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Vēju šūpoles augšā un lejā,
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna,
Atkal tiek dāvāts cerību rīts.
Lai pavasara saules siltums un zaļais asnu plaukšanas
prieks dod enerģiju, darba sparu un visu ieceru
piepildīšanos!
Saulainas un gaišas Lieldienas!
Balvu novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis

Uzticēsimies paši sev, cilvēkiem un Dievam!

Lieldienas mums vienmēr
runā par nāvi un dzīvību. Mēs
visu dzīvi strādājam ne nāvei, bet
Mūžībai. To pašu darbu paveica
Kristus. Viņš strādāja mūžībai visu
dēļ līdz pēdējam elpas vilcienam.

Šim mūžības darbam daudz
padomu dod šīs dienas Svēto
Rakstu lasījumi. Lasījums no
Apustuļu darbiem iesaka saglabāt
stipru ticību. „Par Viņu liecina
visi pravieši, ka ikviens, kas tic
Viņam, saņem Viņa vārdā grēku
piedošanu.” Pēc aizvadītā gavēņa
laika, mēs varam jautāt: Vai mana
ticība kļuva stiprāka? Vai mani
darbi liecina, ka es esmu kristietis? Vai esmu pacietīgs, pieņemot
ikdienas izaicinājumus? Lieldienas iedrošina mani, ka varu
būt pravietis savā apkārtnē, ja
man būs liela ticība. Šajā laikā
mēs sajūsmināmies par pāvesta
Franciska domām, bet kas ir
tie cilvēki, kuriem pāvesta domas vajadzēs izmantot praksē?
Lūk, katram no mums ir iespēja
mūsu ticību paust ikdienā, ja
mēs ne vien sajūsmināsimies
par šīm skaistajām domām, bet
centīsimies arī dzīvot saskaņā
ar tām. Lūgsim Kungu, lai Viņš

dāvā mūsu ticībai spārnus, lai
mēs ieraudzītu Kungu klātesošu
pavasara dzīvībā, lai atpazītu
Viņu bērnu acīs, lai justu Dieva
klātbūtni mūsu Lieldienu apsveikumos, lai nepagurtu strādāt
mūžībai.
Apustulis Pāvils iesaka: „Meklējiet to, kas ir augšā, kur Kristus
sēž pie Dieva labās rokas.” Nāve
ir tas, kas mūs biedē, taču debesis paceļ mūsu skatienu augstāk
par nāvi. Kad cilvēks nebaidās no
nāves, viņš var paveikt lielus darbus.
Otrā pasaules kara laikā kādā
vācu koncentrācijas nometnē
dažiem drosmīgiem cilvēkiem
izdevās iekļūt fašistu apsargātās
telpās. Tur viņi atrada vācu formas
tērpus un dažus automātus. Viņi
uzvilka formu, paņēma ieročus un,
aizgājuši uz nometni, savāca pulku
citu gūstekņu. Tad viņi drosmīgi
izvadīja tos pa nometnes vārtiem.
Tas ir tikai viens piemērs par to,

Lieldienu Dievkalpojumi novadā

Romas katoļu draudzēs
Balvos – 2.aprīlī – Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00; 3.aprīlī
– Lielā Piektdiena (stingrs Gavēnis),
Kunga Ciešanu dievkalpojums plkst.15.00; 4.aprīlī – Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku
Vigilija - plkst.18.00; 5.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās
svētki, Sv.Mise - plkst.8.00; 6.aprīlī
– Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise – plkst.
8.00 un plkst. 11.00; 12.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise – plkst.
8.00 un plkst. 11.00; 19.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise – plkst.
8.00 un plkst. 11.00; 26.aprīlī – Lieldienu IV svētdiena, Sv.Mise – plkst.
8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 5.aprīlī –

Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās
svētki, Sv.Mise - plkst.11.00; 19.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise
– plkst.14.00.
Sprogu baznīcā – 4.aprīlī - Lielā
Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās
svētku Vigilija - plkst.22.00; 12.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise –
plkst.14.00; 26.aprīlī – Lieldienu IV
svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.00.
Bēržos – 2.aprīlī - Lielā Ceturtdiena, Kunga Pēdējo vakariņu
piemiņas diena – plkst.18.00;
3.aprīlī - Lielā Piektdiena, Kunga
Ciešanu un Nāves piemiņas diena – plkst.9.30; 4.aprīlī - Kunga
Augšāmcelšanās svētku Vigilija
(uguns, ūdens un Lieldienu maltītes
svētīšana) –plkst.18.00; 5.aprīlī –
Kunga Augšāmcelšanās diena, Lieli

svētki, Lieldienu maltītes svētīšana
– plkst. 9.00; 6.aprīlī - II Lieldienas
– plkst.10.00; 12.aprlī - Lieldienu
II svētdiena, Kunga Žēlsirdības
svētdiena – plkst.9.00; 19.aprīlī Lieldienu III svētdiena – plkst. 9.30;
26.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena –
plkst. 9.30.
Krišjāņos – 3.aprīlī - Lielā Piektdiena, Kunga Ciešanu un Nāves
piemiņas diena – plkst.15.00; 4.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās svētku
Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu
maltītes svētīšana) – plkst.15.00;
5.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās
diena, Lieli svētki (Lieldienu
maltītes svētīšana) – plkst. 15.00;
26.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena –
plkst. 13.00.
(Prāvests O.Misjūns informē, ka

ko spēj cilvēks, kurš nebaidās no
nāves. Patiesi Lieldienas mums
runā par Kristus drosmi un par
visiem tiem, kuri, sekojot Kristus
piemēram, gatavi pat nomirt par
patiesību. Kad mūsu skatieni ir
pacelti uz debesīm, mūsos rodas
drosme strādāt Kunga vīnadārzā.
Evaņģēlijs mums iesaka būt
pirmajiem, kuri steidzas uz debesīm, uz augšāmcelšanos. Divi
mācekļi, Pēteris un otrs, kuru
Jēzus ļoti mīlēja, skrēja pie kapa,
lai ieraudzītu un ieticētu. Kas
mūs aizkavē no iešanas uz mūsu
mērķi? Toms Mertons, runādams
par mūsdienu kristiešiem, saka, ka
vairums kristiešu zina, kas ir jādara
savā dzīvē, tomēr to nedara, un
tas visvairāk kaitē mūsu ticībai.
Ne kristiešu vajāšanas, bet mēs
paši traucējam ticībai izplatīties.
Augšāmcelšanās dienā Jēzus
draugi un ienaidnieki bija baiļu
pārņemti, tāpēc viņiem bija grūti
noticēt. Mūsu bailes mums traucē

steigties uz augšāmcelšanos. Mēs
baidāmies no cilvēku domām,
baidāmies no sevis, bet dažreiz
baidāmies pat no paša Dieva, un
tad mēs neejam uz priekšu. Bailes
neļauj ieraudzīt patiesību.
Uzticēsimies cilvēkiem, jo arī
viņi ir radīti, lai ietu uz debesīm,
uz augšāmcelšanos; uzticēsimies
apstākļiem, kādos dzīvojam, jo
šobrīd tie ir paši labākie apstākļi,
kuros varam iet uz Dievu;
uzticēsimies sev, jo Visvarenais
katram ir devis pietiekami daudz
garīgā spēka ceļam, bet visvairāk
uzticēsimies pašam Dievam, jo
Viņš ir uzņēmies atbildību par visu
pasauli.
Jaukus Kristus Augšāmcelšanās
Svētkus!

no 6. līdz 16.aprīlim viņa vadītajās
draudzēs apkalpos prāvests Ivars
Vigulis (mob.tālr. 26649317)
Tilžā – 2.aprīlī – Zaļā Ceturtdiena – plkst.18.00; 3.aprīlī –
Klusā Piektdiena, Kunga Ciešanu
un Nāves piemiņas diena plkst.18.00; 4.aprīlī – Lielā Sestdiena - plkst.7.00; 5.aprīlī – Lieldienas,
Kristus Augšāmcelšanas svētki
– plkst.7.00; 6.aprīlī – Otrās Lieldienas – plkst.12.00; 12.aprīlī – Dieva Žēlsirdības diena – plkst.12.00;
19.aprīlī plkst. 12.00; 26.aprīlī plkst.
12.00.

dienas dievkalpojums – plkst.10.00;
4.aprīlī - Kristus Augšāmcelšanās
svētku sagaidīšanas dievkalpojums - plkst.23.30; 5.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst.10.00;
12.aprīlī - Ģimeņu dievkalpojums
- plkst.10.00; 19.aprīlī plkst.10.00;
26.aprīlī plkst.10.00.
Tilžā - 2.aprīlī - Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums – plkst.14.00;
5.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums
- plkst.13.00; 26.aprīlī plkst.13.00.

Evaņģēliski luteriskajās draudzēs
Balvos - 2.aprīlī - Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums
–
plkst.18.00; 3.aprīlī - Lielās Piekt-

Mārtiņš Klušs
Balvu un Sprogu draudžu prāvests

Pareizticīgajās draudzēs
Tilžā – 9.aprīlī – Lielā Ceturtdiena - plkst.10.00; 12.aprīlī –
Lieldienas – plkst.12.00; 21.aprīlī
– Radoņica (Mirušo piemiņas diena) – plkst.10.00.
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2015.gada 12.februāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.2 18.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2015.gada 12.februārī			

Nr.7/2015

GROZĪJUMI 2009.GADA 10.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.3 „NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS
SAŅEMŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
10.punktu
Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 10.septembra saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. aizstāt noteikumu 3.1.punktā skaitli „14,23” ar skaitli
„35,00”;
2. aizstāt noteikumu 3.2.punktā skaitli „42,69” ar skaitli
„70,00”.
Domes priekšsēdētājs		

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2015.gada 12.februāra
lēmumam (sēdes prot. Nr.2 ,18.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
Fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA 12.FEBRUĀRA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.7/2015 „GROZĪJUMI 2009.GADA 10.SEPTEMBRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3 „NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS
SAŅEMŠANU”” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Norādāmā informācija
Pēc jaunā Būvniecības likuma, būvatļauju izsniedz jau
ar būvprojektēšanas nosacījumiem un tāpēc nodevas
likme veidojas no vairāku darbību summas. Atbilstoši
likumdošanai, izmaiņas jāiekļauj iestādes cenrādī
saistošo noteikumu formā.
Saistošie noteikumi nosaka Būvvaldes sniegto
pakalpojumu cenas.
Uz budžetu būtisku iespaidu noteikumi neatstās.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

