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20.augustā Balvos svinēsim
Balvu novada svētkus, kuros
būs iespēja redzēt un baudīt
gan kvalitatīvus koncertus, gan
dažādas
radošas
darbnīcas
un meistarklases, gan zemessargu bruņojuma un ekipējuma
paraugdemonstrējumus
un
spēkavīru priekšnesumus, gan arī
peldlīdzekļu un transportlīdzekļu
parādi, un, protams, tradicionālo
un krāšņo svētku gājienu!
Svētki sāksies ar dievkalpojumu Balvu Romas katoļu baznīcā,
dienas gaitā notiks pludmales
volejbola, strītbola un futbola
sacensības, tāpat interesentiem
būs iespēja izbraukt ar retro motocikliem, elektromobili, dejas
mīļotāji varēs piedalīties dejas darbnīcā, savukārt jaunākā
paaudze Balvu estrādē varēs
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20.augusts – Balvu novada svētki!

skatīties kinoizrādi „Kung fu panda” un pilsētas skvērā piedalīties
radošajās darbnīcās. Latviešu
estrādes mūzikas mīļotāji tiek
aicināti uz Normunda Rutuļa koncertu plkst.17.00 Balvu pilsētas
estrādē.
Pēc
tradicionālā
svētku
gājiena, plkst.19.30 notiks svētku
lielkoncerts, kurā tiks godināti
Atzinības rakstu saņēmēji, apbalvoti parādes braucienu dalībnieki
un kurā koncertu sniegs Ilona
Bagele, „Laimas muzykanti” un
Nacionālā teātra dziedošo aktieru
ansamblis „Drama”.
Pēc koncerta zaļumballe ar
grupām „Inga un Normunds” un
„Alu cilvēki”.
Svinēsim svētkus visi kopā!

Svētku gaidīšanas laiks
Aicinām
sarosīties!
Sestdien svētki! Svētki ir jāiemīl!
Tāpēc jau laikus plānojam un
noskaņojamies!
Ir vienalga - spīd saule vai līst
lietus - ja Tev ir galvā gaišas domas
un ir bijis svētku gaidīšanas laiks,
tad ir iespējams baudīt svētkus, ir
iespējams pozitīvi uzlādēties un
vairot enerģiju.
Taču vēl spožāka svētku
sajūta rodas, kad pats piedalies
svētku norisēs. Un tas taču ir
iespējams - izgatavot, izrotāt
peldlīdzekli, sapušķot, pārvērst
braucamrīku, izveidot skaistu
ziedu kompozīciju, iet pašam
svētku gājienā vai būt vērīgam
un zināt kādas filmas afišā ir
piesaistītas aktivitātēm, jo svētkos,
aizpildot anketu, izlozē varēs iegūt
abonementu uz Balvu Kultūras un
atpūtas centra vieskoncertiem
2017. gadā.

Un tik daudz iespēju būs aktīvi
izmēģināt savus spēkus - uzkāpt
10m augstā šķēršļu sienā, „ieiet”
ūdens bumbā, sacensties ar spēka
vīriem, vizināties ar poniju, izdejot
dažādas modernās dejas...
Turpat,
kur
zemessargi
demonstrēs savu ekipējumu,
varēs nobaudīt siltu ēdienu.
Aicinām nākt uz svētkiem
ar gaismu sirdī, smaidu sejā un
labvēlību dvēselē, jo svētku
izskaņā tiešām iesim pa „gaismas”
ceļu, lai parka pļavā noskatītos
muzikālu uzvedumu ar uguni.
Uguns dod sirds siltumu. Lai
mūsos rodas apziņa, ka mēs esam
vajadzīgi, lai rodas lepnums, ka
dzīvojam Balvu novadā!
UZ TIKŠANOS SVĒTKOS!
Anita Strapcāne
Balvu Kultūras un atpūtas centra
direktore

Iesaisties svētku veidošanā!

Radošuma pilnie Balvu novada ļaudis, iestāžu, uzņēmumu
vadītāji, darbinieki, uzņēmēji,
iedzīvotāju grupas, pašdarbības
kolektīvi!
Novada svētkos 20.augustā jūs
tiekat aicināti piedalīties:
Plkst.
12.30
IZROTĀTU,
PAŠGATAVOTU PELDLĪDZEKĻU
PARĀDĒ Balvu ezerā (pieteikties
pa tel. 26623864 - Aiga);
Plkst. 13.30 ZIEDU KOM

POZĪCIJU IZSTĀDĒ (informācija
pa tel. 26309760 - Ilga);
Plkst. 18.30 NETRADICIONĀLU
BRAUCAMRĪKU PARĀDĒ (pieteikties pa tel. 29101873 - Iveta);
Plkst. 19.00 SVĒTKU GĀJIENĀ
„MĒS NO KINO” (pieteikties
pa tel. 26309760 un uz e pastu
ilgao@inbox.lv sūtīt īsu aprakstu).
Dalībniekus sagaida pārsteiguma
balvas!

