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Aicinām piedalīties Lielajā Talkā!

Šogad Lielā Talka notiek 21. aprīlī!

Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību
pilsētas un visa novada vides sakopšanā, radot
saliedētību darba kolēģu, kaimiņu, ģimenes un draugu
lokā, lai ikvienam rastos pozitīvisma un labi padarīta
darba sajūta. Dodot iespēju dabai atveseļoties, attīrot
to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem
labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Balvu
novada iedzīvotāju, kam rūp novada attīstība un iespēja
dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.
Aicinām arī uzņēmējus piedalīties Lielajā Talkā, sakopjot savam uzņēmumam
pieguļošo
teritoriju, un iesaistīties talkas aktivitātēs novadā.
Piesaki savu uzņēmumu vai daudzdzīvokļu mājas pagalmu pie sava talkas
koordinatora!
Talkas organizatori nodrošina Talkas maisus un savākto atkritumu izvešanu! Nākot
uz Talku, vēlams paņemt līdz savus darba rīkus, cimdus, labu garastāvokli.

Lielās Talkas koks

Talkošanas vietas un atbildīgie par talku Balvu novadā:
Balvu pilsēta - Māris Verjanovs – 26154544 - maris.verjanovs@balvi.lv
Talkosim Balvu ezera, Bolupes un Pelnupes krastā, kopsim publiski pieejamās piesārņotās
vietas visas pilsētas teritorijā. Sīkāka informācija uz vietas.
Ļoti liels lūgums atsaukties uz Lielās Talkas aktivitātēm garāžu (Daugavpils ielas 72 un 83,
Dārza ielas 7, Ezera ielas 37, Lauku ielas 33B un Stacijas ielas 16A) īpašniekus, kur talkas
dienā būs iespēja savākt piegružoto apkārtni.
Noslēgumā - Talkas zupa un pīrādziņi...
Tikšanās plkst. 9:00 Balvu pilsētas parka estrādē.
Balvu pagasts - Andris Ķerāns – 26118122 - balvi@balvi.lv
Talkosim pie Naudaskalna ezeriņa apkārtnes. Ceļa Balvi - Kapūne pagasta teritorijas posma
sakopšana u.c. vietas
Tradiconālais sautējums, tēja un pašceptā baltmaize.
Bērzkalnes pagasts –O.Girels – Bērzkalnes centrā , tālrunis - 29434008, berzkalne@balvi.lv
Ē.Garjānis - Rubeņu ciema centrā - tālrunis 26168414,
Talkas aktivitātes - koku stādīšana, atkritumu savākšana.
Bērzpils pagasts – Ādolfs Sergevičs – 20223100 – berzpils@balvi.lv
Talkosim Bērzpils centrā un Bēržu kapos, sīkāka informācija pie koordinatora.
Estrādē zupa!
Briežuciema pagasts – Anastasija Gabrāne – 26633595 - briezuciems@balvi.lv
Talkosim pagasta centrā pie dīķiem, gar ceļmalām. Ciema zaļās zonas uzkopšana un koku
stādīšana. Sīkāka informācija uz vietas.
Krišjāņu pagasts - Jāzeps Ludboržs – 29447351 - krisjani@balvi.lv
Aktivitātes - Tilžas upes krasta sakopšana. Tilts skolas virzienā u.c. aktivitātes.
Sīkāka informācija uz vietas.
Kubulu pagasts – Valentīna Smirnova – 26178731 – kubuli@balvi.lv
Talkosim pagasta centrā un tuvākajā apkārtnē! Ciema graustu uzkopšana!
Sīkāka informācija uz vietas.
Lazdulejas pagasts – Raimonds Kuļšs - 28384233 – lazduleja@balvi.lv
Talkosim pagasta centrā un tuvākajā apkārtnē, uzkopsim ceļmalas un ciema zaļo zonu!
Sīkāka informācija uz vietas.
Tilžas pagasts - Gunārs Zelčs – 26168438 - tilza@balvi.lv
Talkā tiks kopts Tilžas upes krasts gar skolām (nākošais posms, ko iesāka iepriekšējā gadā) un
salasīti atkritumi gar ceļmalām no Tilžas centra uz Balviem, Baltinavu, Kārsavu, Bērzpili (līdz
2 km), pēc talkas Tilžas estrādē zupas katls.

Gandrīz visi Balvu iedzīvotāji noteikti jau ir paspējuši iepazīties ar jaunāko
Balvu bērnu un jauniešu centra (BBJC) veikumu – koku, kurš aicina piedalīties
talkā. Ja kāds to vēl nav pamanījis, ir vērts paskaidrot, ka pašā pilsētas centrā
kāds koks ir uzņēmies aģitācijas kampaņu. Tajā lepni gozējas zaļi grābekļi un
dzelteni maisi ar darba cimdiem, lai neviens neaizmirstu, kas ir jādara 21.aprīlī –
jāpiedalās Lielajā Talkā.
Kā tad viss sākās? Balvu novada Talkas koordinatoram Mārim Verjanovam
kopā ar BBJC jauniešiem un viņu aktīvo vadītāju Ināru radās ideja, kā atgādināt
visiem pilsētas iedzīvotājiem par gaidāmo pasākumu. Zaļajā ceturtdienā jaunieši
piekopa krāsošanas prasmes, padarot pavisam parastus grābekļus par pavisam
neparasti zaļiem. Tika izveidoti apjomīgi maisi ar Lielās Talkas simboliku
un sagādāti darba cimdi. Tad domās tika izstaigāta vai visa pilsēta, lai atrastu
piemērotu koku. Kad beidzot viss bija atrasts, sarunāts un sagatavots, jauniešu
pulciņš, Ināra un Māris devās veikt koka ekstrēmās pārvērtības. Nepagāja ne pāris
stundas un gluži ikdienišķs koks bija pārvēties līdz nepazīšanai. Ar auto pacēlēja
palīdzību Māris un Rinalds kļuva par „iekārējiem”, bet lejā palikušie atbalstīja
viņus morāli, kā arī sagaidīja ar siltu buljonu. Tagad balvenieši katru dienu, ejot
garām šai savdabīgajai afišai, atceras par „Lielo Talku”.
Kristīne Antonova,
„Kalmāra” žurnāliste

Vectilžas pagasts – Maruta Arule – 27835511 – vectilza@balvi.lv
Talkosim Vectilžas pagasta centrā (sakopsim vecās skolas vietu, ierīkosim puķu dobes,
sakopsim ezermalu un ceļmalas pagasta centrā). Vārīsim tradicionālo Lielās Talkas sautējumu.
Vīksnas pagasts - Gunta Raibekaze – 26169594 - viksna@balvi.lv.
Plānots pie pagasta izveidot vienu lielu puķudobi, sakārtot bērnu rotaļu laukumu, attīrīt no
atkritumiem grāvjus! Pēc talkošanas zupas vārīšana rotaļu laukumā un pankūkas ar tēju.
Vakarā Tautas namā Puncuļu ģimenes koncerts!
Tikšanās vietas pagastos - Pie pagastu pārvaldes plkst. 9:00
Informācija – Balvu novada pašvaldībā vai www.balvi.lv
“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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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Sabiedrībā arvien vairāk tiek runāts un dzirdēts par Latgales
attīstību. Pēdējo nedēļu laikā ir notikušas arī vairākas aktivitātes, kas
saistās ar problēmu risināšanu Latgales reģionā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM), Ekonomikas un Labklājības ministrijas ir galvenās
iestādes, kuras cenšas apkopot informāciju, ierosināt priekšlikumus
un rast risinājumus, lai attīstītu novadus un Latgali kopumā. Lai sasniegtu šo mērķi, VARAM pārstāvji dodas uz Latgales novadiem un
analizē situāciju katrā no tiem.
Arī Balvu novadā 26.martā bija ieradušies ministrijas pārstāvji.
Tiekoties ar novada vadību, tika pārrunātas problēmas novadā un
Latgalē kopumā.
Lai iepazītos un diskutētu par Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas rīcības grupas saņemtajiem un apkopotajiem
ierosinājumiem novados, gūtu ieskatu par būtiskākajiem īstenojamo
aktivitāšu virzieniem Latgales attīstībai, kā arī uzklausītu un pārrunātu
priekšlikumus no pašiem Latgales iedzīvotājiem, Daugavpils
Universitātē 11.aprīlī notika reģionālais forums „Iespēju Latgale”.
Forumā piedalījās VARAM ministrs Edmunds Sprūdžs, ekonomikas
ministrs Daniels Pavļuts un labklājības ministre Ilze Viņķele, kā arī
pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un citi interesenti.
Ar Latgali saistīto problēmu risināšana, neapšaubāmi, ir sākusies.
Bet kāds būs iznākums, spriest pāragri.
Katrā ziņā, Balvu novadā ir apzinātas problēmas, kuras esam
gatavi risināt nekavējoties. Un, sadarbojoties ar ministrijām un cerot uz
valsts atbalstu, plānojam realizēt VARAM iesniegtos priekšlikumus.
Šie priekšlikumi skar trīs būtiskas sfēras – infrastruktūru, izglītību un
energoefektivitāti.
Pirmkārt, lai veicinātu Balvu novada izaugsmi, nepieciešams
sakārtot valsts un vietējās nozīmes ceļus. Ierosinājām atjaunot ceļu
segumus valsts ceļiem Balvi- Viļaka, Balvi –Tilža, Balvi - Cērpene,
kā arī uzklāt asfalta segumu vietējās nozīmes ceļiem, kuri savienotu
Krišjāņu un Vectilžas pagastu centrus ar Balviem.
Otrais būtiskais priekšlikums ir atrisināt ēku siltināšanas jautājumu
gan pašvaldībai piederošajām ēkām, gan privātpersonu mājokļiem.
Tas ļautu ieekonomēt ekspluatējot šīs ēkas. Prioritāte ir Balvu Valsts
ģimnāzijas renovācija.
Trešais, bet ne mazāk būtiskais, priekšlikums ir īstenot
projektu „Par integrētās izglītības iestādes izveides uzsākšanu
Balvu novadā profesionālās izglītības attīstībai, uzņēmējdarbības
un reģiona ekonomiskās izaugsmes atbalstam”. Izveidojot integrēto
izglītības iestādi Balvu novadā, jauniešiem būtu lielāka iespēja iegūt
profesionālo izglītību un konkrētu profesiju.
Ja visi šie priekšlikumi tiktu uzklausīti un tiktu sniegts atbalsts
to realizēšanai, tas būtu būtisks ieguvums un reāla iespēja attīstīties
visam Balvu novadam. Ceru, ka pozitīvā attieksme no valdības puses
un patiesa vēlme palīdzēt un attīstīt Latgali neapsīks un iesāktie darbi
turpināsies.