APSTIPRINĀTI
Ar Balvu novada Domes
2015.gada 12.februāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 39.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2015.gada 12.februārī

Nr.8/2015

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu; Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu;
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
”Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams un izmaksā¬jams pabalsts
garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību” 13., 15.punktu
I.
Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi)
nosaka Balvu novada pašvaldības sociālās palīdzības veidus, apmēru un kārtību, kādā tā piešķirama, aprēķināma un
izmaksājama, kā arī lēmumu par pabalstu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
1.2. Balvu novada pašvaldības sociālo palīdzību
ir tiesības saņemt personām, kuras savu dzīvesvietu ir
deklarējušas un faktiski dzīvo Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kuras atbilst šajos Noteikumos
minētajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.
1.3. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk

tekstā – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā
esošo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un šos
noteikumus. Lēmumu par sociālā pabalsta piešķiršanu
pieņem Sociālais dienests.
1.4. Sociālais dienests izmaksā šādus Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktos
pabalstus:
1.4.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai;
1.4.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;
1.4.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
1.5. Sociālais dienests ir tiesīgs izmaksāt citus pabalstus, atbilstoši budžeta iespējām, kad apmierināts
pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI)
nodrošināšanai un dzīvokļa (mājokļa) pabalsta:
1.5.1. pabalsts ģimenēm ar bērniem;
1.5.2. veselības aprūpes pabalsts;
1.5.3. pabalsts – atlaide par īres un apkures maksu
sociālajā dzīvoklī.
1.6. Ja ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona neatbilst
saistošajos noteikumos minēto sociālo pabalstu saņēmēju
kategorijām, tad Sociālais dienests sagatavo ieteikumu
par pabalsta piešķiršanu atbilstoši ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas ienākumu līmenim un reālajiem dzīves
apstākļiem Balvu novada Domes Sociālo un veselības
aprūpes jautājumu komitejai (turpmāk tekstā – Komiteja).
Pamatojoties uz Komitejas atzinumu, Sociālais dienests
pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai
atteikšanos to piešķirt atbilstoši Sociālā dienesta budžeta
iespējām, ja ir izmaksāti šajos saistošajos noteikumos
attiecīgajām iedzīvotāju kategorijām paredzētie pabalsti.
II.
Sociālās palīdzības piešķiršanas kārtība
2.1. Pabalsta pieprasītājs (pats vai ar likumiskā
pārstāvja starpniecību) Sociālajā dienestā vai pie sociālā
darbinieka attiecīgā pagasta pārvaldes teritorijā iesniedz
iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu
deklarāciju Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, klāt pievienojot citus dokumentus, kas
nepieciešami konkrētās materiālās un sociālās situācijas
izvērtēšanai.
2.2. Iesniegumā obligāti norāda šādu informāciju:
2.2.1. iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods;
2.2.2. faktiskās un deklarētās dzīvesvietas adrese;
2.2.3. citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju;
2.2.4. pamatots lūgums un tā vēlamais risinājums.
2.3. Sociālā dienesta darbinieks iekārto sociālās
palīdzības pieprasītāja lietu un glabā to atbilstoši Ministru
kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.291 „Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un Sociālā dienesta lietu nomenklatūrai.
2.4. Sociālā dienesta darbinieks, ņemot vērā
iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas:
2.4.1. izvērtē pabalsta pieprasītāja materiālo situāciju,
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītām
ziņām, veicot klienta sniegto datu apstrādi pašvaldības
sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā
un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, kā arī
pārbaudot klienta sniegtās ziņas par ģimenes (personas)
rīcībā esošajiem ienākumiem, kurus apliecina:
2.4.2. izvērtē pabalsta pieprasītāja ģimenes sociālo
situāciju un vajadzības, riska faktorus, personiskos
un materiālos resursus, apseko pabalsta pieprasītāju
dzīvesvietā;
2.4.3. nosaka pabalsta pieprasītāja un viņa pilngadīgo
ģimenes locekļu līdzdarbības pienākumus ģimenes
sociālās situācijas uzlabošanai un vienojas par līdzdarbības
pienākumu izpildes termiņiem.
2.5. Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālo
palīdzību, pabalsta apmēru un izmaksas veidu vai atteikumu piešķirt sociālo palīdzību vai iesniedz ieteikumu
Komitejai saskaņošanai.
III. Sociālās palīdzības pieprasītāja pienākumi
3.1. Sociālās palīdzības pieprasītāja un viņa pilngadīgo
ģimenes locekļu pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 7.pantā.
3.2. Pabalsta pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes
locekļi ir atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un savu
rīcību, kā arī par zaudējumiem, kas pašvaldībai radušies
viņa vainas dēļ vai nelikumīgas rīcības dēļ.
IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai
4.1. Balvu novada pašvaldības noteiktais garantētā
minimālā ienākuma līmenis ir vienāds ar Ministru kabineta
noteikto garantētā minimālā ienākuma līmeni.
4.2. Pabalstu valsts noteiktā garantētā minimālā
ienākumu (turpmāk tekstā – GMI) līmeņa nodrošināšanai

piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk tekstā –
Noteikumi Nr.299) un personām, kuras pilda līdzdarbības
pienākumus atbilstoši 2009.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību" (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.550)
prasībām.
4.3. Lēmumu par pabalsta GMI ienākumu līmeņa
nodrošināšanai apmēru, piešķiršanu un izmaksas veidu
pieņem Sociālais dienests atbilstoši Noteikumu Nr.550
prasībām.
4.4. Sociālais dienests pabalstu garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksā pabalsta
pieprasītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.
4.5. Sociālais dienests pabalstu garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai var izmaksāt naudā, vai
daļēji vai pilnībā aizstāt ar pabalstu natūrā:
4.5.1. piešķirtā pabalsta apmērā izsniedzot talonus
pārtikas produktu iegādei;
4.5.2. citiem izdevumiem, kas saistīti ar pamatvajadzību
nodrošināšanu.
4.6. Pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā aizstāj ar
pabalstu natūrā, sākot ar nākamo izmaksas mēnesi, vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, to atspoguļojot pabalsta
pieprasītāja iesniegumā, vai arī ja konstatēts, ka pabalsta
saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas
mērķi, to atspoguļojot sociālā darba speciālista lēmumā.
V.
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
5.1. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ir pašvaldības
sociālais pabalsts, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa vai mājas apsaimniekošanas (īres) maksas un maksas par pakalpojumiem daļējai segšanai, kas sevī ietver izdevumus par elektrību, gāzi, ūdeni, dzīvokļa apkuri, citiem
komunālajiem maksājumiem un cietā kurināmā iegādi.
5.2. Ģimene (persona), kura pieprasa dzīvokļa pabalstu, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, tam pievienojot:
5.2.1. īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju (uzrādot
oriģinālu);
5.2.2. dokumentus par apsaimniekošanas (īres) maksas
un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, apliecinošus dokumentus (maksājumu
kvītis u.c. pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma).
5.3. Pabalstu piešķir:
5.3.1. trūcīgām ģimenēm pabalsta apmērs gadā līdz
90% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas;
5.3.2. maznodrošinātām ģimenēm pabalsta apmērs
gadā līdz 45% no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas;
5.3.3. nestrādājošam pensionāram (personai ar
invaliditāti), kuram nav kopīga mājsaimniecība ar
darbaspējīgiem apgādniekiem un kura pensijas apmērs ir
līdz 70% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas, pabalsta apmērs gadā līdz 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
5.3.4. pensionāru (personu ar invaliditāti) pārim, kuriem nav kopīga mājsaimniecība ar darbaspējīgiem
apgādniekiem un kuru pensijas apmērs uz personu ir līdz
55% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, pabalsta apmērs gadā līdz 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
5.4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var
izmaksāt naudā vai pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam.
5.5. Pabalstu nepiešķir, ja:
5.5.1. pēdējā gada laikā ir gūti ienākumi no nekustamā
īpašuma realizācijas;
5.5.2. dzīvoklis (mājoklis) tiek izīrēts citai personai
vai arī pabalsta pieprasītājs ir piekritis dzīvokļa, par kura
lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts,
privatizācijai uz trešās personas vārda;
5.5.3. ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uztura līgums,
ja uztura līgumā ir atrunāts uztura devēja pienākums
nodrošināt dzīvokļa vai mājas apsaimniekošanas (īres)
maksas un maksas par pakalpojumiem segšanu (tas sevī ietver izdevumus par elektrību, gāzi, ūdeni, dzīvokļa apkuri,
citiem komunālajiem maksājumiem un cietā kurināmā
iegādi) uztura ņēmējam;
5.5.4. pabalsta pieprasītājam vai viņa ģimenei pieder
divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi;
5.5.5. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta
pieprasītāja izlikšanu no dzīvojamās telpas;
5.5.6. pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi
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darba spējīgā vecumā neveic sociālā dienesta noteiktos
līdzdarbības pienākumus.
VI. Pabalsts ārkārtas situācijā
6.1. Pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts ģimenei
(personai), kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Balvu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, neizvērtējot
ģimenes (personas) materiālo situāciju, ja stihiskas nelaimes
(ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c. dabas katastrofas), terora akta
vai iepriekš neparedzamu apstākļu (ģimenes locekļa nāve)
dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
6.2. Ārkārtas situācijā pabalstu piešķir personas nāves
gadījumā mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Gadījumā, ja Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātais pabalsts ir
mazāks par valstī noteikto minimālo darba algu, pabalsta
apmēru aprēķina kā starpību starp minimālo darba algu
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto
pabalsta summu. Pabalsta pieprasītājs (persona, kura
apņēmusies mirušo apbedīt), iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, tam
pievienojot miršanas apliecības kopiju.
6.3. Gadījumā, ja mirusi pašvaldībā dzīvesvietu
deklarējusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas,
kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta
institūcija vienojas ar juridisku personu par šī pakalpojuma
organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
6.4. Pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas.
6.5. Pabalsta apmērs ir līdz 100 % no valstī noteiktās
minimālās darba algas gadā.
6.6. Pabalstu piešķir, ja sociālās palīdzības pieprasītāja
iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
ārkārtas situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad
vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu
iemeslu dēļ, izvērtējot katru gadījumu individuāli.
6.7. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, tam
pievienojot atbilstošus, ārkārtas situāciju raksturojošus dokumentus.
6.8. Ar Balvu novada pašvaldības Komitejas
saskaņojumu, ņemot vērā ārkārtas situācijā radīto
zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes (personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu, Sociālais
dienests pabalstu var izmaksāt līdz trīs, Ministru kabineta
noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram gadā.
VII. Pabalsti ģimenēm ar bērniem
7.1. Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem
var saņemt šādus pabalstus:
7.1.1. Pabalsts skolas piederumu iegādei ne vairāk kā
10% apmērā no minimālās algas gadā vienam bērnam, kurš
pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu vai apmeklē Balvu novada
vispārizglītojošo mācību iestādi, un gadījumos, kad bērns
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību
ārpus novada mācību iestādes – programmā, kura netiek
piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs.
Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu, kam
pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti.
7.1.2. Pabalsts pusdienu apmaksai, ne vairāk kā 1,20
euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, vienam
skolēnam, kas apmeklē Balvu novada vispārizglītojošo
mācību iestādi, un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada mācību
iestādes – programmā, kura netiek piedāvāta pašvaldības
teritorijā esošajās mācību iestādēs. Pabalsts tiek piešķirts
uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statuss. Maksai par ēdināšanu
piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
7.1.3. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts
ēdināšanas pakalpojums, pabalsts pusdienu apmaksai var
tikt izmaksāts skaidrā naudā par faktiskajām apmeklējuma
dienām, bet ne vairāk kā 1,20 euro dienā.
7.1.4. Pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības
iestādē 100% apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts
tiek piešķirts uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Maksai par
ēdināšanu piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
7.1.5. Pabalsts mācību maksas izdevumu apmaksai 100% apmērā bērniem, kuri mācās Balvu novada
profesionālās ievirzes skolās (mūzikas skola, mākslas skola,
sporta skola). Pabalsts tiek piešķirts pēc rēķinu vai izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas. Pabalsts tiek
piešķirts uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
VIII. Veselības aprūpes pabalsts
8.1. Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais

pabalsts daļēju medicīnisko pakalpojumu, kuri saņemti
pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā, apmaksai: speciālistu
konsultācijām, pacientu iemaksu segšanai stacionārā
un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, veselības
apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, zobu
ārstēšanas un protezēšanas izdevumiem, optisko briļļu
iegādes izdevumiem, medicīnas preču iegādei, recepšu
medikamentu iegādes izdevumu segšanai.
8.1. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt
šādas iedzīvotāju kategorijas:
8.1.1. trūcīgas ģimenes (personas), kurām spēkā ir
trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ne vairāk kā 60
euro vienai personai gadā, iesniedzot iesniegumu un
klāt pievienojot rēķinu vai stingrās uzskaites maksājumu
kvīšu kopijas no ārstniecības iestādes vai aptiekas, pēc
nepieciešamības uzrādot oriģinālus. Čekam par medikamentu iegādi klāt jāpievieno arī ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas.
8.1.2. maznodrošinātas ģimenes (personas), kurām
spēkā ir maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss,
ne vairāk kā 30 euro vienai personai gadā, iesniedzot
iesniegumu un klāt pievienojot rēķinu vai stingrās uzskaites
maksājumu kvīšu kopijas no ārstniecības iestādes vai aptiekas, pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālus. Čekam
par medikamentu iegādi, klāt jāpievieno arī ārsta nozīmēto
medikamentu recepšu kopijas.
IX. Pabalsts – atlaide sociālā dzīvokļa (sociālās istabas) īrniekiem
9.1. Ģimenei (personai), kura dzīvo sociālajā dzīvoklī
(sociālajā istabā) apmaksā:
9.1.1. divas trešdaļas izdevumu par īres maksu;
9.1.2. 50% no izdevumiem par apkuri apkures sezonā.
X.
Lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība
10.1. Sociālais dienests lēmumā par palīdzības
piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt palīdzību norāda pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas
kārtību.
10.2. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Balvu novada Domē.
XI. Noslēguma jautājumi
11.1. Ar šo noteikumu spēka stāšanos spēku zaudē
2009.gada 27.augusta Balvu novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu
novadā”.
11.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.aprīli.
11.3. Noteikumu 5.3.3. un 5.3.4.punkti stājas spēkā ar
2015.gada 1.jūliju.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.8/2015
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
BALVU NOVADĀ” PROJEKTU
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā” nosaka pašvaldības
pabalstus, kas izveidoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumu, un ņemot vērā tiesisko
pamatojumu ir nošķirami no pašvaldības brīvprātīgajiem
sociālajiem pabalstiem. Saistošie noteikumi nosaka sociālās
palīdzības apmēru, veidus un saņemšanas kārtību šo noteikumu
subjektiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Mērķis:
1) noteikt sociālās palīdzības veidus un apmēru,
2) noteikt sociālās palīdzības saņemšanas kārtību,
3) noteikt personu loku, kas tiesīgi saņemt sociālās palīdzības
pabalstus.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Paredzamās izmaiņas palielinās Sociālā budžeta izdevumus.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
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5. Informācija par

Administratīvajām

administratīvajām
procedūrām

pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
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3.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2015.gada 12.marta
lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 1.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2015.gada 12.martā

Nr.9 /2015

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJĀM
GARANTIJĀM
BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM
BĒRNIEM
UN FINANSIĀLO ATBALSTU AUDŽUĢIMENĒM
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta
19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 25.2 pantu.
I.Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” paredzētā
finansējuma un likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.2.pantā noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru,
piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, kā arī Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes
noteikumi” paredzētā finansiālo atbalsta piešķiršanas
kārtību Balvu novada pašvaldībā.
1.2. Balvu novada pašvaldības finansētā sociālo garantiju un finansiālā atbalsta veidi:
1.2.1. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem:
1.2.1.1. vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
1.2.1.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei;
1.2.1.3. pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam ikmēneša izdevumiem;
1.2.1.4. dzīvokļa pabalsts
1.2.1.5. maksas par ēdināšanu atlaides pirmsskolas
izglītības iestādēs un vispārizglītojošās mācību iestādēs;
1.2.1.6. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
1.2.1.7. veselības aprūpes pabalsts.
1.2.2. pabalsts audžuģimenēm:
1.2.2.1. pabalsts bērna uzturam;
1.2.2.2. vienreizējais pabalsts apģērba un mīkstā
inventāra iegādei.
1.3. Balvu novada pašvaldības finansiālais atbalsts tiek
piešķirts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi
pieņēmusi Balvu novada bāriņtiesa.
II. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem
2.1.
Pēc
ārpusģimenes
aprūpes
izbeigšanās
audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību
sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam tiek piešķirts vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves
uzsākšanai divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
Pabalstu izmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
lēmuma par vienreizēja pabalsta pilngadību sasniegušam
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
patstāvīgas dzīves uzsākšanai pieņemšanas.
2.2. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību
sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam tiek piešķirts vienreizējs pabalsts
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei vienas
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Pabalstu izmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par vienreizēja pabalsta pilngadību
sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
pieņemšanas. Pabalsts var tikt izsniegts arī sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.
2.3. Ja pilngadību sasniegušais bārenis un bez vecāku
gādības palikušais bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādē vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas
ir tiesīga izsniegt valsts atzītus attiecīgo kvalifikāciju vai
izglītību apliecinošus dokumentus, un sekmīgi apgūst

A.Kazinovskis
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Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
25.marts mūsu tautas vēsturē
ir kā melna svītra laika ritumā,
kas cilvēkus ierāva baisā atvarā.
25.marts ir viena no sāpīgākajām
dienām Latvijas 20.gs.vēsturē, kad
notika Padomju varas organizēta
un īstenota latviešu tautas
iznīcināšana un sanaidošanas
akcija.
No 1949.gada 25.-29.martam
no Viļakas apriņķa tika izsūtītas
342 ģimenes, kopskaitā 1696
cilvēki. Iedzīvotāji nemaz nenojauta, ka daudziem tās ir pēdējās
dienas savās dzimtajās mājās, ka
tālāk sāksies garš, moku pilns ceļš
uz Sibīriju, uz Tālajiem Austrumiem.

Ik gadu 25.martā pie Abrenes
apriņķa komunistiskā genocīda
upuru pieminekļa Balvos pulcējas
iedzīvotāji, lai atcerētos un
pieminētu represiju upurus. Arī
šogad pilsētas centrā pulcējās
gan paši represētie, gan skolēni
un skolotāji, gan pašvaldības
pārstāvji.
„Mēs lepojamies ar jums, par
jūsu ciešanām. Jūs izcietāt par
visu Latvijas tautu. Jūs izcietāt, lai
mēs šodien varētu būt kopā, lai
mēs būtu brīvā Latvijā. Paldies
jums par to,” teica Balvu novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Juris Boldāns.
Tāpat katru gadu atceres

pasākums notiek arī pie piemiņas
akmens Balvu Stacijā, kur vienmēr
sastopams kupls skaits Stacijas pamatskolas audzēkņu.
Par to, ka skolēniem aktīvi
tiek mācīta mūsu tautas vēsture,
skolas skolotājiem savā uzrunā
arī pateicās Kubulu pagasta
pārvaldes vadītājs Artūrs Luksts.
Savukārt Politiski represēto
apvienības Balvu nodaļas vadītāja
Ārija Tihomirova aicināja un
vēlēja, lai no Latvijas sejas neizzūd
simtiem ciematu, lai krūmu vietā
līgojas labības lauki, lai sētā čalo
bērni, lai jaunā paaudze aug
godprātīga, apzinīga un savu valsti
mīloša!

