašvaldības sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem tiek nodrošināti vietās, kur tie ir izdevīgāki 

iedzīvotājiem – pagastos un pilsētās. Vienlaikus, Viļaka, Rugāji un Baltinava tiek noteikti 

kā novada līmeņa attīstības centri, kas piedāvā lielāku pakalpojumu apjomu salīdzinājumā 

ar citos pagastos pieejamajiem.  

 Novadā tiek ievērots administratīvo un vadības funkciju centralizācijas princips, bet 

pakalpojumu sniegšanā tiek saglabāta decentralizācija. 

 Novada pārvaldē tiek nodrošināta efektīva, mūsdienīga pašvaldības pārvalde un tajā tiek 

ievēroti labas pārvaldības principi. 

 Balvu novada administratīvais centrs tiek noteikts Balvos, jo šeit ir lielākais iedzīvotāju 

īpatsvars, ir piemērotas telpas novada domei, kā arī atrodas vairums jaunveidojamā novada 

pašvaldības iestāžu. 

 Novada pašvaldības darbībā tiek pārņemta un izmantota visu novadu veidojošo pašvaldību 

pozitīvā pieredze. 

 Pašvaldības struktūras veidošanā tiek izmantots gan teritoriālais, gan nozaru, jomu 

dalījums un attiecīgi novada pašvaldības darbībā tiek nodrošināta gan nozaru, jomu 

institūciju koordinācija, gan arī teritoriālo vienību koordinācija. 

 Novadā paredzēta pašvaldības darbinieku specializācijas palielināšana un kvalifikācijas, 

profesionalitātes paaugstināšana. 

 Jaunveidojamā novadā tiek pārtraukti savstarpējie norēķini par skolēnu mācībām izglītības 

iestādēs un sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem novada teritorijā. 
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 Novadu veidojošo pašvaldību saistošie noteikumi (kā novada saistošo noteikumu daļas) ir 

spēkā līdz jaunu novada saistošo noteikumu pieņemšanai. Jauno saistošo noteikumu 

izstrāde un apstiprināšana notiek pakāpeniski. 

 

3.2. Apvienošanās procesa organizēšanas nosacījumi 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļu 2. punktu “iestādi reorganizē…. 

apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, – rezultātā uz reorganizējamo institūciju 

bāzes izveido jaunu iestādi.”  

Jaunveidojamā Balvu novadā ir plānots izmantot pieeju – esošo novadu iestāžu apvienošana, 

izveidojot jaunu pašvaldības iestādi. Iestāžu apvienošanas process norisināsies sekojoši: 

a) 2021.gada 1.jūlijā uz pirmo sēdi tiek sasaukta 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 

dome. Domes sēdē, apstiprinot jaunveidojamās pašvaldības nolikumu, tiek pieņemts 

lēmums par jaunās pašvaldības administratīvo modeli, kas ietver arī jaunveidojamās 

iestādes – pašvaldības iestādes, kurās tiks veikta reorganizācija un pašvaldības iestādes, 

kurās reorganizācija netiks veikta. 

b) Ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas 

visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.  

c) Jaunizveidotā Balvu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu un 

pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības nodrošināšanu līdz dienai, kad 

2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldību dome lemj par izpilddirektora 

iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija 

lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem 2021. gada 

1. janvārī. 

d) Izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 

vadītājus, kā arī iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības 

kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu pēc iestāžu vadītāju 

izvērtēšanas. 

e) Uz jaunveidojamās pašvaldības iestāžu vadītāja amatu, atbilstoši Domes lēmumam, tiek 

organizēta iekšēja izvērtēšana, salīdzinot iepriekšējo pašvaldības iestāžu vadītāju darba 

rezultātus un kvalifikāciju. Ja vērtēšana nav iespējama, tiek sludināts amatu konkurss. Lai 

izvērtētu, kurš darbinieks turpinās veikt darbu jaunajā struktūrā, vispirms tiek salīdzināti 

darba rezultāti un kvalifikācija. Saskaņā ar Darba likuma 108.panta pirmo daļu darbinieku 

skaita samazināšanas gadījumā priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības ir tiem 

darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. 
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f) Domes sēdē, pēc izpilddirektora priekšlikuma, tiek apstiprināts pašvaldības iestāžu 

apvienošanas procesa laika plānojums, ņemot vērā iestāžu funkcionālo noslodzi, 

apmeklētāju plūsmu un informācijas sistēmu salāgošanas procesu.  

 

1.attēls. Apvienošanās procesa pamatelementi 

 

g) Iestāžu apvienošanas gadījumā, ja darbinieku amatu nosaukumi nemainās, tad iepriekšējās 

pašvaldības iestādes darbinieki pāriet darbā jaunajā pašvaldības iestādē. Visas iepriekšējās 

(t.i., apvienojamo) pašvaldību ieceltās amatpersonas un visi pašvaldības iestāžu un 

uzņēmumu darbinieki pāriet darbā uz novadu, kas ir tajā iekļauto pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.  

h) Attiecībā uz pašvaldības iestādēm, kuras pārņemot jaunveidojamā novada dome izlemj 

neveikt reorganizāciju (t.i., neapvienot pašvaldības iestādes), šo pašvaldības iestāžu 

darbinieki turpina pildīt noteiktos pienākumus attiecīgajā novada pašvaldības iestādē. 
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4. Pašvaldības autonomo funkciju izpildes plānojums  
 

Šajā nodaļā sniegts vērtējums par pašvaldības autonomo funkciju izpildi, atbilstoši funkciju 

uzskaitījumam likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā8.  