Saņems Balvu novada apbalvojumu
Par nozīmīgu ieguldījumu un
sasniegumiem Balvu novada labā
novada svētkos tiks pasniegti Balvu novada domes Atzinības raksti.
Apbalvojumi tiks pasniegti:
Briežuciema
pagasta
bibliotēkas
vadītājai
SILVIJAI APAREI par ilggadēju un
godprātīgu darba pienākumu
veikšanu, pagasta kultūrvēstures
popularizēšanu un aktīvu dalību
pagasta sabiedriskajā dzīvē;
- Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolotājai GUNTAI BLAUMAI par

profesionālu, radošu un atbildīgu
darbu izglītības jomā un sakarā ar
nozīmīgu dzīves jubileju;
-Balvu Romas katoļu drau
dzes ērģelniekam, Balvu Mūzikas
skolas
skolotājam
JĀNIM
BUDEVIČAM par aktīvu darbību
Balvu Romas katoļu draudzē un
nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā;
- SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” ķirurgam
AINAI BULIŅAI par mūža
ieguldījumu veselības aprūpes
nozarē;

- SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
Balvu
slimnīcas galvenajai māsai AIJAI
DILLEI par ilggadēju, godprātīgu
un profesionālu darbu veselības
aprūpes nozarē;
- Balvu Kultūras un atpūtas
centra skaņu operatoram GINTAM GRĪSLIM par profesionālu,
radošu un apzinīgu darbu kultūras
jomā;
Stacijas
pamatskolas
skolotājai ANNAI JAUDZEMAI
par mūža ieguldījumu izglītībā un
profesionālu pedagoģisko darbu
Stacijas pamatskolā;
- IK „ ASNA - G” vadītājam NAURIM POMERAM par nozīmīgu
ieguldījumu
uzņēmējdarbības
attīstībā Balvu novadā;
- Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolotājai IRINAI ŠŅUKUTEI
par ilggadēju, profesionālu un
atbildīgu darbu izglītības jomā
un sakarā ar nozīmīgu dzīves ju-

bileju;
- Ambulatorās aprūpes māsai
MARIJAI ŠVEKEREI par godprātīgu
un profesionālu darbu medicīnas
nozarē un nozīmīgu ieguldījumu
Bērzpils
pagasta
iedzīvotāju
veselības aprūpes nodrošināšanā;
- Balvu evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājam MĀRTIŅAM
VAICKOVSKIM par nozīmīgu
ieguldījumu Balvu evaņģēliski
luteriskās draudzes nostiprināšanā
un laicīgās un garīgās varas
sadarbības veicināšanu;

- PA „San-Tex” avārijas dienesta
vadītājam
AIVARAM
ZAČESTAM par ilggadēju un
profesionālu darbu dzīvojamo
māju apsaimniekošanas jomā.
Savukārt par iegūto 1.vietu
2016.gada Latvijas čempionātā
zemledus
makšķerēšanā
un
ieguldījumu
Balvu
novada
atpazīstamības veicināšanā svētku
lielkoncertā Balvu novada domes
Pateicības raksts tiks pasniegts
ZEMLEDUS
MAKŠĶERĒŠANAS
KOMANDAI „LIARPS”.

Aicinām pieteikties amatnieku tirdziņam
Balvu novada svētkos
Balvu novada svētku laikā
20.augustā pilsētas parkā no
plkst. 11.00 tiek rīkotas Tirgus
lustes. Aicinām amatniekus
un mājražotājus pieteikties
tirdzniecībai ar savu ražoto
produkciju svētku tirdziņā!