Novērtēti tautu deju kolektīvi
21.martā Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notika Latvijas deju
kolektīvu skate Balvu apriņķa deju
kolektīviem, kurā tika izvērtēta
dejotāju gatavība piedalīties VIII
Vidējās paaudzes dejotāju svētkos
Jelgavā, XX Senioru deju dienā
Madonā, Latgales Deju svētkos
Višķos un citos deju svētkos.
Katras dejas kvalitāti veido
daudzi nozīmīgi aspekti. Būtiska
ir dejas zīmējuma un pamatsoļu
precizitāte,
mākslinieciskais
izpildījums un rakstura atklāsme,
kā arī muzikalitāte un ritms. Tāpat
tika vērtēta tautas tērpa valkāšanas
kultūra, dejotāju stāja, dejotprieks, emocionalitāte, attiecības
ar deju partneri un citas skatuviskajai dejai būtiskas nianses.
Skati vērtēja Deju svētku
virsvadītāja Iveta PētersoneLazdāne,
Latvijas
Nacionālā
kultūras centra dejas mākslas eksperte Maruta Alpa, deju svētku
virsvadītājs, horeogrāfs Gints Baumanis, Deju svētku virsvadītāja,
horeogrāfe Taiga Ludborža un
Balvu deju apriņķa virsvadītājs Agris Veismanis.
Pirms skates rezultātu paziņošanas, vidējās paaudzes deju
svētku virsvadītāja un žūrijas
komisijas locekle Iveta PētersoneLazdāne atzina, ka īpaši priecējuši
tie kolektīvi, kuri bija padomājuši
par savstarpējām attiecībām
dejas laikā, kuri īpaši bija
piedomājuši par uzpucētajām
kurpēm, izgludinātajiem tautas
tērpiem, par rakstainajām zeķēm,
dažādajiem lakatiņiem – par
niansēm kostīmos, par niansēm
dejas sniegumā. „Ja jums pietiek
laika pievērs uzmanību jau tiešām
sīkumiem, tas nozīmē, ka deja jūs

I pakāpi žūrija piešķīra arī Kubulu pagasta Kultūras nama deju kopai
„Kubuliņš”, vadītāja Zita Kravale

Kristīnes Jermacānes vadītais Vectilžas pagasta jauniešu deju kolektīvs no
žūrijas saņēma uzslavu par tik skaisti sakārtotiem tautas tērpiem
tiešām iepriecina. Pavadīt laiku
vienam ar otru –tas ir patīkami un
pavadīt laiku dejojot - tas mums
visiem rada prieku. Un to mēs
šodien redzējām, sajutām. Dod
Dievs, lai tas tā būtu vēl ilgi, ilgi,

ilgi,” teica I.Pētersone-Lazdāne.
Skates rezultāti:
F kvalitātes grupā:
•
Balvu Kultūras un atpūtas
centra senioru deju kopa „Luste”,

Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopas „Nebēda”, vadītājs Agris Veismanis, lieliskais sniegums atspoguļojās arī skates rezultātos – augstākā
pakāpe, 57,5 punkti
vadītāja Inta Selža – I pakāpe, 41,9
punkti;
•
Kubulu pagasta Kultūras
nama deju kopa „Kubuliņš”,
vadītāja Zita Kravale – I pakāpe,
41,4 punkti;
•
Rugāju novada senioru
tautas deju kopa „Ezerrieksts”,
vadītāja Inta Sleža – II pakāpe,
39,7 punkti;
E kvalitātes grupā:
•
Briežuciema
vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Pāris”,
vadītāja Skaidrīte Pakalnīte – II
pakāpe, 36,2 punkti;
•
Vīksnas pagasta vidējās
paaudzes tautas deju kolektīvs
„Piesitiens”,
vadītāja
Gunta
Grāmatiņa – II pakāpe, 38,7 punkti;
•
Rugāju novada deju
kopa „Rugāji”, vadītāja Lucija
Bukša – II pakāpe, 39,5 punkti;
•
Viļakas Kultūras nama
deju kopa „Dēka”, vadītāja Akvili-

na Jevstigņejeva – I pakāpe, 43,2
punkti;
C kvalitātes grupā:
•
Baltinavas
novada
jauniešu deju kolektīvs „Kustikust”, vadītāja Irēna Kaša – I
pakāpe, 43 punkti;
•
Bērzpils pagasta jauniešu
deju kolektīvs, vadītāja Iveta
Tiltiņa – II pakāpe, 37,5 punkti;
•
Vectilžas
pagasta
jauniešu deju kolektīvs, vadītāja
Kristīne Jermacāne – I pakāpe,
44,4 punkti.
•
Šķilbēnu pagasta Rekavas Kultūras centra jauniešu deju
kolektīvs „Bitīt matos”, vadītāja
Diāna Astreiko – I pakāpe, 41,7
punkti;
D kvalitātes grupā:
•
Balvu
Kultūras
un
atpūtas
centra
deju
kopa
„Nebēda”, vadītājs Agris Veismanis – Augstākā pakāpe 57,5 punkti.
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Izglītības darbinieku konference Balvu Valsts ģimnāzijā
Balvu Valsts ģimnāzijā 20.martā
notika Balvu, Baltinavas un Rugāju
novada izglītības darbinieku konference „Uzdrīkstēšanās, attīstība,
radošums – atslēga kvalitatīvai
izglītībai”.
Konferences sākumā klātesošos uzrunāja Balvu novada
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks Juris Boldāns, kurš atzina,
ka skolotāji mūsu sabiedrībā ir
gaišākie un progresīvākie prāti,
tomēr pedagogu darbs joprojām
nav pienācīgi novērtēts un
apmaksāts.
„Ja runājam par uzdrīkstēšanos,
tad tā ir mūsu, Balvu Valsts
ģimnāzijas uzdrīkstēšanās rīkot
šādu konferenci. Ja runājam par
attīstību, tad jāsaka, ka attīstība
nepieciešama gan mums katram
personīgi, gan katrai iestādei, kurā
mēs strādājam, kuru mēs vadām.
Bet, ja runājam par radošumu,
tas sevī ietver tādus jēdzienus kā
atvērtība, komunikācija, sadarbība
un prasme risināt jautājumus, kā
radoši un inovatīvi vadīt mācību
procesu. Un radošums noteikti
ir tā īpašība, kas mums visiem
palīdzētu celt izglītības kvalitāti
gan savā skolā, gan novadā, gan
visā Latvijā,” atklājot konferenci, teica Balvu Valsts ģimnāzijas
direktore Inese Paidere, kura
turpinājumā dalījās pieredzes
stāstā „Skolas efektivitāte”.
Runājot par šo tēmu, skolas direktore skaidroja, kādēļ
nepieciešams skaidri formulēt
skolas stratēģiju, kā, nospraužot
individuālos mērķus, sasniegt
skolas kopīgos mērķus, kā arī
dalījās pieredzē par darbinieku

Konferences noslēgumā Izglītības, kultūras un sporta pārvalde apbalvoja radošo darbu konkursa „Skaists bij’ tēva novadiņš” dalībniekus un
laureātus
novērtēšanu, kolektīva un dar- Nadežda Pizika, vairāk pastāstot
binieku attieksmi. Tāpat di- par 3D printeriem, „Mākoņu
rektore atzina, ka liela vērība tehnoloģiju”, lielajiem datiem,
būtu jāpievērš skolu mājaslapu lietisko internetu un citām motehnoloģijām.
izskatam un saturam, jo tā ir dernākajām
katras iestādes vizītkarte, un ka Skolotāja atklāja, ka jau šobrīd
skolā regulāri būtu jāievieš kāds daudzas mūsu iekārtas ir savienojauninājums, lai nenokristu zemāk tas ar internetu, bet uz 2020.gadu
pasaulē internetu lietos aptuveni
par sasniegto līmeni.
Konferences
dienā
tika 5 miljardi cilvēku, bet 50-80 milpaplašinātas zināšanas arī par jardi dažādu iekārtu sazināsies ar
jaunākajām
tehnoloģijām, interneta starpniecību, līdz ar to
par kultūras kanona vērtību cilvēks varēs redzēt, piemēram,
izmantošanu
mācību
darbā, kur atrodas automašīna, kāda tajā
kā arī gūtas jaunas atziņas ir temperatūra un tml. Aizraujošs
turpmākajam darbam, stiprināta bija stāsts arī par 3D printeriem,
savstarpējā sadarbība kopīgam kuros ar attiecīgajiem materiāliem
mērķim – kvalitatīvas izglītības var printēt dažādus priekšmetus
– sākot no kafijas krūzēm līdz pat
nodrošināšanai.
Pārsteidzošus jaunumus par cilvēka orgāniem. Tomēr Nadežda
nākotnes tehnoloģijām atklāja atzina, ka aiz visām tehnoloģijām
ģimnāzijas direktores vietniece stāv programmatūras, ko rada
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Konferences atklāšanā dalībniekus sveica soliste Dace Balode un Balvu
Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Rika”
cilvēks. Bez tām tehnoloģijas
neattīstās, līdz ar to šobrīd pasaulē
pieprasītākā profesija ir tieši
programmētājs.
Savukārt
Balvu
Centrālās
bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule
stāstīja par kultūras vērtībām
lekcijā „Kultūras kanonu mums
līdzās”.
Diena turpinājās ar profesionālām un radošām darbnīcām,
kuras
vadīja
Balvu
Valsts
ģimnāzijas skolotāji. Interesenti varēja apgūt radošas idejas
un pieejas darbā ar tekstiem,
matemātikas mācīšanā, radošajā
darbnīcā
varēja
iemācīties
radīt adītus aksesuārus, kā arī
uzzināt vairāk par mediju lomu
globālajā pasaulē un vēstures
pretrunīgajiem datumiem tolerances veicināšanai.

Balvu Valsts ģimnāzijas direktores
vietniece Nadežda Pizika aicināja
skolotājus nevis cīnīties, bet
jaunākās tehnoloģijas padarīt par
mūsu sabiedrotajiem