12.aprīļa
Domes sēde
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par trīs
personu ievietošanu ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā un
sociālo pakalpojumu apmaksu.
Grozījumi dokumentos
Domes sēdē lēma par
grozījumiem Balvu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas
nolikumā, Balvu Novada muzeja
nolikumā, Balvu novada Domes
2012.gada 8.marta lēmumā „Par
adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijai Bērzkalnes
pagastā”, Balvu novada Domes
2011.gada 10.marta lēmumā
„Par pilnvarojumu Balvu novada
pašvaldības funkciju izpildei
dzīvojamo māju pārvaldīšanas
jautājumu risināšanā”, Balvu novada pašvaldības 2011.
gada 10.novembra instrukcijā
Nr.1/2011
„Par
izīrētāju
pienākumiem dzīvojamās mājas
(dzīvojamās telpas) remontēšanā

un uzturēšanā” un Balvu novada
pašvaldības Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumā.
Pieņēma saistošo noteikumu
Nr.9/2012 „Grozījumi 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Balvu
novadā””, saistošo noteikumu
Nr.10/2012 „Grozījumi 2011.
gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā””, saistošo noteikumu
Nr.11/2012 „Grozījumi 2010.
gada 23.septembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par Balvu
novada teritorijas un tajā esošo
ēku un būvju uzturēšanu””,
saistošo noteikumu Nr.14/2012
„Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1
„Balvu novada pašvaldības nolikums””.
Apstiprināja Balvu Novada
muzeja vidēja termiņa darbības
un attīstības stratēģiju 2012. –
2020.gadam, Balvu novada teritorijas plānojumu 2012. - 2023.
gadam un pieņēma saistošo

noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma
2012. - 2023.gadam grafisko
daļu, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” un Balvu
novada pašvaldības noteikumu
Nr.2/2012 „Deputāta darbības
apstākļu nodrošināšanas kārtība
Balvu novada pašvaldībā”.
Deputāti lēma par pilnvarojumu
parakstīt un saskaņot
nekustamā īpašuma objekta un
zemes vienību daļas kadastrālās
uzmērīšanas
dokumentus
Balvu
novada
pašvaldības
nekustamā īpašuma speciālistei
Terēzijai Začevai, Balvu novada pašvaldības vārdā Balvu
novada pašvaldības Zemes lietu speciālistes Gintas Zaharānes
prombūtnes laikā.
Precizēja Balvu novada
pašvaldības 2012.gada 9.februāra
saistošo noteikumu Nr.4/2012
„Par zemes darbu izpildes kārtību
Balvu novadā”.
Domes sēdē lēma par
grozījumiem Balvu Centrālās
bibliotēkas nolikumā, apstiprinot
Balvu centrālās bibliotēkas logo:

Balvu Centrālā bibliotēka
– centrs, krātuve, krustcele,
satikšanās...
Trīsstūra kompozīcijā veidota zīme ar tā paralēlo pamatu
pret horizonta līniju simbolizē
stabilitāti, savukārt trijstūra
smaile – attīstību.
Zīmes pamatā bibliotēkas
saīsinājuma trīs burti „B, C, B”,
kuri lasāmi pulksteņa rādītāja
virzienā, dalīti un reizē apvienoti
diognālām šķērsām līnijām. Tas
kopumā veido tīklu, kas atgādina
ne līdz galam simetrisku plauktu
vai pilsētas ielu kartes fragmentu.
Šis sadalījums liek domāt par
pilnību, attīstību, izaugsmi un
ilgtspējību.
Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
Balvu
novadā
Lai nodrošinātu likumā
„Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktā minēto
pašvaldības autonomu funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
organizēšanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajai daļai
pašvaldībām jāizvēlas komersants, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu
attiecīgajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonā, publisko iepirkumu vai publisko un
privāto partnerību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija” ir pašvaldību
dibināta komercsabiedrība, kuras
dalībnieces ir 23 pašvaldības.
Sabiedrības dibināšanas mērķis
bija atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas izveide Ziemeļvidzemes
reģionā. Balvu novada Dome arī
ir viena no SIA „Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija” dibinātājām un
dalībniecēm, un tai pieder

sabiedrības 200 (divi simti)
kapitāla daļas.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
iepirkumu uzraudzības birojs
uzskata, ka attiecīgās pašvaldības
ar ZAAO varētu noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus,
nepiemērojot
iepirkumu
procedūras.
Pašvaldības
2012.gada
12.aprīļa domes sēdē ir pieņemts
lēmums par grozījumu izdarīšanu
pašvaldības 2011.gada 12.maija
saistošajos
noteikumos
Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu
novadā”, ar kuriem pašvaldības
teritorija ir sadalīta divās sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
zonās - 1.zona: Balvu pilsētas
administratīvā teritorija; 2.zona:
Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils,
Briežuciema, Krišjāņu, Kubuļu,
Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas,
Vīksnas pagastu administratīvās
teritorijas.
Līdz ar to Domes sēdē
lēma par līguma noslēgšanu
par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
Balvu novada administratīvajā teritorijā
(2.zonā) ar SIA “Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizāciju”.
Maksas pakalpojumi
Deputāti apstiprināja Balvu
Sporta skolas un Balvu centrālās
bibliotēkas maksas pakalpojumus un lēma par grozījumiem
Balvu Valsts ģimnāzijas maksas
pakalpojumu cenrādī.
Par
pirmtiesību
neizmantošanu
Deputāti lēma par pirmtiesību
neizmantošanu uz AS „Balvu
enerģija” emisijas akciju iegādi.
Par izmaiņām Pastāvīgās
iepirkumu komisijas sastāvā
Deputāti apstiprināja jauno Balvu novada pašvaldības
Pastāvīgās iepirkumu komisijas
locekli Olgu Siņicu.
Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar
lēmumiem
par
nekutamo
īpašumu. Deputāti lēma par
zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā, par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā, par zemes nomas līguma
izbeigšanu, par zemes nomu,
par nosaukuma un lietošanas
mērķa piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām
zemes vienībām Tilžas pagastā,
par adrešu piešķiršanu, par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajām
lauku apvidus zemes vienībām,
par platības precizēšanu zemes
īpašumam,
par
nekustamā
īpašuma sadali, par zemesgabala – starpgabala nodošanu
atsavināšanai, par zemes gabala
nodošanu atsavināšanai, par
dzīvokļu Bērzkalnes pagastā un
Lazdulejas pagastā nodošanu
atsavināšanai, par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībām, par nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķa
pirmreizējo noteikšanu zemes
vienībai, par zemes ierīcības projekta apstirprināšanu nekustamajam īpašumam un par nekustamā
īpašuma pārdošanu.
Balvu
novada
Domes
deputāti neatbalstīja lēmumu
par Balvu novada pašvaldības

nekustamā īpašuma „Sitas karjera” izmantošanu motosporta
treniņu vajadzībām.
Par parāda dzēšanu
Deputāti apstiprināja parāda
LVL 68.86 dzēšanau Vectilžas
pagastā sakarā ar debitora nāvi.
Par automašīnu norakstīšanu
Deputāti lēma par atļauju
norakstīt
Balvu
novada
pašvaldības aģentūras „San –
tex” automašīnas Ford Transit un
VW Jetta.
Par aizņēmuma piešķiršanu
Domes sēdē lēma par par
aizņēmumu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) 321
pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem”
projekta Nr. 11-07-L32100000242 „Bērnu rotaļu laukuma
izbūve Vectilžā” realizēšanai, par
aizņēmumu Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto
projektu
atklāta
konkursa
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” projekta „Gaismas objektu nomaiņa Balvos”
realizēšanai, par aizņēmumu
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) 3.4.1.1.aktivitātes
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000” projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Tilžas pagasta Tilžas ciemam”
ident.
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/110 realizēšanai.
Par projekta īstenošanu
Deputāti atbalstīja projekta
„Par integrētās izglītības iestādes
izveides
uzsākšanu
Balvu
novadā profesionālās izglītības
attīstībai, uzņēmējdarbības un
reģiona ekonomiskās izaugsmes
atbalstam” īstenošanu.
Par tehniski ekonomisko
pamatojumu
Deputāti apstiprināja tehniski ekonomisko pamatojumu
„Balvu novada Bērzpils ciema
ūdenssaimniecības sakārtošana”.
Par līdzfinansējuma un
finansēju piešķiršanu
Domes sēdē lēma par kopējo
izmaksu noteikšanu Eiropas
reģionālās attīstības fonda projektam “Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu
objektu
sasniedzamības
nodrošināšanai”.
Par aizņēmumu Eiropas
reģionālās attīstības fonda projekta “Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu
objektu
sasniedzamības
nodrošināšanai” īstenošanai.
Par
līdzfinansējuma
nodrošināšanu Bērzpils vidusskolas projektam „Dabaszinību
mācību priekšmetu materiāli
tehniskās bāzes papildināšana
Bērzpils vidusskolā”.
Par
finansējuma
nodrošināšanu mācību klašu
aprīkojuma iegādei.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.
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Atbalstīt un palīdzēt

Saruna ar Līviju Voroņinu – Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļas vadītāja
- Pastāstiet, lūdzu, par to,
kādi jautājumi ir jūsu nodaļas
redzeslokā!
- Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļa ir viena no Balvu novada
pašvaldības
Sociālā
dienesta nodaļām, kura ikdienā
veic sociālo darbu ar ģimenēm
ar bērniem. Nodaļā strādā
psihologs,
sociālais
pedagogs, sociālais rehabilitētājs,
rehabilitācijas ārsts, bērnu masiere, fizioterapeita asistents
(jeb vingrošanas māsiņa) un
sociālie darbinieki, kas strādā
ar ģimenēm ar bērniem. Nodaļā
darbs notiek pēc komandas principa. Ģimene tiek aicināta uz
sadarbību, kopā tiek izpētītas
ģimenes stiprās un vājās puses,
balstoties uz ģimenes resursiem
jeb stiprajām pusēm, piesaistot nepieciešamos pakalpojumus,
tiek risinātas ģimenes problēmas.
- Vai tas nozīmē, ka īpaša
vērība tiek veltīta ģimenēm?
- Nodaļa veidota ar domu, lai
palīdzētu ikvienai ģimenei, kurā
radušās psiholoģiska rakstura
problēmas:
• nesaskaņas ģimenē;
• bērniem mācīšanās grūtības,
klaiņošana, neattaisnoti skolas
kavējumi;
• konflikti skolā;
• savstarpējo attiecību disfunkcija vecāku vai bērnu un
vecāku starpā;
• krīzes situācijas ģimenē,
vardarbība, kā arī citos
gadījumos, kad ģimene nespēj
pati rast risinājumu savām
problēmām .
- Kā veicies pērn?
- Mūsu uzskaitē ir 204
ģimenes ar bērniem, bet aktīvs

darbs notiek ar 96 ģimenēm. No
tām 58 dzīvo Balvu pilsētā, bet
38 novada lauku teritorijā. Mūsu
uzskaitē ir arī 30 ģimenes ar
bērniem, kuras klasificējamas kā
”augsta riska” ģimenes.
Ar Bāriņtiesas nosūtījumu
mūsu redzeslokā nonāca 70
ģimenes ar bērniem, ar kurām
tika uzsākta sociālā gadījuma
vadīšana.
Brīvprātīgi
pēc
palīdzības
pagājušajā
gadā
griezās deviņas ģimenes ar
bērniem. Skumīgi atzīt, bet
acīmredzami fakti liecina par
pieaugošu vardarbību skaitu
ģimenē un ārpus tās. 2011. gadā
uz Latgales reģionālo atbalsta
centru „Rasas pērles” nosūtīti
37 bērni no Balvu novada. No
tiem, 21 bērns cietis no vecāku
nolaidības un atstāšanas novārtā,
23 no emocionālās vardarbības
(vecāki savā starpā risina konfliktus vai ir fiziski vardarbīgi
viens pret otru bērnu klātbūtnē).
Divos gadījumos bija aizdomas par iespējamo seksuālo
vardarbību pret bērnu. Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
dzīvesvietā saņēma 9 bērni,
kuri cietuši no prettiesiskām
darbībām.
Atbalsta un rehabilitācijas
nodaļā reizi nedēļā notika
starpprofesionāļu
komandas sapulces, kurās piedalījās
psihologs, sociālais pedagogs,
ģimenes ārsts un divi sociālie
darbinieki darbam ar ģimenēm
un bērniem. Gada laikā 29
sapulcēs tika skatītas 223 lietas.
2011.gadā notika arī 10
starpinstitucionālās komandas
sapulces, tajās skatījām 139 lietas. Šajās sapulcēs piedalījās
visi starpprofesionāļu koman-