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

Pieteikumus
(norādot
produkcijas veidu, uzņēmuma
nosaukumu/vārdu,
uzvārdu,
reģistrācijas nr./pers. kodu un
kontaktus) sūtiet uz biznesacentrs@balvi.lv vai turisms@balvi.
lv, 29272948 līdz 17. augustam!
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
Nesen masu medijos izskanēja kādreizējā Latvijas premjerministra
Induļa Emša uzskats, ka Latvijas liels mīnuss ir tas, ka mums nav savas
attīstības bankas. Visas komercbankas, kas darbojas Latvijā, ir ārvalstu
banku filiāles, tādēļ bieži vien uzņēmēji nesaņem atbalstu tādā apmērā,
kā tas būtu, ja mums būtu sava attīstības banka. Visās valstīs šādas bankas
esot, izņemot Latviju. Žēl, ka šāda atziņa nāk tik vēlu.
Savulaik Latvijā bija vairākas bankas, kas piederēja valstij – Latvijas Krājbanka, Latvijas Hipotēku un zemes banka. Šodien Banka Citadele varētu tikt attīstīta kā valsts banka, jo pēdējā laikā uzņēmējiem ir
problēmas ar kredītu saņemšanu, ārzemju bankas stipri vien ierobežo
kredītu izsniegšanu, procentu maksājumi ir milzīgi. Protams, tas traucē
attīstībai.
Redzams, ka ārzemju bankas ne tikai mēģina veidot savu finanšu
tirgu un gūt peļņu šeit, Latvijā, bet arvien vairāk nostiprinās arī politikā.
Piemēram, masu medijos, televīzijā redzam uzstājoties banku pārstāvjus,
piemēram, Kazāku, Rungaini, kuri pauž it kā eksperta uzskatus, kā
jāattīstās Latvijai, kādi politiski lēmumi jāpieņem, tomēr nevajag aizmirst,
ka viņi strādā bankās un pārstāv šīs bankas. Piemēram, Rungaiņa uzskats
ir tāds, ka jāattīsta tikai Rīga. Gribētu uzsvērt, ka šādi paziņojumi ir daudz
nopietnāki un dziļāki, tiek uzspiesta un veidota ārvalstu banku interesēm
atbilstoša politika Latvijā.
Uztrauc tas, ka propaganda ir vērsta uz jauniešiem, jo regulāri tiek
skandēts, ka perifērijā nav perspektīvas veidot biznesu, ka Latgalē nav
nākotnes, ka ir jādodas uz lielajām pilsētām, ārvalstīm, jo tur sagaidot
plašas iespējas. Atgādinu, ka lielākā daļa jauniešu ārzemēs aizbrauc
uz svešu vietu, reti kurš spēj izveidot nopietnus biznesus un veiksmīgi
iekārtot savu dzīvi. Pamatā šie jaunieši ir kalpi - brauc strādāt cehos,
ražotnēs, pagrabos par fasētājiem, augļu un dārzeņu lasītājiem. Tas nav
slikti kamēr ir veselība. Tomēr viņi maksā lielas naudas summas par
mājvietu, par īri, arī Rīgā. Iedomāsimies, ja pēkšņi pietrūks šī „naudīgā”
darba? Kas notiktu ar šiem cilvēkiem? Viņi ir atkarīgi no algas, darbavietas.
Šobrīd pilnībā tiek aizmirsts tas, ka laukos ir nekustamais īpašums – zeme,
meži, mājas. Visi pasaules kari vēsturē ir bijuši tikai par zemi, energoresursiem un nekustamo īpašumu, un nevis par darbu vai algām. Nekustamais īpašums bija un vienmēr būs vislielākā vērtībā.
Jauniešiem, kuru vecākiem vai pašiem pieder kaut vai nelieli zemes
gabali, ir jāizmanto šis resurss. Nevajag zemi pārdot par sviestmaizi!
Vidējā cena zemes īpašumam Eiropā svārstās no 20 tūkstošiem un vairāk,
paies laiks un arī Latvijā cena tuvosies šim skaitlim. Ja šobrīd jums pieder
10 ha zemes, tad, pēc Eiropas mēroga rēķinot, tās vērtība ir 200 tūkstoši
nevis 1000 vai 2000 EUR par ha. Zeme ir kā banka, tā ir nauda, vērtība,
kas var noderēt nākotnē.
Pastāv stereotips, ka dzīve laukos paiet „pie govs astes”. Tomēr
modernā saimniekošana laukos ir pavisam citāda kā, piemēram, padomju laikos. Zeme ir kā rauga mīkla, uz kuras var veidot dažādus biznesus. Laukos ir iespēja veiksmīgi saimniekot un nodrošināt savu un savas
ģimenes nākotni, īpaši šobrīd, kad pastāv ES struktūrfondu maksājumi.
Vienīgi pašam ir jābūt aktīvam, gudram, jāmācās, un nedrīkst slinkot.
Diemžēl bieži vien šo savu iespēju atstājam svešiem – ārzemniekiem,
bankām, kuras par sviestmaizi iegūst Latvijas mežus un zemes. Valsts
mērogā liekas, ka neviens nav ieinteresēts par to runāt, jo daudzi politiķi
ir saistīti ar šīm ārvalstu bankām un viņu intereses bieži vien nesakrīt ar
Latvijas un lauku iedzīvotāju interesēm.
Savu dzīvi perfekti var iekārtot lauku teritorijā, arī šeit, Latgalē, Balvos, Balvu apkārtnē, kā arī nodrošināt vecumdienas, jo arī sociālā sistēma
var nebūt mūžīga. Ņemot vērā lielo bēgļu un iebraucēju skaitu Eiropas
valstīs, kur ne visi brauc ar domu pelnīt, bet gan tērēt, sociālā sistēma, arī
pensiju sistēma, var uzsprāgt un pazust kā burbulis. Bet, ja ir nekustamais
īpašums un uz nekustamā īpašuma izveidots bizness, tas ir garants gan
jaunu ģimeņu veidošanai, gan arī vecumdienām.

Septembrī Rēzeknē notiks „Uzņēmēju die
nas Latgalē 2016”
23.-24. septembrī Rēzeknē,
Latgales vēstniecībā “Gors” notiks
”Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”,
kuras rīko Latvijas tirdzniecības un
rūpniecības kamera sadarbībā ar
Latgales plānošanas reģionu.

Plašāka informācija par iespēju
piedalīties pieejama www.zlbc.lv.
Papildus informācija, rakstot uz
e-pastu ilze.brice@chamber.lv vai
zvanot pa tālruni 29141693.