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds 

 

Esošā situācija (esošās administratīvās struktūras funkcijas izpildei): 

 Katrā novadā ir izveidojusies sava pieeja komunālo pakalpojumu organizēšanai, kas 

atspoguļojas esošajā administratīvajā struktūrā. 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības aģentūra 

“San-Tex” 

Baltinavas novada domes 

struktūrvienība – 

Saimnieciskā nodaļa 

Administrācijas 

struktūrvienība 

Saimnieciskā nodaļa 

Administrācijas 

struktūrvienība – 

Tehniskā nodaļa 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā Balvu novadā iespējams varētu tikt izveidots novadā viens uzņēmums (kā 

aģentūra vai kapitālsabiedrība), kas apsaimniekotu ūdensvadu un kanalizācijas tīklus 

sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, kuras, savukārt, reaģētu uz ikdienas problēmām un veiktu 

sīkos remontdarbus. Tomēr, vismaz pārejas periodā attiecībā uz ūdensapgādi un 

kanalizāciju, kā arī notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu tiks saglabāts esošais 

pārvaldības modelis – bijušā Balvu novada teritorijā pakalpojumus turpina sniegt 

pašvaldības aģentūra “San-Tex”. Atbilstoši plānotajam administratīvajam modelim – 

jaunveidojamā Balvu novada teritorijā tiks noteikti novada nozīmes attīstības centri – 

Baltinava, Rugāji un Viļaka. Attiecīgi, esošo novadu domes struktūrvienības atbildīgas par 

komunālās saimniecības jautājumiem pēc apvienošanās kļūst par attiecīgo pagastu 

(Baltinavas, Rugāju, Lazdukalna) un pilsētas pārvaldes (Viļakas) pārvalžu 

struktūrvienībām. 

 Siltumapgādes jomā jaunizveidotā novadā tiek turpināts esošais administratīvais modelis 

– kur ir infrastruktūra, tur tiks nodrošināta centralizētā siltumapgāde. Savukārt, citur 

turpinās darboties autonomā siltumapgāde. 

 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā jaunizveidotajā novadā tiks turpināti esošie 

līgumi.  

                                                           
8 Šajā nodaļā ir saglabāta oriģinālā autonomo funkciju numerācija atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”.  
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2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; 

pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības aģentūra 

“San – Tex” 

Baltinavas novada domes 

struktūrvienība – 

Saimnieciskā nodaļa 

Administrācijas 

struktūrvienība 

Saimnieciskā nodaļa 

Administrācijas 

struktūrvienība – 

Tehniskā nodaļa 

 

Plānotā situācija: 

 Administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrības funkcijas nodrošināšanai 

saglabāt esošo pārvaldības modeli, kas nozīmē, ka turpmāk bijušo novadu centros (turpmāk 

novada līmeņa attīstības centros) tiek koncentrēts ar teritorijas labiekārtošanu saistītais 

personāls un tehnika, iesaistot pagastu pārvaldes.  

 Ielu un ceļu uzturēšanai tiks saglabāts esošais pārvaldības modelis, kas nozīmē turpmāk 

bijušo novadu centros tiek koncentrēts ar ceļu saistītais personāls un tehnika, iesaistot 

pagastu pārvaldes. 

 Kapsētu apsaimniekošanas jomā vismaz līdz 2022.gadam saglabāt esošo pārvaldības 

modeli. 

 

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi 

 

Esošā situācija: 

 Visās četrās pašvaldībās (Balvu novadā, Baltinavas novadā, Rugāju novadā un Viļakas 

novadā), pašvaldības domes publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanas kārtību 

ir noteikušas domes lēmumos atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Publiskās upes un ezeri Balvu ezers 

Kubulu pagastā 

167,9 ha 

 

Svētaunes ezers 

(Jorzavas ezers) 

36,0 ha 

- Viļakas ezers 

137,6 ha 
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Pērkonu ezers 

Kubulu pagastā 

229,7 ha 

Avots: Civillikuma 1.pielikums https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums 

Plānotā situācija: 

 Saglabāt esošo rīcības un apsaimniekošanas modeli attiecībā uz publiskā lietošanā esošiem 

ezeriem un ūdeņiem. 

 

 

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 

iestādēm u.c.) 

Esošā situācija: 

 Administratīvās funkcijas izpilde trijās pašvaldībās (Balvu novads, Rugāju novads, Viļakas 

novads) uzticēta pašvaldības iestādēm. Baltinavas novads ir noslēdzis deleģējuma līguma 

par funkcijas izpildi ar Balvu novadu. 

 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde 

“Izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde” 

 

 

Pašvaldības iestādes: 

- Balvu Valsts ģimnāzija; 

- Balvu Profesionālā un 

vispārizglītojošā 

vidusskola; 

- Bērzpils vidusskola; 

- Tilžas vidusskola; 

- Balvu sākumskola; 

- Stacijas pamatskola; 

- Balvu PII “Pīlādzītis”; 

- Balvu PII “Sienāzītis”; 

- Bērzkalnes PII; 

- “Kubulu PII “Ieviņa”; 

- “Balvu Mūzikas skola”; 

- “Balvu Mākslas skola”; 

- “Balvu Sporta skola”; 

- “Balvu Bērnu un 

jauniešu centrs”. 

Deleģējuma līgums ar 

Balvu novada domi. 

 

 

Pašvaldības iestādes: 

- Baltinavas vidusskola; 

- Baltinavas Mūzikas un 

mākslas skola. 

 

 

Pašvaldības 

struktūrvienība: 

Baltinavas jauniešu 

centrs. 

Pašvaldības iestāde 

“Izglītības pārvalde” 

 

 

 

Pašvaldības iestādes: - 

Rugāju novada 

vidusskola; 

- Rugāju novada Eglaines 

pamatskola 

- Rugāju Jauniešu 

iniciatīvu- interešu centrs 

- Rugāju sporta centrs  

Pašvaldības iestāde 

“Izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde” 

 

 

Pašvaldības iestādes:  

- Viļakas PII “Namiņš”; 

- Viļakas Valsts 

ģimnāzija; 

- Viļakas mūzikas un 

mākslas skola; 

- Viļakas novada Bērnu 

un jaunatnes sporta skola; 

- Viduču pamatskola; 

- Medņevas PII 

“Pasaciņa”; 

- Rekavas vidusskola; 

- Viļakas jauniešu 

iniciatīvu centrs “ 

-Žīguru pamatskola. 
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Plānotā situācija: 

 Jaunveidojamā Balvu novadā tiek veidota pašvaldības iestāde “Izglītības un sporta 

pārvalde”, kas apvienos līdzšinējās pašvaldību iestādes “Izglītības pārvaldes”. 

