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Saulainas un priecīgas Lieldienas!
Lieldienu laikā, kad atkūst upes, putni atkārto dziesmas un debesīm pārslīd tāds maigums, ka
lietus lāses smaržo, novēlam, lai labās domas zied ikviena dvēselē, lai ikvienā mājā un sirdī ienāk
ticības, cerības un mīlestības gaisma!
Lai Lieldienu šūpoles iešūpo pretī pavasarīgu ieceru piepildījumam!

Kristus ir augšāmcēlies! Gaišas, priecīgas un
svētīgas Lieldienas jums visiem, mīļie lasītāji!

Tie ir patiesi vārdi: ja mēs
kopā ar Kristu esam miruši, tad
kopā ar Viņu arī dzīvosim. (2 Tim
2, 11)

Ar
Lieldienu
svētkiem
iesākam jaunu liturģiskā gada
posmu.
Lieldienu
vigīlijas
Misē gan Dieva Vārda liturģija,
gan uguns un ūdens svētīšana,
gan
Kristības
sakramenta
žēlastība un Kristības solījumu
atjaunošana aicina uz pateicību,
prieku un pielūgsmi. Lieldienās
lasītie Evaņģēlija fragmenti mūs
aicina steigties pie tukšā kapa
un pārliecināties par to, ka mūsu
Kungs ir dzīvs, Viņš patiešām ir
augšāmcēlies.
Lieldienu notikums ikvienam
cilvēkam un visai cilvēcei atklāj
tās sūtību un aicinājuma cildenumu. Dieva Vārds mums atgādina,
ka ilgas pēc mūžības, alkas pēc
svētlaimes un mīlestības mājo
ikvienā cilvēkā – no zīdaiņa līdz
sirmgalvim.
Šīm ilgām ir dievišķa izcelsme – Dievs tās ir licis
cilvēka sirdī, un vienīgi Viņš
tās spēj remdēt un piepildīt.
Kristus augšāmcelšanās, Viņa
uzvara pār nāvi dāvā iespēju
sākt apzinīgu un mērķtiecīgu
gatavošanos mūžīgajai dzīvei.
Svētā Gara žēlastība mums dāvā
Dieva taisnību. Svētais Gars ar
ticības un Kristības palīdzību,
vienojot ar Kristus ciešanām
un augšāmcelšanos, dara mūs
līdzdalīgus Viņa dzīvē.
Svinot Lieldienas, mēs svinam savu atpestīšanu, ko Kristus
ir īstenojis, mirstot uz krusta un
augšāmceļoties. Lieldienu dievkalpojums ir kā himna gaišajam
Kristus augšāmcelšanās notikumam, slavinot Kristus uzvaru. Arī visa nākamā nedēļa ir
nemitīgs svētku un pateicības
laiks.
Lieldienas jau no seniem laikiem tiek sauktas par
svētku svētkiem. Kā saule ar
savu spožumu pārspēj visus
spīdekļus, tā Lieldienas ar savu
dziļo
cilvēces
atpestīšanas
noslēpumu paceļas pāri visiem
svētkiem. Lieldienas ir Dieva
mīlestības svētki. Jau apustuļu
laikos šie svētki tika svinēti kā
visas kristīgās ticības pamats un

mērķis (sal. Kor 5, 7-8).
Kristus ar savu nāvi un
augšāmcelšanos mūs ieved
patiesā mīlestībā un brīvībā,
no nāves mēs esam nonākuši
dzīvībā, no tumsības – Dieva bērnu spožajā gaismā. Mēs
atgūstam Dieva līdzību, un
Kristus augšāmcelšanās dāvā
nesatricināmu cerību. Kristus
ar katru dalās savā nemirstībā.
Kopš Kristus augšāmcelšanās
cilvēks vairs nav bārenis šajā
pasaulē, viņš nav ne klaidonis, ne
“ielas bērns”. Ar savu uzvaru pār
nāvi Dievs atklāj un pierāda savu
bezgalīgo mīlestību pret ikvienu
cilvēku. Ar Dieva dvesmu –
Svēto Garu – Viņš mūs ir darījis
par saviem bērniem, vēlēdamies
dāvāt savu godību un Debesu
valstību.
Kristus ir augšāmcēlies!
Sveiksim cits citu ar šiem
vārdiem, izlīgsim, atvērsimies
dievišķajai gaismai un piedosim
visiem. Priecāsimies, jo Viņš
ir dzīvs, Viņš ir augšāmcēlies,
Kristus ir mūsu cerība un prieks!
Alleluja!
Kunga augšāmcelšanās ir
kristietības pamats un arī katra
cilvēka dziļāko ilgu piepildījums,
jo skar mūsu nākotni mūžībā
un mūsu augšāmcelšanos. Šo
apsolījumu mēs iepazīstam
Svētajos Rakstos, bet pieņemam
un
svinam,
svinot
Lieldienu
noslēpumu.
Kristus

augšāmcelšanās apstiprina Svēto
Rakstu patiesīgumu. Kristus piepilda visus Vecās Derības pravietojumus un rakstus.
Kopā ar svētajām sievietēm
un apustuļiem mēs esam aicināti
steigties pie tukšā kapa, lai
pārliecinātos par Kunga uzvaru. Tāpat kā Emausas mācekļi
lūgsim arī mēs, lai Kristus mūs
pavada, lai Viņš mums piebiedrojas, kad kopīgi pārdomājam
Svēto Rakstu paustās patiesības,
un Euharistijas brīdī lai atklāj
un apliecina savu klātbūtni. Ar
Lieldienām mēs esam ieguvuši
vairāk par to, ko cilvēka prāts var
iedomāties. Jēzus, iemiesojies
Dieva Dēls, pirmais augšāmcēlās.
Mēs Viņam sekojam.
Liturģija ir kā žēlastību upe,
kurā mēs ieejam, pateicoties savai ticībai. Liturģijas skaistums
mums atklāj Dievu, kas ir visa
skaistā un patiesā avots. Kristus
mums ir atklājis mūžīgās dzīves
un svētlaimes ceļu. Mēs esam
aicināti to turpināt. Dievs ir
mūsos, Viņš mūs gaida un pieņem
tādus, kādi esam. Viņš vēlas
mūs pacelt pāri mūsu izpratnei,
ierobežotībai un vājumam. Viņš
turpina kopā ar mums iet pa
līdzcietības ceļiem un jau tagad
Svētajā Garā atjauno pasauli.
Dieva svētību un priecīgas
Lieldienas vēlot –
priesteris Oļģerts Misjūns

Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Mans Lieldienu laiks
kāda laikraksta organizētā diskusija pirms gadiem desmit
kopā ar tagadējo bīskapu Eināru
Alpi par Lieldienu tēmu. Toreiz
sapratu, ka man trūkst tās dziļās
„Skandinieku” un citu folkloristu
pārliecības, ka šie ir skaistākie un
īstākie latviešu tautas svētki, kuri
svinēti jau ilgi pirms kristietības
ieviešanas mūsu zemē. Toreiz
man trūka pārliecinošu argumentu un tik dziļu zināšanu.
Saruna ar Ilgu Oplucāni,
Balvu Kultūras un atpūtas centra
māksliniecisko vadītāju
- Kā jūs iepazināt Lieldienu
tradīcijas?
- Par krāsotām olām, kuras
zaķis ieliek bērnu kārtīgi noliktās
čībiņās, pirmoreiz izdzirdēju no
savas Rīgas kursa biedrenes pirms gadiem trīsdesmit. Toreiz
dikti brīnījos, jo mūsu ģimenē
svētkus nesvinēja un zaķis olas
negādāja. Tas palika atmiņā un,
kad auga mūsu meitas, pa nakts vidu, kad viņas gulēja saldā
miegā, krāsoju un rotāju olas, un
centos bērnus iepriecināt. Toreiz
nekādus konfekšu brīnumus
nopirkt nevarēja un jāteic, ka labi
vien bija.
- Vai un kā ģimenē svinējāt
Lieldienas?
- Savulaik lauku mājās
esam mēģinājušas īstenot dzīvē
dažādas latviešu tautas tradīcijas
– sējušas prievītes ap ābelēm,
ar pūpolu zariem pērušas ogu
krūmus, lai būtu laba raža, ēdušas
dzērveņu ogas, lai skaistums vairojas...Bet meitas auga lielākas,
kļuva gudrākas, mainījās laiki,
viņas sāka apmeklēt iesvētes
mācību un tikai tad līdz ar
bērniem sāku izprast patieso
Lieldienu jēgu un būtību. Tie ir
un būs Kristus Augšāmcelšanās
svētki.
- Kā jūs izjūtat šos svētkus?
- Lai gan ilgus gadus strādāju
kultūras namā, ja iespējams,
kā režisore cenšos neizvēlēties
organizēt šos sarīkojumus. Bet,
ja tā loze tomēr krīt, veidoju
tos kā Pavasara vai pavasara
saulgriežu svētkus. Joprojām
man palikusi spilgtā atmiņā

Kādas ir šo svētku
svinēšanas tradīcijas?
Protams,
arī
tagad
Lieldienās
cenšamies
izšūpoties, kopā krāsojam olas
tradicionālajā manierē, sitamies,
ripinām, maināmies. Bērniem un
mazbērniem tas ir īpašs prieks un
pārdzīvojums. Meitas vienmēr
apmeklē svētku dievkalpojumu,
mājās atnes svētīto maizi un olu,
kuru sadalām pa kumosiņam.
Kristīgais sajaucies ar laicīgo un
reizēm nesaprotu vai tas ir slikti
vai labi. Tā vienkārši ir!
Pēc latviešu tautas tradīcijām
Lielā diena ir tad, kad diena ir
kļuvusi garāka par nakti. Senos
laikos šie svētki svinēti trīs dienas
un parasti tas ir ap 20.,21.martu.
Visi ticējumi, ieražas, tautas
dainas atspoguļo notikumus un
darbības lauku sētā, kur ir dārzi,
lopi, pļavas, lauki, kur daba mostas un katrai dzīvībai vajadzīga
īpaša svētība. „Šūpojies, tautu
meita, Lieldieniņu šūpolēs,
iešūposi govis, aitas, stallī
bērus kumeliņus,” tā skan tautas
dziesmā. Bet kultūras iestādēs
gandrīz nekur Latgalē nesvin šos
gadskārtu svētkus marta vidū, jo
respektē, ka kristieši šinī laikā
ievēro gavēni. Tāpēc svētki
it kā apvienojas un pavasara
gadskārtu svētki tiek atzīmēti
reizē ar baznīcas svinībām. Citur
Latvijā folkloristi mēģina seno,
pirmkristīgo, uz Saules kultu
attiecināmos tradīciju atdalīt no
kristīgajām Lieldienām, kuru
svinēšanas datums katru gadu ir
cits tāpēc, ka tiek aprēķināts pēc
Mēness, nevis Saules kalendāra.
Šobrīd uzskatu, ka galvenais ir, lai ģimene sanāk
kopā un lai ir vēlme tikties,
darboties, sarunāties, smieties un vēlēt priecīgus Kristus
Augšāmcelšanās svētkus.
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8.marta
Domes sēde
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par sešu
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālo pakalpojumu apmaksu.
Grozījumi dokumentos
Precizēja Balvu novada
pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošos noteikumus
Nr.27/2011 „Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Balvu
novadā”.
Domes sēdē lēma par
grozījumiem Balvu novada
pašvaldības Pirmpirkuma tiesību
izvērtēšanas komisijas nolikumā,
par izmaiņām Pirmpirkuma
tiesību izvērtēšanas komisijas
sastāvā un par pilnvarojumu
pieņemt lēmumus dzīvesvietas
deklarēšanas jautājumos.
Maksas pakalpojumi
Deputāti
apstiprināja
Briežuciema pagasta pārvaldes
maksas pakalpojumus, Balvu
novada pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību
sasvstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un dalības maksu
Balvu novada vasaras nometnēs:
•
Balvu pamatskolas 10
dienu nometnei „„Raibās dienas”
dalības maksa Ls 20,00;
•
Balvu
Amatniecības
vidusskolas 5 dienu nometnei