das locekļi un pārstāvji no
Bāriņtiesas, Valsts Probācijas
dienesta, nepilngadīgo lietu inspekcijas un pašvaldības policijas.
Lai lietas varētu skatīt vispusīgāk,
papildinājām
komandas
dalībnieku skaitu ar pārstāvjiem
no Izglītības pārvaldes un Bērnu
un jauniešu centra. Sapulcēs tika
skatītas lietas par nepilngadīgiem
likumpārkāpējiem, kuri nonākuši
policijas
redzeslokā,
apkopota informācija par sociālā
gadījuma
vadīšanas
gaitu,
vienlaikus tika strādāts arī ar
bērnu vecākiem, veikta risku
novērtēšana, pieņemts lēmums
par nepieciešamā pakalpojuma
veidu konkrētajam pusaudzim un
viņa ģimenes locekļiem. Šādiem
bērniem rekomendējam iziet
Sociālās korekcijas programmu, kura paredzēta bērniem ar
antisociālu uzvedību. Tas palīdz
izprast savas uzvedības sekas,
novērtēt situāciju, kas mazinātu
risku
turpmāk
iesaistīties
nelikumīgos darījumos. Uz
2012.gada janvāri Atbalsta un
rehabilitācijas nodaļā uzskaitē ir
15 pusaudži no visa novada, kuri
nonākuši policijas redzeslokā.
Pagājušajā
gadā
Starpinstitucionālā
komanda
piedalījās Pašvaldību mācību
centra un Valsts policijas kopīgi
organizētajā projektā „Bērnu
un jauniešu likumpārkāpēju
individuālās
prevencijas
īstenošana dzīvesvietās”. Projekta īstenošanā piedalījās trīs
novadi: Limbažu, Auces un Balvu novads, bet interesi izrādīja
un piedalījās arī pārstāvji no
Viļakas un Baltinavas novada.
Projekta laikā tika izstrādāta
un aprobēta sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma
nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem.
Gribas
atzīmēt, ka projekta dalībnieki
atzinīgi novērtēja līdzšinējo
starpinstitucionālo
sadarbību
Balvu novadā. Izstrādātā programma tiek veiksmīgi pielietota darbā ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem.
- Vai jūsu darbs rit arī
lauku teritorijā?
- Joprojām ļoti aktuāla lieta ir
sociālo pakalpojumu tuvināšana
un piesaistīšana tieši
lauku
teritorijām. Klientiem grūtības
sagādā atbraukšana uz pilsētu, lai
saņemtu psihologa vai kāda cita
speciālista pakalpojumu, bet arī
sociālā darba speciālistu izbraukumi uz pagastiem ir ierobežoti.
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Vērtējot situāciju kopumā,
jāatzīst, ka problēmas kļuvušas
komplicētākas, kļūst arvien
sarežģītāk risināt atsevišķus
gadījumus. Nāk arvien jauni
signāli, kur ģimenes nonākušas
Bāriņtiesas redzeslokā un kā
nākošais solis - nepieciešams
uzsākt sociālo darbu ar šīm
ģimenēm. Ir labi, ja vecāki
apzinās situācijas nopietnību un
vēlās, lai palīdz, tad problēmas
risināšanai
tiek
piesaistīti
nepieciešamie speciālisti. Nereti gadās, ka vecāki saka: „
Strādājiet ar bērnu, jo viņš ir
tas, kas tās blēņas dara”. Nevar
atsevišķi strādāt tikai ar bērnu,
jo bērns nāk no ģimenes un ir tās
spogulis. Nepieciešams strādāt
ar visu ģimeni kopā, tikai tad var
gaidīt rezultātu un izmaiņas.
Lai tuvinātu sociālos pakalpojumus
novada
lauku
teritorijās dzīvojošām māmiņām,
2011.gadā sociālā darbiniece
darbam ar ģimenēm un bērniem
reizi mēnesī vadīja grupu
nodarbības Tilžā un Lazdulejas
pagastā. Ināra Skopāne rosināja
mammas apgūt iemaņas ”Sociālo
prasmju
pilnveidošanā
un
praktiskajā dzīves skolā” . Papildus pamattēmai par sociālajām
prasmēm, bija iespēja saņemt
arī citus vērtīgus padomus svētku galda noformēšana, stilista padomi u.c. Kopā notika
24 nodarbības, kuras apmeklēja
vidēji 5-8 māmiņas vienā
tikšanās reizē.
- Kā noprotams, īpaša
vērība tiek veltīta bērniem?
- Gada nogalē tika uzsākta
informatīvi izglītojoša aktivitāte
bērniem vecumā no 4-9 gadiem, kurā pasaku tēls „Džimbo”
uzrunāja bērnus, vēršot uzmanību
bērnu drošībai uz ielas, spēļu
laukumos, lai bērni zinātu, ka
nedrīkst iet līdzi svešiniekiem,
kāpt svešās mašīnās, lai zinātu
savu uzticības personu, pie kuras
varētu griezties nepieciešamības
gadījumā. Bērni ar lielu interesi
klausījās „Džimbo” stāstītajā un
zīmēja vistuvāko ceļu pie savas
uzticības personas.
Turpinājām
sniegt
ārstniecisko
rehabilitāciju
bērniem ar īpašām vajadzībām
dzīvesvietā, kur ar ģimenes ārsta
nosūtījumu iespējams vērsties
pie nodaļas sociālā rehabilitētāja
- Edītes Gorkinas un, saskaņojot
laiku ar fizioterapeita asistentu
un masieri, uzsākt ārstnieciskās
rehabilitācijas kursu, kurš sevī

3.

ietver ārstniecisko vingrošanu,
masāžu, ūdens procedūras vai
sāls istabas apmeklējumu.
- Kā varat palīdzēt ar
rehabilitācijas pasākumiem?
- Aizvadītajā gadā Balvu
novada iedzīvotāji ļoti aktīvi
iesniedza
dokumentus,
lai
saņemtu
valsts
apmaksātu
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu Sociālās integrācijas
valsts aģentūrā. Gada laikā tika
iesniegti un nosūtīti 530 iesniegumi - 8 no politiski represētām
personām, 6 no Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem un 516
no personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Pērn
9.decembrī
Balvu
novada 10 bērni ar īpašām
vajadzībām sociālā pedagoga
Dmitrija Usina un lietvedes
Anitas Leišavnieces pavadībā
piedalījās Līvānu sporta svētkos.
Sporta aktivitātēs divas meitenes
guva labākos rezultātus.
Gada nogalē tika organizēts
Ziemassvētku pasākums bērniem
ar īpašām vajadzībām. Pasākumu
atbalstīja un vadīja sadarbības
partneri no ”Neatkarība-BALT”
Lazdukalns,
bet
saldumus
bērniem bija sarūpējusi Balvu
novada Dome.
- Kādas ir darba prioritātes
pašlaik?
- Lai tuvinātu pakalpojumus
lauku teritorijas iedzīvotājiem
un atbalstītu lauku teritorijas
sociālā darba speciālistus, esam
iecerējuši organizēt izbraukuma
grupu nodarbības māmiņām
ar bērniem „Par veselīgu un
daudzveidīgu pārtiku” – pieredzes apmaiņa, jaunas receptes pārtikas paku izlietošanā.
Nodarbības Tilžā Lazdulejā un
Kubulos vadīs Ināra Skopāne,
sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem
Notiek izbraukuma „Pasaku
terapija” kopā ar pasaku varoni
DŽIMBO par bērnu drošību,
lai viņi prastu sevi pasargāt no
svešiniekiem, nekāptu svešā
mašīnā, zinātu personu, pie
kuras griezties nepieciešamības
gadījumā. Šāda veida nodarbības
organizēs nodaļas sociālais pedagogs Dmitrijs Usins, reizi mēnesī
apmeklējot Balvu PII „Pīlādzītis”
un „Sienāzītis”, kā arī Tilžas,
Bērzkalnes, Vīksnas un Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādes.
- Paldies par sarunu!

Ar uzvaru no 8. Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes

Rīgas
Amatniecības
vidusskolā (RAV) 11. aprīlī notika 8. Atklātā mājturības un
tehnoloģiju olimpiāde.

Balvu un Rugāju novadu
izglītības iestādes šajā olimpiādē
pārstāvēja 14 skolēni un 7
skolotāji. Skolēni savā meistarībā

sacentās trīs vecuma grupās.
6.-7. klases skolēni Matīss
Silinieks, Niks Grīslis, Agris
Bušs, Sandris Tučāns, Artūrs
Zelčs, Martins Višņevskis un
Edijs Birkovs metāla apstrādes
tehnoloģijās gatavoja „Ugunsputnu”. 8.-9. klašu skolēni
Vladislavs Potapovs, Arvis
Boroduduško, Artūrs Aleksejevs,
Emīls Vilcāns, Juris Jegorovs,
Ilmārs Džigurs kokapstrādes
tehnoloģijās gatavoja dekoratīvu
kompozīciju „Uguns”. 10.-12.
klašu skolēni Gatis Budevičs un
Modris Martinovs šoreiz pārtapa
par rotkaļiem, demonstrējot savas metālapstrādes prasmes izgatavojot auskarus „Ugunsputni”.