 Visos novados ir profesionālās ievirzes skolas, un to pārraudzība pēc ATR tiek uzticēta 

pašvaldības iestādei “Izglītības pārvalde”. 

 Visos četros novados izveidotie jauniešu centri (kā iestādes un/vai struktūrvienības) turpina 

darboties pēc ATR.  

 Ir nepieciešams pārskatīt un attiecīgi precizēt skolēnu autobusa maršrutus 

2021./2022.mācību gada sākumā. 

 Sporta skolas kā profesionālās ievirzes skolas tiks koordinēta ar pašvaldības iestādes 

“Izglītības un sporta pārvalde” starpniecību. Savukārt, pagastos, kuros šāda amata vienība 

ir, tiks saglabāti sporta darba koordinatori sabiedrības veselības veicināšanai. 

 

 

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu 

saglabāšanai u.c.) 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde 

“Izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde” 

 

 

Pašvaldības iestādes: - 

Balvu kultūras un atpūtas 

centrs; 

- Balvu novada muzejs; 

- Balvu centrālā 

bibliotēka. 

Pašvaldības iestādes: 

- Baltinavas kultūras 

nams; 

- Baltinavas novada 

muzejs; 

 

struktūrvienība Baltinavas 

bibliotēka. 

Pašvaldības iestāde 

“Kultūras nodaļa” 

 

Pašvaldības iestādes: 

- Rugāju bibliotēka; 

- Tikaiņu bibliotēka; 

- Lazdukalna bibliotēka; 

- Rugāju novada muzejs. 

Pašvaldības iestāde 

“Izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde” 

 

Pašvaldības iestādes: 

- Viļakas kultūras nams; 

- Viļakas novada 

bibliotēka; 

- Viļakas novada muzejs; 

- Kupravas muzejs; 

- Medņevas tautas nams; 

- Medņevas bibliotēka; 

- Kultūrvēsturiskā lauku 

sēta “Vēršukalns”; 

- Rekavas bibliotēka; 
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- Škilbēnu pagasta 

kultūras centrs “Rekova”; 

- Dabas parks “Balkanu 

kalni”; 

- Vecumu bibliotēka; 

- Žīguru kultūras nams; 

- Žīguru bibliotēka; 

- Nemateriālā kultūras 

mantojuma centrs “Upīte” 

(ar struktūrām – tautas 

nams, bibliotēka un 

muzejs) 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunveidojamā Balvu novadā tiek veidota pašvaldības administrācijas struktūrvienība 

“Kultūras nodaļa”, kas sniegs metodisko atbalstu kultūras/saieta namiem, nodrošinot to 

darbības koordināciju. Savukārt, kultūras/saieta nami turpinās pastāvēt esošā veidā – 

Balvos Kultūras un atpūtas centrs  un pagastu kultūras/saieta nami kā pagastu pārvalžu 

struktūrvienības, citos pievienojamos novados kultūras /saieta nami kā pašvaldības 

iestādes. Pieļaujams, ka pēc administratīvo pārkārtojumu sākotnējās fāzes, būs jālemj par 

kultūras pārvaldības modeli, kurā ir vienlīdzīga attieksme pret kultūras namiem – katrs 

kultūras nams iegūst pašvaldības iestādes statusu , vai arī notiek centralizācija. 

 Bibliotēku jomā tiks veidots centralizētais modelis – pēc ATR reformas būs pašvaldības 

iestāde “Balvu centrālā bibliotēka” ar struktūrvienībām pagastos. Pārejas periodā 

(2021.gada 2.pusē) reforma skars Baltinavas novada bibliotēku, kurā tā kļūs par Balvu 

centrālās bibliotēkas struktūrvienību Baltinavā. Savukārt, pārējās bibliotēkas kā 

pašvaldības iestādes turpinās pastāvēt līdz 2021.gada nogalei vai 2022.gadā tiks pieņemts 

attiecīgs domes lēmums par reorganizāciju. 

 Attiecībā uz muzejiem, ATR gaitā ir jānodrošina akreditācijas statusa saglabāšana. 

Respektīvi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 532 “Muzeju akreditācijas noteikumi” 

(pieņemti 27.06.2006.), Kultūras ministrija saskaņā ar Latvijas Muzeju padomes atzinumu 

pieņem lēmumu anulēt muzeja akreditāciju, ja muzejs tiek likvidēts vai reorganizēts. Līdz 

ar to, neviens akreditētais muzejs ATR reformas gaitā netiks reorganizēts, un tas saglabās 

savu līdzšinējo juridisko statusu – kā pašvaldības iestāde vai domes struktūrvienība (līdz 

akreditācijas termiņa beigām).  
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6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Kapitāldaļas 

kapitālsabiedrībā SIA 

“Balvu un Gulbenes 

slimnīcu apvienība” 

Kapitāldaļas 

kapitālsabiedrībā SIA 

“Balvu un Gulbenes 

slimnīcu apvienība” 

Pašvaldības iestādes: 

- Skujetnieku feldšeru – 

veselības punkts; 

- Zobārstniecības 

kabinets. 

Kapitāldaļas 

kapitālsabiedrībā SIA 

“Balvu un Gulbenes 

slimnīcu apvienība” 

Pašvaldības iestādes: - 

Upītes feldšeru –vecmāšu 

punkts; 

- Kupravas feldšeru 

punkts. 

 

Pašvaldības 

kapitālsabiedrība SIA 

“Viļakas Veselības 

aprūpes centrs” 

 

Kapitāldaļas 

kapitālsabiedrībā SIA 

“Balvu un Gulbenes 

slimnīcu apvienība” 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunveidojamā Balvu novadā veselības aprūpes jomā reorganizācijas un pārmaiņas netiek 

paredzētas – turpinās darboties pašvaldības iestādes, pagastu pārvalžu struktūrvienības un 

kapitālsabiedrības, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus. 