Esi atbildīgs – apsaimnieko atkritumus Latvijas amatierteātru iestudējumu reģiona skate
pareizi!
Noslēdz līgumu!
Katru
pavasari,
sniegam
nokūstot, visu skatam arvien paveras atkritumiem piesārņotas vietas – grāvmalas, upmalas, meži,
zaļās zonas. Nereti dzirdamas
sūdzības, ka kādam iedzīvotājam
jānorēķinās par garāmgājēja
izmesto atkritumu maisu svešā
konteinerā.
Vēršam uzmanību, ka katram
iedzīvotājam pašam ir jānes
atbildība par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu, to paredz
arī pašvaldības saistošie noteikumi. Katrai mājsaimniecībai ir jābūt
noslēgtam līgumam par atkritumu
apsaimniekošanu.
Atkritumus dedzināt nedrīkst!
Daži iedzīvotāji no radītajiem
atkritumiem mēģina atbrīvoties
ar uguns palīdzību. Atgādinām,
ka atkritumus dedzināt ne ugunskuros, ne krāsnīs nedrīkst. Melnie dūmi, kas „izkūp” gaisā, satur
bīstamus ķīmiskus savienojumus
– dioksīnus, hlora savienojumus,
poliaromātiskos
ogļūdeņražus,
smagos metālus un citus bīstamus
savienojumus, kas piesārņo gaisu
un elpojot tie uzkrājas cilvēka
organismā. Tāpat kaitīgie savienojumi sīku putekļu veidā nonāk
uz augsnes un augiem, pēc tam
ūdenī. Kaitējumu savai veselībai
un dabai radām arī dedzinot
krāsnī plastmasas maisiņus, plastmasas pudeles, piena pakas, sulu
pakas, vienreizējās lietošanas
plastmasas traukus.
Darbības ar atkritumiem,

kas nodara nopietnu ļaunumu
veselībai un videi, aizliedz arī
dažādi normatīvie dokumenti, nosakot piemērojamos soda mērus.
Atdod otrreizējai pārstrādei!
Balvu
novadā
ir
izveidota infrastruktūra otrreizējai
pārstrādei
derīgu
materiālu
nodošanai. Ezera ielā 3 pieejams
EKO laukums- birojs, visā novadā
izvietoti vairāk nekā 70 konteineri
dalītai atkritumu nodošanai.
Atkritumu šķirošana nodrošina vairākus ieguvumus. Nodalot
pārstrādājamos
atkritumus no kopējās atkritumu
plūsmas, samazinās ikmēneša
mājsaimniecības izdevumi par
atkritumu izvešanu, jo sašķiroto
atkritumu izvešana iedzīvotājiem
ir bez maksas. Turklāt vedot
otrreizējās izejvielas uz EKO laukumu, tiek piešķirta atlaižu karte,
kuru attiecina uz sadzīves atkritumu rēķinu.
Būtiski, ka atdalot iepakojumu no sadzīves atkritumiem,
samazinās kopējais apglabājamo
atkritumu
daudzums.
Atkritumu šķirošana palīdz taupīt
enerģiju un saudzēt dabu, jo iepakojuma materiālu pārstādei ir
nepieciešams mazāk resursu kā
ražošanai no jaunām izejvielām.
No
šķirošanas
konteineriem
savākto materiālu ZAAO sagatavo transportēšanai uz pārstrādes
vietām. No makulatūras tiek
ražots, piemēram, biroja papīrs,
no izkausēta stikla atkal ražo stikla
iepakojumu, to var izmantot arī kā

piedevu celtniecības materiālos,
asfalta ražošanā, no plastmasas,
kas tiek pārstrādāta granulās vai
pārslās, tiek izgatavoti jauni plastmasas izstrādājumi. Attiecībā
uz metālu, piemēram, alumīnija
ražošanai no otrreizējām izejvielām nepieciešams desmitiem
reižu mazāk elektroenerģijas,
nekā to ražojot no pirmreizējām
izejvielām.
Konsultējies!
SIA ZAAO piedāvā desmitiem pakalpojumu veidu, no
kuriem katrs iedzīvotājs var
izvēlēties savām vajadzībām
nepieciešamāko. ZAAO speciālisti ir pieejami telefoniskās un
klātienes konsultācijās. EKO laukums - birojs Balvos, Ezera ielā 3,
jau ilgāku laiku nodrošina plašu
pakalpojumu klāstu, tostarp šeit
iespējams noslēgt līgumu, izdarīt
izmaiņas atkritumu konteineru
tukšošanas
grafikos,
saņemt
informāciju par šķirojamiem un
nešķirojamiem atkritumu veidiem. Uz iedzīvotāju jautājumiem
pa tālr.64281250 katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 17.00 atbild
Valmieras biroja klientu konsultanti. Uzņēmuma speciālisti
labprāt konsultē arī iedzīvotāju
forumos, daudzdzīvokļu māju
sanāksmēs.
Zane Leimane
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību
speciāliste

22.martā Balvu Kultūras un
atpūtas centrā un Kubulu Kultūras
namā notika Latvijas amatierteātru
iestudējumu reģiona skate „Gada
izrāde 2014”, kuras laikā interesentiem bija iespēja apmeklēt Balvu
Tautas teātra izrādi S.Moems
„Apsolītā zeme”, režisore Vaira
Resne, Balvu pagasta dramatiskā
kolektīva
izrādi
A.Brigadere
„Čaukstenes”,
režisore
Vaira
Resne, Isnaudas amatierteātra
„Isnauda” iestudējumu M.Zīle
„Savedējs”, režisore Eleonora
Obrumāne, kā arī Rēzeknes

Tautas teātra izrādi B.Vaļpītrs
„Patentēts inteliģents”, režisore
Māra Zaļaiskalns.
Izrādes
vērtēja
teātra
zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte, Latvijas Kultūras
akadēmijas profesors Jānis Siliņš
un režisors Valdis Lūriņš. Kopā
ar žūriju bija arī Amatierteātru
mākslas eksperte Dace Vilne.
Skates rezultāti tiks paziņoti
1.aprīlī, un tie būs atrodami Latvijas Nacionālā kultūras centra
mājas lapā.

Mazo vokālistu konkurss
,,Mazais dziedātājs’’
24.martā Balvu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Sienāzītis’’
bērni pulcējās zālē, lai skandētu
un ielocītu savas balstiņas pirms
Balvu novada pasākuma ,,Cālis2015.’’ Tajā piedalījās 28 mazie
dziedātāji, vecumā no 3 līdz 5
gadiem. Sīvākā konkurence bija
jūtama bērniem vecumā no 4-5
gadiem. Lai pārvarētu uztraukumu, kautrīgumu pie bērniem ciemos bija atlidojis Karlsons, kas arī
vēlējās iemācīties dziedāt.
Viņš ne tikai pieteica jaunos
vokālistus, bet arī izklaidēja tos
brīdī, kad kompetentā žūrija - Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas mūzikas skolotāja
Anastasija Ločmele un Balvu
pamatskolas mūzikas skolotāja
Gunta Ripa izvērtēja bērnu
sniegumu. Kārumnieks Karlsons

bija sagādājis saldu pārsteigumu
– katru mazo draugu cienājot
ar garšīgām konfektēm. Mazie
dziedātāji saņēma cāļu žetonus
un priecājās par grupu skolotāju
un draugu sarūpētajām dāvanām.
Uz tikšanos Balvu novada mazo
vokālistu konkursā ,,Cālis – 2015’’!
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attiecīgo izglītības programmu, tiek piešķirts pabalsts
ikmēneša izdevumiem 25 % apmērā no Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēneša darba algas katru mēnesi.
Pirmreizējo pabalstu izmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā pēc lēmuma par ikmēneša izdevumiem pilngadību
sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pieņemšanas. Katru nākamo pabalstu izmaksā līdz
katra mēneša piecpadsmitajam datumam.
2.4. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību
sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts no dienas, kad bērns
sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu, kam
pievieno dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot
oriģinālu, un reizi trijos mēnešos dokumentu par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas, uzrādot
oriģinālus. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā
Sociālajā dienestā jāiesniedz attiecīgi grozījumi vai jauns
īres līgums. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts,
ņemot vērā minētos dokumentus, bet nepārsniedzot
saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās
telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.
Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas
īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai
pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
sniedzējam, bet ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā
bārenim.
2.5. Pieprasot 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. punktā noteiktos
pabalstus, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā uzrāda
personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku
iesniegumu, pievienojot dokumentus pēc Sociālā dienesta darbinieka pieprasījuma, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai.
2.6. Pēc Balvu novada bāriņtiesas lēmuma saņemšanas
par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos sakarā ar pilngadības
sasniegšanu, Sociālais dienests veic nepieciešamos
pasākumus sociālo garantiju saņemšanas nodrošināšanai:
2.6.1. noskaidro pilngadību sasnieguša bāreņa vai bez
vecāku gādības palikuša bērna kredītiestādes kontu;
2.6.2. noskaidro pilngadību sasnieguša bāreņa vai bez
vecāku gādības palikuša bērna izglītības iestādi, kurā viņš
turpina mācības;
2.6.3. pieņem lēmumu par sociālo garantiju veidu un
izmaksas kārtību.
2.7. Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni,
kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, var saņemt
apmaksātu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs
100% apmērā. Minētā palīdzība tiek piešķirta, neizvērtējot
ģimenes ienākumus, bet pamatojoties uz iesniegumu.
Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs tiek apmaksāta
pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas no nākošā
mēneša pirmās darba dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai. Pirms kārtējā mācību pusgada
sākuma, ģimenei atkārtoti jāraksta iesniegums apmaksātas
ēdināšanas piešķiršanai. Maksām par ēdināšanu piešķirtie
līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei,
saskaņā ar tās piestādīto rēķinu.
2.8. Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie
bērni, kas apmeklē vispārizglītojošās mācību iestādes, un
gadījumos, kad bērns apgūst arodizglītību līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai, var saņemt apmaksātu ēdināšanu
izglītības iestādēs ne vairāk kā 1,20 euro apmērā dienā.
Minētā palīdzība tiek piešķirta, neizvērtējot ģimenes
ienākumus, bet pamatojoties uz iesniegumu. Ēdināšana
mācību iestādēs tiek apmaksāta pēc Sociālā dienesta
lēmuma pieņemšanas no nākošā mēneša pirmās darba
dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai. Pirms kārtējā mācību pusgada sākuma, ģimenei
atkārtoti jāraksta iesniegums apmaksātas ēdināšanas
piešķiršanai. Maksām par ēdināšanu piešķirtie līdzekļi tiek
pārskaitīti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, saskaņā
ar piestādīto rēķinu. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts
ēdināšanas pakalpojums, pabalsts pusdienu apmaksai var
tikt izmaksāts skaidrā naudā par faktiskajām apmeklējuma
dienām.
2.9. Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie
bērni, kas pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu vai apmeklē
vispārizglītojošās mācību iestādes, un gadījumos, kad bērns
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību,
ja sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu un
nepārkāpj sabiedriskās kārtības noteikumus, var saņemt
pabalstu mācību līdzekļu iegādei ne vairāk kā 10% apmērā
no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba
algas. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu,
kam pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti.
2.10. Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie
bērni, kuri mācās Balvu novada profesionālās ievirzes
skolās (mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola), var
saņemt pabalstu mācību maksas izdevumu apmaksai 100%
apmērā. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegu-

mu, kam pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti.
2.11. Pašvaldība piešķir arī ikgadēju veselības aprūpes
pabalstu - ārstēšanās, rehabilitācijas, medikamentu un
optisko briļļu iegādei, līdz 25 % apmēram no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas gadā,
kuru izmaksā pēc nepieciešamības, pamatojoties uz
ģimenes ārsta vai speciālista atzinumu un pievienotajiem maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Pabalstu
izmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
III. Pabalsts audžuģimenēm
3.1. Audžuģimenēm tiek piešķirts pabalsts bērna
bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna uzturam
40 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas mēnesī.
3.2. Audžuģimenēm tiek piešķirts vienreizējs pabalsts
bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna
apģērba un mīkstā inventāra iegādei 45,00 euro apmerā.
Pabalsts var tikt izsniegts arī apģērbu, apavu un citu bērnam
nepieciešamo lietu veidā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība
4.1. Sociālais dienests lēmumā par palīdzības
piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt palīdzību norāda pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas
kārtību.
4.2. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
2015.GADA 12.MARTA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.9/2015 „PAR
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM
BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM
UN FINANSIĀLO ATBALSTU AUDŽUĢIMENĒM” PROJEKTU
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu
audžuģimenēm” izstrādāti, lai visa sociālā palīdzība, kas tiek
sniegta bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Balvu novada pašvaldībā, būtu apkopota
vienuviet.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar 1994.gada 19.maija
likuma „Par pašvaldībām”, 43.panta pirmās daļas 13.punktu
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 pantu.
Noteikumu mērķis ir uzlabot bāreņu, bez vecāku gādības
palikušo bērnu un audžuģimeņu materiālo stāvokli un sociālo
funkcionēšanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Paredzamās izmaiņas palielinās Sociālā budžeta izdevumus, bet
uzlabos bāreņu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un
audžuģimeņu materiālo stāvokli un sociālo funkcionēšanu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta
pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos
2015.gada 12.martā