Domes sēde

Šī gada 11.augustā notika
kārtējā Balvu novada domes sēde,
kurā piedalījās 14 deputāti – Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska,
Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns,
Aigars Pušpurs, Juris Boldāns,
Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina,
Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlov
ska, Vilnis Dzenis, Ivans Baranovs,
Arvīds Raciborskis, Dmitrijs Usins.
Tika izskatīti kopumā 35 jautājumi.
Par
Atzinības
rakstu
piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada Domes Atzinības rakstu 12
Balvu novada iedzīvotājiem.
Par nekustamo īpašumu
Sēdē lēma noteikt zemes
vienībai kopplatībā 0,01 ha
lietošanas mērķi – „zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā”.
Tika lemts par vairāku nomas
līgumu slēgšanu ar privātpersonām
par Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo
zemes
vienību
iznomāšanu Balvu, Bērzkalnes,
Vīksnas un Briežuciema pagastos un Balvos. Tāpat tika lemts
par nekustamo īpašumu sadali
gan Lazdulejas, gan Vīksnas, gan
Vectilžas, gan arī Kubulu pagastā.
Deputāti lēma atcelt 2016.
gada 10.marta Balvu novada
Domes lēmumu „Par zemes gabala- starpgabala Pilsoņu ielā 5A,
Balvos, Balvu novadā nodošanu
atsavināšanai”
(protokols
Nr.4,38.§) un noraidīt personas
iesniegumu par zemesgabala –
starpgabala Pilsoņu ielā 5A, Balvos, atsavināšanas ierosinājumu.
Tika lemts nodot nomā
nedzīvojamo telpu – garāžu Liepu
ielā 1B, Balvos, 35,3 m2 platībā.
Domes sēdē lēma pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas līgumu
par telpām Bērzpils ielā 2A, Balvos,
ar SIA „Apgāde A” komercdarbības
nodrošināšanai uz 2 gadiem. Nomas maksa tika noteikta EUR 0,76
bez PVN mēnesī par 1 m².
Tika
pagarināts
arī
nedzīvojamās telpas nomas līgums
par telpām Partizānu ielā 66, Balvos, noliktavas vajadzībām uz 3 gadiem, nosakot nomas maksu EUR
1,13 bez PVN mēnesī par 1m2.
Tāpat tika lemts pagarināt
nedzīvojamo
telpu
nomas
līgumu par telpām Bērzpils ielā
55, Tilžā, Tilžas pagastā, ar I.U.
„Tilžas aptieka” komercdarbības
nodrošināšanai uz 5 gadiem. Nomas maksa noteikta EUR 0,35 bez
PVN mēnesī par 1 m².
Sēdē tika lemts izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2016.gada 14.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5, 40.§), izsakot lēmuma
2.punktu jaunā redakcijā.
Par atsavināšanu
Tika
nolemts
nodot
atsavināšanai
zemes
gabalu
„Atmiņu mājas” 0,2106 ha platībā
Kubulos, Kubulu pagastā un nodot atsavināšanai zemes gabalu
„Džiguri” 0,2480 ha platībā Balvu
pagastā.
Deputāti lēma atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.1 Pansionāta
apbraucamā iela 2, Celmene,
Kubulu pagasts, kas sastāv no div
istabu dzīvokļa 57,3 m2 platībā,
kopīpašuma
5460/145450
domājamajām daļām no būves
un zemes. Nekustamā īpašuma
sākumcena apstiprināta EUR
1256,00.
Tāpat tika lemts atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai
piederošo
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.7 Pilsoņu ielā 23, Balvi, kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,50 m2 platībā un kopīpašuma
405/31075 domājamajām daļām
no būves un zemes. Nekustamā

īpašuma sākumcena apstiprināta
EUR 2170,00.
Tika lemts atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.11
Pilsoņu ielā 23, Balvi, kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 33,60 m2
platībā un kopīpašuma 336/31075
domājamajām daļām no būves un
zemes. Apstiprinātā nekustamā
īpašuma sākumcena - EUR
1870,00.
Domes sēdē lēma atsavināt
atklātā mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai
piederošo
nekustamo īpašumu - dzīvokli
Nr.27 Pilsoņu ielā 23, Balvi, kas
sastāv no vienistabas dzīvokļa
40,40 m2 platībā un kopīpašuma
404/31075 domājamajām daļām
no būves un zemes. Apstiprinātā
nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2170,00.
Tika nolemts atsavināt atklātā
mutiskā izsolē Balvu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.57
Pilsoņu ielā 23, Balvi, kas sastāv
no vienistabas dzīvokļa 33,60 m2
platībā un kopīpašuma 336/31075
domājamajām daļām no būves
un zemes. Tika apstiprināta
nekustamā īpašuma sākumcena
EUR 1870,00.
Tāpat tika lemts atsavināt
atklātā izsolē kustamo mantu –
augošos kokus un krūmus nekustamajos
īpašumos
Partizānu
ielā 5B, Balvos, zemes vienībā
ar kopējo platību 27259 m2, un
Krasta ielā 8, Balvi, zemes vienībā
ar kopējo platību 4686 m2,
izcērtamās koksnes apjoms 148,55
m3. Kustamās mantas - augošo
koku un krūmu, nosacītā cena
apstiprināta EUR 1136,00.
Par īpašuma pārdošanu
Tika lemts pārdot nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.16
Pansionāta apbraucamā iela 2,
Celmene, Kubulu pagasts, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa 57,3
m2 platībā, kā arī 5730/145450
kopīpašuma domājamajā daļām
no zemes un būves. Nekustamā
īpašuma pārdošanas cena noteikta
1379,00 eiro.
Par parāda piedziņu
Deputāti lēma piedzīt no SIA
„AAA Projekti” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 1838,49
par nekustamajiem īpašumiem
Balvu novadā, piedziņu vēršot
uz nodokļa parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederoši kustamo un nekustamo īpašumu.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Tika nolemts atļaut uzstādīt
ceļazīmes Nr.323 „Maksimālā
ātruma ierobežojums „30”” un
ceļazīmi
Nr.324
„Maksimālā
ātruma ierobežojums beidzas”
Brīvības ielas posmā pie PII
„Sienāzītis”, Balvos. Tāpat tika
atļauts uzstādīt ceļazīmes Nr.323
„Maksimālā ātruma ierobežojums