 Tā kā šobrīd Balvu novadā feldšeru punkti ir pagastu pārvalžu struktūrvienības, taču 

Rugāju un Viļakas novadā tie ir pašvaldības iestādes, tad jaunajai domei  būs jālemj par 

feldšeru punktu statusu. 

 

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un 

sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības 

palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar 

naktsmītni u.c.) 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde: 

“Balvu novada 

pašvaldības Sociālais 

dienests” 

Pašvaldības iestāde: 

“Baltinavas novada 

Sociālais dienests” 

 

Pašvaldības iestāde 

Sociālais dienests 

Ar struktūrvienībām  

“Sociālās aprūpes centrs 

Pašvaldības iestāde: 

“Viļakas novada Sociālais 

dienests” 
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Balvu novada pašvaldības 

iestāde: “Pansionāts 

“Balvi”” 

“Rugāji” un  “Dienas 

aprūpes centrs” 

 

Viļakas sociālās aprūpes 

centrs 

Šķilbēnu sociālās aprūpes 

māja; 

 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā novadā darbosies apvienotā pašvaldības iestāde “Balvu novada Sociālais 

dienests”, kas nodrošinās sociālā darbinieka pakalpojumus novada pagastos. Pagastos tiks 

saglabāti arī esošie pakalpojumu sniegšanas punkti (piem., veļas mazgātava, dušas) un 

klientu pieņemšanas punkti. 

 Pakalpojumu klāsts, ko sniedz novadi ir proporcionāls novada ģeogrāfiskajam lielumam 

un budžeta iespējām, līdz ar to jaunizveidotajā Balvu novadā līdz šim sniegto sociālo 

pakalpojumu integrācija sniegs pievienoto vērtību.  

 

 

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu 

aizsardzību 

 

Esošā situācija: 

 Katrā novadā darbojas Bāriņtiesa kā pašvaldības iestāde, ņemot vērā normatīvos aktos 

noteikto. 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde: 

Balvu novada bāriņtiesa 

Pašvaldības iestāde: 

Baltinavas novada 

bāriņtiesa 

Pašvaldības iestāde: 

Rugāju novada bāriņtiesa 

Pašvaldības iestāde, kurai 

noteikta īpaša 

kompetence: Viļakas 

novada bāriņtiesa 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā novadā darbosies apvienotā pašvaldības iestāde “Balvu novada 

Bāriņtiesa”, kas pakalpojumus novada pagastos sniegs atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam, pieņemot apmeklētājus ne retāk kā divas reizes nedēļā (vismaz reizi nedēļā 

apmeklētājiem izdevīgā laikā) bāriņtiesas nolikumā noteiktajā kārtībā. 

 Notariālās darbības tiks veiktas visās pagastu pārvaldēs pēc iepriekšēja pieraksta un 

iedzīvotāju pieprasījuma.  
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9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Plānotā situācija: 

 Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar dzīvojamo platību, jaunizveidotajai novada domei nākotnes 

investīcijās ir jāparedz līdzekļi brīvo pašvaldības dzīvokļu renovācijai.  
 

 

10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Administrācijas 

struktūrvienība:  

- Ziemeļlatgales biznesa 

un tūrisma centrs; 

- Finanšu un attīstības 

nodaļa; 

- Uzņēmējdarbības 

konsultatīvā padome . 

Baltinavas novada 

pašvaldība 

Pašvaldības iestāde: - - 

Uzņēmējdarbības un 

tūrisma centrs  

 

Administrācijas 

struktūrvienība:  

- Attīstības un plānošanas 

nodaļa  

 

 

Viļakas novada dome un 

tās pašvaldības iestādes – 

pagastu pārvaldēs 

atbilstoši nolikumiem.  

 

 

Plānotā situācija: 

 Katrā novada nozīmes attīstības centrā (t.i., Baltinavā, Rugājos, Viļakā) darbosies 

uzņēmējdarbības un tūrisma speciālists. Koordinētai un uz nākotni vērstas 

uzņēmējdarbības attīstībai  paredzēts, ka liela loma būs Uzņēmēju konsultatīvajai padomei. 

Savukārt, tūrisma informācijas centri kā integrēta sastāvdaļa Ziemeļlatgales biznesa un 

tūrisma centrā veidotos kā galamērķa pārvaldības institūcija. 

 Rugāju novada pašvaldības iestāde “Uzņēmējdarbības un tūrisma centrs” tiks reorganizēta, 

to integrējot struktūrvienības “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” sastāvā. 

 

 

 

 

11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos 



 

  

2021 16 

 

 

Esošā situācija: 

 Pašvaldību esošā prakse licenču un atļauju izsniegšanā ir standartizēta, jo licences un 

atļaujas izsniedz novada dome, balstoties uz saistošajos noteikumos ietverto regulējumu. 

 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Novada dome, atbilstoši 

saistošajiem noteikumiem  

 

Atļauju ielu tirdzniecībai 

Balvu pilsētā izsniedz 

izpilddirektors, pagasta 

teritorijā – attiecīgā 

pagasta pārvaldes vadītājs 

Novada dome, atbilstoši 

saistošajiem noteikumiem  

 

Novada dome, atbilstoši 

saistošajiem noteikumiem  

 

Novada dome, atbilstoši 

saistošajiem noteikumiem  

 

 

Plānotā situācija: 

 Licences tiks izsniegtas komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam, tam vēršoties 

ar attiecīgu iesniegumu novada domē, kur atbilstoši iesnieguma saturam licences 

pieteikums tiktu izskatīts atbilstoši izveidotā Licencēšanas komisijā. 

 Tā kā jaunveidojamā Balvu novadā plānots saglabāt pakalpojumu decentralizāciju 

teritoriālajās vienībās, tad Balvu pilsētas pārvaldnieks izsniegtu atļauju ielu tirdzniecībai 

Balvu pilsētā, savukārt, pagasta teritorijā – attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs un Viļakas 

pilsētā – pilsētas pārvaldes vadītājs. 