„Esi pētnieks” dalības maksa Ls
15,00;
•
Briežuciema pamatskolas 10 dienu nometnei dalības
maksa Ls 20,00;
•
Balvu
Bērnu
un
jauniešu centra 10 dienu nometnei „Mākoņu šūpolēs” dalības
maksa Ls 25,00.
Deputāti
atbalstīja
Balvu Sporta skolas Peldbaseina akciju „Ar prieku lecot
atpūtā!”. Nosakot maksu par
baseina, hidromasāžas baseina
apmeklējumu pieaugušajiem darba dienās no plkst.09:00 - 12:00
- Ls 2.00 (ar PVN) Balvu Sporta
skolas peldbaseina organizētās
akcijas ,,Ar prieku lecot atpūtā!”
laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz
2012.gada 31.maijam.
Katrs apmeklētājs, kurš no
2012.gada 1.aprīļa līdz 2012.
gada
30.aprīlim
iegādājas
peldbaseina abonementu 10
reižu apmeklējumam, saņem
papildus divus peldbaseina
apmeklējumus.
Noteica, ka katrs apmeklētājs,
kurš no 2012.gada 1.aprīļa līdz
2012.gada 30.aprīlim iegādājas
sāls istabas abonementu 10 seansiem, saņem papildus vienu peldbaseina apmeklējumu.
Noteica, ka apmeklētājiem,
kuri iesniegs Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
izdevumā “Balvu Novada Ziņas”
publicēto kuponu “Peldbaseina
atlaižu kupons” pakalpojuma
saņemšanas vietā Dārza ielā 2,
Balvos, tiks piešķirta atlaide
10% apmērā vienai peldbaseina
apmeklējuma reizei vai vienam

sāls istabas seansam.
Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar
lēmumiem
par
nekutamo
īpašumu. Deputāti lēma par
adrešu piešķiršanu, likvidēšanu
un maiņu, zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā, zemes
vienību nomu un zemes nomas
līguma pagarināšanu, par nekustamo īpašumu sadali, platības
precizēšanu zemes īpašumam,
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgajām lauku apvidus
zemes vienībām un par zemes
ierīcības projektu apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem.
Atļāva Tilžas vidusskolai
iznomāt nedzīvojamo telpu 35.1
m2 platībā biedrības „Next Horizont” projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Tilžā” īstenošanai.
Atļāva Vīksnas pagasta
pārvaldei iznomāt nedzīvojamo
telpu 75.8 m2 platībā, „Vēstneši”
dzīvoklis Nr.4, Vīksnā feldšeru
punkta darbībai.
Balvu
novada
Domes
deputāti neatbalstīja lēmumu par
spēļu zāles atvēršanu SIA „Jocker Ltd.” Balvos.
Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu
Deputāti lēma par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu
no 17 personām un 2 juridiskām
personām.
Par nobraukuma normu
noteikšanu
Deputāti
apstiprināja

nobraukuma
normu
Balvu
novada
administrācijas
transportlīdzekļiem 2012.gadā.
Pašvaldības transportlīdzeklim
Nissan X-Trail
mēneša nobraukuma norma 4 200 km,
pašvaldības transportlīdzeklim
Hyundai Sonata mēneša nobraukuma norma 2 800 km,
pašvaldības transportlīdzeklim
VW
Sharan
mēneša nobraukuma norma 3 000 km,
pašvaldības transportlīdzeklim
Mazda 6 mēneša nobraukuma
norma 1 600 km un pašvaldības
transportlīdzeklim VW Sharan
mēneša nobraukuma norma 2
900 km.
Par līdzﬁnansējuma un
ﬁnansēju piešķiršanu
Domes sēdē lēma par
finansējuma
nodrošināšanu
pasākumam pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai,
atbalstot trīs automašīnu iegādi
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai un novada administratīvās teritorijas
pārvaldības uzlabošanai.
Par
līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Zivju
resursu palielināšana Balvu
ezerā”, par līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Zivju
resursu palielināšana Pērkonu
ezerā”, par līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Zivju
krājumu palielināšana Balvu
novada Ploskines ezerā, Sprūgu
ezerā un Lielajā Pokuļevas
ezerā” un par līdzfinansējuma
nodrošināšanu Sociāla dienesta
projektam ,,Atrod sevi”.

Domes deputātu un vadības tikšanās ar iedzīvotājiem Tilžā
Jau otro reizi kopš novada
izveidošanās Tilžas Kultūras
namā ar pagasta iedzīvotājiem
tikās Balvu novada pašvaldības
vadība un deputāti.
Tilžas pagasta pārvaldes
vadītājs Vilnis Dzenis atklājot
tikšanos, priecājās par kuplo
skaitu iedzīvotāju, kuri bija
ieradušies. Viņš pastāstīja par
izdarītajiem darbiem pagājušajā
gadā, par kuriem varbūt tik
daudz netika runāts – bez ikdienā
veicamajiem darbiem pērn tika
sakārtoti Tilžas kapi, tapuši 3
jauni koka tiltiņi un uzstādīts
bankomāts.
Arī Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore
Inta
Kaļva
priecājās par pilno Kultūras
nama zāli, it īpaši jauniešiem,
kuriem arī rūp, kas notiek
pagastā. Izpilddirektore lepojas,
ka saglabāts Tilžas neatliekamās
medicīniskās palīdzības postenis,
darbojas ugunsdzēsēji, muzejs,
divas skolas un bērnudārzs.
Laba infrastruktūra, sakārtoti
skolēnu pārvadājumi, darbojas lielāki un mazāki uzņēmēji,
zemnieku saimniecības. Prieks
par tūrisma iespējām Tilžas
pagastā, kā arī kultūras un sporta
pasākumiem, arī par Tilžas basketbola komandu, kura ir ieguvusi jaunas formas.
Tilža veidojas par otru centru novadā. Šogad Tilžā sāksies
ūdenssaimniecības
projekts,
Tilžas internātskolas katlu mājas
renovācija. Tiks domāts arī par
ceļiem un to sakārtošanu.
Šogad Lutinānu purvā ir
sākusies darbošanās, Tilžas
ļaudīm būs darba iespējas.
Tiks
mainīta
atkritumu
savākšanas kārtība. Visticamāk,

ka ar jūniju katram iedzīvotājam uzņēmumu
Lutinānu purvā,
būs atsevišķi jāslēdz līgums ar at- jo būs darba vietas un darbība
kritumu apsaimniekotājiem. Kā norisināsies vēl daudzus gadus.
arī būs iespēja bezmaksas šķirot Viņš novēlēja tilženiešiem, lai
atkritumus tiem paredzētajos darbi veicas arī turpmāk un lai
konteineros Tilžas centrā.
notiek attīstība!
Tilžas pagasta iedzīvotājiem noderīga informācija:
11.aprīlī būs tikšanās ar Sociālā dienesta darbiniekiem, varēs uzdot interesējošos jautājumus, kas skar šo jomu.
Balvu novada Domes deputāts Normunds Dimitrijevs
iedzīvotājus pieņem katra mēneša trešajā piektdienā Tilžas pagasta
pārvaldes ēkā no plkst.15.00- 17.00.
Balvu novada Domes deputāts Pēteris Ozoliņš iedzīvotājus
pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā Tilžas pagasta pārvaldes ēkā
no plkst.9.00- 12.00.
Izpilddirektore atzina, ka
darbi notiek, nesakām, ka viss
ir izdarīts. Dzīvojam, kā varam,
lai būtu labāk. Aicina biedrības
būs aktīvām, rakstīt projektus. Pašvaldība var palīdzēt ar
līdzfinansējumu.
Inta Kaļva Tilžas ļaudīm
vēlēja būt ar pozitīvismu un
labestību vienam pret otru, tā
mēs sadzīvosim vēl ilgi.
Balvu
novada
Domes
deputāts un pašvaldības izpilddirektores vietnieks Normunds
Dimitrijevs pastāstīja par darbu
Balvu novada pašvaldībā.
Viņš teica, ka strādāt gribētāji
Lutinānu purvā ir daudz, bet
vai būs, kas strādā. Uzrunājot
iedzīvotājus N. Dimiterijevs
atgādināja, ka attieksme pret darbu būs jāmaina. Daļa cilvēku esot
no darba atradināti, var nestrādāt,
jo saņem pabalstus. Pašiem ir
jācenšas un uz dzīvi jāskatās
savādāk. Cilvēki ir palikuši kūtri,
daži vairs nevar pat nātres savā
pagalmā nopļaut.
Aivars Kindzuls – Balvu novada Domes deputāts un kā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs,
atzina, ka izvēlējāmies labāko

Balvu novada deputāts,
Tilžas
pagasta
iedzīvotājs,
Pēteris
Ozoliņš,
pastāstīja
par darbu novada pašvaldībā.
Iedzīvotājiem vairāki jautājumi
bija par ceļiem, to uzturēšanu.
Vairums no tilzēniešu minētajiem
ceļiem ir valsts ceļi. Lai risinātu
šos jautājumus, vislabāk būtu
rakstīt oficiālu vēstuli Latvijas
Valsts ceļiem. Bet par avārijas
situācijām uz ceļiem zvanīt uz
Satiksmes informācijas centra
diennakts informatīvo tālruni
65025555.
Balvu novada pašvaldības
speciālisti aicināja iedzīvotājus
būt pašiem aktīviem un sekot
līdzi, lai smagās kravas mašīnas
un baļķvedēji pavasarī un rudenī
ievērotu uzliktās ceļa zīmes
un nebojātu ceļus. Pārkāpumu
gadījumā ziņot policijai.
Joprojām aktuāls ir jautājums
par satiksmi uz Rīgu, jo
Tilžas pagasta studentiem ir
grūtības izbraukāt. Šī jautājuma
risināšanā var iesaistīt SIA
„Balvu autotransports”, kurš
tālāk šo jautājumu var risināt
augstākās institūcijās. Bet atklāts
paliek jautājums, vai būs pie-

tiekami daudz braucēju, lai reisi
atmaksātos.
Vēl
Tilžas
centra
iedzīvotājus interesēja jautājums
par pirti, lai tā sāktu darboties.
Pašvaldība nevar nodarboties ar
uzņēmējdarbību, tāpēc, ja kādam
ir interese uzsākt savu biznesu,
varētu runāt par pirts atdošanu
vai pārdošanu uz izdevīgākiem
noteikumiem.
Tika uzdoti jautājumi arī par
deklarāciju pildīšanu, par NVO
bezdarbnieku programmām un
tās noteikumiem, Balvu novada
pašvaldības budžetu.
Iedzīvotājus
interesēja,
kāpēc Balvu novada mājas
lapā nav diskusiju sadaļas.
Speciālisti informēja, ka Balvu
novada Domes vadība neatbalsta ķengāšanos interneta vidē,
tā vietā labāk pašiem atnākt vai
uz pagasta pārvaldi, vai novada
pašvaldību un klātienē uzdot visus
sev interesējošos jautājumus,
tāpat var zvanīt, rakstīt e-pastus,
mājas lapā www.balvi.lv izmantot „Jautājums Balvu novada
Domes priekšsēdētājam” un
rakstiskā veidā vēstuli iemest
ierosinājumu kastītē pagasta
pārvaldes ēkā.
Vēl no tilženiešiem izskanēja
ierosinājumi, kur varētu izvietot
atkritumu šķirošanas punktus, ka
vajadzētu taksometra pakalpojumus, ka varētu kādreiz kādi
speciālisti atbraukt uz Tilžu,
lai iedzīvotājiem nevajadzētu
braukt uz novada centru kārtot,
piemēram, dokumentus, lai būtu
pieejams kaut uz pusslodzi lauku
konsultants, kurš palīdzētu gan
papīru, gan projektu lietās un
pagasta pārvaldei bija lūgums sasaukt vietējo iedzīvotāju sapulci,
lai pārrunātu klātienē aktuālās
lietas, kas skar tieši pagasta
dzīvi.

14.marta
Domes sēde
14.marta ārkārtas Domes
sēdē izskatīja vienu jautājumu
par adrešu maiņu dzīvojamai
mājai un telpu grupām. Sēdē
8 deputātu sastāvā ar 8 balsīm
PRET netika pieņemts lēmums
par adrešu maiņu dzīvojamai
mājai un telpu grupām.
2012.gada 8.marta Balvu
Domes sēdē tika pieņemts
lēmums „Par adrešu maiņu
dzīvojamai mājai un telpu
grupām”, ar kuru tika nolemts zemes vienībai un uz tās
esošajām daudzdzīvokļu mājām
apstiprināt vienotu adresi Tautas
iela 18, Balvi, Balvu nov., LV4501 un apstiprināt telpu grupu
numerāciju no 001 līdz 024.
Ņemot vērā, ka mājas
iedzīvotāji bija neapmierināti
ar lēmumu un bija iesnieguši
iesniegumu
Balvu
novada
pašvaldībai, šis lēmums tika atcelts. Pretenzijas iedzīvotājiem
radās, jo par šo jautājumu
iedzīvotāji netika informēti.
Iepriekšējā Domes sēdē
jautājums tika skatīts, jo bija
saņemta Valsts zemes dienesta
Vidzemes reģionālās nodaļas
vēstule par adresi Tautas iela
16/18, Balvi, Balvu novads.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi

Attīstīs sadarbību
ar Dokšices
rajonu Baltkrievijā

Balvu
novads
attīstīs
sadarbību ar Dokšices rajonu
Balkrievijā – tika nolemts tiekoties sadraudzības forumā
Novopolockā.
Latvijas un Baltkrievijas 1.
sadraudzības forumā, kas notika 28. martā Novopolockā
piedalījās
Balvu
novada
pašvaldības pārstāvji – novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva, Balvu sporta skolas direktore Ludmila Beļikova un
Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne. Forumā
bija plaši pārstāvētas Baltkrievijas un Latvijas pašvaldības,
referātos tika skarti jautājumi par
sadarbību abu valstu starpā. Latviju pārstāvēja pašvaldības no
visas teritorijas no Daugavpils
līdz Ventspilij un Liepājai.
Viens
mūsu
novada
delegācijas brauciena mērķiem
bija atrast sadraudzības pilsētu
un novadu, kas lieluma un
struktūras ziņā būtu līdzīgs
mūsu novadam. Kā informēja
Inta Kaļva, tas veiksmīgi
izdevās un tika risinātas sarunas ar Dokšices rajona izpildkomitejas priekšsēdētāju O.
Pinčuku un citiem pašvaldības
speciālistiem. Tika nolemts
slēgt sadraudzības līgumu, un
tiks risinātas konkrētas sarunas par to, kā attīstīt sadarbību
abu novadu starpā turpmāk –
uzņēmējdarbībā, kultūrā, sportā,
kā arī pārrobežu projektu izstrādē
un attīstībā.
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Katram sava Sibīrija...

25.martā visa Latvija atzīmēja 63.gadadienu kopš traģiskajiem
notikumiem 1949.gadā.
Mūsu novadā piemiņas pasākumi notika gan Stacijā pie dzelzceļa,
kur pēdējo reizi Latvijas zemi skāra daudzu kādreizējā Viļakas apriņķa
iedzīvotāju soļi, gan Bērzkalnes pagastā un Balvu pilsētas centrā pie
pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai.