Inovatīvs un pārsteiguma
pilns moments šoreiz bija tas,
ka skolēniem sevi bija jāizpauž
metālapstrādes tehnoloģijās. Tas
bija arī ļoti ievērojams apmācības
solis, jo skolēnu darbu uzmanīja
šajā jomā ļoti pieredzējuši RAV
pedagogi.
Skolēniem
tika
dota
iespēja izpaust sevi metāla
mākslinieciskā apstrādē, izmantojot olimpiādes organizētāju
materiālu,
aprīkojumu
un
pieejamās tehnoloģijas, reizē arī
iejūtoties RAV audzēkņu lomā,
kuri šajās darbnīcās darbojas
ikdienā.
Olimpiādes
noslēgumā
skolēni
ne
tikai
saņēma

olimpiādes atbalstītāja firmas
„Bosch” piemiņas veltes, bet arī
savus darinātos darbus. 9. klašu
skolēni-uzvarētāji ieguva iespēju
bez konkursa iestāties RAV
metālapstrādes un kokapstrādes
nodaļās.
Balvu novada komandai šī
diena izrādījās ļoti veiksmīga –
Balvu Amatniecības vidusskolas
skolēns Modris Martinovs ieguva
1. vietu. Modris ar savu darbu un
mērķtiecību attaisnoja skolotāju
Dzintara
Putniņa,
Aigara
Novika un MA vadītāja Viktora
Šļunceva cerības uz šo uzvaru
olimpiādē. Novēlēsim Modrim
panākumus valsts pārbaudes darbos absolvējot 12. klasi.
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Balvos uzdarbojas „Raibais Kaķis”

Nevalstiskās organizācijas
pirmsākumi meklējami pirms
11 gadiem, kad pulciņš jauniešu
sanāca kopā, lai savu brīvo laiku
veltītu dažādu pasākumu, kuros
varētu piedalīties citi Balvu
pilsētā un tās apkaimē dzīvojošie,
plānošanai un īstenošanai. Kopš
tā laika „Raibais Kaķis” ir
audzis un mainījies, tāpat kā tajā
iesaistīto cilvēku sastāvs, tomēr
mērķis ir palicis tas pats – veikt
sabiedriskā labuma darbību Balvos. Šobrīd aktīvie biedri turpina
strādāt pie starptautiska mēroga
projektu izstrādes un veselīga
dzīvesveida veicināšanas.
Pašreizējā
komanda
ir

organizējusi „Loesje” (radošo
tekstu
darbnīcas),
vairākus
seminārus
(par
attiecību
veidošanu, par atkarībām un
to novēršanu, par neformālo
izglītību
un
par
grupas
veidošanu).
Pateicoties
organizācijas
priekšsēdētājam
Sergejam Andrejevam, „Raibais
Kaķis” ir kļuvis par Jaunatne
darbībā reģionālo koordinatoru.
Pēdējo trīs gadu laikā Raibā
Kaķa komanda ne tikai realizēja

vietēja mēroga pasākumus, bet
arī veltīja laiku pašattīstībai un
plaša kontaktu loka veidošanai.
Tā, piemēram, pirmā apmaiņu
projekta ideja radās apmācību
semināra laikā, un pēc neilga laika tapa „Feel it”. Maņu
nedēļā 2010. gada augustā
kopumā piedalījās 27 jaunieši
no Latvijas, Igaunijas, Itālijas,
Turcijas un Ungārijas. 2011.
gads bija saistāms ar iecietības
veicināšanas
pasākumiem

BALVU NOVADA ATKLĀTO ORIENTĒŠANĀS UN SKRIEŠANAS SACENSĪBU

BALVU ZAĻAIS STADIONS 2012

N O L I K U M S
ORGANIZATORI
Balvu pilsētas SPORTA CENTRS un pozitīvo iniciatīvu biedrība

“PRO.ini”

MĒRĶI UN UZDEVUMI
Iesaistīt Balvu novada iedzīvotājus un viesus vecumā no 2 līdz 102 gadiem aktīvās
atpūtas un sporta pasākumos, veicinot veselīga dzīves veida popularizāciju.
Noteikt sacensību gaitā meistarīgākos un aktīvākos orientieristus, skrējējus un
novadu komandas visās dalībnieku vecuma un meistarības grupās.
SACENSĪBU KALENDĀRS UN STARTA GRUPAS
Orientēšanās un skriešanas sacensības “ZAĻAIS STADIONS 2012” norisināsies Balvu
novada teritorijā divos atsevišķos posmos 2012. gada pavasarī un rudenī.
SACENSĪBU NORISES LAIKI UN VIETAS (PAVASARA POSMĀ)

1.kārta 27.aprīlis(orientēšanās un skriešana), BALVU PILSĒTAS PLUDMALE (pie tilta)
STARTS no plkst. 15.00 līdz 19.00, pieteikšanās starta vietā
2.kārta 10.maijs(orientēšanās), KALNEZERS (sadarbībā ar Gulbenes OK “PŪZNIS)
STARTS no plkst. 16.00 līdz 19.00, pieteikšanās starta vietā
3.kārta 25.maijs(orientēšanās un skriešana), KALNEZERS
STARTS no plkst. 16.00 līdz 19.00, pieteikšanās starta vietā
4.kārta 26.maijs(orientēšanās), KALNEZERS (“PARTIZĀNU KAUSS 2012”)
STARTS no plkst. 11.00, pieteikšanās internetā vai starta vietā līdz plkst 9.00
5.kārta 26.maijs(orientēšanās), KALNEZERS (STARPPAGASTU KOMANDU SACENSĪBAS)
STARTS no plkst. 16.00, pieteikšanās internetā vai starta vietā līdz plkst 14.00
6.kārta 27.maijs(skriešana), BALVI (SKRĒJIENS “APKĀRT BALVU EZERAM 2012”)
STARTA laiks un precīza sacensību centra vieta tiks paziņota atsevišķi
DALĪBNIEKI
Sacensībās drīkst piedalīties ikviens interesents, bez jebkādiem vecuma un
meistarības ierobežojumiem! UZMANĪBU! Par savu veselības stāvokli sacensību laikā
atbild pats dalībnieks, par nepilngadīgo veselības stāvokli un drošību atbild viņu
vecāki vai pārstāvji. Organizatori neatbild par dalībnieku uzvedību ārpus trases!
STARTA GRUPAS
START 8
8 gadus veci/as un jaunāki/as, patstāvīgi vai ar pavadoni
S,V 12
12 gadus veci/as un jaunāki/as
S,V 15
15 gadus veci/as un jaunāki/as
S,V 18
18 gadus veci/as un jaunāki/as
S,V 21E
19 gadus veci/as un vecāki/as, ar labām orientēšanās sporta iemaņām
S,V 21H
19 gadus veci/as un vecāki/as, ar/bez iesācēja orientēšanās sporta iemaņām
S,V 40
40 gadus veci/as un vecāki/as
S,V 55
55 gadus veci/as un vecāki/as
S,V 70
70 gadus veci/as un vecāki/as
ATZĪMĒŠANĀS
Orientēšanās un skriešanas sacensību atzīmēšanās un laika uzskaite notiks ar
elektronisko laika uzskaites un atzīmēšanās sistēmu “SPORTident”.
Dalībniekiem “SPORTident” čipkartes nodrošina biedrība “PRO.ini” bez maksas, bet,
čipkartes nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā, no vainīgā dalībnieka tiek piedzīta
kompensācija SI kartes pilnās vērtības apjomā (8-30 lati).
APBALVOŠANA
Katras vecuma un meistarības grupas uzvarētāji saņem BALVU NOVADA SPORTA CENTRA
DIPLOMUS (par katru kārtu) MEDAĻAS un KAUSUS (kopvērtējumā un “Partizānu kausā”).
Ja grupā ir startējuši vismaz 6 dalībnieki, tad tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji;
Ja grupā ir startējuši ne vairāk kā 4 dalībnieki, tad tiek apbalvoti 1.-2. vietu ieguvēji;
Ja grupā ir startējuši ne vairāk kā 2 dalībnieki, tad tiek apbalvots 1. vietas ieguvējs.

Īpašs sveiciens ģimenēm! Ģimenēm vismaz 4 cilvēku sastāvā (2 bērni+2 vecāki) īpašās
pārsteiguma balvas no pozitīvo iniciatīvu biedrības “PRO.ini”!
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Visa veida interesējošos jautājumus, saistībā ar pasākumu var uzdot sacensību
direktoram un galvenajam tiesnesim Aigaram Andersonam, tālr. 28233997.
SACENSĪBU REZULTĀTI UN ONLINE PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
Sacensību informācija, pieteikšanās formas un rezultāti tiks publicēti:
http://www.beos.times.lv un http://www.balvi.lv

(organizējām „Dzīvo bibliotēku”
Jauniešu dienā un semināru
par rasismu un ksenofobiju), kuri tika īstenoti Eiropas
Komisijas finansētā projekta
„Socialines Virtuves” ietvaros. Projektā piedalījās Baltijas valstu jaunieši. Pēc pāris
mēnešiem, kopā ar Briežuciema
organizācijas „Dynamite”, Raibā
Kaķa pārstāvji devās uz Poliju,
kur tika dibināts sadarbības tīkls
starp poļu, bulgāru, rumāņu,

turku un latviešu nevalstiskajām
organizācijām.
Šogad Kaķa darba grupa plāno realizēt projektu
„F.R.I.E.N.D.S.H.I.P.”,
kurā
Latvijas grupas jaunieši varēs
iepazīties ar vienaudžiem no
Polijas, Somijas un Zviedrijas.
Ja vēlies pievienoties aktīvo
jauniešu grupai, meklē www.
draugiem.lv domubiedru grupu
„Raibais Kaķis” vai raksti uz
e-pastu: write_to_cat@inbox.lv

Paveries uz Tilžu no cita
skatupunkta!

•
Ja neesi izplānojis ko darīt nākamajās brīvdienās, tad ir
iespējams izbraukt pie dabas!
•
Mēs, aktīvi jaunieši no Tilžas vidusskolas - Aiga, Madara, Ruta un Dāvis, piedāvājam Jums izklaides iespējas divu dienu
garumā. Jūs ne tikai lieliski pavadīsiet laiku, bet arī iepazīsiet Tilžas
pagastu.
•
Ja vēlies atpūsties, sarunā draugu bariņu un zvani mums!
Par pārējo mēs parūpēsimies, un apsolām padarīt šis divas dienas
jautrākas kā visas citas!
Pilna dienas programma
•
Satikšanas pie Tilžas vidusskolas
•
Pusdienas
•
Mazs ieskats Tilžas izglītības iestādēs
•
Zemnieku saimniecības “Silaunieki” apmeklējums
•
Uzņēmuma SIA Tilžas “Rapsis” apmeklējums
•
Akmeņu kalns “Ezerlīči”
•
Luterāņu baznīca
•
Partizāņu mītne - Grīvas
•
Naktsmājas
•
Vakariņas
•
Spēles — laba laika pavadīšana
Ir iespējams arī apskatīt zirgus un izbraukt ar tiem. Kā arī katra
grupa atsevišķi var izvēlēties, ko vēlas apmeklēt!
Par papildus maksu ir iespējami arī citas izklaides piedāvājumi
blakus novados!
Cenrādis divām dienām vienai personai
•
Ēdienreizes - 0,60 Ls
•
Ceļš -0,70 Ls
•
Apskates objekti - 1 Ls
•
Nakts mājas - 2 Ls
Kopā: 4,30 Ls
Atlaides
•
Ģimenē bērniem līdz 7 gadiem ceļš par brīvu!
•
Grupa (15 cilvēki) - 40 %
•
Skolēniem— 10 %
Kontaktinformācija:
Aiga: 29125441
Ruta: 28750881
Madara: 22459425
Dāvis: 26202420

Informācija par kvalifikācijas
celšanas kursiem

AS „RĪGAS SILTUMS” Mācību centrs piedāvā apmeklēt
kvalifikācijas celšanas kursus “Ēkas individuālais siltuma mezgls
(ISM) un ēkas siltumapgādes sistēmas: darbība un regulēšana.
Iekšējie un ārējie siltumtīkli”.
Nodarbības notiks šā gada 9., 16., 23., 30. maijā no plkst. 9.00 līdz
17.00 . Kopējais mācību stundu skaits 32. Pēdējā nodarbībā katram
klausītājam jāizpilda zināšanu pārbaudes tests.
Mācību norises vieta: Cēsu iela 3a, 3. Korpusā 101.telpā.
Mācību maksa vienam klausītājam Ls 129,92 + PVN 22% (kopā
Ls 158,50).
Mācību centra vadītājs V.Vāravs
Lai pieteiktos kursiem, lūdzam aizpildīt anketu, kura pieejama
www.balvi.lv.
Sīkāka informācija pa tālruni: 67017248 (Ilze).
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Zemniekiem nepieciešamā tikšanās
Trešdien
Balvos
Brīvības ielā 46a notika
Ziemeļaustrumu reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes
organizētā
sanāksme
lauksaimniekiem par sezonas aktualitātēm. Tajā

tika sniegta informācija par
Platību maksājumu jauno sezonu, LAP aktualitātēm (projektiem, izmaiņām bezakcīzes
dīzeļdegvielas
saņemšanas
nosacījumos,
klientu
apkalpošanu pārvaldē, kontrolēm
un citiem jautājumiem. Interese
bija liela – zāle bija stāvgrūdām
pilna.
Kompaktu informāciju par
tehnikas un tehnoloģiju jaunumiem sniedza tehnikas firmu Vaderstad SIA pārdošanas pārstāvis
Augusts Asačs un Agrotehnika
Smiltene SIA menedžeris Andris
Gulbis .
Sanāksmē
piedalās
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
vadība, atbildīgie darbinieki.