„30””
un
ceļazīmi
Nr.324
„Maksimālā ātruma ierobežojums
beidzas” Daugavpils ielas posmā
pie PII „Pīlādzītis”, Balvos.
Par izmaiņām ceļu reģistrā
Deputāti
lēma
izdarīt
grozījumu Balvu novada Domes
2016.gada 14.jūlija lēmumā „Par
izmaiņu veikšanu Balvu novada
pašvaldības ceļu un ielu reģistrā”
(protokols Nr.10, 21.§), izsakot
lēmuma 1.1. apakšpunktu šādā
redakcijā: „1.1. Iekļaut B-grupas
ceļu sarakstā ceļu „Svētleja –
Kvieši”, Kubulu pagastā, ceļa kopgarums 1600 m.”.
Par komplekta nodošanu
Sakarā ar projektu konkursu „LMT Latvija” tika pieņemts
lēmums nodot Balvu Vissvētās
Trīsvienības
Romas
katoļu
draudzei
īpašumā
akustiskās
sistēmas komplektu ar kopējo
vērtību 2000,00 eiro.
Par izmaiņām komisijā
Pamatojoties uz Ē.Ločmeļa
iesniegumu, sēdē nolēma atbrīvot
Ē.Ločmeli no Balvu novada
pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu
komisijas locekļa pienākumiem
ar 2016.gada 12.augustu. Šos
pienākumus
turpmāk
pildīs
A.Pušpurs.
Par finansējumu
Sēdē lēma piešķirt Bērzpils vi
dusskolai finansējumu apkures
katlu telpas remontam 8 579,51
EUR no Balvu novada pašvaldības
2016.gada
pamatbudžeta
līdzekļiem.
Par dalību projektā
Sēdē lēma piedalīties projektu
konkursā Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem,
jo
īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā
„Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei”,
iesniedzot
projekta
iesniegumu
„Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā”. Projekta apstiprināšanas gadījumā
tiks nodrošināts līdzfinansējums
15% apmērā no projekta kopējām
izmaksām.
Tāpat deputāti apstiprināja
Balvu novada pašvaldības kā
sadarbības
partnera
dalību
projektā „Loba doba Zīmeļlatgolā
jeb
atklāj
pētnieku
sevī”,
pašvaldības projekta izmaksas EUR
16 500. Projekta apstiprināšanas
gadījumā
tiks
nodrošināts
līdzfinansējums EUR 1500,00
apmērā.
Par maksas pakalpojumu
cenrādi
Domes sēdē tika apstiprināts
Balvu novada pašvaldības Vīksnas
pagasta pārvaldes sniegtais maksas pakalpojumu cenrādis:

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Telpu noma
Tautas nama zāles noma
Mazās zāles noma
Dzeramā ūdens piegāde
Maksa par ūdeni (ar skaitītāju)

2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1

Cena
Mēr Cena, PVN,
ar
vienība EUR EUR PVN,
EUR
h
h

3.77
0.45

0.79
0.09

4.56
0.54

m³
0.37 0.08 0.45
1 lietotājs
Maksa par ūdeni (bez skaitītāja)
1.11 0.23 1.34
/mēnesī
Kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Kanalizācijas
notekūdeņu
savākšana un attīrīšana (ar
m³
0.96 0.20 1.16
skaitītāju)
Kanalizācijas
notekūdeņu
1 lietotājs
savākšana un attīrīšana (bez
2.88 0.60 3.48
/mēnesī
skaitītāja)
Transporta pakalpojumi
Traktors B-KM
h
15.12 3.18 18.30

Sīkāk ar Balvu novada Domes lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.
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Aktuālais par sociālo jomu Balvu novadā

Dažādu sociālo problēmu
risināšanā, iedzīvotājiem bieži ir
nepieciešams vērsties Sociālajā
dienestā. Klienta problēmu
noteikšanā
un
mazināšanā
galvenā nozīme ir sociālajam darbam, ko veic pašvaldības sociālie
darbinieki sadarbībā ar citiem
sociālā
darba
speciālistiem
un
palīdzošo
profesiju
pārstāvjiem, kā arī piesaistot citus profesionāļus, lai klientiem
palīdzētu risināt krīzes situācijas,
kas saistītas ar līdzekļu trūkumu,
atkarībām, vardarbību ģimenē,
pusaudžu nesaskaņām, aprūpes
jautājumiem u.c. problēmām.
Šoreiz
sniegšu
nelielu
ieskatu
sociālās
palīdzības
nodaļas darbā. Laika periodā no
01.01.2016. - 31.07.2016. sniegtas:
• 7448 konsultācijas,
• pieņemti 4393 klientu ies
niegumi,
• veiktas 2748 citas dar
bības
saistībā
ar
klientu
(apsekošana dzīvesvietā, atzinumu sagatavošana, informācijas
iegūšana no citiem speciālistiem
utt.).
Trūcīgas personas statuss no
gada sākuma ir piešķirts 2977
personām. Tā kā šis process ir
mainīgs, tad šobrīd trūcīgas personas statuss ir 1883 personām,
no kurām: 669 ir bērni, t.sk.
75 bērni ar invaliditāti; 42
strādājošie; 645 bezdarbnieki;
21 persona bērna kopšanas
atvaļinājumā; 137 personas ar
Mērķa grupa