Pie pieminekļa Balvos

Piemiņas brīdis Kubulos

Īpaši sirsnīgs un emocionāli piepildīts izvērsās pasākums Balvu
novada politiski represēto biedrības telpās Sociālajā servisā. Šoreiz uz
tikšanos ar Sibīrijas bērniem bija ieradusies Balvu Bērnu un jauniešu
centra vadītāja Lelde Leja, kura kā pavisam jauna skolotāja divus gadus ir strādājusi tālā Sibīrijas latviešu ciemā. Augšbebros pieredzēto
papildināja fotogrāfijas, un daudzi „Sibīrieši” atpazina savas jaunības
takas, līdzīgus likteņbiedru stāstus. Lelde iepazīstināja gan ar satikto
izsūtīto latviešu likteņiem, gan to, kā dzīvo svešumā labākas dzīves
meklējumos devušies tautieši, kuru senči „iekarot” Sibīrijas plašumus
devās aptuveni 100 gadus atpakaļ. Sarunā izskanēja būtiska atziņa
– lai kur latvieti kādreiz aizveduši likteņa ceļi, tas vienmēr pratis
izturēt, iekopt savu māju un apkārtni, radīt savu – īpašu vidi un kopt
latvietību.
„Cik laimīgi bija tie bērni, ja viņiem bija tāda skolotāja!”
noslēgumā atzina represētie.
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja vadītāja

3.

Ģimnāzisti piedalās konkursa „Latviešu karavīrs
laikmeta griežos -2” noslēguma pasākumā
Kopš 1998.gada 11.novembra Balvu
Valsts ģimnāzija darbojas vanadzēnu kopa.
Viens no vanadzēnu kopu darbības virzieniem ir vēsturiskā mantojuma izpēte,
tāpēc vanadzēni cenšas piedalīties dažādos
vēsturiskos konkursos. Viens no tādiem
bija „Latviešu karavīrs laikmeta griežos
-2”, ko organizēja Daugavas Vanagi Latvijā
Jēkabpils nodaļa kopā ar Jēkabpils jaunsargu vienību. Konkursa mērķis bija savākt
un apkopot Latvijas karavīru dzīvesstāstus ,
vai aprakstīt kādas interesantas epizodes no
karavīru trauksmainās dzīves. Tā, ka ir palicis maz, un ar katru gadu kļūst aizvien mazāk
šo karavīru, kas savus dzīves stāstus varētu
mums – jaunākajai paaudzei uzticēt, Balvu
Valsts ģimnāzijas vanadzēni ķērās klāt pie šī
darba.
Ieva Lauskiniece apciemoja Bērzpilī
dzīvojošo, bijušo sporta skolotāju, sporta veterānu, Tēvzemes Daugavas Vanagi
biedrības biedru Juri Vaskinoviču. Juris Ievai
uzticēja savas kara laika atmiņas, kas tika
iemūžinātas arī videomateriālā.
Otrs darbs tika rakstīts par Vācijā dzīvojošo
Imantu Balodi, kas ir liels vanadzēnu draugs
un atbalstītājs. Jau iepriekš Balvu Valsts
ģimnāzijas vanadzēni bija iepazinuši Imanta
Baloža dzīvesstāstu, atlika tikai sazināties ar
Imantu un pievienot viņa kara laika atmiņas,
to stāstu, kā septiņpadsmitgadīgs latviešu
zēns no Rīgas 1944. gadā nokļuva Vācijā un
kā veidojās viņa turpmākā dzīve.
Liels prieks bija, kad saņēmām ziņu, ka
konkursa darbs „Imanta Baloža dzīvesstāsts
un kara laika atmiņas”, ir ieguvis 1. vietu
un naudas balvu. Atzinīgi tika novērtēts arī
Ievas Lauskinieces darbs. Tikām uzaicināti
16.martā uz Krustpils novada Kūku pagasta Sūnu pamatskolu, kur notika leģionāru
atceres pasākums. Mums bija iespēja
piedalīties un redzēt, kā tiek godināti bijušie
latviešu karavīri , kas ir cīnījušies par Latvijas neatkarību. Pasākumā piedalījās un
tā dalībniekus sveica arī Saeimas deputātes
Inese Laizāne un Janīna Kursīte, kā arī Igauņu
Nacionālās kustības un Igauņu leģiona draugu biedrības pārstāvji. Viens no šī pasākuma
iniciatoriem un galvenajiem rīkotājiem ir
Gundars Kalve - prasmīgs daudznozaru
saimnieks, literāts, un īstens Latvijas patriots.
Leģionāru dienas pasākums noslēdzās ar
tradicionālo atmiņu ugunskuru skolas dārzā.

Sveic Saeimas deputāte Inese Laizāne

Leģionāri un konkursa dalībnieki

Lūcija Jermacāne
Ģimnāzijas audzēkņi Jānis un Ieva Lauskinieki pie ekspozīcijas

Balvu pamatskola saņem
4.starpnovadu zinātniskā konference Alūksnē „Latvieša
UNESCO Latvijas Nacionālās
pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”
23.martā Alūksnē Valsts ģimnāzijas telpās vairāku novadu
jaunākā un vecākā paaudze jau ceturto reizi tikās, lai diskutētu par
nozīmīgajiem notikumiem mūsu valsts vēsturē. Konferenci atklājot,
bijušais balvenietis un idejas autors Jānis Vanags, iededzot svecīti,
atgādināja, lai mūsdienās pietiktu laika apstāties savā ikdienas steigā
un pamēģinātu iedomāties, kas bija jāpārdzīvo tagadējiem sirmgalvjiem 1941.gada jūnijā un 1949.gada martā, necilvēcīgos apstākļos dodoties pretī lielajam nezināmajam. Kārtējā skolu jaunatnes zinātniskā
konference ir kļuvusi par lielisku mācību stundu tiem, kuriem jau
tuvākajā nākotnē vajadzēs uzņemties atbildību par sava novada,
pilsētas un visas Latvijas sociāli ekonomisko attīstību.
Konferences ievadā bija muzikāls Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestra defilē un jauniešu kora sveiciens. Pēc svinīgajām
uzrunām un svecīšu iedegšanas kopējā simboliskajā uguns liesmā,
savus zinātniski pētnieciskos vai radošos darbus prezentēja skolēni,
kuri bija labākie savos novados. Konkursa finālā uzstājās astoņi
skolēni gan no Liezēres pamatskolas, Cesvaines vidusskolas, Gulbenes Valsts ģimnāzijas, Apes vidusskolas, Mārkalnes pamatskolas,
Tirzas pamatskolas. No bijušā Balvu rajona par Melāniju Martiņenko,
kura izaudzinājusi septiņus bērnus un ir 22 mazbērni, stāstīja Viļakas
novada Mežvidu pamatskolas skolnieces Dagnija un Samanta
Kokorevičas (skolotāja – konsultante Ināra Nikolajeva). Šī gada aprīlī
Melānijas kundzei apritēs apaļa jubileja – 80 gadi.
Balvu Valsts ģimnāzijas 10b. klases skolniece Ieva Lauskiniece
emocionāli stāstīja, izmantojot veiksmīgu PowerPoint prezentāciju,
par savas vecmammas Ārijas Lizinskas ģimeni 1949.gada 25.marta

deportācijā (skolotāja – konsultante Irēna
Šaicāne).
Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus
jau 22.martā vērtēja kompetenta ekspertu
komisija un izvēlējās apbalvošanai vienu
labāko darbu vecuma grupā no 5. līdz 8.klasei
un vienu vecuma grupā no 9.līdz 12.klasei.
Konferences dienā izveidotā žūrija izvērtēja
arī uzstāšanos, prasmi ne tikai rakstīt, bet arī
pastāstīt. Žūrija vienojās, ka vecākajā grupā
1.vietu un balvu saņems divas skolnieces. Tās
ir Paula Rezgoriņa no Apes vidusskolas un
Ieva Lauskiniece no Balvu Valsts ģimnāzijas.
2013.gada martā nu jau piektā zinātniskā
konference „Latvieša pēdas Sibīrijā un
Tālajos Austrumos” gan labākos skolēnus ar
pētnieciskajiem darbiem, kuri uzvarēs savos
novados, gan represētos, gan ikvienu interesentu gaidīs Madonā.
Irēna Šaicāne,
vēstures skolotāja, zinātnisko darbu
vadītāja.

Komisijas pateicību

Gada sākumā UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija aicināja skolas, bērnudārzus, interešu pulciņus,
bibliotēkas un organizācijas 21.
februārī atzīmēt Starptautisko
Dzimtās valodas dienu. Šim
aicinājumam atsaucās 69 Latvijas skolas, starp tām arī
Balvu pamatskola, kurā februāris bija valodu mēnesis.
Valodu mēneša ietvaros skolā notika rokrakstu konkurss „Protu rakstīt glīti!”, klusās lasīšanas
stundas, angļu valodas pēcpusdiena 3. – 4. klašu
skolēniem, krievu un vācu valodas pēcpusdiena 6.klašu
skolēniem, Masļeņica un krievu kultūras nedēļa, skolas olimpiāde latviešu valodā 5. – 6. klašu skolēniem,
zīmējumu konkurss „Dzīvie burti”, izstāde „Teici, teici,
valodiņa...”, kā arī spēle „Erudīts” par valodām.
21.februārī- Starptautiskās Dzimtās valodas dienāskolā notika arī līnija, kurā skolēni tika aicināti cienīt
savu dzimto valodu.
Nupat Balvu pamatskola ir saņēmusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pateicību, kurā ikvienam,
kas iesaistījās Starptautiskās Dzimtās valodas dienas
atzīmēšanā, izteikta īpaša atzinība.
Maijā pirmoreiz Latvijā tiks atzīmēta Valsts valodas
diena, kurā piedalīsies arī Balvu pamatskola.
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Andris Kazinovskis: Brīvā putna lidojums jāizbeidz
Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazi-

novskis ne- sen sniedza plašu interviju laikrakstam
Neatkarīgā Rīta Avīze. Ar publikācijas autora žurnālista
Viktora Avotiņa laipnu atļauju dodam iespēju arī mūsu
novada avīzes lasītājiem iepazīties ar šo materiālu.
Balvu novada domes
priekšsēdētājs
Andris
KAZINOVSKIS
intervijā
Neatkarīgajai stāsta par to,
kas jāmaina valsts pārvaldē,
lai Latgale ietu uz augšu.
-Lai arī Latgale nekad
nav apšaubījusi savu izvēli
un piederību Latvijai, visos laikos šā vai tā bijis
jūtams, ka uz to skatās, kā
„uz materiālu, ko vajadzētu
pārbalsināt”
(F.Trasuns).
Referenduma
iznākums
beidzot publiski atklāja,
ka Latgalē līdzās vecām
problēmām radušās ļoti
nopietnas jaunas (manā
izpratnē – tikai varas attieksmes dēļ). Iespējams,
te skaidrāk nekā citur var
redzēt politiskā režīma
iecerēto tuvāko Latvijas
nākotni. Kāpēc šī attieksme
pret Latgali ir tik nepārejoša
un kas to nosaka?
- Taisnības labad jāpasaka,
ka Latgale nebija ne pievienota,
ne okupēta, ne kā citādi ar varu
pielikta klāt pie Latvijas, bet
brīvprātīgi tai pievienojusies
Tātad – Latgale bija viena no
trijām zvaigznēm, kas izveidoja
Latvijas valsti. Secinājums –
būtu bijis jābūt līdzvērtīgai attieksmei pret to. Diemžēl, tā nav.
Iemesli
tam
jāmeklē
sākot no Latvijas veidošanas
pirmsākumiem.
Latgales
toreizējie politiķi – Francis
Trasuns, Francis Kemps un vēl
vairāki, protams, iestājās par
sava reģiona interesēm. Veidojot valsti, šīs intereses tika arī
definētas un saskaņotas ar pārējo
latviešu pārstāvjiem. Latgalieši
prasīja zināmu patstāvību gan
pašvaldībās, gan baznīcu skolu
lietās, gan valodas lietās, ...
Bet,veidojot jaunās Latvijas valsts Satversmi, daudzas ar Latgali
saistītas lietas tika piemirstas.
Palika tā, ka Satversmē tikai
trešais pants norādīja uz to, ka
Latviju veido arī Latgale. Viss
pārējais, kas attiecās uz Latgali,
pamatlikumā netika ierakstīts.
Protams, latgalieši to atceras un
visu mūžu dzīvo ar līdz galam
neizpildīta darba apziņu.

ikviens
-Taču
atgādinājumus par to uzreiz radīja pārmetumus
separātismā.

- Jā, pretišķības faktiski
bijušas visu laiku. Kāpēc?
Pirmkārt,
vēsturiski
izveidojās situācija, kuras gaitā
Vidzeme un Kurzeme atradās
zem citiem karogiem. Savu
lomu spēlēja arī ticības lietas.
Vidzemes, Kurzemes latvieši
pamatā bija luterāņi. Latgalieši
pēc poļu valdīšanas pamatā bija
katoļi. Latgale atšķiras ar to,
ka te ir salīdzinoši daudz ticīgu
cilvēku un baznīcas loma te ir
lielāka. Pastāvēja arī ekonomiskas atšķirības. Tad, kad veidojās
Latvijas valsts, Latgale Vitebskas
guberņas sastāvā bija noplicināta
un ekonomiski atpalikusi. Vid-

zeme un Kurzeme bija nedaudz
priekšā.
Turklāt Latgalē vienmēr bijis liels cittautiešu īpatsvars, bet
latgalieši tomēr bijuši pārsvarā.
Taču šo pārsvaru iespaidoja ne
tikai pasaules kari, bet arī tas,
ka Latgalei nevienos laikos netika sniegts pienācīgs atbalsts
ekonomiskā ziņā. Tāpēc Latgales iedzīvotāji plūda uz citām
teritorijām, uz Rīgu, uz Vidzemi
un Kurzemi. Salīdzinot ar to
brīdi, kad veidojās Latvijas valsts, Latgales iedzīvotāju skaits ir
samazinājies faktiski uz pusi.
-Pēdējos divdesmit gados

tas mazinājies vairāk nekā
par procentu gadā.