Konsultē Ina Caune

Pārvaldes vadītāja Saulcerīte
Indričeva,
uzrunājot
zemniekus, izteica gandarījumu par
tikšanos un aicināja ieklausīties
speciālistu teiktajā.
Par jaunumiem informēja
Ina Caune -valsts atbalsta,
zivsaimniecības
un
Leader
pasākumu daļas vadītāja, Mārīte
Krēsliņa lauksaimniecības un
lauku attīstības daļas vadītāja,

Anda Bartkēviča dala dokumentu veidlapas

Anda Bartkēviča
klientu
apkalpošanas un administratīvās
daļas vadītāja vietniece, Sanita
Rone - Kontroles un uzraudzības
daļas vadītāja vietniece un Ilgonis Losāns - lauku reģistra
daļas vadītājs.
Ir
sākusies
pieteikumu
iesniegšana
platību
maksājumiem, tos interesenti varēja saņemt uz vietas.

Sanāksmē tika detalizēti runāts
par pieteikumu iesniegšanu,
pieļautajām kļūdām, lauku bloku
kartēm, elektronisko pieteikšanos
platību maksājumiem. Daudzus
ieinteresēja informācija par jaunajiem projektiem.
Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļaustrumu
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde
informēja, ka no 2012.gada

17.aprīļa
līdz
23.aprīlim
Balvos, Brīvības ielā 46 a
lauksaimniecības
pārvaldes
telpās notiks „Platību maksājumu
2012” iesniegumu veidlapu,
lauku bloku karšu un informatīvā
materiāla izdale un atgādināja,
ka pie materiālu saņemšanas
nepieciešams uzrādīt LAD klientu reģistrācijas numuru.

Saulcerīte Indričeva sniedz vērtīgus padomus

Daudz jautājumu Mārītei Krēsliņai

Par jaunumiem Lauku atbalsta dienesta pasākumos

Darbs dažādās aktivitātes
Lauku atbalsta dienestā (LAD)
notiek nepārtraukti. Bet, protams, ir lielāki aktivitātes periodi, kad notiek projektu pieteikumu iesniegšana, un, kad sākas
iesniegumu pieņemšana Vienotajam platību maksājumam (VPM).
Šogad zīmīgais datums bija 10.
aprīlis. Tas nozīmē, ka ar šo dienu
var sākt saņemt veidlapas, lauku
bloku kartes, rokasgrāmatas un
attiecīgi arī iesniegt pieteikumus
papīra formā. Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) to
var darīt jau no 2. aprīļa. Tādēļ,
domāju varbūt visiem lietderīgi
zināt, kādas izmaiņas ir šajā
gadā. Vispirms, par jau diezgan skaļi izskanējušo prasību
zemes platību izmantošanā nomniekiem vai apsaimniekotājiem,
kuri
platību
maksājumiem
piesaka zemi, kura nav pašu
īpašumā. Tātad, tas attiecas
uz tiem, kuri līdz šim, un arī
turpmāk, platību maksājumu
saņemšanai pieteiks zemi, kas
nav īpašumā. Pretendenta rīcībā
jābūt kādam no sekojošiem dokumentiem: -nomas līgums;
-patapinājuma
līgums;

-dāvinājuma līgums; -mantojumu apliecinošs dokuments;
-pagasta padomes lēmums, ka
kāds no iepriekšminētajiem dokumentiem apliecina darījuma
esamību. Zinot to, ka varbūt ne
visi var pietiekami operatīvi
saslēgt līgumus, šogad ir
iespējami divi izņēmumi: -vienpersonisks zemes īpašnieka
vai tā pilnvarotā pārstāvja
apliecinājums
un
īpaši
ārkārtas gadījumā , ja no zemes
īpašnieka vai tā pilnvarotās personas nav iespējams iegūt rakstisku piekrišanu, bet pastāv
vienošanās par atļauju apsaimniekot konkrēto zemes gabalu, ir pieļaujams -vienpersonisks rakstisks pretendenta
apliecinājums. Šajos izņēmuma
apliecinājumos par tiesībām apsaimniekot LIZ obligāti jānorāda:
attiecīgais lauka numurs un
platība (ha), kas deklarēta atbalstam Platību maksājumu
iesniegumā
2012.
gadā;
konkrētais lauku bloka vai
kadastra numurs; īpašnieks,
īpašnieka adrese un viņa
kontaktinformācija.
Svarīgi
iegaumēt to, ka šie iepriekš nosauktie dokumenti nav jānes uz
LAD, bet jāglabā pretendentam
personīgi, un jāuzrāda tikai LAD
kontroles gadījumā. Kontrolieri, nepieciešamības gadījumā,
sazināsies ar attiecīgo zemes
īpašnieku,
lai
pārliecinātos

par konkrētā lauksaimnieka
tiesībām apsaimniekot un saņemt
maksājumus par atbalstam pieteikto zemes platību.
No 2012.gada būs iespējams
pieteikties diviem jauniem īpašā
atbalsta veidiem: īpašam atbalstam par kvalitātes uzlabošanu
cietes kartupeļiem, kas audzēti
saskaņā ar kvalitātes shēmas
prasībām; īpašam atbalstam
lopbarības augu sēklas kartupeļu
kvalitātes uzlabošanai.
Ar 2012. gadu tiek pārtraukta
pieteikšanās
papildu
valsts
tiešajiem maksājumiem (PVTM)
: par kartupeļu cieti; par nokautiem vai eksportētiem liellopiem,
jo tie tiek pilnībā atdalīti no
ražošanas un aizstāti ar diviem
jauniem maksājumiem: atdalīto
PVTM par kartupeļu cieti;
atdalīto PVTM par nokautiem
vai eksportētiem liellopiem.
Abi
maksājumi
2012.
gadā
būs
par
saražoto
lauksaimniecības
produkcijas
vienības daudzumu, kas noteiktā
vēstures (references) periodā
noteikts kā attiecīgi PVTM par
kartupeļu cieti un PVTM par
nokautiem vai eksportētiem liellopiem. Domājams, ka šis references periods būs 2011. gads.
Sīkāka informācija par šiem
jaunumiem un niansēm ir kārtējā
Rokasgrāmatā.
Varu gan vēl informēt,
ka 2012. gadā arī pie mums,

Latvijā, tāpat kā vecajās Eiropas Savienības dalībvalstīs
tiek piemērotas modulācijas
jeb samazinājums summas, kas
pārsniedz 5 000 EUR, un 300
000 EUR, attiecīgi 10 un 4%.
Zemkopības ministrija ir izveidojusi PVTM kalkulatoru,
lai katrs ieinteresētais varētu
aprēķināt savu paredzamo atbalsta līmeni 2012. gadam.
Īsumā
pastāstīšu
par
pasākuma „Atbalsts uzņēmu
radīšanai un attīstībai (ietverot
ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)” MK
noteikumu grozījumiem, kas
apstiprināti 20. martā. Galvenie grozījumi: uz atbalstu
varēs pretendēt arī individuālie
komersanti; atbalstāmās nozares papildinātas ar nozari
Pārtikas produktu un dzērienu
ražošana; atbalsta intensitāte
40%
kurināmā
ražošanai,
pārējiem- 70%; nebūs jāiesniedz
gada pārskats un Biznesa
plāns; ja attiecināmās izmaksas
nepārsniedz LVL 35 000, tad
nebūs jāiesniedz finanšu līdzekļu
pieejamības
apliecinājums;
ražojoši
uzņēmumi
varēs
iegādāties kravas transportu līdz
7,5 tonnām. Tātad, redzam, ka
jaunumu daudz, bet lai iepazītos
precīzāk noteikti jālasa MK
noteikumi un jāplāno nākamie
soļi. Pieteikumu iesniegšana
sākas 7. maijā un turpināsies līdz

2012. gada 7. augustam vai līdz
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
publicētajam paziņojumam par
kārtas noslēgumu saskaņā ar
2010. gada MK noteikumu Nr.
132 5.2 punktu.
Jaunumi ir arī pasākumā
„Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana”. Turpmāk darbus
drīkst veikt pats atbalsta pretendents, pēc kuru pabeigšanas
ir jāizpilda MK noteikumu
pielikums- apliecinājums un
jāiesniedz LAD. Atbalsta likmes
paliek nemainīgas: jaunaudžu
kopšanai- 210 latu par hektāru;
jaunaudžu kopšanai , ja vienlaikus ar nākotnes koku kopšanu tos
arī atzaro- 310 lati; mazvērtīgo
mežaudžu nomaiņai – 840 latu
par hektāru. Atbalsta intensitāte
mazāk labvēlīgos apvidos ir
60%, pārējās teritorijās- 50%. Ja
vismaz daļa tiek īstenota MLA,
tad piemēro lielāko intensitāti.
Iepriekš minētie nosacījumi ir
spēkā arī uz projektu iesniegumiem, kas Lauku atbalsta dienestā
apstiprināti pirms grozījumu
veikšanas. LAD mājas lapā
būs pieejams iesniegums, kuru
aizpildot klientam ir iespējams
grozīt informāciju vēl nerealizētā
projektā.
Saulcerīte Indričeva
ZA reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes vadītāja
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Pērn Balvu novadā reģistrēti 24 jauni
uzņēmumi
Pēdējo desmit gadu laikā
Balvu novadā reģistrēti 229
jauni uzņēmumi, savukārt
likvidēts 231, liecina Lursoft
apkopotā informācija.
Visaugstākais
likvidēto
uzņēmumu
skaits
novada
teritorijā reģistrēts laika posmā
no 2003. – 2005.gadam, kad
likvidēto uzņēmumu skaits
pārsniedza jaunreģistrēto. Jāsaka,
ka sākot ar 2002.gadu likvidēto
uzņēmumu skaits palielinājās
visā Latvijā, kas izskaidrojams ar jauno Komerclikumu,

kurš noteica visu SIA un AS
pārreģistrāciju. Gadījumā, ja netika veikta savlaicīga uzņēmuma
pārreģistrēšana, tā darbība tika
apturēta, paredzot izslēgšanu
no reģistra un likvidāciju. 2005.
gadā pārreģistrācijas tempi
samazinājās, taču tika piešķirti
līdzekļi, lai likvidētu vēl
nepārreģistrētos uzņēmumus, kuriem nav parādu. Šī iemesla dēļ
arī 2005.gadā bijis īpaši straujš
likvidēto subjektu pieaugums.
Kopš 2010.gada 1.maija
Latvijā iespējams reģistrēt SIA

ar samazinātu pamatkapitālu, kas
nozīmē, ka sākotnēji uzņēmuma
pamatkapitālā var ieguldīt arī
1 latu. Šo iespēju izmantojuši
arī vairāki Balvu novada jaunie uzņēmēji. Proti, pēc Lursoft datiem, 2010.gadā Balvu
novadā reģistrēti 2 mazkapitāla
SIA, savukārt pērn to skaits
trīskāršojies,
un
reģistrēti
7 jauni SIA ar samazinātu
pamatkapitālu. Jāpiebilst, ka
šogad līdz 10.aprīlim novada
teritorijā reģistrēti jau 5 jauni
mazkapitāla SIA.