 

12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde 

“Balvu novada 

pašvaldības policija” 

Nav izveidota pašvaldības 

policija, norit sadarbība ar 

Valsts policiju 

Pašvaldības iestāde 

“Pašvaldības policija” 

Pašvaldības iestāde 

“Viļakas Pašvaldības 

policija” 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā Balvu novadā Pašvaldības policija darbosies kā apvienota pašvaldības 

iestāde “Balvu novada Pašvaldības policija”. 
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 Jaunizveidotā novada Pašvaldības policijas darbs ir jāorganizē tā, lai pašvaldības policijas 

patruļas pārklātu bijušo novadu teritorijas. 

 Sabiedriskā drošība ir cieši saistīta ar videonovērošanu, tādēļ ir jāapsver iespēja attīstīt 

videonovērošanu ar vienotu kopējo videonovērošanas serveri/datu glabātuvi. 

 

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves 

kārtību 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde: 

“Balvu novada 

pašvaldības būvvalde” 

 

Administrācijas 

struktūrvienība – 

Saimnieciskā nodaļa 

Deleģējuma līgums ar 

Viļakas novada Būvvaldi 

Pašvaldības iestāde: 

“Būvvalde” 

 

Administrācijas 

struktūrvienība – 

Attīstības un plānošanas 

nodaļa 

Administrācijas 

struktūrvienības:  

- Viļakas novada 

Būvvalde;  

-Attīstības plānošanas 

nodaļa. 

 

Visos novados uz 2021.gada sākumu ir spēkā esoši attīstības plānošanas dokumenti: 

 Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģija 

Balvu novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030. 

gadam 

Baltinavas novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030. 

gadam 

Rugāju novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030. 

gadam 

Viļakas novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2014.-

2030. gadam 

Attīstības 

programma 

Balvu novada 

attīstības programma 

2018.- 2024. gadam 

Baltinavas novada 

attīstības programma 

2019.-2025. gadam 

Rugāju novada 

attīstības programma 

2020.- 2026. gadam 

Viļakas novada 

attīstības programma 

2018.-2024. gadam 

Teritorijas 

plānojums 

Balvu novada 

teritorijas plānojums 

2012.-2023.gadam  

Baltinavas novada 

teritorijas plānojums 

2013.-2025. gadam 

Rugāju novada 

teritorijas plānojums 

Viļakas novada 

teritorijas plānojums 

2012.- 2024. gadam 

Investīciju plāns 
Balvu novada 

investīciju plāns 

Baltinavas 

investīciju plāns  

Rugāju novada 

investīciju plāns 

Viļakas novada 

investīciju plāns 

 

Jaunveidojamā Balvu novada pašvaldība šobrīd (t.i., 2021.gada 01.aprīlī) izstrādā Balvu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 2030.gadam un attīstības programmu 2021.-2027.gadam. 
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Plānotā situācija: 

 Ievērojot apvienošanās procesam definēto principu – vienas jomas iestādes tiek apvienotas, 

jaunizveidotajā Balvu novadā darbosies apvienotā Būvvalde kā pašvaldības iestāde. 

Vienlaikus, Būvvaldes sekmīgai darbībai ir nepieciešama aktīva sadarbība ar novada 

nozīmes attīstības centriem, pagastu pārvaldēm un Administrācijas struktūrvienībām, kas 

atbildīgas par novada attīstības plānošanu un komunālās saimniecības jautājumiem.  

 Attīstības, plānošanas un attīstības projektu ieviešanu veiks administrācijas 

struktūrvienība – Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa.  

 

14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu 

 

Esošā situācija: 

 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde: 

“Balvu novada 

pašvaldības būvvalde” 

Deleģējuma līgums ar 

Viļakas novada Būvvaldi  

Pašvaldības iestāde: 

Būvvalde 

Pašvaldības iestāde: 

Viļakas novada Būvvalde  

 

Plānotā situācija: 

 Ievērojot apvienošanās procesam definēto principu – vienas jomas iestādes tiek apvienotas, 

tad jaunizveidotajā Balvu novadā darbosies apvienotā Būvvalde kā pašvaldības iestāde. 

 

15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde: 

“Balvu novada 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Administrācijas 

struktūrvienība: 

“Baltinavas novada 

dzimtsarakstu nodaļa” 

Pašvaldības iestāde: 

“Dzimtsarakstu nodaļa” 

Pašvaldības iestāde 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā Balvu novadā tiek veidota vienota Dzimtsarakstu nodaļa kā pašvaldības 

iestāde ar pakalpojumu sniegšanas centriem Baltinavā, Rugājos un Viļakā. Plānots, ka 
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pagastu pārvaldes sniegs organizatorisku atbalstu iedzīvotājiem likumā par “Par 

civilstāvokļa aktiem” noteiktās pašvaldības funkcijas izpildei, sadarbojoties ar Balvu 

novada Dzimtsarakstu nodaļu. 

 

16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Domes struktūrvienības 

un iestādes atbilstoši savai 

kompetencei 

Domes struktūrvienības 

un iestādes atbilstoši savai 

kompetencei 

Domes struktūrvienības 

un iestādes atbilstoši savai 

kompetencei 

Domes struktūrvienības 

un iestādes atbilstoši savai 

kompetencei 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā novadā tiks saglabāts esošais pārvaldes modelis – katra iestāde un/vai 

administrācijas struktūrvienība sniedz nepieciešamās ziņas savas kompetences ietvaros. 