- Nevērīgā politika attieksmē
pret Latgali turpinās, attīstības
nav, cilvēki brauc prom… Bet
– tik un tā Latgale ir saglabājusi
savu seju, Latgale ir saglabājusi
savu identitāti,…

-Un tomēr – kas traucēja
šo
nevērīgo
attieksmi
pārtraukt?

- Pēc neatkarības atjaunošanas
daudzi tā laika politiķi un es to
skaitā, protams, ļoti cerējām, ka
attieksme pret Latgali mainīsies.
Taču Latvijā joprojām dominē
centralizācijas tendences valsts
pārvaldē. Vēl arvien noteicošie ir
sociālisma gados piekoptie valsts budžeta līdzekļu sadales un
pārdales principi. ES strukturālo
fondu līdzekļu administrēšana
notiek pēc sektoriālā (ministriju)
principa. Tas nozīmē, ka nozaru
ministrijām ir noteicoša loma ES
līdzekļu sadalē. Netiek ņemts
vērā reģionālais, jeb teritoriālais
princips.
Kopš
neatkarības
atgūšanas Latvijas ekonomiskajā
politikā ir dominējis Ādama
Smita laiku izpratnes liberālisms,
kur katrs atbild vienīgi par sevi.
Attīstība valstī ir notikusi, pateicoties iedzīvotāju, uzņēmēju un
pašvaldību aktivitātēm. Tomēr
visiem šīs iespējas nav vienādas,
šo aktivitāšu panākumus ietekmē
gan politisko partiju lobijs, gan
attālums līdz galvaspilsētai,
gan preču noieta tirgus, gan
citi faktori. Reģionālā attīstība
politiskajām partijām ir bijis lozungs , kurš ir palicis uz papīra
nerealizēts. Nav atrasti efektīvi
instrumenti, kā panākt atšķirību
izlīdzināšanu reģionos. Katrs
dzīvo un attīstās kā prot. Šo
attīstības procesu var apzīmēt
sekojoši: katrs atrodas „brīvā
putna lidojumā”. Arī valsts
attīstība kopumā notiek pēc
līdzīga principa. Tāpēc nav
brīnums, ka atsevišķas pilsētas
jau ilgstoši, praktiski kopš Latvijas valsts neatkarības atgūšanas
brīža izmanto iespējas un attīstās
daudz straujāk kā pārējās republikas pilsētas un lauku teritorijas.
Īpaši nīkuļo Latgale. Tā ir slikta
valsts, kas nedomā par visu teritoriju, par visiem iedzīvotājiem
kopumā. Jo tas neizbēgami rada
nesaskaņu, neapmierinātību un
visas tās negācijas, ko šobrīd
jūtam.

Iestājoties Eiropas Savienībā,
situācija mainījās. Lai gan līdz
pat šim brīdim ir saglabājusies
liberālās politikas īstenošana,
ES diktāts lielā mērā nosaka
attīstības procesus mūsu valstī.
Bieži vien Saeima un valdība
ir spiestas pieņemt konkrētus
lēmumus, kuri ir atbilstoši ES
normām, bet nav izdevīgi mūsu
vajadzībām un situācijai. „Brīvā
putna lidojums” ir kļuvis stipri ierobežots. Izveidojusies
situācija, kad, pieņemot valsts attīstības nodrošināšanai
svarīgus lēmumus, ES normatīvi
to pat liedz darīt. Kā piemēru var
minēt Ungārijas likumdošanas
iniciatīvas. Arī mūsu valstī ir
līdzīga situācija. Bieži vien ir tā,
ka politiķi sola veikt pozitīvus
pārkārtojumus, piemēram, kādas
nozares,
ministrijas ietvaros.
Viņi kļūst par ministriem, bet
rezultātu nevar sasniegt, jo ministrijas ierēdņi, bruņojušies ar
ES normatīvajiem aktiem un
regulām, „norok” daudzas labas iniciatīvas – ES nosacījumi
ir jāpilda, citādi būs sankcijas.
Un politiķiem nekas cits neatliek, kā aprobežoties ar kārtējiem
solījumiem,
imitēt
darbību
sabiedrības
labā,
izstrādāt
daudzās programmas, kuru
ieviešana jau sākotnēji nolemta
neveiksmei. Tas, savukārt, rada
arvien lielāku neapmierinātību
sabiedrībā.

bijušas arī
-Tostarp
vairākas Latgales attīstības
programmas.

- Tai skaitā... Latvijas ceļam
tāda bija, Anta Rugāte iniciēja
Latgales
programmu.
Bija
Juzefas Dzalbes izstrādāta programma austrumu pierobežas
attīstībai. Visas tās pavīdēja un…
tika noliktas plauktā. Tagad ir vēl
viena programma. Bet man vairs
nav ticības, ka šie vienreizējie
pasākumi – Latgales programmas, var krasi mainīt situāciju.

-Labi, ES regulas jaucas valsts intīmajā dzīvē.
Tomēr ģenerālais virziens
ES kohēzijas politikā, šķiet,
ir: līdzsvarota, izlīdzināta
attīstība. Tad kāpēc Latvijā
ar visu respektu pret
regulām tas nav ievērots?
Un, kam tad tikusi ES nauda, ja šīs izlīdzinātības arvien nav?

- Latvijā nonākušie Eiropas Savienības strukturālo
fondu līdzekļi nav sasnieguši
mērķi
–
atšķirības
starp
reģioniem, starp laukiem un
Rīgu, tās areālu (apkārtni) ir
palielinājušās vēl vairāk. Faktiski valsts pārvalde neveic
vienu no savām svarīgākajām
funkcijām –
līdzsvarotu visas valsts teritorijas attīstību.
Tas savukārt ir izsaucis virkni
negāciju mūsu valstī: bezdarba
palielināšanos, iedzīvotāju skaita
samazināšanos lauku teritorijā
un valstī kopumā, iedzīvotāju
pieaugošo neapmierinātību ar
valsts politiku u.c. Līdzsvarota
valsts attīstība nenotiek. Latgale bija un arī šobrīd ir viens
no nabadzīgākajiem Eiropas
reģioniem. Savā laikā mums ar
profesoru Staņislavu Keišu bija
vesela virkne priekšlikumu, kā
situāciju mainīt.

-Pamatā
jūsu
priekšlikumi skāra otrā
līmeņa pašvaldības, kuru
joprojām nav.

- Mēs nepārtraukti mēģinājām
pārliecināt, ka pamatā Latvijā
būtu jāievēro nevis sektoriālais
(caur
ministrijām),
bet
teritoriālais (caur reģioniem)
fondu apgūšanas princips. Pirms iestāšanās, kad tika apgūti
PHARE līdzekļi, vienu brīdi
šis princips parādījās. Latgale
un Zemgale kopā no PHARE
līdzekļiem saņēma deviņus miljonus latu. Tas deva iespēju
realizēt šajos reģionos vairākus
projektus, kuri tur atdzīvināja
saimniecisko rosību.
Bet, kad Latvija iestājās ES
(finanšu ministrs tad bija Roberts
Zīle), bija tā, ka valsts definēja
trīs pieejas vienlaicīgi: gan
reģionālo, gan teritoriālo pieeju,
gan vēl valsts programmas. Eiropas Savienība teica: izvēlieties,
pēc kāda principa jūs galu galā
apgūsiet šos līdzekļus. Valsts
palika pie sektoriālā principa.
Mēs ES fondus apgūstam caur
nozarēm, un paši līdz ar Eiropas
Komisiju konstatējam, ka tie nav
apgūti efektīvi.
Bet, vienalga, tiek meklēta
iespēja paturēt šo nozaru principu. Ir nosaukti sešpadsmit
attīstības centri. Pieci Kurzemē
(visi bijušo rajonu centri), pieci
Vidzemē, pa trīs Latgalē un
Zemgalē. Rīga izcelta īpaši. Nu ir
pieeja – attīstīsim šos centrus, bet
kā ir ar pārējo teritoriju? To tagad
mēģina paredzēt Nacionālajā
attīstības plānā. Reģioni tur ir
tikai pieminēti „garāmejot” un
nekas vairāk. Tātad – domāts
turpināt
līdzšinējo līdzekļu
apgūšanas kārtību un līdzšinējo
politiku. Mēs uzskatām, ka tā ir
pilnīgi nepareiza.
Mēs ar Keiša kungu jau
gandrīz bijām metuši plinti
krūmos. Jo – visu laiku runā, visu
laiku pierādi, tikko kāds saklausa,
nāk Saeimas vēlēšanas, nomainās
politiskie spēki,… Bija divi balsojumi Saeimā. Abi negatīvi –
piecus reģionus neizveidoja. Viss
atlec. Kā zirņi pret sienu... Bet
– šogad Valsts prezidents nāca
ar paziņojumu, ka vēlas veikt
pārmaiņas valsts pārvaldē un tās
struktūrvienībās. Un mums tapa
jauns piedāvājums, kas balstās
uz iepriekšējo pieredzi.
-Kāds?
- Mēs piedāvājam valsts
pārvaldes reformu sākt ar Saeimas vēlēšanu likumu. Šobrīd
proporcionālo vēlēšanu sistēmu
vajadzētu aizstāt ar jaukto

vēlēšanu sistēmu. Tas nozīmē,
ka pusi deputātu partijas vēlē
pēc proporcionālās sistēmas, bet
otrus piecdesmit mēs piedāvājam
vēlēt pēc mažoritārās sistēmas,
jeb vienmandātu apgabalu principa. Lai būtu pārstāvēta visa
Latvijas teritorija, īpaši lauki,
mēs piedāvājam no visiem pieciem reģioniem vēlēt pa desmit
deputātiem. Jā, viens otrs teiks:
vairs nav tik daudz iedzīvotāju
ne Zemgalē, ne Latgalē, ne
Vidzemē. Bet – ir jāizmanto arī
teritoriālās pārstāvības princips.
Ko tas dotu? Pirmkārt, konkrētā
vienmandāta apgabala vēlētājiem
tas dotu iespēju ievēlēt konkrētu
deputātu, ar kuru tiem būtu
konkrēta saite. Nepieciešamības
gadījumā tie varētu prasīt no šī
deputāta atbildību vai pat atsaukt
to.
Otrkārt,
pēc
Saeimas
ievēlēšanas Valsts Prezidentam
būtu iespēja izvēlēties un nominēt
labāko Ministru Prezidenta
kandidātu par pamatu ņemot viņa
profesionālās spējas, pieredzi un
popularitāti iedzīvotāju vidū.
Tas ļautu izveidot profesionālu
valdības sastāvu, kas nodrošinātu
valdības ilgtspēju. Partijas Ministru
Prezidenta
kandidāta
nominēšanā
vairs
nebūtu
vienīgās noteicējas un diktētājas.
Turklāt mēs piedāvājam – izveidot administratīvos reģionus
atbilstoši Satversmes trešajam
pantam. Ar ieceltiem reģionu
vadītājiem, kas būtu Ministru
kabineta locekļi. Viņus, tāpat kā
ministrus, akceptētu Saeima.
Un tad, kad būtu izveidoti
reģioni, katrā reģionā tiktu radīts
savs attīstības plāns, kurš būtu
Nacionālā plāna (2014.-2020.g.)
sastāvdaļa. Šajos reģionu plānos
būtu konkrēts pasākumu apjoms
visam periodam, kas sakristu ar
NAP. Ar konkrētu finansējumu
gan no valsts, gan no ES. Un
tas vienreiz izbeigtu šo „brīvā
putna lidojumu”. Vairs nebūtu
noteicošais, vai tu esi bagāts
mērs, vai mērs piejūras pilsētā,
vai pareizajā partijā. Tas vairs
nespēlētu lomu. Tad būtu
konkrēta reģiona attīstības plāns
ar konkrētu finansējumu. Esmu
pārliecināts, ka attīstība būtu
efektīvāka. Sevišķi Latgalei tas
būtu liels lēciens.

lai
visi
-Manuprāt,
varas līmeņi to pieņemtu,
ir jāmaina politikas stils.
Tagad koalīcijas partijas
Latgalei var mierīgi pateikt:
„Mēs Latgalei neko nedosim, jo Latgale nepareizi
balso.”
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“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 30.marts
- Arī te man ir savs viedoklis. Pirmkārt, Latgale nav
vienveidīga, piemēram, Balvu
novada balsojums bija 85% pret,
Otrkārt, es domāju, ka daudziem Latgales iedzīvotājiem un
ne tikai krieviem, referendums
bija protesta balsojums. Jo ir tā:
runā, runā, lūdzies, lūdzies…
un latgalieši to ir daudz darījuši,
bet – viņus nedzird. Ko dara
latgalieši?
Runā ar tiem, kas viņu
sadzird. Un Saskaņa daudzus
latgaliešus ir sadzirdējusi. Tāpēc
es nebrīnos, ka daudzi latgalieši
šobrīd atbalsta SC.
-Bet, kamēr būs etniskas
partijas, partiju pilsētas un
nozaru feodālisms, tikmēr
nekas nemainīsies.
- Nemainīsies. Bet, lai varētu
praktiski izveidot gan reģionus,
gan ievērot teritoriālo principu Eiropas un valsts līdzekļu
apgūšanā, priekšā gaidāmas
lielas cīņas. Pretinieku būs nejēgā
daudz. Vispirms jau partijas
negribēs atdot savu varu. Partijas
šobrīd cīnās gan par Saeimu, gan
uzreiz paralēli – par ministriju. Jo
tur notiek naudas apgrozība. Bet
mēs esam paredzējuši, ka nauda
un daudzas funkcijas jānodod
zemāk – reģioniem. Ministrijās
vairs nebūs tik daudz ierēdņu, tik
daudz iespēju manipulēt, šiverēt
ar naudiņu. Partijām vairs nebūs
interesanti. Pretī būs liela daļa
ierēdņu. Jo līdz ar funkciju un
naudas aiziešanu, zūd darba vietas.
- Kāpēc paredzat ieceltus
reģionu vadītājus?