Trūcīgām ģimenēm/personām

Maznodrošinātām
personām

invaliditāti; 369 pensijas vecuma
cilvēki.
Kas tad ir sociālā palīdzība?
Tas ir naudas vai mantisks
pabalsts,
kura
piešķiršana
balstās uz materiālo resursu
novērtēšanu
(ienākumi,
īpašumi)
tām
personām/
ģimenēm, kurām trūkst līdzekļu
pamatvajadzību apmierināšanai,
individuāli paredzot katra klienta
līdzdarbību.
Pamatvajadzības:
ēdiens,
apģērbs,
mājoklis,
veselības
aprūpe,
obligātā
izglītība.
Lai saņemtu trūcīgas vai
maznodrošinātas
ģimenes/
personas izziņu, jāvēršas Balvu
novada pašvaldības Sociālajā
dienestā pie sociālā dar
binieka pēc Jūsu deklarētās
dzīvesvietas, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu un
jāiesniedz:
• Rakstisks iesniegums;
• Iztikas līdzekļu deklarācija
ar informāciju par pēdējo trīs
kalendāra mēnešu ienākumiem;
• Ienākumus pamatojoši dokumenti, piemēram: iesniedzēja
un mājsaimniecībā dzīvojošo
personu atvērto kontu pārskati
par iepriekšējiem trīs mēnešiem;
• Strādājošajiem - izziņa no
darbavietas par skaidrā naudā
saņemto darba algu;
• Citi speciālista pieprasītie
dokumenti, kas nepieciešami, lai
varētu izvērtēt ģimenes/personas materiālo stāvokli.

Pamatojoties
uz
normatīvajiem
aktiem,
par
trūcīgu atzīstama ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona, ja
tās ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz 128,06 eiro
mēnesī. Par maznodrošinātu
Balvu novadā atzīstama ģimene/
persona, ja tās ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz
222,00 eiro mēnesī un, ja
tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi,
vērtspapīri
vai
īpašums un tā nav noslēgusi
uztura līgumu.
Sociālais dienests pārbauda
deklarācijā
sniegtās
ziņas,
izmantojot pašvaldības un
valsts datu reģistros pieejamās
ziņas
par
ģimeni/personu
vai pieprasot ziņas no valsts
un pašvaldību institūcijām,
kā arī privātpersonām, ja
nepieciešams, pieprasot arī
ziņas apliecinošus dokumentus
un apsekojot ģimeni/personu
dzīvesvietā.
Personai ir pienākums sniegt
pilnīgas un patiesas ziņas par sevi
un mājsaimniecībā dzīvojošām
personām, aktīvi iesaistīties savas
problēmas risināšanā un pildīt
vienošanos par līdzdarbību.
Balvu novada pašvaldības
iedzīvotājiem,
atkarībā
no
mērķa grupas, ir pieejami
sekojoši pabalsti:

Sociālā palīdzība
• brīvpusdienas skolēniem;
• ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
• mācību līdzekļu iegādei 37 eiro vienam skolēnam un bērnam, kurš
pirms
skolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku
apmācību programmu;
• Balvu novada profesionālās ievirzes (mūzikas, mākslas un sporta) skolās
mācību maksas izdevumu 100% apmaksa;
• mājokļa pabalsts līdz 333 eiro gadā;
• veselības aprūpes pabalsts līdz 60 eiro/gadā vienai personai;
• pabalsts dokumentu atjaunošanai (pases atjaunošana vienu reizi piecos
gados);
• ēdināšanas pabalsts (nakts patversmes iemītniekiem; zupas virtuves
apmeklētāja taloni; pārtikas taloni-krīzes situācijās nonākušām pagastu
teritorijā dzīvojošām ģimenēm/personām).

• brīvpusdienas skolēniem;
• ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
• mācību līdzekļu iegādei 37 eiro vienam skolēnam un bērnam, kurš
pirms
skolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku
ģimenēm/
apmācību programmu;
• mājokļa pabalsts līdz 166,50 eiro gadā;
• veselības aprūpes pabalsts līdz 30 eiro/gadā vienai personai;
• Balvu novada profesionālās ievirzes (mūzikas, mākslas un sporta) skolās
mācību maksas izdevumu 100% apmaksa.

• brīvpusdienas skolēniem;
• ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
• mācību līdzekļu iegādei 37 eiro vienam skolēnam un bērnam, kurš
pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību
Bāreņiem un bez vecāku gādības
programmu;
palikušiem bērniem
• dzīvokļa pabalsts;
• veselības aprūpes pabalsts līdz 92,50 eiro/gadā;
• Balvu novada profesionālās ievirzes (mūzikas, mākslas un sporta) skolās
mācību maksas izdevumu 100% apmaksa.