Populārākā uzņēmējdarbības forma
novadā
– zemnieku saimniecība
Apkopojot Balvu novadā novada teritorijā ir SIA (gandrīz mas. Bez iepriekš pieminētajām,
reģistrētās
uzņēmējdarbības
formas, redzams, ka no visiem
uzņēmumiem, kuri kopš 1991.
gada reģistrēti novada teritorijā,
vairāk nekā 40% ir zemnieku
saimniecības. Otra populārākā
uzņēmējdarbības forma Balvu

28% no visiem reģistrētajiem
uzņēmumiem),
savukārt
trešā – IU (16% no visiem
uzņēmumiem).
Jāpiebilst, ka kopš 1991.gada
Balvu novada teritorijā reģistrētas
12 dažādas uzņēmējdarbības for-

novada
teritorijā
reģistrēti
arī valsts uzņēmumi, paju
sabiedrības, ģimenes uzņēmumi,
kooperatīvās sabiedrības u.c.

Nesen e-prasmju nedēļas
ietvaros, kura norisinājās
no 26.līdz 30.martam, Balvu muižā notika seminārs,
lai informētu iedzīvotājus
par to, kas jāzina pirms
doties ceļojumā, un kā risināt
problēmas, ja tās radušās
ceļojuma laikā.
To vadīja Latvijas Ārlietu
ministrijas konsulārā departamenta konsulārās nodaļas
pārstāve Santa Dālmane.Viņa
uzsvēra, ka ceļot droši ir ļoti
svarīga, jo tas ir jāzina katrai personai. Vairāk informāciju iegūt
iespējams interneta mājaslapāwww.am.gov.lv, kā arī izmantojot bezmaksas tālruni- +371
67015905
Kas jāatceras?
Pirms doties ceļojumā, katrai
personai ir nepieciešama derīga
pase. Ceļošanai nederīgas pases
ir tās, kuras izsniegtas līdz 2002.
gada 30.jūnijam. Derīga pase ir
tā, kura izsniegta pēc 2007. gada
novembra. Šī pase ir Latvijas
institūciju un Eiropas Savienības
prasībām, kā arī starptautiskajiem standartiem atbilstošs personu apliecinošs un ceļošanas
dokuments, kura datu lapā ir
iestrādāta mikroshēma ar personas biometrijas datiem.
Dodoties ārpus valsts ir ieteicams reģistrēties konsulārajā
reģistrā. Personai jāreģistrējas
vienu reizi, ja persona ceļojumā
vēlas doties atkārtoti, tad reģistrā
jāpievieno ieraksts, uz kuru valsti persona dosies. Ar konsulārā

reģistra palīdzību konstatē, cik
Latvijai piederīgo personu atrodas konkrētajā valstī. Ja kādā no
valstīm notiek nemieri, katastrofas vai citas nelaimes, tad krīzes
gadījumā Ārlietu ministrijas
pārstāvji varēs ātrāk sazināties
ar personu, lai nodrošinātu
nepieciešamo
palīdzību.
Reģistrēties konsulārajā reģistrā
iespējams izmantojot interneta
mājaslapu- kr.mfa.gov.lv
Jāpārliecinās vai persona ir
apdrošināta - tai nepieciešama
Eiropas veselības apdrošināšanas
karte (EVAK), kura ir izmantojama ES, EEZ un Šveicē. Ar
šīs kartes palīdzību iespējams
saņemt
pirmo
neatliekamo
medicīnisko palīdzību, bet karte
nesedz izdevumus kas saistīti
ar smagu saslimšanu vai nāves
gadījumiem. Šī karte ir bezmaksas, to var saņemt Nacionālā
veselības dienesta teritoriālajās
nodaļās. Karte ir derīga trīs gadus.
Santa Dālmane atgādināja,
pirms doties ceļojumā ir
jāiepazīstas ar citu tautu
tradīcijām un likumiem. Kā arī
jāuzzina vai konkrētā ceļojuma
firma, pie kuras persona ir griezusies ir licencēta.
Ja ceļojuma laikā radušās
problēmas, un persona nevar rast
risinājumu, tad iespējams zvanīt
uz Latvijas Ārlietu ministrijas
ārkārtas diennakts tālruni- +371
26337711
Atrodoties ceļojumā esat
palicis bez naudas līdzekļiem,

bet pase jums ir, tad tiek izmantoti starptautiskie naudas
pārskaitījumi. Savādāka situācija
rodas tad, ja pases personai
nav, tad ir jāgriežas Latvijas
pārstāvniecībā, ar tās palīdzību
iespējams sazināties ar saviem
radiniekiem vai paziņām Latvijā,
kuri nepieciešamo naudas summu iemaksātu Latvijas Ārlietu
Konsulārajā
departamentā.
Saņemot apstiprinājumu par
iemaksāto naudas summu, tā tiek
izmaksāta bez iztikas līdzekļiem
palikušajai personai. Ar Latvijas pārstāvniecību nepieciešams
sazināties arī tad, ja persona
ārvalstīs tikusi aizturēta.
Latvijas Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta
konsulārās nodaļas pārstāve īpaši
uzsvēra neiesaistīties narkotisko
vielu pārvadāšanā un fiktīvo
laulību slēgšanā. Šie divi peļņas
gūšanas veidi nav tā vērti, jo
sekas ir smagas.
Ja persona vēlas strādāt
ārzemēs,
tad
noteikti
jāpārliecinās vai firma, kurā ir
vēlme strādāt ir licencēta, to var
noskaidrot Valsts Nodarbinātības
aģentūrā. Stājoties darbā, noteikti ir jāslēdz darba līgums. Ieteikums katrai personai, kura
dodas ceļojumā- nepieciešamas
svešvalodas zināšanas, nelielas
naudas līdzekļu rezerves, kā arī
nepieciešams informēt savus
tuviniekus par to, kur un kāda
iemesla dēļ dodaties ārpus valsts.

Ceļo droši!

Sagatavoja Lursoft

Laura Kuļša

„Nezaudēt galvu” un domāt par
savu un apkārtējo drošību!

ar to varēja novērot lielu cilvēku
pieplūdumu
Balvu
pilsētā.
Sadarbībā ar Valsts policiju
regulāras patruļas tika veiktas
visā brīvdienu laikā. Pateicoties
pastiprinātam un operatīvam
darbam, Lieldienu svētki Balvu
novadā noritēja bez nopietniem
starpgadījumiem.

Par darbu pašvaldības
policijā, paveikto ziemas periodā
un
aktualitātēm,
iestājoties
pavasarim, uz sarunu aicinājām
Balvu novada pašvaldības policijas priekšnieku Ēriku Ločmeli.
1. Ar ko nodarbojas Balvu
novada pašvaldības policija?
Balvu novada pašvaldības
policija galvenokārt nodarbojas
ar Balvu novada Domes saistošo
noteikumu un citu normatīvo
aktu izpildes kontroli, kā arī
sniedz palīdzību personām, kuras
griežas pēc palīdzības Balvu novada pašvaldības policijā. Darbinieki ikdienā patrulē pilsētā
un novada teritorijā, novērš
likumpārkāpumus
un
veic
preventīvos pasākumus. Īpašu
uzmanību pievērš skolām, Balvu
autoostai, izklaides un atpūtas
vietām.
2. Kādus pasākumus Balvu
novada pašvaldības darbinieki
ir paveikuši ziemas sezonā Balvu novadā?
Ziemas sezonā katru gadu
tiek veikts darbs saistībā ar
bezpajumtnieku uzraudzīšanu.
Vairākumā gadījumu šīs personas lieto alkoholiskus dzērienus,
līdz ar to arī neapzinās savu
rīcību. Problēma rodas tad,
kad pašvaldības policijas darbinieks ir aizturējis tādu personu, bet nav kur viņu nogādāt,
jo Balvu novadā atskurbtuves
nav, arī patversmē bezpajumtniekus alkohola reibumā nedrīkst
pieņemt. Ja Balvu pilsētā būtu
atskurbtuve, tad šo problēmu
varētu daļēji atrisināt.
Laika apstākļu dēļ, šī ziema aizritēja samērā mierīgi.
Sekojām līdzi situācijai uz ceļiem
un gājēju celiņiem, vai tie nav
slideni, ir notīrīti un nokaisīti.
Problemātiskas
situācijas
sagādāja vienīgi ceļi uz Viļakas
un Stacijas pusi. Privātmāju
īpašniekiem rodas grūtības ar
ietvju tīrīšanu, jo starp braucamo
daļu un ietvi nav zaļās zonas, līdz
ar to, tīrot braucamo daļu, sniegs
tiek uzstumts uz gājēju ietvēm.
Sniega masa, kas privātmājas
īpašniekam ir jānovāc no trotuāra
ar sniega lāpstu, ir liela. Tādēļ
policija izturas ar sapratni un
uzreiz nepiemēro sankcijas par
to, ka nav sakopta pieguļošā teritorija.
Šoziem no Balvu ezera nācās
glābt gulbjus. Konsultējoties ar
ornitologiem, konstatējām, ka, ja
gulbji tiek baroti un ir pieraduši
pie apkārtējās vides, tie nevēlas
doties uz siltajām zemēm. Bet
ziemai sākoties un salam palielinoties, aizsalst ūdenstilpnes, līdz
ar to gulbjiem nav kur mitināties.
Šogad pieņēmām lēmumu gulbjus glābt. Aleksandrs Grigorjevs no Vīksnas pagasta par
gulbjiem rūpējās visu ziemu,
un, nu, pavasarī tie veiksmīgi ir
atgriezušies Balvu ezerā.
3. Kā pagāja Lieldienu
svētki Balvu pilsētā un novadā?
Šogad Lieldienās darba pietika, jo bija garas brīvdienas, līdz