- Tāpēc, ka šobrīd tā ir
drošība. Referendums parādīja,
ka iziet uz vēlētiem reģionu
vadītājiem šodien vairs nevaram. Tas ir nokavēts. Vēlēsim
reģionus varbūt vēlāk. Turklāt
vēlētais reģiona vadītājs nez vai
būs Ministru kabineta loceklis.
- Tādā gadījumā jābūt
perfekti izsvērtam varas
dalījumam starp šo iecelto
„gubernatoru” un reģiona
domi.

- Tas ir taisnība. Bet vispirms
jānovērš valstī haoss, kas saistīts
ar tās struktūrvienībām. Šobrīd
cilvēks, kurš dzīvo Balvos,
nezina, uz kuru pusi braukt. Ilgi
jādomā, vai braukt uz Rēzekni,
vai Gulbeni, vai Madonu, vai
Ludzu,… Piemēram, reģionālā
tiesa atrodas Rēzeknē, lauku
atbalsta dienests Gulbenē,…
Tas ir haoss no iedzīvotāju
viedokļa. Bet ir haoss arī no valsts viedokļa. Kā pārvaldīt valsti,
ja nav precīzas datu uzskaites,
savstarpējas sadarbības, ja vienas
iestādes vecis reģionā ir simts kilometrus no otras iestādes veča?
Nav, kas tos vada. Ar to būtu
jāsāk. Mūsu priekšlikums: ja tiek
izveidoti administratīvie reģioni,
tad reģiona vadītājs vada un
valda visu valsts struktūrvienību
darbu reģionā. Tad nebūs tā,
ka struktūrvienībai viena kāja
Latgalē, viena Vidzemē.
- Šajā pašā kontekstā
– kā jūs vērtējat novadu
reformas iznākumu?

- Mēs paliekam pie viedokļa,
ka vajadzēja veikt visas trīs
reformas vienlaicīgi. Gan vietējā
līmeņa, gan, reformējot rajonus, izveidot administratīvos

reģionus, gan reformēt valsts
pārvaldi. Tagad – veikta novadu
reforma. Rajoni likvidēti. Otrā
līmeņa pašvaldību pagaidām nav.
Bet daudzas funkcijas šodien
neveic neviens.
Reģions – tas ir līmenis starp
valsti un vietējām pašvaldībām.
Šodien valsts ir tālu. Novads
pret ministriju nav nekas. Ar
mazajiem novadiem ministrijas
lāgā pat runāt negrib. Nu, kas
ta viņš tur tajā kartē ir? Piliens
jūrā! Reģions ir tas, kas mūsu
teritoriju var gan pārstāvēt,
gan attīstīt, arī saimniekošana
reģionos varētu notikt ar
minimālu Briseles iejaukšanos.
Tagad nekas nav mainījies. Visi
piedalās, piemēram, siltināšanas
programmā. Brauc Ventspils
pašvaldība, brauc Rēzeknes,
brauc Liepājas, brauc Baltinavas, brauc Balvu. Kāda iespēja
Balviem vai Baltinavai vinnēt,
ja tev nav lobija? Gandrīz nulle.
Bet mūsu variantā viss skaidrs.
Jo viss ir izplānots iepriekš. Kādi
būs ceļi, kādas rūpnīcas,.. Valsts
institūcijas nevis jaucās un diktē,
bet palīdz pārvaldīt. Reģionā
tās ir koordinētas visos līmeņos
tā, lai neiznāk, ka vienā reģiona
galā rīkojas viena struktūra, citā
– cita.
Mēs ar Staņislavu jau
apmēram septiņpadsmit gadus
rosinām šīs idejas. Labi, mūsu
priekšlikums nav pieņemams.
Bet, kāds jums ir pieņemams?
Mēs redzam, ka nekā cita nav.
Mēs redzam, ka nav attīstības,
ka veidojas lielākas atšķirības
starp reģioniem, starp laukiem
un pilsētām.
-Kā jūs vērtējat to cilvēku
tramdīšanu, kuri regulāri
braukā uz Krieviju?
- Es daudzus no tiem
pazīstu personīgi. Ko valsts
no ierobežošanas iegūs? Pusotru miljonu. Bet vai valsts ir
aprēķinājusi, cik tā zaudēs, ja
šie cilvēki nestrādās, neapgādās
savas ģimenes, staigās pēc pabalsta… Kādu alternatīvu valsts
viņiem piedāvā? Un kā tu vari
pasacīt, kurš no tiem desmit, kas
stāv rindā, brauc pēc degvielas,
ko liet savā traktorā, kurš brauc
pēc degvielas, kuru atdos sābrim?
No otras puses – viņš taču oficiāli
pērk degvielu un oficiāli brauc
atpakaļ. Viņš neko sliktu nedara.
Tikai tad, ja viņš šo degvielu
pārdod un nemaksā nodokļus,
viņš skaitās spekulants. Bet
daudzi no viņiem ir zemnieki,
kuriem daudz tehnikas. Viņi pērk
sev. Cilvēki mēģina izdzīvot, kad
valsts politikas dotās iespējas
ir nepietiekamas. Viņu benzīns
un viņu cigaretes līdz Rīgai
nenonāk. Te ir citi kanāli un citi
apjomi.

Balvu volejbolistu
panākumi

Sestdien 31.martā Balvu
pamatskolas sporta zālē notika
Latvijas volejbola čempionāta 1.
Līgas otrā pusfināla spēle starp
komandām VK Balvi un Valgunde/Jelgavas n.
Spēlē ar rezultātu 3:1 uzvarēja
VK Balvi, gūstot uzvaru sērijā ar
rezultātu 2:0 un iekļūstot finālā.
Mūsu volejbola komanda
finālā spēkosies ar VK LSPA
(Rīga). Fināls norisināsies līdz
vienas komandas trim uzvarām.
Pirmā finālspēle tiks aizvadīta
3.aprīlī VK LSPA sporta zālē
Rīgā.

5.

Gulbju ģimene atgriežas Balvu ezerā
Balvu ezera krastā 27.marta
pēcpusdienā pulcējās Balvu novada Vīksnas pagasta iedzīvotāji
un garāmgājēji, lai palaistu
brīvībā ziemā izglābto gulbju
pāri ar diviem mazuļiem.
Aukstajā ziemas periodā
Vīksnas pagasta iedzīvotājs
Aleksandrs Grigorjevs uzņēmās
rūpes par gulbju pāri un diviem
mazuļiem, jo, iestājoties lielajam
salam un aizsalstot Balvu ezeram
un Bolupei, gulbjiem draudēja
bojāeja. Diemžēl viens no putnu
mazuļiem neizdzīvoja, bet pārējo
putnu ģimeni izglāba un nogādāja
A.Grigorjeva saimniecībā, kur
tiem nodrošināja siltumu un
barību.
Gulbju „aizbildnis” labprāt
rūpējies par šiem skaistajiem un
uzticīgajiem putniem. Ja kāds
pārlieku pietuvojies, gulbju
tēvs šņācot parādījis, ka gatavs
aizstāvēt ģimeni. A.Grigorjevs
atzina, ka jaunajās pagaidu mājās
gulbji jutušies kā saimnieki.
Tomēr, uzklausot speciālistu
viedokli un pavasarim nomainot bargo ziemu, tika pieņemts
lēmums gulbju ģimeni nogādāt
atpakaļ Balvu ezerā.

Pirmie Balvu ezera ūdeņos
tika ielaisti pieaugušie gulbju
vecāki, tiem sekoja arī abi gulbju mazuļi. Rūpēdamies par
putnu ģimeni arī ārpus savas
saimniecības, A. Grigorjevs gulbjiem bija sagādājis „ceļamaizi”
– baltmaizi, kuru sadalīja un
izkaisīja ezerā.

Aleksandrs
Grigorjevs,
Vīksnas
pagasta
pārvaldes
vadītāja Gunta Raibekaze un
citi klātesošie bija gandarīti,
ka gulbju atbrīvošana noritēja
veiksmīgi un ģimene palika
kopā.

Lieldienu aﬁša
Balvu pilsēta
8.aprīlī plkst. 14.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Lieldienu svētku pasākums „Ko man dosi,
Liela diena?” Svētku koncerts, kurā piedalīsies Balvu Kultūras un atpūtas centra pašdarbības kolektīvibērnu tautu deju kolektīvs, deju kopas „Rika”, „Nebēda”, „Luste”, „Atvasara”, koris „Pīlādzis” un jauktais vokālais ansamblis „Par to…” Apmeklētājus lūdzam, nākot uz pasākumu, ņemt līdzi oriģinālu ieejas
biļeti - krāsoto olu, kura pēc tam būs apskatāma „Košāko Lieldienu olu izstādē”.
8.aprīlī plkst. 15.30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Lieldienu zaķi aicina visus interesentus uz
darbošanos Lieldienu Zaķu darbnīcās, kurās notiks arī dažādas spēles un atrakcijas. Paralēli laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra varēs izšūpoties Lieldienu šūpolēs un ripināt olas, bērniem būs
pieejamas piepūšamās atrakcijas.
8.aprīlī plkst. 21.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Lieldienu balle, spēlēs grupa „Mākoņstūmēji”
no Smiltenes. Ieejas maksa Ls 2, - Darbosies bārs. Galdiņu rezervēšana pa t. 26367693
Balvu pagasts
8.aprīlī plkst. 15.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrādes N. Gogolis „Precības” fragments,
Balvu KAC un Neredzīgo biedrības „Redzēt ar sirdi” izrāde Z. Lāgerleva „Bēgšana uz Ēģipti”, Balvu
pagasta Tautas nams
8.aprīlī plkst. 21.00 Lieldienu Balle. Muzicē grupa „Kontrasts”. Ieeja bez maksas. Balvu pagasta
Tautas nams
Bērzkalnes pagasts
8.aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu pasākums Bērzkalnes pagasta Sporta un atpūtas laukumā
9.aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu pasākums Rubeņu Saieta namā
Bērzpils pagasts
8.aprīlī plkst. 18.00 Lieldienu koncerts „Pavasarīgi sveicieni jums no mums’’ Bērzpils vidusskolā.
Piedalās: Bērzpils pagasta un vidusskolas pašdarbības kolektīvi
Briežuciema pagasts
8.aprīlī plkst. 20.30 Koncerts „Prieka strauti’. Briežuciema Tautas nams
8.aprīlī plkst. 22.00 Dejas kopā ar Rugāju muzikantiem „Andris un Kompānija’’, Starpbrīžos dažādu
stilu disko mūzika. Ieejas maksa Ls 1, - Briežuciema Tautas nams.
Krišjāņu pagasts
9.aprīlī plkst. 14.00 Lieldienu pasākums „Veidosim Lieldienu prieku kopā!” Krišjāņu Staburagā.
Pasākumu solījušies apmeklēt arī īsti Lieldienu zaķi. Nāciet lustēt lieli un mazi, līdzi ņemiet savu krāsoto
olu un piedalieties olu kaujās un olu ripināšanā
Kubulu pagasts
8.aprīlī plkst.18.00 „Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās” - svētku koncerts. Piedalās pagasta
pašdarbnieki un šova „Dziedi savai pilsētai” dalībnieki. Ieeja bez maksas. Kubulu Kultūras nams
8.aprīlī plkst. 22.00 Diskoballe ar dīdžeju Ingaru . Ieejas maksa Ls 1, - Kubulu Kultūras nams
9.aprīlī plkst. 11.00 Balvu novada mazo vokālistu konkurss „Cālis- 2012”. Ieeja bez maksas Kubulu
Kultūras nams
Lazdulejas pagasts
8.aprīlī plkst. 19.00 Lieldienu pasākums Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē
8.aprīlī plkst. 20.00 Groziņu vakars Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē
Tilžas pagasts
8.aprīlī plkst. 17.30 „Rotā saule Lielo dienu” Piedalās kultūras nama dejotāji un viesi no Gulbenes.
Tilžas Kultūras nams
8.aprīlī plkst. 22.00 Lieldienu Balle, spēlēs Zintis Krakops. Ieeja bez maksas. Tilžas Kultūras nams.
Vectilžas pagasts
8.aprīlī plkst. 20.00 Lieldienu koncerts, Vectilžas sporta un atpūtas centrs
8.aprīlī plkst. 22.00 Balle – grupa ,,Ceļavējš”. Ieejas maksa Ls 1, - Vectilžas sporta un atpūtas centrs
Vīksnas pagasts
8.aprīlī plkst. 22.00 Pavasarīga 80-to gadu diskotēka. Vīksnas pagasta tautas nams
9.aprīlī plkst. 14.00 Pavasara saulgriežu koncerts ar Vīksnas pašdarbnieku piedalīšanos. Vīksnas
pagasta tautas nams
9.aprīlī plkst. 15.00 Emīlijas Kalvānes izrāde “Rupucs zem deča”. Vīksnas pagasta tautas nams
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“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 30.marts
PIELIKUMS Balvu novada Domes 2012.gada 8.marta lēmumam (prot. Nr.5,6.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