Nr.10/2015

PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU BALVU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 4., 6. punktu un 43.panta trešo daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi „Par papildus palīdzību Balvu
novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka
2
Balvu novada pašvaldības papildus palīdzības veidus, to

apmēru, saņemšanas kārtību un to personu loku, kurām ir
tiesības saņemt Noteikumos minēto palīdzību.
1.2. Balvu novada pašvaldības papildus palīdzību
ir tiesības saņemt personām, kuras savu dzīvesvietu ir
deklarējušas un faktiski dzīvo Balvu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kuras atbilst šajos Noteikumos minētajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.
1.3. Noteikumos minētā palīdzība tiek piešķirta,
neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli,
izņemot 2.1.3.2.punktā minēto pabalstu.
1.4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem Balvu
novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā –
Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros pēc personas iesnieguma un tam pievienoto nepieciešamo dokumentu saņemšanas, katru gadījumu izvērtējot individuāli.
1.5. Papildus palīdzības veidi:
1.5.1. Veselības uzlabošanas pabalsts;
1.5.2. Palīdzība ģimenēm ar bērniem;
1.5.3. Ēdināšanas pabalsts;
1.5.4. Pabalsts sodu izcietušai personai;
1.5.5. Pabalsts dokumentu atjaunošanai;
1.5.6. Svētku un atceres dienu pabalsts;
1.5.7. Bērna piedzimšanas pabalsts;
1.5.8. Līdzfinansējums projektiem.
1.6. Papildus palīdzību var piešķirt atbilstoši Sociālā
dienesta budžeta iespējām, ja ir nodrošināta Balvu novada pašvaldības 2015.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu
novadā” izpilde.
II.
Veselības uzlabošanas pabalsti
2.1. Veselības uzlabošanas pabalstu var saņemt:
2.1.1. Bērni ar invaliditāti, un bērni, kuri slimo ar celiakiju, – līdz 25% gadā no Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas. Pabalsts tiek piešķirts,
pamatojoties uz iesniegumu, un uzrādot Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegto
apliecību un ģimenes ārsta nosūtījumu uz sāls istabu vai
peldbaseinu. Sociālais dienests pabalstu var piešķirt arī
medikamentu un/vai speciāla uztura iegādei, ko nozīmējis
ģimenes ārsts vai ārsts – speciālists un kuri iegādāti pēdējo
6 (sešu) mēnešu laikā. Čekam par medikamentu iegādi klāt
jāpievieno arī ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas.
2.1.2. Balvu novada iedzīvotāji, kuri slimo ar tuberkolozi (aktīvajā slimības periodā, bet ne ilgāk kā 6 (sešus)
mēnešus, uzrādot ftiziatra atzinumu) – līdz 10% mēnesī no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas
2.1.3. Balvu novada iedzīvotāji, kuriem veikta operācija
vai bijusi ārstēšanās slimnīcā (t.sk. arī dienas stacionārā)
un minētie pakalpojumi saņemti pēdējo 6 (sešu) mēnešu
laikā:
2.1.3.1. trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), kurām spēkā ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss, - līdz 100 % apmēram no veiktajiem
maksājumiem, bet ne vairāk kā vienas Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vienai personai gadā, iesniedzot iesniegumu un klāt pievienojot rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma kvīti no
ārstniecības iestādes;
2.1.3.2. personas, kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 70 % no Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas mēnesī – līdz 50 % no veiktajiem maksājumiem, bet ne vairāk kā vienas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā
gadā, iesniedzot iesniegumu un klāt pievienojot rēķinu vai
stingrās uzskaites maksājuma kvīti no ārstniecības iestādes.
2.1.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki - līdz 25% gadā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts
tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienoti
izdevumus apliecinoši dokumenti no ārstniecības iestādes
vai aptiekas, un uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību. Čekam
par medikamentu iegādi klāt jāpievieno arī ārsta nozīmēto
medikamentu recepšu kopijas.
2.1.5. Trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras
ārstējušās no dažāda veida atkarībām – līdz 50 % gadā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu,
kam pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti no
ārstniecības iestādes.
III. Palīdzība ģimenēm ar bērniem
3.1. Daudzbērnu ģimeņu (kurās ir vismaz trīs bērni
līdz 24 gadu vecumam, ja sekmīgi mācās klātienes
nodaļā) bērni un bērni ar invaliditāti (uzrādot Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu par
invaliditātes noteikšanu) var saņemt šādus pabalstus:
3.1.1. Pabalsts skolas piederumu iegādei ne vairāk kā
10% apmērā no minimālās algas gadā vienam bērnam, kurš
pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu vai apmeklē Balvu novada
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“Balvu Novada Ziņas”, 2015.gada 31.marts
vispārizglītojošo mācību iestādi, un gadījumos, kad bērns
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību
ārpus novada mācību iestādes – programmā, kura netiek
piedāvāta pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs.
Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu, kam
pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti.
3.1.2. Pabalsts pusdienu apmaksai, ne vairāk kā 1,20
euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, vienam
skolēnam, kas apmeklē Balvu novada vispārizglītojošo
mācību iestādi, un gadījumos, kad bērns līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību ārpus novada
mācību iestādes – programmā, kura netiek piedāvāta
pašvaldības teritorijā esošajās mācību iestādēs. Pabalsts
tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu. Ēdināšana
mācību iestādēs tiek apmaksāta pēc Sociālā dienesta
lēmuma pieņemšanas no nākošā mēneša pirmās darba
dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai. Pirms kārtējā mācību pusgada sākuma, ģimenei
atkārtoti jāraksta iesniegums apmaksātas ēdināšanas
piešķiršanai. Maksām par ēdināšanu piešķirtie līdzekļi tiek
pārskaitīti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, saskaņā
ar piestādīto rēķinu. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts
ēdināšanas pakalpojums, pabalsts pusdienu apmaksai var
tikt izmaksāts skaidrā naudā par faktiskajām apmeklējuma
dienām, ko apliecina mācību iestādes izsniegta izziņa.
3.1.3. Pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības
iestādē 100% apmērā no faktiskajām izmaksām. Maksai
par ēdināšanu piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu.
Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs tiek apmaksāta
pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas no nākošā
mēneša pirmās darba dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai. Pirms kārtējā mācību pusgada
sākuma, ģimenei atkārtoti jāraksta iesniegums apmaksātas
ēdināšanas piešķiršanai. Maksām par ēdināšanu piešķirtie
līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei,
saskaņā ar tās piestādīto rēķinu.
3.1.4. Pabalsts mācību maksas izdevumu apmaksai 100% apmērā bērniem, kuri mācās Balvu novada
profesionālās ievirzes skolās (mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola). Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz
iesniegumu, kam pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti.
3.2. Riska grupas ģimeņu bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes diennakts grupu un tur ievietoti
ar Bāriņtiesas vai sociālā darbinieka rekomendāciju, var
saņemt pabalstu bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības
iestādē 100% apmērā no faktiskajām izmaksām.
IV. Ēdināšanas pabalsts
4.1. Ēdināšanas pabalstu var saņemt:
4.1.1. Nakts patversmes klienti, kuri ievietoti Balvu
nakts patversmē ar Sociālā dienesta vadītāja norīkojumu.
Ēdināšanas pabalsts nakts patversmes klientiem tiek
piešķirts uz 3 (trīs) mēnešiem, vienu reizi dienā, kurš sevī
ietver silto zupu, maizi un sauso zupu (brīvdienās). Sākot ar
ceturto mēnesi ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts, ja klienti
sedz savu līdzmaksājuma daļu – 0,36 euro/dienā.
4.1.2. Personas, kurām sociālais darbinieks piešķīris
zupas virtuves apmeklētāja talonu. Zupas virtuves
apmeklētāja talonu sociālais darbinieks izsniedz, pamatojoties uz radušos apstākļu izvērtējumu.
4.1.3. Krīzes situācijā nonākušās Balvu novada
pašvaldības lauku (pagastu) teritorijā dzīvojošās ģimenes
(personas), kuras nespēj nodrošināt savu pamatvajadzību
apmierināšanu un kurām sociālais darbinieks piešķīris
pārtikas talonu. Pārtikas talonus var saņemt, pamatojoties uz radušās krīzes situācijas izvērtējumu. Pārtikas talona vērtība – 1 (viens) euro diennaktī 1 (vienai) personai.
Pārtikas talonus minētās ģimenes (personas) var saņemt ne
vairāk kā 4 (četrus) mēnešus gada laikā.
4.2. Nakts patversmes klientu un zupas virtuves
apmeklētāju ēdināšanai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti
pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar tā piestādīto rēķinu.
4.3. Pārtikas talonu atprečošanai piešķirtie līdzekļi
tiek pārskaitīti Balvu novada pašvaldības lauku (pagastu)
teritorijā esošiem veikaliem uz noslēgtā pakalpojuma
līguma un piestādītā rēķina pamata.
V.
Pabalsts sodu izcietušai personai
5.1. Saņemt pabalstu var persona, kuras deklarētā
dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Balvu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5.2. Pabalsts tiek izmaksāts 1 (vienu) reizi gadā un
tā apmērs ir 10% gadā no Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas.
5.3. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts
ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma vietas un to apliecina ieslodzījuma vietu
pārvaldes izdotā izziņa par atbrīvošanu.
5.4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā, kad izvērtēšanai iesniegts