4. Ko
Jūs
vēlētos
atgādināt Balvu iedzīvotājiem
uzsākoties pavasara sezonai?
Uzsākoties pavasara sezonai,
vēlos atgādināt, ka fiziskām un
juridiskām personām jāsakopj
savi īpašumi, jāsavāc atkritumi utt. Būtu ļoti patīkami, ja
iedzīvotāji kuplā pulkā piedalītos
„Lielajā talkā”, tajā piedalīšos
arī es. Ieteikums dzīvnieku saimniekiem- sakopt pēc saviem
mājdzīvniekiem, pastaigājoties
sabiedriskās vietās.
Vecākiem vairāk informēt
bērnus par drošību uz ceļa, jo
pavasarī bērni rotaļājas gan
pagalmā, gan ārpus tā un nereti
viņu rīcība nav prognozējama.
Atgādinu, ka par alkohola
lietošanu vai atrašanos alkohola
reibumā sabiedriskā vietā naudas sods ir līdz 100 latiem, ja
tas izdarīts pirmoreiz, bet par
atkārtotu pārkāpumu gada laikā
sods ir no 100 līdz 250 latiem.
Jauniešiem ieteiktu atturēties
no smēķēšanas un alkohola
lietošanas, kā arī kontrolēt savu
uzvedību sabiedriskās vietās, jo
nereti tā līdzinās visatļautībai.
Ir jāsaprot, ka arī policijā strādā
cilvēki, kuri pilda savus dienesta pienākumus, lai nodrošinātu
kārtību.
Sākoties
pavasarim,
iedzīvotājiem novēlu nezaudēt
galvu un domāt par savu un
apkārtējo drošību!
5. Cik darbinieki pašlaik
strādā
Balvu
novada
pašvaldības policijā?
Balvu novada pašvaldības
policijā strādā pieci darbinieki.
Vilmārs Kubaks, Ingus Koļcovs
un Mārtiņš Vīdners veic maiņu
dežūras no 8:00 līdz 2:00, bet
Pēteris Baškers nodarbojas ar
naudas sodu piespiedu piedziņu.
Tā kā strādāju šeit tikai mazliet vairāk par pusgadu, tad
ieklausos padomos, ko sniedz
kolēģi. Visilgāk strādājis Balvu
novada pašvaldības policijā ir
V.Kubaks. Viņam ir 18 gadus
ilgs darba stāžs. Mūsu kolektīvā
ir izveidojušās labas attiecības
un ikdienas darba jautājumi tiek
risināti ar sapratni.
6. Kāda sadarbība jums ir ar
Valsts policijas darbiniekiem?
Sadarbība ar Valsts policiju visos līmeņos ir pietiekoši
laba, lai risinātu ikdienas darba jautājumus un atbalstītu
viens otru. Sadarbības gadu
prakse pierāda, ka sarežģītas
situācijas ir grūti risināt vienai struktūrai, bet, apvienojot
spēkus un līdzekļus, nestandarta
situācijas tiek atrisinātas daudz
veiksmīgāk un drošāk. No plkst.
18:00 Balvu pašvaldības policijas darbinieki dežūru turpina
Valsts policijas Balvu iecirkņa
dežūrdaļā.
Nepieciešamības
gadījumos uz izsaukumiem reaģē
abu struktūrvienību darbinieki.
Sadarbojamies arī ar iecirkņu
inspektoriem, jo tiem par pagasta iedzīvotājiem raksturojošās
informācijas ir vairāk un tai ir
lielāka ticamība.
Intervēja Laura Kuļša
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Sociālā dienesta darbinieki tiekas ar iedzīvotājiem
Aprīļa mēnesī Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta
atbildīgie speciālisti un vadītāja
Anita Petrova rīko izbraukumus uz Balvu novada pagastiem, lai tiktos ar iedzīvotājiem
un informētu par jaunumiem
sociālajā
sfērā,
uzklausītu,
atbildētu
uz
jautājumiem,
diskutētu un meklētu risinājumus.
Laika posmā no 1.līdz
16.aprīlim izbraukumi bijuši
uz Lazdulejas, Briežuciema,
Bērzpils,
Krišjāņu,
Tilžas,
Vectilžas un Kubulu pagastiem.
Lazdulejas un Briežuciema
pagasti bija pirmie, kuros 3.aprīlī
viesojās Sociālais dienests.
Lazdulejas pagasta pārvaldes
zālē uz tikšanos bija sapulcējies
ievērojams skaits interesentu. Pirms sarunu un diskusiju
uzsākšanas, pagasta sociālā
darbiniece
Ināra
Bodrova
klātesošos iepazīstināja ar esošo
situāciju pagastā, kam sekoja
Anitas Petrovas uzruna. Sociālā
dienesta vadītāja pauda savu
viedokli par pašreizējo situāciju
un atzina, ka tas ir strupceļš, ja
cilvēkiem nav darba vietu. Tādēļ
ir jāatbalsta jaunie uzņēmēji un
jāattīsta uzņēmējdarbība. Viņa
aicināja ikvienu būt atbildīgam,
gatavam domāt, meklēt iespējas
un rīkoties. Bet grūtību gadījumā
nekautrēties un griezties pie
sociālā darbinieka pagastā vai
Sociālā dienesta darbiniekiem.
A. Petrova dara visu iespējamo
un cer, ka jau tuvākajā nākotnē
katrā pagastā sociālais darbinieks
būs sastopams un pieejams katru
dienu.
Sociālā dienesta darbinieces
Anna Laizāne, Anita Leišavniece,
Lolita Laicāne un Ināra Skopāne
klātesošos informēja attiecīgi par
sociālajiem pakalpojumiem, pabalstiem un darbu ar ģimenēm ar
bērniem.
Tikties
un
uzklausīt
iedzīvotājus bija ieradusies
arī Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina. Domes priekšsēdētāja
vietniece uzslavēja novada
Sociālo dienestu par profesionālo
darbu un kompetentajiem darbiniekiem, kuri ir īstajā vietā. To
vēlēja arī visiem klātesošajiem:
„Katram cilvēkam atrast un būt
savā vietā, īstajā vietā!”.
Lazdulejas pagastā aktīvi tika
uzdoti jautājumi un diskutēts
par
dažādām
sasāpējušām
problēmām. Iedzīvotāji vēlējās
uzzināt par trūcīgā statusa
piešķiršanas kārtību, par vientuļo
pensionāru atbalstīšanu, sociālo
budžetu, kā arī par informācijas
apriti, infrastruktūras un citiem
jautājumiem.
Pēc ieilgušajām sarunām
un
diskusijām
Lazdulejā
Sociālā dienesta darbinieki
devās uz Briežuciema pagastu,
kur bibliotēkās telpās jau bija
sapulcējušies iedzīvotāji. Arī

šī pagasta sociālā darbiniece
Nadežda Logina bija sagatavojusi interesantu un uzskatāmu
prezentāciju par Briežuciema
pagasta
situāciju
sociālajā
sfērā, ar kuru iepazīstināja
klātesošos. Savukārt Sociālā
dienesta darbinieki sniedza
nepieciešamo
informāciju,
atbildēja uz jautājumiem un
uzklausīja iedzīvotāju vēlmes
un priekšlikumus. Aktuālākie
jautājumi Briežuciemā bija par
bezdarbu, humāno palīdzību,
transporta un sadzīves pakalpojumu nodrošināšanu attālā pagasta iedzīvotājiem. A. Petrova,
Sociālā dienesta speciālistes
un citi klātesošie bija gandarīti
par iedzīvotāju sniegtajiem
priekšlikumiem un pozitīvo gaisotni, kādā noritēja tikšanās.
Savukārt 4.aprīlī Sociālā
dienesta darbinieku grupa devās
uz Krišjāņu un Bērzpils pagastiem. Šeit sociālā darbiniece ir
Rudīte Dārziņa, kura klātesošos
iepazīstināja ar paveikto sociālajā
jomā 2011.gadā katrā pagastā.
R.Dārziņa prezentācijas noslēdza
ar Voltēra vārdiem „Darbs atvaira no mums 3 lielus ienaidniekus: garlaicību, izlaidību un
nabadzību”. Tam sekoja Sociālā
dienesta vadītājas uzruna. Bet
par jaunumiem un aktualitātēm
iedzīvotājus informēja dienesta
atbildīgie speciālisti.
Krišjāņu pagastā iedzīvotāji
jautāja par trūcīgā statusa
iegūšanas kārtību, sanatorijas apmeklēšanas iespējām, kā
arī ceļu remontiem un citiem
jautājumiem. Kāda pagasta
iedzīvotāja ieteica organizēt
braucienus uz Balviem, jo pilsētā
esot lētāka pārtika, pieejami
ārsti u.tml. Par šo tēmu izvērtās
plašāka diskusija, kurā iesaistījās
arī Krišjāņu pagasta pārvaldes
vadītājs Jāzeps Ludboržs.
Bērzpils
pagastā
uz
tikšanos bija ieradušies mazāk
iedzīvotāju nekā citos pagastos. Arī jautājumu nebija daudz.
Iespējams tādēļ sarunas noritēja
neformālākā gaisotnē. Pagasta pārvaldes vadītājs Ādolfs
Sergevičs aicināja klātesošos
palīdzēt
līdzcilvēkiem
un
informēt pašvaldību, ja kādam
radušās grūtības. Tāpat pagasta pārvaldes vadītājs aicināja
Sociālo dienestu atbalstīt ideju
par pansionāta ierīkošanu vienā
no Bērzpils pagasta centra ēkām,
jo iedzīvotājiem šis jautājums ir
būtisks.
11.aprīlī Sociālā dienesta speciālisti - Anita Petrova,
Lolita Laicāne, Anna Laizāne,
Līvija
Voroņina,
Dmitrijs
Usins (sociālais pedagogs),
Ināra Skopāne un Linda Miške
(Vīksnas sociālā darbiniece)
tikās ar Vectilžas un Tilžas pagastu iedzīvotājiem.
Tikšanās sākumā Vectilžas
pagasta
sociālā
darbiniece