 

17) veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās 

 

Esošā situācija: 

 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Balvu novada vēlēšanu 

komisija 

Baltinavas novada 

vēlēšanu komisija 

Rugāju novada vēlēšanu 

komisija  

Pašvaldības vēlēšanu 

komisija 

Plānotā situācija: 

 Pašvaldību vēlēšanu organizēšanai 2021.gadā ir izveidota Apvienotā Balvu novada 

Vēlēšanu komisija, saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas ieteikumiem. Savukārt, pēc 

novadu apvienošanās darbosies vienotā Vēlēšanu komisija. 
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18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā 

 

Esošā situācija: 

 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Balvu sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības komisija 

Balvu sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības komisija 

Balvu sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības komisija 

Balvu sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības komisija. 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā Balvu novadā būtiskās izmaiņas nav plānotas, tiks turpināts esošais 

modelis, kur funkcijas ieviešanu nodrošinās Balvu novada civilās aizsardzības komisija. 

 

19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

SIA “Balvu 

autotransports” 

(pašvaldība kapitāla daļu 

turētājs) 

SIA “Balvu 

autotransports” 

(pašvaldība kapitāla daļu 

turētājs) 

SIA “Balvu 

autotransports” 

(pašvaldība kapitāla daļu 

turētājs) 

SIA “Balvu 

autotransports” 

(pašvaldība kapitāla daļu 

turētājs) 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā Balvu novadā, jaunā Balvu novada pašvaldība būs visu iepriekšējo 

pašvaldību kapitāldaļu turētājs SIA “Balvu autotransports”.  

 

21) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde 

“Balvu novada Izglītības, 

Funkcija deleģēta 

pašvaldības iestādei 

Pašvaldības iestāde 

“Izglītības pārvalde”  

Pašvaldības iestāde 

“Viļakas novada 
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kultūras un sporta 

pārvalde” 

“Balvu novada Izglītības, 

kultūras un sporta 

pārvaldei” 

pašvaldības Izglītības, 

kultūras un sporta 

pārvalde” 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā Balvu novadā darbosies centralizēta pašvaldības iestāde – Izglītības un 

sporta pārvalde, kas koordinēs arī sporta jomu. Savukārt, kultūras jomas koordinācijai tiks 

veidota administrācijas struktūrvienība – Kultūras nodaļa. 

 

 

22) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti 

 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde: 

“Balvu novada Izglītības, 

kultūras un sporta 

pārvalde” sadarbībā ar 

pagastu pārvaldēm  

 

Administrācijas 

struktūrvienība: 

“Baltinavas novada 

dzimtsarakstu nodaļa” 

Pašvaldības iestāde: 

“Izglītības pārvalde” 

Pašvaldības iestāde: 

“Viļakas novada 

pašvaldības Izglītības, 

kultūras un sporta 

pārvalde” sadarbībā ar 

pagastu pārvaldēm 

 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā Balvu novadā darbosies centralizētā pašvaldības iestāde – Izglītības un 

sporta pārvalde, kas nodrošinās arī administratīvajā teritorijā esošo bērnu uzskaiti 

sadarbojoties ar pagastu pārvaldēm. 

 

 

23) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā 

Esošā situācija: 

Balvu novads Baltinavas novads Rugāju novads Viļakas novads 

Pašvaldības iestāde: 

- “Bāriņtiesa”; 

Pašvaldības iestāde:  Pašvaldības iestāde: 

- “Bāriņtiesa”; 

Pašvaldības iestāde: 

“Viļakas novada 

Bāriņtiesa” 
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- Sociālais dienests; 

- Izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde. 

Pagastu pārvaldes 

(sadarbojoties ar 

Bāriņtiesu) 

Sadarbības grupa bērnu 

tiesību aizsardzības 

jautājumos  

- “Baltinavas novada 

bāriņtiesa” 

- “Baltinavas novada 

Sociālais dienests” 

 

- “Izglītības pārvalde”; 

- “Sociālais dienests”. 

Starpinstitūciju sadarbības 

komisija sociālajam 

riskam pakļauto bērnu un 

jauniešu atbalstam 

Viļakas novada 

pašvaldības bērnu tiesību 

aizsardzības sadarbības 

grupa 

 

Plānotā situācija: 

 Jaunizveidotajā Balvu novadā tiks turpināts esošais pārvaldības modelis, ar vairāku 

institūciju iesaisti un galveno institūciju – Bāriņtiesa. Turklāt, paredzēts veidot vienotu 

novada Bāriņtiesu. 
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5. Jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību reorganizācijas 

procesa vadība 

 

5.1. Novadu centrālo administrāciju reorganizācija 

Atbilstoši definētajiem jaunveidojamā Balvu novada principiem, reorganizācija skars visu novadu 

administrācijas: 

Apvienojamās vai 

reorganizējamās 

iestādes un 

struktūrvienības 

Situācija jaunveidojamā 

Balvu novadā 

Piezīmes 

Balvu novada 

pašvaldība 
Balvu novada pašvaldības 

administrācija 

 

Palielināsies funkciju apjoms, jo notiks 

vadības funkciju centralizācija. 

 

Struktūrvienības tiks centralizēti vadītas, 

tomēr darbinieki centralizējamo funkciju 

jomās turpinās nodarbinātību esošās darba 

vietās (Baltinavā, Rugājos un Viļakā).  

 

Tādejādi, Baltinavā, Rugājos un Viļakā kā 

novada nozīmes attīstības centros atradīsies 

gan pagastu un pilsētas pārvaldes, gan arī 

centralizēto struktūrvienību darbinieki. 

Baltinavas novada 

dome 
Baltinavas pagasta 

pārvalde un centralizēto 

struktūrvienību darbinieki 

Rugāju novada dome Rugāju pagasta pārvalde un 
centralizēto 

struktūrvienību darbinieki 

Viļakas novada dome Viļakas pilsētas pārvalde un 
centralizēto 

struktūrvienību darbinieki 

 

 

5.2. Iestāžu apvienošana 

ATR gaitā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 3.daļas otro punktu notiks iestāžu 

apvienošana ar vairākām citām iestādēm, — rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes 

izveidos jaunu iestādi. Šādas apvienošanas rezultātā izveidosies Sociālais dienests, Pašvaldības 

policija, Būvvalde un Bāriņtiesa. Šo iestāžu apvienošanu Balvu novada dome var veikt neatkarīgi 

no citu iestāžu reorganizācijas, balstoties tikai uz šo iestāžu darbības specifiku, klientu plūsmu vai 

citiem apsvērumiem, kas nepieciešami vienmērīga ATR procesa norisei.  