				

Balvos
2012.gada 8.martā 								

Nr.8/2012

PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU BALVU NOVADĀ
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
pakalpojuma „Aprūpe mājās”
(turpmāk tekstā - AM) veidus,
apmēru, saņemšanas un samaksas
kārtību, kā arī pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
2. Balvu novadā AM organizē
Balvu
novada
pašvaldības
Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa, kuras juridiskā
adrese ir Raiņa ielā - 52, Balvos,
LV – 4501.
3.
AM
mērķis
ir
nodrošināt dzīves kvalitātes
nepazemināšanos
personai,
kura vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nevar to
nodrošināt saviem spēkiem.
4. Tiesības saņemt sociālo
pakalpojumu AM ir personām,
kuras savu pamatdzīvesvietu
deklarējušas Balvu novadā.
5. AM tiek finansēta no Balvu novada pašvaldības sociālā
budžeta līdzekļiem, saskaņā ar
apstiprināto izdevumu tāmi.
II
Sociālā pakalpojuma
AM veidi un aprūpes līmeņi
6. Pastāvīgu aprūpi mājās
piešķir personām, kuras vecuma
vai funkcionālu traucējumu dēļ
nevar veikt ikdienas darbus un
savu personisko aprūpi.
7. Pagaidu aprūpi mājās
piešķir personām, kuras slimības
vai atveseļošanās periodā nevar
veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi.
8. Vadoties no pašaprūpes
spējām, klientam nosaka pakalpojuma apjomu, ko iedala
četros līmeņos:
8.1. Pirmais līmenis – klienta
apmeklējums 2 reizes nedēļā,
līdz 16 stundām mēnesī, klienta
līdzmaksājums Ls 2-, mēnesī.
Pirmā līmeņa pakalpojumā
ietilpst šādi darbi: piegādāt
produktus vai ēdienu, medikamentus, veikt maksājumus par
komunālajiem pakalpojumiem,
veikt starpnieka vai pavadoņa pakalpojumus, apmeklēt slimnīcā;
8.2. Otrais līmenis – klienta
apmeklējums 3 reizes nedēļā,
līdz 24 stundām mēnesī, klienta
līdzmaksājums Ls 4,- mēnesī.
Otrā līmeņa pakalpojumā ietilpst
visi 1.līmeņa pakalpojumi un
vēl šādi darbi: uzkopt mājokli,
palīdzēt personīgās higiēnas
nodrošināšanā
(nomazgāties
vannā vai dušā, nomainīt gultas
veļu);
8.3. Trešais līmenis – klienta
apmeklējums 3 reizes nedēļā,
līdz 36 stundām mēnesī, klienta
līdzmaksājums Ls 6,- mēnesī.
Trešā līmeņa pakalpojumā ietilpst
visi 2.līmeņa pakalpojumi un vēl
šādi darbi: piegādāt kurināmo un
ūdeni telpās, iznest izdedžus un
lietoto ūdeni, gludināt veļu;
8.4. Ceturtais līmenis – klienta apmeklējums 5 reizes nedēļā,
līdz 63 stundām mēnesī, klienta
līdzmaksājums Ls 12,- mēnesī.
Ceturtā līmeņa pakalpojumā
ietilpst visi 3.līmeņa pakalpojumi un vēl šādi darbi: palīdzēt
apģērbties, noģērbties, palīdzēt
izkļūt un iekļūt gultā, sagatavot

un pasniegt ēdienu, nomazgāt
traukus, palīdzēt inkontinces līdzekļu nomaiņā. Ceturtā
līmeņa pakalpojumi tiek sniegti kā pagaidu pakalpojumi
uz atveseļošanās laiku līdz 2
mēnešiem gadā.
9. Paplašinātās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā sniedz par
maksu (no klienta vai apgādnieku
līdzekļiem) pēc nostrādāto stundu skaita. Pakalpojuma cena
LVL 2,50 par 1 darba stundu.
Paplašinātā aprūpe sevī ietver
sekojošus darbus:
9.1. pagalma uzkopšana;
9.2. palīdzība mantisku
un citu specifisku dokumentu
kārtošanā;
9.3. sniega tīrīšana, dārza
ravēšana;
9.4. klienta mājdzīvnieku
apkopšana;
9.5. citi pakalpojumi pēc
vienošanās ar klientu.
III Personas tiesības uz
sociālo pakalpojumu AM
10. Pakalpojumu AM ir
tiesīgas saņemt personas:
10.1. kuras vecuma un garīga
vai fiziska rakstura traucējumu
dēļ nevar veikt ikdienas mājas
darbus un savu personisko aprūpi,
tām nav likumīgu apgādnieku vai
tie vecuma, veselības stāvokļa
vai nodarbinātības dēļ nespēj
sniegt minētajām personām
nepieciešamo palīdzību;
10.2. kurām slimības vai
atveseļošanas periodā ir grūtības
veikt ikdienas mājas darbus
un personisko aprūpi, tām
nav likumīgu apgādnieku vai
tie nespēj sniegt minētajām
personām
nepieciešamo
palīdzību;
10.3. bērni invalīdi, ja
ģimenes locekļi nespēj viņiem
nodrošināt pienācīgu aprūpi.
11. Ja personai nepieciešams
pakalpojums AM, sociālais
darbinieks
izvērtē,
kādas
iespējas nodrošināt aprūpi ir
kopā
dzīvojošiem
ģimenes
locekļiem vai personām, kurām
ar aprūpējamo ir kopējs mājoklis
un izdevumi par uzturu.
12. Ja personas aprūpi
nodrošina ģimenes locekļi,
pašvaldība
viņus
atbalsta psiholoģiski, konsultē un
apmāca, bet, ja nepieciešams,
atbalsta arī materiāli Balvu novada sociālās palīdzības pabalstu
saistošo noteikumu noteiktajā
kārtībā.
13. Pakalpojums AM netiek
veikts personām:
13.1. kuras slimo ar bīstamām
infekcijas slimībām;
13.2. kurām nepieciešama diennakts aprūpe;
13.3. kuras slimo ar garīgā
rakstura slimībām (speciālista
atzinums);
13.4. kuras ir atkarīgas no
Alkohola un/vai narkotiskajām
vielām (speciālista atzinums);
13.5. Kurām saskaņā ar
Civillikumu ir palīdzētspējīgi
apgādnieki – bērni, pilngadīgi
mazbērni.
IV

Pakalpojuma

AM

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu
piešķiršanas kārtība
20.
Personām,
kurām vai rodas apstākļi, kad aprūpes
14. Pieprasot pakalpojumu ir
likumīgie
apgādnieki, mājās pakalpojums nevar tikt
AM, klients (vai viņa pilnvaro- nepieciešamības gadījumā ir nodrošināts vai klients neatta persona) Sociālajā dienestā iespēja saņemt AM pakalpojumu, bilst pakalpojumu piešķiršanas
iesniedz šādus dokumentus:
pašiem samaksājot aprūpētājam nosacījumiem;
14.1. iesniegumu (pielikums par nostrādātām stundām.
24.2. izbraucis uz patstāvīgu
Nr.1);
21. Klienta un/vai viņa dzīvi citas pašvaldības teritorijā
14.2. ārstniecības iestādes likumīgo apgādnieku pienākums vai uz ārzemēm;
slēdzienu par AM nepieciešamību ir norēķināties par saņemto AM
24.3. ir miris;
(pielikums Nr.2 vai izziņu pakalpojumu, pamatojoties uz
24.4. rakstiski atteicies no
0/27u);
Sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojuma;
14.3. DEĀK izziņas kopiju palīdzības likuma 8.panta 1.daļu.
24.5. ievietots ilgstošas
(personām ar invaliditāti);
22. Pakalpojuma saņēmējs sociālās aprūpes institūcijā;
14.4. pensionāra apliecību vai tā likumīgais apgādnieks(24.6. un Balvu novada
(pensijas vecuma personām);
ki) no saviem personīgajiem pašvaldības Sociālais dienests
14.5. likumīgo apgādnieku līdzekļiem veic samaksu par nevar vienoties viena mēneša
rakstisku iesniegumu ar lūgumu iepriekšējā mēnesī saņemtajiem laikā par pakalpojuma apmēru,
nodrošināt
pakalpojumu pakalpojumiem Balvu novada kvalitāti un samaksu;
„Aprūpe mājās” apgādājamajam pašvaldības Sociālā dienesta
24.7. nokavējis maksājumus
un viņu ienākumus apliecinošus kasē līdz katra mēneša 15.datu- par saņemtajiem pakalpojumiem
dokumentus gadījumos, kad mam.
vairāk par trim mēnešiem.
aprūpējamā
persona
nav
23. No klienta līdzmaksājuma
spējīga pati iesniegt šo notei- par pakalpojuma AM saņemšanu
VII Lēmuma apstrīdēšanas
kumu 14.1.apakšpunktā minēto ir atbrīvoti:
un pārsūdzēšanas kārtība
iesniegumu Sociālajam dienes23.1.
trūcīgas
un
25.
Ja
pakalpojuma
tam.
maznodrošinātas personas;
pieprasītājs nav apmierināts
15. Sociālais darbinieks pēc
23.2. personas, kurām ir ar Balvu novada pašvaldības
14.punktā minēto dokumentu noslēgts uzturlīgums ar Bal- Sociālā dienesta Sociālo lietu
saņemšanas un reģistrēšanas:
vu novada pašvaldību, vai komisijas pieņemto lēmumu, viņš
15.1.
apmeklē
personu kuras ir atsavinājušas savu ir tiesīgs to apstrīdēt Balvu nodzīvesvietā
vai
slimnīcā, privātīpašumu par labu Balvu vada pašvaldības Administratīvo
izvērtē nepieciešamību pēc novada pašvaldībai.
aktu strīdu komisijā.
sociālā pakalpojuma AM, un
VI
AM pakalpojuma
26. Balvu novada pašvaldības
aizpilda anketu „Aprūpe mājās pārtraukšana
Administratīvo
aktu
strīdu
nepieciešamības novērtējums”
24.
AM
pakalpojumu komisijas lēmumu var pārsūdzēt
(pielikums Nr.3);
pārtrauc, ja klients:
Administratīvajā rajona tiesā
15.2. izvērtē pašvaldības
24.1. atgūst pašaprūpes spējas likumā noteiktajā kārtībā.
PIELIKUMS Nr.1
iespējas
sniegt
personas
Balvu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.8/2012 „Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
vajadzībām atbilstošu pakalpokārtību Balvu novadā” 14.1. apakšpunktam
jumu;
PERSONAS IESNIEGUMS SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA
15.3. izvērtē personas un/
„APRŪPE MĀJĀS” SAŅEMŠANAI
vai viņa ģimenes locekļu
Vārds, uzvārds ___________________________________
Personas kods: _______________________ Dzimšanas vieta __________________________
līdzdarbības iespējas;
Mājas adrese: _____________________________________ Tālrunis:
15.4.
nepieciešamības
___________________
Vai Jūs esat: vecuma pensionārs, invalīds ___ grupa, cits variants ____________________
gadījumā veic starpnieka funkciJūs esat: Latvijas Republikas pilsonis: Jā, Nē
No kura gada dzīvojat pašvaldības teritorijā ______________________________
jas klienta interesēs pašvaldības
Dzīvojat: mājā, dzīvoklī, istabā, citā vietā __________________________
Kur esat: īpašnieks, īrnieks. Izīrētāja vārds, uzvārds _____________________________
un valsts iestādēs;
Dzīvoklis privatizēts: Jā, Nē. Privatizētāja vārds, uzvārds, radniecība, dzīves vieta:
___________________________________________________________________________
15.5. sagatavo un iesniedz
_
Jūs dzīvojat viens: Jā, Nē.
izvērtēšanai klienta dokumenZiņas par kopā dzīvojošām personām: vārds, uzvārds vecums, radniecības pakāpe:
___________________________________________________________________________
tus Balvu novada pašvaldības
_
Atsevišķi dzīvojoši apgādnieki, Civillikumā (bērni, mazbērni) noteiktā kārtībā: Jā, Nē.
Sociālā dienesta Sociālo lietu
Vārds, uzvārds, vecums, radniecības pakāpe, adrese: _________________________________
___________________________________________________________________________
komisijai;
_
___________________________________________________________________________
15.6. rakstiski informē per_
Ienākuma veids- pensija (cits) ___________________________________________
sonu par pieņemto lēmumu;
Mēneša ienākumi LVL ______________________________________________
Esmu sniedzis patiesas ziņas par sevi un citām personām. Apzinos, ka nepatiesu ziņu
15.7.
pakalpojuma
sniegšanas gadījumā iestājas atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
saņēmējam iekārto atsevišķu
Iesniedzēja paraksts ___________________ datums ______________________
klienta lietu.
Ieteikums „AM” piešķiršanai: Jā, Nē. Cēlonis noraidīšanai ________________________
___________________________________________________________________________
16. Lēmumu par pakalpo___________________________________________________________________________
juma AM piešķiršanu 10 diSociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs: _________________________
enu laikā no pakalpojuma AM
20___ .gada ___.__________________
sniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem BalPIELIKUMS Nr.2
vu novada pašvaldības Sociālā
Balvu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.8/2012 „Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
dienesta Sociālo lietu komisija.
kārtību Balvu novadā” 14.2. apakšpunktam
17. Sociālā dienesta Sociālo
MEDICĪNAS IESTĀDES SLĒDZIENS PAR PAKALPOJUMA
„APRŪPE MĀJĀS” NEPIECIEŠAMĪBU
lietu komisijas pozitīva lēmuma
5
Pacienta vārds, uzvārds ________________________________
gadījumā Sociālo pakalpojumu
Dzimšanas datums: _______ . gada ____ . ________________ dzimums: siev, vīr.
Mājas adrese: _______________________________________________________________
nodaļas vadītāja slēdz trīspusēju
Ārstniecības iestādes nosaukums, adrese __________________________________________
Tālrunis _______________
vienošanos par pakalpojumu AM
Ģimenes ārsts __________________________ , datums _________________
___________________________________________________________________________
ar klientu un sociālo aprūpētāju
_
(pielikums Nr.4).
1. Vispārējā veselības stāvokļa novērtējums.
Pamatdiagnoze: __________________________________________________________
Blakusdiagnoze: __________________________________________________________
18. AM nodrošina sociālie
Medikamenti, palīglīdzekļi (brilles, dzirdes aparāts u. c.) __________________________
aprūpētāji
vai
individuālās
2. Garīgās veselības stāvokļa novērtējums.
1) Atmiņa, orientēšanās: teicama, laba, vidēja, slikta
aprūpes veicēji un aizpilda
2) Saprātīgu spriedumu pieņemšana: teicama, laba, vidēja, slikta
„Sociālā
aprūpētāja
darba
3) Vispārējā garīgā stāvokļa novērtējums: (traucējuma gadījumā paskaidrot sīkāk)
uzskaites lapu” (pielikums Nr.5).
teicams, labs, vidēji traucējumi, smagi traucējumi
________________________________________________________________

V Pakalpojuma AM samaksas kārtība
19. Izdevumi par pakalpojuma AM sniegšanu tiek segti
no Balvu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem un klienta
līdzmaksājuma (8.1., 8.2., 8.3.,
8.4. apakšpunkts).