Nadežda Logina uzstājās ar
prezentāciju, lai iepazīstinātu
klātesošos ar paveikto, uzsvērtu
galvenās problēmas pagastā un
sniegtu savus priekšlikumus.
Kā ierasts, turpinājumā Sociālā
dienesta darbinieki pastāstīja par
aktuālāko sociālajā sfērā, kam
sekoja iedzīvotāju jautājumi un
diskusijas. Klātesošie atzina,
ka tiem ir problēmas nokļūt
līdz novada centram –Balviem,
jo autobusi kursē reti, it īpaši
brīvdienu un vasaras periodā.
Iedzīvotāji vaicāja arī par pabalstu saņēmējiem – vai notiek
rotācija? Vai ir daudz personu,
kuras ilgstoši saņem pabalstus?
Priecē, ka Vectilžas pagasta
ļaudis interesējas un novērtē
arī līdzcilvēku darbu. Pagasta
pārvaldes vadītāja Genovefa
Jermacāne un pārējie klātesošie
vēlējās, lai vairāk tiek novērtēts
pagasta kultūras darbinieces
darbs, jo viņas rīkotie pasākumi
vienmēr ir augstā līmenī.
Savukārt Tilžas pagastā
paveikto
darbu
prezentēja
Sociālā darbiniece Ligita Zelča.
Uz tikšanos bija pulcējušies
20 iedzīvotāji, kā arī pagasta
pārvaldnieks Vilnis Dzenis. Šajā
pagastā iedzīvotāju problēmas
bija līdzīgas kā citur – transports,
ērtāka piekļuve pakalpojumiem,
humānās palīdzības (apģērbi,
apavi)
saņemšana
pagastā.
Tilžēnieši ieteica atsākt rīkot
konkursus, lai izteiktu atzinību
tiem iedzīvotājiem, kuri saved
kārtībā savu māju un apkārtni,
kas kalpotu arī kā motivācija
pārējiem.
Kubulu pagasta pārvaldes
zālē liels skaits iedzīvotāju
pulcējās 13.aprīlī. Arī šeit
tikšanās kārtība bija kā citos pagastos. Balvu novada Sociālās
pārvaldes sociālās palīdzības organizatore Kubulu pagastā Aina
Stahovska pastāstīja par paveikto, Sociālā dienesta vadītāja un
darbinieki uzrunāja klātesošos,
iepazīstināja
ar
jaunāko
informāciju, tad iedzīvotāji uzdeva sev interesējošos jautājumus.
Viens
no
iedzīvotājiem
interesējās, kādēļ dažādās vietās
atšķiras strādājamo stundu skaits
Garantētā minimālā ienākuma
pabalsta saņēmējiem. Uz ko A.
Petrova atbildēja, ka no darba
nav jābaidās un ka darba stundu skaits atšķiras atkarībā no
pabalsta lieluma. Šajā sakarā
dienesta vadītāja vēl piebilda, ka viņasprāt, robeža starp
minimālo algu un pabalsta
apmēru ir niecīga, kas nav pareizi. Plašāka saruna izvērtās
par lauksaimniecību, kad kāda
iedzīvotāja ieteica Sociālajam
dienestam
palīdzēt
realizēt
izaudzēto lauku produkciju. Šajā
diskusijā iesaistījās arī Balvu
novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, atgādinot, ka
pagājušajā gadā Balvu pilsētas

un Kubulu pagasta iedzīvotājiem
tika dota iespēja apstrādāt zemi
un audzēt dārzeņus, neieguldot
savus līdzekļus, tomēr atsaucība
nebija liela. Protams, ja būs
nepieciešams, palīdzība netiks
atteikta nevienam. Sanākušie
iedzīvotāji vēlējās palīdzēt arī
citiem, kam klājas grūti, jautājot,
vai Sociālais dienests pieņem lietotos apģērbus, un kur tos var
nogādāt. Dienests informēja,
ka tīras un nesabojātas lietotas drēbes un apavus var nodot
Sociālā dienesta Dienas centrā
Daugavpils ielā 73a. Sanāksmes
nobeigumā Kubulu pagasta
pārvaldes vadītājs Artūrs Luksts
pateicās
klātesošajiem
par
izbrīvēto laiku un priecājās, ka
izrādīta tik liela interese. Tomēr
atgādināja, ka katram pašam ir

7.

jādomā, kā sev palīdzēt. Katram
pašam ir jādara un jāmainās, lai
savā dzīvē ko mainītu!
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests jau ir paveicis lielu darbu, viesojoties 7
novada pagastos. Ir apkopotas
svarīgākās problēmas, kuras skar
visu pagastu iedzīvotājus. Tās
ir – augstais bezdarba līmenis,
nesakārtota infrastruktūra, alkoholisma problēmas, pakalpojumu
pieejamība, sociālā darbinieka
nepieciešamība katrā pagastā,
katru dienu.
Līdz mēneša beigām dienesta
darbiniekiem plānots doties arī
uz Balvu (17.aprīlī), Bērzkalnes
(20.aprīlī) un Vīksnas (25.
aprīlī) pagastiem, lai uzklausītu
un pārrunātu jautājumus, kas
interesē šo pagastu iedzīvotājiem.

“Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados” manuskriptu konkurss
Apgāds “Jumava” sadarbībā
ar Latvijas Pašvaldību savienību
izsludina manuskriptu konkursu “Kultūrvēstures mantojuma
saglabāšana Latvijas novados”.
Mūsu tautas vēsture un tās
kultūrmantojums ir mūsu tautas pašapziņa, tā apzināšana
un saglabāšana ir ļoti svarīgs
uzdevums. Apgāds “Jumava”

sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību izsludina šo konkursu,
lai mūsu tautas vēsture, mūsu
vecvecāku un vecāku stāsti tiktu
saglabāti nākošām paaudzēm.
Apgāds
“Jumava”
20
darbības gadu laikā ir bijis aktīvs
kultūrvēsturisko stāstu izdevējs,
tāpēc turpinot grāmatu sēriju par
Latvijas kultūrvēsturi, apgāds

aicina pašvaldībās dzīvojošos
vēsturniekus,
literatūras
zinātniekus,
novadpētniekus
un citus aktīvus interesentus,
kuri ir pierakstījuši, veidojuši
un saglabājuši informāciju un
aprakstus par savu novadu un tā
notikumiem, veidot manuskriptus, rakstīt stāstus un iesniegt tos
konkursa žūrijai izvērtēšanai.

Izveidota profesionāla žūrija
vērtēs iesniegtos manuskriptus, un konkursa uzvarētāja
manuskripts tiks izdots apgāda
Jumava grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti
papildus divi manuskripti, kurus
arī nominēs žūrija un tie saņems
balvas no apgāda “Jumava”.
Manuskriptu
iesniegšanas

termiņš: no 2.04.2012 līdz
2.07.2012.
Iesniegto
manuskriptu
vērtēšana tiek uzsākta pēc
iesniegšanas termiņa beigām un
konkursa uzvarētāji tiek paziņoti
01.10.2012. Grāmata tiek izdota
2013. gadā.
Plašāka informācija par
konkursu: www.jumava.lv
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27.aprīlī no plkst.10.00 – 14.00
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
Ogres trikotāžas tirdzniecība

Balvu pilsēta
18.aprīlī plkst.10.00 Balvu novada muzejā Pārnovadu vizuālās
mākslas konkursa bērniem „Mana mīļākā rotaļlieta” izstādes
atklāšana un uzvarētāju apbalvošana.
18.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 1,00
19.-20.aprīlis Balvu Bērnu un jauniešu centrā Informatīvās
dienas skolu jauniešiem.
20.aprīlī Balvu mūzikas skolā VII Latgales jauno pianistu
konkurss.
20.aprīlī plkst.18.00 Balvu amatniecības vidusskolā modes skate
-” Epifānijas par tērpu”
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 tūrisma aģentūras „Impro” darbiniekiem.
27.aprīlī no plkst. 19:00 – 22:00 „Zvaigžņu nakts” Balvu
Centrālajā bibliotēkā. Iespēja šūt lelles, minēt krustvārdu mīklas,
klausīties pasakas, zīmēt, izgatavot savu kalendāru, mācīties
ģitārspēli, skatīties mēmo kino, vērot teatrālus uzvedumus, satikties
ar Balvu kolekcionāriem, piedalīties orientēšanās sacensībās.
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.
1.maijā plkst.18.00 un 2.maijā plkst.10.00 Balvu Kultūras un
atpūtas centrā biedrības ”Balvu teātris” izrāde bērniem „Mazā
raganiņa”. Pēc O.Preislera stāsta motīviem. Ieejas maksa Ls 1,00.
4.maijā Balvu Kultūras un atpūtas centrā balle kopā ar grupu
„Bruģis”
9.maijā plkst. 13.00 Neatkarīgā teātra „Kabata” izrāde bērniem
„Pepija Garzeķe” Balvu muižā. Ieejas maksa Ls 2,00, grupai virs 10
cilvēkiem Ls 1,50.
12.maijā plkst.11:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā „Balto
zeķīšu svētki”. Pasākums ģimenēm, kuru mazuļi dzimuši 2011.gadā.
Piedalās deju grupa “Terpsihora”, bērnu vokālās studijas dalībnieki.
13.maijā plkst.14:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Pavasara
pasākums - izrāde. Izrāde veidota pēc Mārtiņa Zīverta lugas
“Minhauzena precības”. Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv
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”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Mākslinieces Agras Ritiņas gleznu izstāde.
Balvu Mākslas skolā:
• Rēzeknes Mākslas un dizaina vsk. absolventes Ilzes Sliņķes
gleznu izstāde.
• Balvu Mākslas skolas kolektīva radošo darbu izstāde. Mākslas
dienas-2012
Centrālās bibliotēkas bērnu abonementā:
• Leļļu meistares Evitas Zālītes pašdarināto leļļu izstāde.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
Agneses Smirnovas kalendāru izstāde (1913.- 2012.gads).
Bērzpils pagasts
28.aprīlī plkst.22.00 Balle kopā ar Aināru Lipski Bērzpils Saieta
namā.
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
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 namā.
Tilžas pagasts
18.aprīlī plkst. 13.00 Liepājas leļļu teātra izrāde „Makss un Morics” Tilžas kultūras namā.
20.aprīlī plkst. 22.00 Diskotēka un grupas „Tranzīts” nakts koncerts Tilžas kultūras namā. Ieejas maksa Ls 2,50
Vīksnas pagasts
21.aprīlī plkst. 18.00 Puncuļu ģimenes koncerts Vīksnas pagasta
tautas namā.
26.aprīlī plkst.19:00 „Pavasara Sadancis”. Piedalās Vīksnas
pagasta deju kopa “PIESITIENS”, Balvu Kultūras un atpūtas centra
deju kopas “RIKA”, “NEBĒDA”, “LUSTE”. Vīksnas pagasta tautas namā. Ieeja bezmaksas.

28.aprīlī Balvu tirgū SIA
Pūres dārzi tirgos augļu koku
stādus.
Par stādāmo materiālu
atbildīgā persona /SIA Pūres
dārzi kontaktpersona/ Vijatel.29974941.

Akcija

„Ar prieku lecot atpūtā!”
Balvu sporta skolas
peldbaseinā
Dārzā ielā 2, Balvos
No 2012.gada 1.aprīļa līdz
2012.gada 31.maijam

• Baseina, hidromasāžas
baseina apmeklējums
pieaugušajiem darba dienās
no plkst.09:00 - 12:00 - Ls
2.00 (ar PVN);
• Iegādājoties
peldbaseina abonementu 10 reižu
apmeklējumam,
saņem
papildus divus peldbaseina
apmeklējumus;
• Iegādājāties sāls istabas abonementu 10 seansiem, saņem
papildus vienu peldbaseina
apmeklējumu;

Paziņojums!
19.aprīlī Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības
centra
telpās
(Brīvības iela 47, Balvi) plkst.
18:00 notiks BDB „Ezermala
1” kopsapulce.
Liels lūgums visiem dārziņu
īpašniekiem izbrīvēt laiku un
ierasties!
BDB „Ezermala 1” valde

Balvu

Tālākizglītības centrs
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Balvu grupai
20.aprīlī plkst. 19:00 izlaidums
programmas
„Uzņēmējdarbības vadība”
studentiem!
tālr./ fakss:
64507012, 26585964,
e- pasts: centrs@balvi.lv
Balvu muiža, Brīvības ielā 47
Radošo ideju darbnīca
Balvi, Partizānu 14, otrajā
stāvā
* rotas, rokdarbi, aksesuāri,
konfekšu pušķi, floristika u.c.
izstrādājumi;
*
veic
individuālos
pasūtījumus;
* individuāla apmācība
Nepieciešamības gadījumā
zvanīt: T.26513571,22035472
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