 

Iestāžu apvienošanas procesa norise ir sekojoša: 

a) Tiek sagatavots jaunveidojamās iestādes nolikuma projekts, štatu saraksta projekts jau 

sagatavošanās posmā līdz 01.07.2021. 
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b) Tiek veikta informācijas sistēmu salāgošana, datu eksportēšana, lietu sagatavošana 

nodošanai. 

c) Pēc pašvaldības nolikuma apstiprināšanas 01.07.2021., iestāžu apvienošana tiek veikta 

saskaņā ar reorganizācijas laika plānojumu. 

 

5.3. Iestāžu un administrācijas struktūrvienību apvienošana 

ATR gaitā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 3.daļas otro punktu notiks iestāžu 

apvienošana ar vairākām citām iestādēm,— rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes 

izveidos jaunu iestādi. Paralēli, notiks arī cits process saskaņā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

15.panta 3.daļas trešo punktu - nododot struktūrvienību vai struktūrvienības citai iestādei – 

rezultātā sadalāmā iestāde turpina pastāvēt.  

 

Reorganizācijas procesa norise ir sekojoša: 

a) Tiek sagatavots jaunveidojamās iestādes nolikuma projekts, štatu saraksta projekts jau 

sagatavošanās posmā līdz 01.07.2021. 

b) Tiek veikta informācijas sistēmu salāgošana, datu eksportēšana, lietu sagatavošana 

nodošanai. 

c) Pēc pašvaldības nolikuma apstiprināšanas 01.07.2021., iestāžu apvienošana tiek veikta 

saskaņā ar reorganizācijas laika plānojumu. 

d) Dzimtsarakstu nodaļas veidošanas procesā tiks nodrošināta domes administrācijas 

reorganizācijas un iestāžu veidošanās procesa sinhronizācija. Respektīvi, vienlaikus ar Domes 

lēmumu reorganizējot Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada domes, ir jāpieņem lēmums par 

Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu. 

 

5.4. Iestāžu apvienošana un funkciju nodošana administrācijai 

ATR gaitā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 3.daļas otro punktu notiks iestāžu 

apvienošana ar vairākām citām iestādēm,— rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidos 

jaunu iestādi. Paralēli, funkcija – kultūras jomas pārraudzības un metodiskā vadība tiks nodota 

administrācijas struktūrvienībai. 

 

Reorganizācijas procesa norise ir sekojoša: 

a) Tiek sagatavots jaunveidojamās iestādes nolikuma projekts, štatu saraksta projekts jau 

sagatavošanās posmā līdz 01.07.2021. 

b) Tiek veikta informācijas sistēmu salāgošana, datu eksportēšana, lietu sagatavošana 

nodošanai. 
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c) Pēc pašvaldības nolikuma apstiprināšanas 01.07.2021., iestāžu apvienošana un funkcijas 

nodošana tiek veikta saskaņā ar reorganizācijas laika plānojumu. 

 

5.5. Citu pašvaldības iestāžu reorganizācija 

 

Bibliotēku jomā tiks veidots centralizētais modelis – pēc ATR reformas būs centralizētā 

pašvaldības iestāde “Balvu centrālā bibliotēka” ar struktūrvienībām pagastos. Pārejas periodā 

(2021.gada 2.pusē) reforma skars Baltinavas novada bibliotēku, kur tā kļūs par Balvu centrālās 

bibliotēkas struktūrvienību Baltinavā. Savukārt, pārējās bibliotēkas kā pašvaldības iestādes 

turpinās pastāvēt līdz tiks pieņemts attiecīgs domes lēmums par reorganizāciju. 

 

Reorganizācijas procesa norise ir sekojoša: 

a) Tiek sagatavots jaunveidojamās iestādes nolikuma projekts, štatu saraksta projekts jau 

sagatavošanās posmā līdz 01.07.2021. 

b) Tiek veikta lietu nodošana, inventarizācija. 

c) Pēc pašvaldības nolikuma apstiprināšanas 01.07.2021., 1.posma reorganizācija notiek 

vienlaikus ar novadu domju reorganizāciju, kad Baltinavas administrācijas struktūrvienība tiek 

nodota iestādei “Balvu centrālā bibliotēka”.  

Apvienojamās vai 

reorganizējamās iestādes un 

struktūrvienības pirms ATR 

Situācija jaunveidojamā Balvu 

novadā pēc 1.posma 

reorganizācijas 

Situācija pēc 2.posma 

reorganizācijas 

Pašvaldības iestāde “Balvu centrālā 

bibliotēka” 

Pašvaldības iestāde “Balvu 

centrālā bibliotēka” 

Balvu centrālās bibliotēkas 

struktūrvienība Baltinavā – 

Baltinavas bibliotēka 

 

Pašvaldības iestāde “Balvu 

centrālā bibliotēka” ar 

struktūrvienībām: 

-Baltinavas bibliotēka; 

-Rugāju bibliotēka; 

-Tikaiņu bibliotēka; 

-Lazdukalna bibliotēka; 

-Viļakas bibliotēka; 

-Kupravas bibliotēka; 

-Medņevas bibliotēka; 

-Rekavas bibliotēka; 

-Vecumu bibliotēka; 

-Žīguru bibliotēka. 