personas iesniegums un ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu.
5.5. Pabalstu izmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
VI. Pabalsts dokumentu atjaunošanai
6.1. Sociālais dienests trūcīgām personām vai trūcīgās
personas statusa iegūšanas laikā, var apmaksāt pases
noformēšanu 1 (vienu) reizi 5 (piecos) gados.
6.2. Pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā
jāiesniedz rakstisks iesniegums, kam pievienots izdevumus
apliecinošs dokuments vai pakalpojumu sniedzēja izdots
rēķins.
VII. Svētku un atceres dienu pabalsti
7.1. Svētku pabalsts ir:
7.1.1. Pabalsts Balvu novada pašvaldības ilgdzīvotāju
sveikšanai. Sociālais dienests pabalstu piešķir, nepieprasot
iesniegumu šādās nozīmīgās dzīves jubilejās:
7.1.1.1. 85, 90. un 95. gadu dzimšanas dienā – pabalstu
50.00 euro apmērā, nogādājot to personas dzīves vietā;
7.1.1.2. 100.dzimšanas dienā – pabalstu 150.00 euro,
nogādājot to personas dzīves vietā; 7.1.1.3. 101.dzimšanas
dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā - pabalstu 50.00
euro apmērā, nogādājot to personas dzīves vietā.
7.1.2. Ziemassvētku pabalsts. Ziemassvētku pabalsta
apmēru līdz katra gada 1.decembrim apstiprina Sociālā
dienesta Sociālo lietu komisija, ievērojot Sociālā dienesta
budžeta iespējas. Sociālais dienests pabalstu piešķir, nepieprasot iesniegumu:
7.1.2.1. Bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;
7.1.2.2. Pakalpojuma „Aprūpe mājās” klientiem.
7.1.3. Politiski represētajām personām - pabalstu 30.00
euro apmērā. Pabalstu izmaksā, nepieprasot iesniegumu,
bet pamatojoties uz Politiski represēto biedrības iesniegto
sarakstu vienu reizi gadā – Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā 25.martā.
7.1.4. Pabalsts Balvu novada Goda pilsoņiem – 2 (divu)
Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba
algu apmērā gadā. Pabalstu izmaksā pirms Balvu novada
svētkiem. Sociālais dienests pabalstu piešķir, nepieprasot
iesniegumu, bet pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības
lēmumu par Balvu novada Domes apbalvojuma „Balvu
Goda pilsonis” piešķiršanu.
VIII. Bērna piedzimšanas pabalsts
8.1. Saņemt pabalstu papildus Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pabalstam par
katru jaundzimušo bērnu var viens no viņa vecākiem, ja
šāds pabalsts nav saņemts citā pašvaldībā, un ja:
8.1.1. bērna un viņa abu vecāku deklarētā un faktiskā
dzīves vieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā - pabalsta apmērs ir 150.00 euro par katru
jaundzimušo bērnu.
8.1.2. bērna un viena no vecākiem deklarētā un faktiskā
dzīves vieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā - pabalsta apmērs ir 75.00 euro par katru
jaundzimušo bērnu.
8.2. Pabalstu izmaksā pamatojoties uz vecāku
iesniegumu, kam pievienota bērna dzimšanas apliecības
kopija.
8.3. Papildus 8.1.punktā minētajam pabalstam bērna
piedzimšanas pabalstu, nepieprasot iesniegumu, piešķir
Balvu novadā pirmajam katrā gadā dzimušajam bērnam, ja
bērna un vismaz viena no vecākiem deklarētā un faktiskā
dzīves vieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvā
teritorija. Pabalsta apmērs ir 150.00 euro par katru
jaundzimušo bērnu.
IX. Pašvaldības līdzfinansējums projektiem
9.1. Bērnu
ar
invaliditāti
vasaras
nometņu
līdzfinansēšanai var tikt piešķirti līdzekļi līdz 15 % apmēram
gadā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas vienam bērnam. Pabalstu piešķir, pamatojoties
uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta izsniegto izziņu.
X.
Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
10.1. Sociālais dienests lēmumā par palīdzības
piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt palīdzību norāda pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas
kārtību.
10.2. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.
XI. Noslēguma jautājums
11.1. Ar šo noteikumu spēka stāšanos spēku zaudē
2011.gada 15.aprīļa Balvu novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.10/2011 “Par papildus palīdzību Balvu novada pašvaldībā”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Dimitrijevs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
2015.GADA 12.MARTA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.10/2015
„PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU BALVU NOVADĀ” PROJEKTU
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par papildus
palīdzību Balvu novadā” nosaka pašvaldības brīvprātīgo
sociālo pabalstu veidus papildus Balvu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā” noteiktajiem sociālās palīdzības pabalstiem.
Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības apmēru, veidus
un saņemšanas kārtību šo noteikumu subjektiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Mērķis:
1) noteikt sociālās palīdzības veidus un apmēru,
2) noteikt sociālās palīdzības saņemšanas kārtību,
3) noteikt personu loku, kas tiesīgi saņemt sociālās palīdzības
pabalstus.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā
pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi

Nav

pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta
pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība.

lēmuma

Nav

Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Dimitrijevs

Aicinājums pieteikties uzņemt
brīvprātīgos jauniešus

Uzsākot darbu pie brīvprātīgā darba popularizēšanas,
Balvu Bērnu un jauniešu centrs lūdz būt atsaucīgiem Balvu
novada uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, NVO u.c.,
kas labprāt uzņemtu jaunieti (13-25.g) savā darba vietā,
ļaujot tam kļūt kā brīvprātīgajam palīgam, dot iespēju
iegūt pieredzi, attīstīt sociālās prasmes un kompetences
Jūsu nozarē, palīdzēt veicināt jaunietī ideju īstenošanu
un prasmju attīstību, paplašinātu jaunieša sociālos kontaktus, dotu iespēju būt sabiedriski aktīviem, veicinātu
komunikācijas prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu.
Ja Jūs piekrītiet uzņemt brīvprātīgo jaunieti, Balvu
Bērnu un jauniešu centrs lūdz Jūs aizpildīt aptaujas anketu,
kura atrodama www.balvi.lv. Aizpildītu anketu nosūtīt uz epasta adresi bbjc@balvi.lv. līdz šī gada 30.aprīlim.
Informācija par iesēju jaunietim iesaistīties Jūsu
piedāvātajā darbā, tiks 2 publicēta Balvu pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv „Jauniešiem”- Balvu Bērnu un
jauniešu centrs - jaunizveidotajā sadaļā Brīvprātīgais darbs.

Apstiprināts projekts Raiņa
un Aspazijas daiļrades iepazīšanai Ziemeļlatgalē

Valsts kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis Balvu Centrālās
bibliotēkas projektu “Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un
izglītības darbiniekiem”. Aiz šī vārdu salikuma šogad slēpjas
iespēja padziļināti iepazīt Raiņa un Aspazijas daiļradi. Projekts paredz iespēju interesentiem satikties 5 nodarbībās
un apgūt zināšanas sekojošās ievirzēs:
Dr.philol. Valentīns Lukaševičs. Ievirze : Pliekšāns- Rainis. Personības veidošanās. No Tadenavas līdz Jasmuižai.
Mg. philol. Gaida Jablovska. Ievirze: Raiņa jaunība
Vitebska. Slobodska. Raiņa sarakste ar māsu Līzi. Rodrigo
Rikarda un Gaidas Jablovskas filma “ Aspazija”.
Dr.philol. Jānis Zālītis. Ievirze: Jāņa Ziemeļnieka, Raiņa
un Aspazijas radošās sadarbības un personīgo attiecību
atklāsme.
Brīvmākslinieks Pēteris Draguns. Ievirze: dziesmas ar
Raiņa vārdiem, arī autora dzeja.
Dr. philol. Ilga Šuplinska. Ievirze: Rainis un latgaliešu
folklora.
Dr.philol. Gundega Grīnuma Ievirze: Rainis un Aspazijas Šveices periods. Vērtējošs atskats uz Raiņa un Aspazijas
gadu.
Nodarbības notiks laika posmā no septembra līdz decembrim, sestdienās. Konkrēti laika plānojums tiks veidots
gada otrajā pusē. Uz lektorija nodarbībām mīļi gaidīsim
ne tikai Balvu, bet arī Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadu
Kultūras un izglītības darbiniekus.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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P l ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā

Pasākumi Lieldienās
2.aprīlī
plkst.10.00
Zaķu
skrējiens Balvu skvērā. Pasākuma
laikā zaķu rīta rosme, zaķu makeup, īstie zaķi, vizināšanās ar
poniju, zaķu maratons un citas
aktivitātes.
5.aprīlī plkst.15.00 Lieldienas
visai ģimenei. Izrāde par latviešu
tautas instrumentiem “Koklītes
ceļojums” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieeja bezmaksas.
Pasākuma otrajā daļā lustīgi danči
un šūpošanās. Plkst.21.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā aicina
Guntis Skrastiņš un grupa „No
pusvārda”. Ieejas maksa EUR 3,00.
Iespēja rezervēt galdiņu pa tālruni
26367693.
5.aprīlī plkst.14.00 Lieldienu
zaķis ciemojas Rubeņu saieta
namā. Līdzi var ņemt groziņu ar
krāsainām oliņām.
5.aprīlī plkst.20.00 Lieldienu
diskoballīte ar Dj Ingaru Bērzkalnē
kultūrai un atpūtai paredzētajās
telpās.
5.aprīlī plkst.13.00 pasākums
„Nu atnāca Lieldieniņas” Briežuciema Tautas namā. Dziesmas,
dejas un citas Lieldienu izdarības.
Skaistāko olu izstāde.