Audžuģimenēm

• pabalsts bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna uzturam
40% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas
mēnesī.
• vienreizējs pabalsts bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna
apģērba un mīkstā inventāra iegādei - 45 eiro apmērā.

Daudzbērnu ģimenēm

• brīvpusdienas skolēniem;
• ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
• mācību līdzekļu iegādei 37 eiro vienam skolēnam un bērnam, kurš
pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību
programmu;
• Balvu novada profesionālās ievirzes (mūzikas, mākslas un sporta) skolās
mācību maksas izdevumu 100% apmaksa;
• bērna piedzimšanas pabalsts;

Mērķa grupa

3.

Sociālā palīdzība

N e s t r ā d ā j o š a m • mājokļa pabalsts (par dzīvokļa apkuri vai malkas
p e n s i o n ā r a m iegādei), līdz 111 eiro/gadā (pabalstu sadalot un
un personai ar izmaksājot divās daļās).
invaliditāti,
kurš
dzīvo viens un kura
pensija nepārsniedz
259 eiro/mēnesī.
N e s t r ā d ā j o š u • mājokļa pabalsts (par dzīvokļa apkuri vai malkas
p e n s i o n ā r u iegādei) līdz 92,50 eiro/gadā.
un personu ar
invaliditāti pārim,
kuriem nav kopīga
mājsaimniecība
ar
darbspējīgiem
apgādniekiem
un
kuru pensijas apmērs
uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz
203,50 eiro/mēnesī.
• Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā, tā
Sodu
izcietušai apmērs ir 37 eiro. Pabalstu piešķir, ja iesniegums
iesniegts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
personai
atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
Pārējie pabalstu veidi:
• Bērni ar invaliditāti, un bērni, kuri slimo ar celiakiju. Pabalsta apmērs ir līdz 92,50 eiro/gadā;
• Balvu novada iedzīvotāji, kuri slimo ar tuberkulozi (aktīvajā slimības periodā), bet ne ilgāk kā 6
(sešus) mēnešus. Pabalsta apmērs ir līdz 37 eiro/
mēnesī;
• Balvu novada iedzīvotāji, kuriem veikta
operācija vai bijusi ārstēšanās slimnīcā (t.sk.
arī dienas stacionārā) un minētie pakalpojumi
saņemti pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā:
• trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
V e s e l ī b a s
(personām) pabalsta apmērs ir līdz 100% no
uzlabošanas
pa
veiktajiem maksājumiem, bet ne vairāk 370
balsts
eiro/gadā;
• personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 259 eiro mēnesī, pabalsta
apmērs ir līdz 50% no veiktajiem maksājumiem,
bet ne vairāk 370 eiro/gadā;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki. Pabalsta apmērs ir līdz
92,50 eiro/gadā;
• Trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras
ārstējušās no dažāda veida atkarībām - pabalsta
apmērs ir līdz 185 eiro.
• Pabalsts Balvu novada pašvaldības ilgdzīvotāju
sveikšanai. Pabalstu piešķir, nepieprasot
iesniegumu, nozīmīgās dzīves jubilejās: 85, 90
un 95 gadu dzimšanas dienā – pabalsts 50 eiro
apmērā; 100.dzimšanas dienā – pabalsts 150
eiro, 101.dzimšanas dienā un katrā nākamajā
dzimšanas dienā – pabalsts 50 eiro apmērā.
• Ziemassvētku pabalsts. To piešķir, nepieprasot
iesniegumu:
• Bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;
Svētku un atceres • Pakalpojuma „Aprūpe mājās” klientiem.
dienu pabalsts
• Politiski represētajām personām - pabalsts 30
eiro apmērā, to izmaksā, nepieprasot iesniegumu, bet pamatojoties uz biedrības iesniegto sarakstu, vienu reizi gadā – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienā - 25.martā.
• Pabalsts Balvu novada Goda pilsoņiem – piešķir
vienu reizi gadā, pirms Balvu novada svētkiem,
pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības
lēmumu par Balvu novada Domes apbalvojuma „Balvu Goda pilsonis” piešķiršanu. Pabalsts
ir divu minimālo mēneša darba algu apmērā.
P a š v a l d ī b a s • Bērnu ar invaliditāti vasaras nometņu
l ī d z f i n a n s ē j u m s līdzfinansēšanai var tikt piešķirti līdz 55 eiro/
gadā vienam bērnam.
projektiem
AKTUĀLI:
Iesniegums par brīvpusdienu
apmaksu skolā vai bērnu
ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādēs ir jāuzraksta līdz š.g. 26.au
gustam, savukārt iesniegums par
2016. gada iegādātajiem mācību
līdzekļiem ar klāt pievienotajiem
izdevumus apliecinošiem dokumentiem jāuzraksta līdz š.g. 19.de
cembrim.
Klientu pieņemšanas laiks Bal
vu pilsētā ir:
P: 8:30-18:00
T: 8:30-17:00

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29459815, mājas lapa: www.balvi.lv