Administrācijas struktūrvienība 

Baltinavas bibliotēka 

Pašvaldības iestādes: 

-Rugāju bibliotēka 

-Tikaiņu bibliotēka 

-Lazdukalna bibliotēka 

Pašvaldības iestādes: 

-Rugāju bibliotēka 

-Tikaiņu bibliotēka 

-Lazdukalna bibliotēka 

Pašvaldības iestādes: 

-Viļakas novada bibliotēka 

- Kupravas bibliotēka 

-Medņevas bibliotēka 

-Rekavas bibliotēka 

-Vecumu bibliotēka 

- Žīguru bibliotēka 

Pašvaldības iestādes: 

-Viļakas novada bibliotēka 

- Kupravas bibliotēka 

-Medņevas bibliotēka 

-Rekavas bibliotēka 

-Vecumu bibliotēka 

- Žīguru bibliotēka 
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5.6. Jaunveidojamās struktūras 
 

Iekšējais auditors 

VARAM aicina jaunizveidotās pašvaldības izvērtēt jautājumu par iekšējās kontroles sistēmas 

(turpmāk – IKS) ieviešanu, kuras mērķis ir nodrošināt pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un 

lietderīgu pašvaldības darbību, īstenojot risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu 

kopumu.  IKS veidošana Balvu novadā notiktu atbilstoši starptautiskajiem iekšējās kontroles 

sistēmas standartiem (COSO) un MK noteikumiem.326 ,,Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu 

tiešās pārvaldes iestādēs”9 (2012.gada 8.maijs) un MK noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

publiskas personas institūcijā”(2017.gada 17.oktobrī)10.  

Iekšējā audita likums11 noteic, ka iekšējais audits ir iekšējā auditora neatkarīga un objektīva 

darbība, kuras rezultātā tiek sniegts iekšējās kontroles sistēmas darbības novērtējums, lai 

pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmas darbību institūcijā. Iekšējā audita funkcijas izpildei Balvu 

novada pašvaldība izvērtēs budžeta iespējas un lems par iekšējā auditora amata vietas izveidi 

2022.vai 2023.gadā.  

 

Iedzīvotāju padomes vai valdes 

Savukārt, saskaņā ar likumprojekta “Par pašvaldībām” 61.pantu12, teritoriālā iedalījuma vienībā, 

kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 1000 iedzīvotājus, iedzīvotāju valdē ievēl piecus locekļus, lai 

nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības pārvaldībā. Savukārt, ja teritoriālā iedalījuma 

vienībā, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000 iedzīvotājus, vai teritoriālā iedalījuma vienībās, 

kurās tiek vēlēta kopīga valde, valdē ievēl no pieciem līdz septiņiem locekļiem. Tiklīdz spēkā 

stāsies likumprojekts “Par pašvaldībām”, Balvu novada pašvaldība teritoriālajās vienībās 

nodrošinās iedzīvotāju padomju/valžu ievēlēšanu. 

 

 

                                                           
9 https://likumi.lv/ta/id/247746-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemu-tiesas-parvaldes-iestades 
10 https://likumi.lv/ta/id/294518-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemas-pamatprasibam-korupcijas-un-interesu-

konflikta-riska-noversanai-publiskas-personas-institucija 
11 https://likumi.lv/ta/id/253680-iekseja-audita-likums 
12 
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Normat%C4%ABvo%20aktu%20projekti/Pa%C5%A1vald
%C4%ABbu%20jom%C4%81/varamlik_240920_pasvaldibu_likums.pdf 

https://likumi.lv/ta/id/247746-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemu-tiesas-parvaldes-iestades
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5.7. Apvienošanās procesa plānošana 

Jaunveidojamais Balvu novads tiek veidots apvienojot pašvaldības un to iestādes. Apvienošanās 

procesa vadībai un pašvaldības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai tiks ievērota šāda jomu 

secība, kas veidota, lai nodrošinātu pašvaldības darbības nepārtrauktību.  

 

Reorganizācijas laika plānojums veidots uz šādiem apsvērumiem: 

a) Pārejas periodā veicamā institūciju reorganizācija ir vienmērīgi sadalīta visa pārejas 

perioda garumā, lai minimizētu jebkādas negatīvas sekas uz pakalpojumu sniegšanu un 

panāktu veiksmīgu administratīvo pielāgošanos. 

b) Dokumentu vadība, finanses, IKT un personāla vadība ir prioritāti apvienojamās un 

reorganizējamās jomās, jo šo jomu apvienošana ir priekšnosacījums pamatu tālākai 

pašvaldības institūciju apvienošanai un reorganizācijai. 

c) Apvienošanās un reorganizācijas veikšanai ir nepieciešami administratīvie resursi, līdz ar 

to pakāpeniska apvienošanās nodrošina līdzsvarotu noslodzi apvienošanās procesa 

koordinācijai.  

 

1.tabula. Reorganizācijas laika plānojums 

 
Sagatavo-

šanās 

periods 

Pārejas periods (01.07.2021.-31.12.2021.) 

Joma jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris 

Pašvaldības administrācijas nodaļu reorganizācija 

IKT nodaļa   31.08.     

Kanceleja un personāla 

vadības nodaļa  
 

 31.08.     

Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu 

apkalpošanas centrs 

 

 31.08.     

Finanšu un centralizētās 

grāmatvedības nodaļa 
 

 31.08.     

Sabiedrisko attiecību 

nodaļa 
 

  30.09.    

Juridiskā nodaļa    30.09    



 

  

2021 28 

 

 
Sagatavo-

šanās 

periods 

Pārejas periods (01.07.2021.-31.12.2021.) 

Joma jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris 

Kultūras nodaļa    30.09.    

Attīstības, plānošanas un 

nekustamā īpašuma 

nodaļa 

 

   30.10   

Saimnieciskā nodaļa       31.12. 

Sociālo un veselības 

jautājumu nodaļa 
 

     31.12. 

Iepirkumu nodaļa       31.12. 

Ziemeļlatgales Biznesa 

un tūrisma centrs  
 

 31.08.     

Reorganizācija pašvaldības autonomo funkciju jomās 

Sociālais dienests   31.08.     

Dzimtsaraksti     01.10.   

Bāriņtiesa     01.10.   

Pašvaldības policija    01.09.    

Būvvalde    01.09.    

Izglītība    01.09.    

Kultūra      01.11.  

Komunālā saimniecība, 

teritorijas labiekārtošana 
 

     31.12. 

Pagastu pārvaldes       31.12. 

 