5.aprīlī plkst.10.00 tradīciju
pasākums „ Līdz ar saullēktu”. Uz
lielo pēršanu jāpulcējas tirgus
laukumā, olu kaujas un pankūku
cepšana turpināsies Tilžas Kultūras
namā. Plkst.22.00 balle ar grupu
„Kontrasts”. Ieejas maksa EUR
2,00. Iespēja rezervēt galdiņus pa
tālruni 27870251.
5.aprīlī plkst.19.00 Baltinavas
novada amatierteātra „Palādas”
izrāde Danskoviete ,,Ontans i
Sābri” Balvu pagasta Tautas namā.
Ieejas maksa- EUR 2,00.
5.aprīlī plkst.17.00 Tilžas vidusskolas 12.klases teātra izrāde
„Čārlija krustmāte” Krišjāņu tautas
namā. Plkst.21.00 diskoballe.
5.aprīlī plkst.21.00 Vīksnas
Tautas namā Pavasara Saulgriežu
balle. Muzicēs Arnis Graps.
Iespēja rezervēt galdiņu pa tālruni
20284144. Ieeja 2 EUR.
5.aprīlī plkst.18.00 Lieldienu koncerts „Pavasara treļļi”
Kubulu kultūras namā. Piedalās
jauktais
vokālais
ansamblis, dziedošā Laicānu ģimene,
bērnudārza „Ieviņa”, Stacijas pamatskolas dziedātāji un modes
demonstrētāji. Plkst.22.00 disko-

balle. Ieejas maksa 1,00 EUR.
5.aprīlī plkst.20.00 Lieldienu
koncerts ar pagasta pašdarbības
kolektīvu piedalīšanos Vectilžas
Sporta
un
atpūtas
centrā.
Plkst.22.00 balle kopā ar grupu
„Brīvdiena”. Balles ieejas maksa
EUR 1,00.
6.aprīlī plkst.13.00 Tilžas vidusskolas 12.klases teātra izrāde
„Čārlija krustmāte” Tilžas Kultūras
namā. Ieejas maksa EUR 1,00.
Plkst.16.00-18.00 diskotēka bērniem kopā ar Lieldienu zaķi Tilžas
Kultūras namā. Ieejas maksa EUR
0,20.
6.aprīlī plkst.13.00 S.Moems
„Apsolītā zeme” - Balvu tautas
teātra izrāde Balvu Kultūras un
atpūtas centra Lielajā zālē.
6.aprīlī plkst.13.00 Lieldienu
lustēšanās kopā ar Zaķi Garausi
Bērzpils estrādes teritorijā pie
šūpolēm. Zaķis Garausis aicina
uz Lieldienu lustēšanos kopā ar
pagasta pašdarbniekiem. Starp
muzikālajiem
priekšnesumiem
jautras ēverģēlības ar Lieldienu olām, spēles un rotaļas,
šūpošanās. Līdzi ņemsim radus,
draugus, kaimiņu un krāsotas olas.

Piesakies sabiedrisko attiecību speciālista amata
vietai Alūksnes novada pašvaldībā
Ja
esi
radošs,
atvērts,
atbildīgs, tev piemīt izpratne par
komunikācijas lomu pašvaldībā,
Alūksnes novada pašvaldība aicina pieteikties SABIEDRISKO
ATTIECĪBU SPECIĀLISTA amata
vietai.
Galvenie amata pienākumi:
piedalīties
pašvaldības
ārējās un iekšējās komunikācijas
nodrošināšanā,
rūpēties par regulāru
un operatīvu pašvaldības komunikāciju
sociālajos
medijos,
veicinot sabiedrības līdzdalību
pašvaldības darbā,
gādāt par pašvaldības
mājas lapas aktuāla satura
veidošanu un tās pilnveidi,
izstrādāt mūsdienīgus
digitālus projektus novada atpazīstamības veicināšanai, iedzīvotāju lojalitātes paaugstināšanai,
pašvaldības pasākumu mārketinga
aktivitāšu atbalstīšanai,
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

gatavot preses relīzes,
informatīvus publicitātes materiālus, fotogrāfijas sabiedrības
informēšanai par pašvaldības darbu,
nodrošināt regulāru komunikāciju ar pašvaldības ārvalstu
sadarbības partneriem.
Prasības pretendentam:
augstākā izglītība sabiedrisko attiecību, žurnālistikas
vai mārketinga nozarē vai pēdējo
kursu students,
pieredze iestādes vai
organizācijas lapu komunikācijas
nodrošināšanā sociālajos medijos
tiks uzskatīta par priekšrocību,
mūsdienām atbilstošas
datorprasmes, interneta tehnoloģiju pārzināšana, izpratne un
interese par tām, labas iemaņas
fotografēšanā,
teicamas latviešu literārās valodas, labas angļu un krievu
valodu zināšanas,
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

sadarbības
prasmes,
pašiniciatīva, precizitāte un augsta
atbildības sajūta,
prasme racionāli organizēt savu darbu, strādāt ātri un
operatīvi, patstāvīgi un komandā,
arī paaugstināta stresa apstākļos.
Motivācijas
vēstuli,
CV,
izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas un portfolio (informāciju,
kas apliecina iepriekšējo darba pieredzi, un rakstveida
priekšlikumus
pašvaldības
sociālo mediju stratēģijai un
tās īstenošanai) līdz 2015.gada
13.aprīlim plkst.16.00 var nosūtīt
pa faksu 64381150, e-pastu
dome@aluksne.lv, pa pastu vai
nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11,
Alūksnē, LV 4301, 306.kabinets.
Kontaktpersona
Janīna
ČUGUNOVA, t.26118815.
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Balvu pilsēta
9.aprīlī plkst.10.00 Dokumentālā filma „Laimes ekonomika”.
Diskusija par globalizācijas ietekmi Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Ieeja bezmaksas.
9.aprīlī plkst. 15.00 Fotogrāfiju
izstādes „Azari zyli i bazneicys
boltys” atklāšana un tikšanās ar
fotomāksliniekiem - Silviju Danelsoni, Ivetu Tumaševiču, Vladislavu Kundziņu un Jāni Stari Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
11.aprīlī plkst.16.00 Atmiņu
pēcpusdiena „Dzīve mana dzīvīte...” Balvu Valsts ģimnāzijas
aktu zālē. Par un ap Aini Šaicānu.
12.aprīlī plkst.10.30 piemiņas
brīdis Mateuša kapos Viļakā.
15.aprīlī plkst.16.00 Balvu
Mākslas skolas audzēkņu radošo
darbu izstādes atklāšana Balvu
Novada muzejā.
18.aprīlī
pkst.11.00
Mazo
vokālistu konkurss „Cālis – 2015”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
18.aprīlī plkst.18.00 Balvu
novada jauktā kora „Mirklis” un
Alūksnes skolotāju kora „Atzele” koncerts Balvu muižas
koncertzālē. Ieeja bezmaksas.
No 20.-24.aprīlim Bibliotēku
nedēļas “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” aktivitātes Balvu Centrālajā
bibliotēkā.
21.aprīlī plkst.16.00 Liepājas leļļu teātra izrāde „Pifa
piedzīvojumi” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieejas maksa – EUR
1,50.
25.aprīlī plkst.19.00 Rinaldo
un Annas Dribas koncertprogramma „Kādas mīlas stāsts” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Biļetes
iepriekšpārdošanā sākot no EUR
6,00.
Balvu pagasts
1.aprīlī Garīgie dziedājumi Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzpils pagasts
25.aprīlī plkst.19.00 „Joku
bānītis” iebrauc Bērzpilī. Piedalās
dramatiskie kolektīvi no citiem
novadiem. Bērzpils vidusskolā.
Briežuciema pagasts
21.aprīlī plkst. 14.00 Kopīga
multfilmu skatīšanās Briežuciema
Tautas nama mazajā zālē.
Kubulu pagasts
18.aprīlī plkst.15.00 Atpūtas
vakars vidējai un vecākajai
paaudzei Kubulu Kultūras namā.
Koncertu sniegs TDK ”Cielaviņa”
1.-4.kl.kolektīvs, Eiropas deju kopa
„Rūtas”, pagasta ansambļi. Deju
mūziku spēlēs Andris Maks no
Litenes pagasta. Līdzi ņemams

Balvu Sporta skolas peldbaseina
darba laiks Lieldienu brīvdienās:
3.aprīlis - slēgts
4.aprīlis – no plkst.09:.00 – 22.00
5.aprīlis – no plkst.09.00 – 22.00
6.aprīlis - slēgts

groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē - 64522668;26188047.
Krišjāņu pagasts
15.aprīlī Amatnieku un mājražotāju darbu tirdziņš Krišjāņu
Tautas namā.
Vīksnas pagasts
17.aprīlī plkst.18.00 Tilžas vidusskolas 12.klases teātra izrāde,
Mati Unts komēdija „Čārlija
krustmāte” Vīksnas saieta namā.
Ieejas maksa EUR 1,50, senioriem
un skolēniem - 1,00.
Izstādes
Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde „Sievietes fotomirklis”.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde
„Kopā”. Un no 9.aprīļa fotogrāfiju
izstāde „Azari zyli i bazneicys
boltys” (Vladislavs Kundziņš, Silvija Damelsone, Iveta Tumašēviča,
Jānis Staris).
Balvu
Novada
muzejā
piecās
muzeja
ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Muzejā joprojām apskatāma
izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas
fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa
svētku un ikdienas formas tērpi ar
visiem aksesuāriem, apbalvojumi,
ko muzejam glabāšanā nodeva
V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
Balvu Novada muzejā skatāma
Daugavpils universitātes Mūzikas
un mākslas fakultātes maģistra
studiju programmas „Māksla”
absolventu darbu izstāde „Krāsu
ceļš”.
Kubulu Kultūras nama mazajā
zālē Māras Kozlovskas gleznu
izstāde „Meža sonāte”.
Tilžas Kultūrvēstures izpētes
un tūrisma centrā skatāma Daces Teilānes fotoizstāde “Mana
Ēģipte”.
Martā un aprīlī Sociālā dienesta 3.stāva zālē turpinām iepazīties
ar kolekcionāra Jura Pušpura seno
atklātnīšu kolekciju, tēma - Lieldienas!
No 8. līdz 30.aprīlim Vīksnas
Tautas namā apskatāma Skaidrītes
Bankovas gleznu personālizstāde
un Vīksnas pagasta pirmsskolas
iestādes „Zaķu raibais brīnums”
izstāde.

Muzeja darba laiks Lieldienu
brīvdienās:
3. aprīlī - slēgts
4. aprīlī – no plkst.11.00-16.00
5.,6. aprīlī - slēgts
Ja vēlaties apmeklēt muzeju citā
laikā - lūgums zvanīt 28352770.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

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