3. Fiziskā veselības stāvokļa novērtējums.
1) Invaliditāte (grupa) ____________________________________
2) Pārvietošanās iespējas: brīvi pārvietojas tikai pa dzīvokli, pārvietojas izmantojot
palīgierīces (invalīdu ratiņi, kraģītis u. c.) _________________________________
pārvietojas tikai ar citu palīdzību, bez pārvietošanās iespējām
3) Vispārējs aprūpējamā funkcionēšanas spēju novērtējums: labs,
apgrūtināts

vidējs,

vājš,

ļoti

4. Lēmums par aprūpes piešķiršanu.
Aprūpe mājās: nepieciešama _____________________________________
nav nepieciešama _________________________________________
Ārsta paraksts: ________________________
20___ .gada ___.__________________
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PIELIKUMS Nr.3
Balvu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.8/2012 „Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Balvu novadā” 15.1. apakšpunktam
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA PAKALPOJUMA „APRŪPE
MĀJĀS” NEPIECIEŠAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS
1. Anketa
Vārds, uzvārds __________________________________________________
Personas
kods : ,pilsonība __________
Mājas adrese ________________________________ , tālr. ________________
Pensija : ______ _______ , apmērs ____________ , pensijas izsniegšanas dat.
_____________
Ziņas par radiniekiem vai personām, kas var sniegt atbalstu :
Vārds, uzvārds
Vecums
Radniecības pakāpe
Adrese

Dzīvesvietas apraksts :
Dzīvoklis
Dzīvojamā māja
Istaba
Cits

Mājokļa piederība :
valstij vai pašvaldībai
fiziskai personai
pašai personai
citam

Mājokļa (īpašuma) raksturojums
Kopējā platība m.²
Istabu skaits
Stāvs
Tualetes telpa mājoklī
Tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu :
centrālapkure
vietējā vai krāsns apkure
gāzes vads vai balons
karstais ūdens
aukstais ūdens
kanalizācija
elektrība
tālrunis
plīts ēdiena gatavošanai

Mājokļa tehniskais stāvoklis

Mājokļa labiekārtojums un atbilstība
personai ar speciālām vajadzībām :
labiekārtots
daļēji labiekārtots
nav labiekārtots
atbilst
daļēji atbilst
neatbilst

Labs
Nepieciešams
Kosmētiskais remonts
Kapitālais remonts
Avārijas stāvoklī

Piezīmes :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_

PIELIKUMS Nr.4
Balvu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.8/2012 „Par aprūpes mājās
darba
7 organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Balvu novadā” 17. punktam
VIENOŠANĀS Nr.
(par sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”)
Balvos, 20__ . gada __ . _____________
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests, reģistrācijas Nr. .........................., adrese
.................. Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājas....................... personā, kas darbojas uz
Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma pamata, turpmāk tekstā “Pakalpojumu
sniedzējs “,
Aprūpējamā persona
Vārds, uzvārds: ________________________________________________
Personas kods: _________________________________________________
Dzīvo (adrese): ________________________________________________
turpmāk tekstā – “Klients” , un
Sociālais aprūpētājs
Vārds, uzvārds: ________________________________________________
Personas kods: _________________________________________________
Dzīvo (adrese): ________________________________________________
Turpmāk tekstā – “Aprūpētājs”, noslēdz šādu trīspusēju vienošanos.
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar LR likumu “Par sociālajiem pakalpojumiem un
sociālo palīdzību“, Labklājības Ministrijas normatīvajiem aktiem, Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta nolikumu un saistošajiem noteikumiem „Par aprūpes
mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Balvu novadā”
nodrošina Klienta aprūpi mājās atbilstoši __________ līmeņa prasībām.
1.2. Sociālais aprūpētājs pakalpojumus sniedz saskaņā ar Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta nolikumu un saistošajiem noteikumiem „Par aprūpes mājās darba
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Balvu novadā”, amatu aprakstu un
citiem iestādes izdotiem aktiem un rīkojumiem.
1.3. Klients saņem sociālās aprūpes pakalpojumus atbilstošus pakalpojuma „Mājas
aprūpe” _____________ līmeņa prasībām.
2. Pakalpojumu sniedzēja saistības
2.1. Pakalpojumu sniedzējs uzdod Aprūpētājam veikt Klienta sociālo aprūpi mājās,
saskaņā ar saistošo noteikumu „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Balvu novadā” prasībām.
2.2. Pakalpojumu sniedzējs pārbauda un kontrolē Aprūpētāja sniegto pakalpojumu
apjomu un kvalitāti.
2.3. Pastāvīgā Aprūpētāja slimības vai atvaļinājuma laikā Pakalpojumu sniedzējs uz
laiku nodrošina Klientu ar citu sociālo aprūpētāju, to iepriekš saskaņojot ar Klientu.

2. Klientam nepieciešamie pakalpojumi
Pakalpojumu veidi

Jā

PIELIKUMS Nr.5
Balvu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.8/2012 „Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Balvu novadā” 18. punktam

Nē

1. līmenis – pa 2 stundām divas reizes nedēļā (16 stundas mēnesī)
Pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem
Ģimenes ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana
Dzīvojamo telpu uzkopšana reizi nedēļā, logu mazgāšana divas reizes gadā
Produktu, medikamentu un citu saimniecības preču piegāde
Veļas nodošana veļas mazgātavā un saņemšana
Komunālo un citu maksājumu kārtošana pēc vajadzības
Pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā divas reizes mēnesī
Palīdzība dokumentu kārtošanā
2. līmenis – pa 2 stundām trīs reizes nedēļā (24 stundas mēnesī) ietver pirmā
līmeņa pakalpojumus un pēc vajadzības zemāk minētos pakalpojumus:
Krāsns kurināšana
Sadzīves atkritumu iznešana
Personiskā aprūpe- mazgāšanās (vanna, duša, pirts), nagu griešana, skūšanās
Protēžu apkopšana un medikamentu dienas normas sadale
Palīdzība ēdiena gatavošanā vai gatavā ēdiena piegāde
Palīdzība gultas klāšanā
3. līmenis – pa 3 stundām trīs reizes nedēļā (36 stundas mēnesī) ietver pirmā un
otrā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības zemāk minētos pakalpojumus:
Malkas ienešana, ūdens ienešana, iznešana
Palīdzība medikamentu lietošanā
Fizisko aktivitāšu veicināšana
Veļas gludināšana
Trauku mazgāšana
4. līmenis – pa 3 stundām piecas reizes nedēļā (63 stundas mēnesī) ietver pirmā,
otrā un trešā līmeņa aprūpes pakalpojumus un zemāk minētos pakalpojumus:
Ēdiena pagatavošana un klienta barošana
Izkļūšana/iekļūšana gultā, tualetes apmeklēšana
Apģērbšana/izģērbšana
Aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšana
Izgulējumu profilakse
Veļas (pamperu) nomaiņa
Visa veida uzraudzība

7.

SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA DARBA UZSKAITES LAPA
_______________ (mēnesis)
Aprūpētāja
Klienta
vārds, uzvārds ___________________________vārds, uzvārds ________________________
Tālrunis ________________
Tālrunis _________________
Apmeklējuma
datums

Darba veids

Piezīmes____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__

Darba stundas

Klienta paraksts

Aprūpētāja paraksts: ___________________________

Datums 20___ .gada ___.___________
3. Lēmums par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nepieciešamību
Sociālo pakalpojumu
nodaļas vadītājs:
20___ . gada ___.___________

3. Aprūpētāja saistības atbilstoši aprūpes līmeņiem
3.1. Pirmā līmeņa aprūpe – aprūpētājs klientu
apmeklē 2 reizes nedēļā pa 2 stundām līdz
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16 stundām mēnesī; klienta līdzmaksājums Ls 2 mēnesī, ietver zemāk minēto
pakalpojumu klāstu:
- pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem,
- ģimenes ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana,
- dzīvojamo telpu uzkopšana reizi nedēļā, logu mazgāšana divas reizes gadā,
- produktu, medikamentu un saimniecības preču iegāde,
- veļas nodošana veļas mazgātavā un saņemšana,
- komunālo un citu maksājumu kārtošana pēc vajadzības,
- pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības , ne biežāk kā divas reizes mēnesī,
- palīdzība dokumentu kārtošanā,
- apmeklējumi slimnīcā.
3.2. Otrā līmeņa aprūpe - aprūpētājs klientu apmeklē 3 reizes nedēļā pa 2 stundām līdz 24
stundām mēnesī; klienta līdzmaksājums Ls 4 mēnesī, ietver zemāk minēto
pakalpojumu klāstu:
- pirmā līmeņa aprūpe + pēc vajadzības:
krāsns kurināšana,
sadzīves atkritumu iznešana,
personiskā aprūpe - mazgāšanās (vanna, duša, pirts), nagu griešana,
skūšanās 1x nedēļā,
protēžu apkopšana un medikamentu dienas normas sadale,
palīdzība ēdiena gatavošanā vai gatavā ēdiena piegāde,
palīdzība gultas klāšanā.
3.3. Trešā līmeņa aprūpe – aprūpētājs klientu apmeklē 3 reizes nedēļā pa 3 stundām līdz
36 stundām mēnesī; klienta līdzmaksājums Ls 6 mēnesī, ietver zemāk minēto
pakalpojumu klāstu:
- pirmā līmeņa aprūpe +otrā līmeņa aprūpe + pēc vajadzības:
- palīdzība medikamentu lietošanā,
- fizisko aktivitāšu veicināšanu,
- trauku mazgāšana,
- veļas gludināšana,
- malkas ienešana, ūdens ienešana, iznešana.
3.4. Ceturtā līmeņa aprūpe – aprūpētājs klientu apmeklē 5 reizes nedēļā pa 3 stundām
līdz 63 stundām mēnesī, klienta līdzmaksājums Ls 12 mēnesī, ietver zemāk minēto
pakalpojumu klāstu:
- pirmā līmeņa aprūpe +otrā līmeņa aprūpe + trešā līmeņa aprūpe + pēc vajadzības:
- ēdiena pagatavošana un klienta barošana;
- izkļūšana/iekļūšana gultā, tualetes apmeklēšana;
- apģērbšana/izģērbšana;
- aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu;
- izgulējumu profilakse;
- veļas ( pamperu) nomaiņa;
- visa veida uzraudzība.
3.5. Ceturtā līmeņa pakalpojumi tiek sniegti kā pagaidu pakalpojumi uz atveseļošanās
laiku līdz 2 mēnešiem gadā.

3.6. Sociālais aprūpētājs ievēro balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta darba kārtības
noteikumus, uzņemas pilnu materiālo atbildību par viņam nodotajām vērtībām, atbild
par klienta privātās dzīves konfidencialitāti.
13 noteikumus un darba higiēnas prasības.
3.7.Sociālais aprūpētājs ievēro ugunsdrošības
3.8.Sociālais aprūpētājs veic sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu un apmeklējumu
uzskaiti ”Sociālā aprūpētāja darba uzskaites lapā “ un iesniedz 1 reizi mēnesī
pakalpojumu sniedzējam.
3.9.Klienta nāves gadījumā sociālais aprūpētājs informē tuviniekus un Sociālo
pakalpojumu nodaļas vadītāju.
4.

Klienta saistības

4.1.Klients ir tiesīgs atteikties no nozīmētā aprūpētāja un lūgt citu, rakstiski pamatojot
sava atteikuma iemeslu, bet ne biežāk kā divas reizes gadā.
4.2.Klientam nav tiesību pieprasīt sniegt pakalpojumus, kas nav paredzēti šajā
Vienošanās.
4.3.Klients nodrošina aprūpētājam drošus un optimālus darba apstākļus:
4.3.1. saskaņo apmeklēšanas un pakalpojumu sniegšanas laiku;
4.3.2. ļaunprātīgi (apzināti) nekavē sanitāri higiēnisko normu ievērošanu;
4.3.3. nodrošina pieklājīgu attieksmi pret aprūpētāju;
4.3.4. neatrodas apreibinošu vielu ietekmē.
4.4. Par saņemtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem Klients parakstās „Sociālā
aprūpētāja darba uzskaites lapā”.
4.5. Klients par saņemto pakalpojumu veic līdzmaksājumu Sociālā dienesta kasē līdz
katra mēneša 15.datumam.
4.6. Par savlaicīgi neveiktajiem maksājumiem Klients maksā soda naudu 0,05% par katru
nokavēto dienu.
4.7. Pēc pakalpojuma samaksas Klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par
normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par trūcīgu, noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot
persona tiek atzīta par trūcīgu
5.

Vienošanās darbības termiņš

5.1.Vienošanās tiek noslēgta, pamatojoties uz Sociālo lietu komisijas lēmumu un ir spēkā
no tās parakstīšanas dienas līdz ..............................................
5.2.Nepieciešamība pēc sociālās aprūpes pakalpojuma tiek pārskatīta katru gadu un,
pusēm vienojoties, tiek pieņemts lēmums par aprūpes pakalpojuma pagarināšanu.
6.

Strīdu izskatīšanas kārtība

6.1. Strīdi starp vienošanās slēdzēju pusēm tiek risināti sarunu ceļā.
6.2. Ja sarunās netiek panākta vienošanās, tad strīds risināms likumā noteiktajā kārtībā.
7.

Citi noteikumi

7.1. Vienošanos var izbeigt pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties.
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7.2. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 3 lapām trijos eksemplāros ar vienādu
juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai pusei.
Pakalpojumu sniedzējs:
Aprūpētājs:
Klients:

9
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Iespēja sniegt ziņas par iepriekš nedeklarētiem ienākumiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka ar 2011.gada 15.decembri ir stājies spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu
deklarēšanas likums, kas dod iespēju fiziskajām personām deklarēt iepriekš nedeklarētos
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus.

1. Kā deklarēt iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus.
Fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarācijas III sadaļā iespējams brīvprātīgi
deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos, iepriekš
nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus, t.i., visus tos
ienākumus, kuri nav minēti likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā, un
no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija maksājams, iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju.
2. Kas ir uzskatāmi par iepriekš nedeklarētiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamiem ienākumiem, kas gūti laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.
gada 31.decembrim.
Jebkuri ienākumi, kas nav minēti likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā,
t.sk.:.
•
ienākums no nereģistrētas saimnieciskās darbības (t.sk., ienākums no pakalpojumu sniegšanas, ienākums no sava īpašuma iznomāšanas);
•
ienākums no reģistrētas saimnieciskās darbības, kas nav deklarēts;
•
nedeklarētais, ārvalstīs gūtais algota darba ienākums;
•
ienākums no regulāriem darījumiem ārvalstu valūtas tirgū;
•
no 2001.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 11.jūnijam gūtais, nedeklarētais
ienākums no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas personas īpašumā ir bijis mazāk
par 12 mēnešiem;
•
no 2007.gada 12.jūnija līdz 2007.gada 31.decembrim gūtais ienākums no tāda
nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz divpadsmit
mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim ir personas deklarētā dzīvesvieta
(kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese);
•
līdz 2004.gada 1.maijam gūtais dividenžu ienākums no ārvalstu kapitālsabiedrības;
•
no 2004.gada 1.maija dividenžu ienākums, kas gūts no kompānijas, kas nav Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu rezidents;
•
līdz 2004.gada 1.maijam gūtais ienākums no noguldījumiem un depozītiem
ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs;
•
no 2004.gada 1.janvāra gūtais ienākums no noguldījumiem un depozītiem, kas

gūti no kredītiestādes, kas nav reģistrēta Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstī vai
Eiropas Ekonomiskās zonas valstī.
3. Uz ko nav attiecināmi iepriekš nedeklarēto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu deklarēšanas nosacījumi.
Iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas nosacījumi nav attiecināmi uz
ienākumiem, kas gūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar noziedzīgu
nodarījumu, izņemot ienākumus, kas gūti laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz
2007.gada 31.decembrim, izvairoties no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu
nomaksas.
4. Kāda nodokļa likme jāpiemēro iepriekš nedeklarētajiem ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli apliekamajiem ienākumiem.
Nedeklarētiem ienākumiem ir piemērojama samazināta iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likme 15 procenti.
5. Kādā termiņā un kādā valsts pamatbudžetā kontā jāiemaksā aprēķinātā
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iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa.
Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis jāiemaksā valsts pamatbudžetā 30 dienu laikā pēc mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.
Ja aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa pārsniedz 1 500 latus, tad
personai maksājumi ir jāveic trīs reizēs — līdz 16.jūnijam,
16.septembrim,
16.decembrim,
katru reizi iemaksājot trešo daļu no kopējās summas.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis jāiemaksā:
Saņēmējs
Reģistrācijas Nr.
Konta numurs
Saņēmēja BIC

Valsts kase
90000050138
LV24TREL1060000111400
TRELLV22

6. Vai uz aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir attiecināmas normas
par termiņu pagarināšanu, nokavējuma naudas aprēķināšanu un piedziņu.
Uz aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli par iepriekš nedeklarētajiem
ienākumiem ir attiecināmas likuma „Par nodokļiem un nodevām” normas par nodokļu
samaksas termiņu pagarināšanu, nokavējuma naudas aprēķināšanu un nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 30.marts

A F I Š A

Peldbaseina darba
laiks Lieldienās
6.aprīlī - Lielajā Piektdienā slēgts
8.aprīlī - Pirmajās Lieldienās 10:00 - 22:00
9.aprīlī - Otrajās Lieldienās 14:00 - 22:00
27.aprīlī no plkst.10.00 – 14.00
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
Ogres trikotāžas tirdzniecība

Ja Tu vēlies:
•
mācīties valsts finansētā programmā;
•
iegūt darba tirgū pieprasītu un labi atalgotu profesiju;
•
apgūt zināšanas kvalificētu un radošu skolotāju vadībā;
•
attīstīt praktiskās iemaņas;
•
iegūt jaunus draugus un aktīvi pavadīt brīvo laiku;

Medību trofeju
izstāde Rēzeknē

Lai
novērtētu
Austrumlatgales
medījamo
dzīvnieku kvalitāti, Rēzeknē
tiek
organizēta
medību
trofeju
izstāde.
Izstādes
organizēšanā piedalās Latvijas Mednieku Savienības
Austrumlatgales
reģionālā
padome,
Austrumlatgales
virsmežniecība un A/S Latvijas valsts meži Ziemeļlatgales
mežsaimniecība.
Izstādes
atklāšana paredzēta 23.maijā
bijušajos Balvu, Rēzeknes un
Ludzas rajonos. Tiks pieņemtas
trofejas, kas vēl nav bijušas
izstādēs, arī citur Latvijā
vai ārzemēs iegūtās. Trofejas jāatved uz Ziemeļlatgales
mežsaimniecības
biroju
Rēzeknes novada Verēmu pagasta Lejasančupānos laikā no
7.-16.maija,. Vērtēšana notiks
17. un 18.maijā. Vediet arī
dzīvnieku un putnu izbāžņus!
No Balviem tiks organizēta
Trofeju nogāde uz izstādi.
Kontaktpersona Jānis Mikijanskis - 29400484

Tevi gaida PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma”
Balvu Teritoriālā struktūrvienībā!
Aicinām devīto klašu skolēnus, vecākus uz informācijas dienu
PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma”
Balvu Teritoriālā struktūrvienībā
š.g. 20.aprīlī plkst. 12.00
(Vidzemes ielā 28 Balvu Teritoriālā struktūrvienībā)
Būs iespēja:
•
saņemt informāciju par RVT Balvu filiāles mācību programmu
•
noskatīties prezentāciju par RVT Balvu filiāles audzēkņu
ikdienu, mācību un ārpusklases aktivitātēm
•
uzdot sev interesējošus jautājumus
Tālrunis: 22307993

Balvu Novada Ziņas

PELDBASEINA ATLAIŽU KUPONS
Ar šo kuponu jums tiek piešķirta atlaide 10% apmērā vienai peldbaseina
apmeklējuma reizei vai vienam sāls istabas seansam.

Balvu pilsēta
4.aprīlī plkst. 15.00 Balvu centrālajā bibliotēkā akcijas „Pasaule
t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” ietvaros tikšanās ar Agri Bobrovu – par pieredzi ceļojot, stopējot un
piedaloties apmaiņu projektos.
No 5.-30.aprīlim Balvu centrālajā bibliotēkā Agneses Smirnovas
kalendāru izstāde (1913.- 2012.gads)
12.aprīlī plkst. 15.00 Balvu novada muzejā Mākslas dienas.
Tikšanās ar mākslinieci Zigrīdu Ilenāni.
12.aprīlī plkst.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Koncerts
,,Mīlestība nekad nebeigsies”. No grupas “Čikāgas piecīši”- Armands
Birkens un Lorija Vuda. Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3, - un Ls 4-.
Koncerta dienā Ls 5, 14.aprīlī plkst.11.00 Balvu muižā Balvu, Rugāju Baltinavas novadu koru kopmēģinājums.
14.aprīlī plkst.16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Liepājas
leļļu teātris “Makss un Moricss”. Režisore Inese Belte, komponists
Edgars Silacērps. Biļešu iepriekšpārdošana. Biļetes cena Ls 1-,
No 15.- 30.aprīlim Balvu Mākslas skolas izstāžu zālē, Balvu
Mākslas skolas kolektīva radošo darbu izstāde. Mākslas dienas-2012.
18.aprīlī plkst.10.00 Balvu novada muzejā Pārnovadu vizuālās
mākslas konkursa bērniem „Mana mīļākā rotaļlieta” izstādes
atklāšana un uzvarētāju apbalvošana
19.-20.aprīlis Balvu Bērnu un jauniešu centrā Informatīvās dienas
skolu jauniešiem
20.aprīlī Balvu mūzikas skolā VII Latgales jauno pianistu
konkurss
22.aprīlī plkst.15.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā koncerts
„Bez skaistām sievietēm dzīvot nav vērts...”. Jauna koncertprogramma. Skaistākās operu un operešu melodijas, dziesmu spēļu, mūziklu
ārijas un mīlas dueti. Dainis Skutelis, Endija Rezgale, Ieva Sutugova,
Andris Ērglis, Oranžā kora meitenes Olga Stupiņa, Inta Ļaksa, Anita
Levša. Biļetes iepriekšpārdošanā no 3.00-5.00 Ls
25.aprīlis Balvu centrālajā bibliotēkā Akcijas „Pasaule t@vā
bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” ietvaros
tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, kas mums palīdz nokļūt pasaules
ievērojamākās vietās - tūrisma aģentūras „Impro” darbinieki
26.aprīlī Balvu centrālajā bibliotēkā Bibliotēku nakts ”Nesēdi
tumsā 3”
27.aprīlī.plkst.18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Alūksnes
un Balvu senioru koru koncerts.
29.aprīlī plkst.12.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Tautu deju
kopu skate – koncerts „Ceļā uz XV deju svētkiem RĪGĀ”. Piedalās
19 kolektīvi no vēsturiskā Balvu rajona.
Visu aprīli skatāmas izstādes:
Balvu novada muzejā
•
Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
•
Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba
•
Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
•
Izstāde „Latgales partizānu pulks”
•
Fotoizstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa
dāvinājums Balvu Novada muzejam.
•
Fotoizstāde „Bildes stāsta par Balviem”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
•
Mākslinieces Agras Ritiņas gleznu izstāde
Balvu Mākslas skolas 1.,2. stāva gaitenī
•
Rēzeknes Mākslas un dizaina vsk. absolventes Ilzes Sliņķes
gleznu izstāde
Centrālās bibliotēkas bērnu abonementā
•
Leļļu meistares Evitas Zālītes pašdarināto leļļu izstāde
Bērzpils pagasts
14.aprīlī plkst. 19.00 Pārnovadu dramatisko kolektīvu saiets
‘’Joku bānītis’’, Bērzpils vidusskola
28.aprīlī plkst.22.00 Balle kopā ar Aināru Lipski, Bērzpils Saieta
nams
Krišjāņu pagasts
20.aprīlī plkst. 15.00 Radošā darbnīca-brošu, piespraužu
darināšana Krišjāņu bibliotēkā. Līdzi ņemiet dažādus audumus,
pērlītes.
20 – 27.aprīlim Brošu, piespraužu izstāde Krišjāņu bibliotēkā
Kubulu pagasts
9.aprīlī plkst. 11.00 Balvu novada jauno dziedātāju konkurss
“CĀLIS 2012”, Otrajās Lieldienās Kubulos salidos skanīgākie “cālīši
“no Balvu novada. Kubulu kultūras nams.
28.aprīlī plkst. 16.00 Atpūtas pēcpusdiena pagasta vidējās un
vecākās paaudzes ļaudīm. Koncertu sniegs Balvu KAC senioru koris
„Pīlādzis”, pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta Deju vakars
pagasta vidējās un vecākās paaudzes ļaudīm. Spēlēs grupa „Melodija”. Kubulu kultūras nams
Lazdulejas pagasts
No 26.marta līdz 8.aprīlim izstāde „Lieldienas nāk”, Lazdulejas
pagasta pārvaldes zālē
Tilžas pagasts
13.aprīlī Tilžas vidusskolas izrāde, Tilžas kultūras nams
18.aprīlī plkst. 13.00 Liepājas leļļu teātra izrāde „Makss un Morics”, Tilžas kultūras nams
20.aprīlī plkst. 22.00 Diskotēka un grupas „Tranzīts” nakts koncerts, Tilžas kultūras nams
Vīksnas pagasts
21.aprīlī plkst. 18.00 Puncuļu ģimenes koncerts, Vīksnas pagasta
tautas nams

Akcijas ,,Ar prieku lecot atpūtā!” laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.maijam.
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