P: 8:30-16:00
Informēju, ka otrdienās notiek sociālo lietu komisijas sēdes,
darbinieku kopējās sapulces,
apmācības kvalifikācijas celšanai,
savukārt ceturtdienās darbinieki
apseko klientus dzīvesvietā, notiek
klientu lietu pārbaudes.
Linda Laicāne,
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta
Sociālās palīdzības nodaļas
vadītāja
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Izskanējusi jau 19. „Dziesma Bērzpilij!”
Pēc Annas dienas, 29.jūlijā,
deviņpadsmito reizi Bērzpils
estrādē
notika
pasākums
„Dziesma Bērzpilij”. Pasākumu
vadīja Ilze Kraukle no Lubānas.
Koncertā izskanēja 17 dziesmas.
Dalībnieki - Čivču ģimene
no Bērzpils, Olivers Buls no
Balviem, mārupiete Katrīna
Logina, Normunds Velme un
Sintija Velme no Krišjāņiem,
Elīna Loseva no Lazdukalna,
grupa „Guna” no Krišjāņiem,
Ligita Žukovska no Kārsavas,
bērzpilieši - Ākuļu ģimene,
Liāna Kubaka, Gunta Circene,
grupas „Rock Muzīk Ochestra”
un „Bezdarbnieki” no Bal
viem. Pasākumā piedalījās arī
ansambļi, kuri nepiedalījās
konkursā, bet sildīja skatītāju
sirdis ar savām dziesmām
- Bērzpils pagasta vokālais
ansamblis „Naktsvijole” un
folkloras
kopa
„Saive
nis”,
Krišjāņu
pagasta
vokālais
ansamblis „Elija” un Bērzpils
pagasta darbinieku ansamblis.
Kā
mazas
piemiņas
dāvaniņas dalībniekiem tika
piešķirtas pildspalvas ar uzraks
tu „Dziesma Bērzpilij”. Mazajiem dziedātājiem dāvanā tika

pasniegti saldumi un piezīmju
blociņi.
„Paldies
visiem,
kuri
palīdzēja
sadziedāšanās
svētku
tapšanā:
paldies
Bērzpils pagasta pārvaldes
darbiniekiem par sakopto
estrādes teritoriju un skais
tajiem bērziem, paldies Ve
nerandai Seņkai, Ilgai Lazdiņai,
Renātei Ākulei, Irēnai Kin
dzulei par skaistajiem ziediem.
Liels paldies par finansiālu
atbalstu Ilonai Gruševai un
Dainim Rakstiņam, Andrejam
Tūmiņam, Uldim Kindzulim,
zemnieku saimniecībai „Podi”.
Paldies Daigai Griestiņai par
muzikālo pavadījumu. Paldies
par palīdzību Vitai ReineiRižajai, Zigrīdai Kubakai, Liānai
Kubakai, Edgaram Ākulim.
Paldies arī Zemessardzes AMII
31. kājinieku bataljona zemessargiem Jānim Zvejniekam,
Pēterim Deksnim un Andrim Odumiņam par kārtības
nodrošināšanu
pasākuma
laikā. Paldies visiem par
dalībniekiem
sarūpētajām
balvām,” teica Bērzpils pagasta
pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane.

Titulu „Skatītāju simpātija” skatītāji lēma piešķirt grupai „Rock Muzīk Orchestra” par izpildīto dziesmu „Spārni”, vārdi Igors Linga mūzika Gvido Linga.

Atpūtas vietas „Līcīši” saimnieki Andrejs un Aija Iksteni, savu dāvanu
- atpūtu pie Ičas krastiem - atdeva
lazdukalnietei Elīnai Losevai par
dziesmu „Mūsu mīlestība”, Armanda Birkerta vārdi, Alberta Legzdiņa
mūzika.

Frizētavas „Rudmate” īpašniece Vineta Škapare savu balvu dāvināja
Liānai Kubakai par Jāņa Baltausa,
Ulda Marhileviča un Aināra Mielava
dziesmu „Nedalāmā”.

No skatītāju vidus tika izvēlēts Muzikālais aģents, šoreiz tas bija Pēteris Sudarovs - mūzikas skolotājs, ilggadējs
ansambļu un koru vadītājs, kurš 1.vietu piešķīra - Ākuļu ģimenei (foto) par dziesmu „Mājas”- Guntara Rača vārdi,
Raimonda Paula mūzika.

Jau vairākus gadus pasākumu „Dziesma Bērzpilij” apmeklē un savu
simpātiju balvu pasniedz Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Šoreiz balvu saņēma brālis un māsa - Sintija un Normunds Vel
mes (Krišjāņi), kuri izpildīja Jurija Šatunova dziesmu „Eto ļeto”.

Ligita Žukovska (foto) no Kārsavas pārsteidza ar skatuves tērpu. Par Normunda Zuša izpildīto dziesmu „Kā tālā bērnībā” pagasta aušanas pulciņa
pārstāve Irēna Kindzule dalībniecei dāvināja grīdas celiņus. Šādu balvu
saņēma arī mārupiete Katrīna Logina un Elīna Loseva.
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Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja
Biruta Bogdane savu balvu atdeva
bērzpilietei Guntai Circenei par Jura
Ķirsona dziesmu „Nu kāpēc tu dari
tā”.

SIA „Lazdas koks” pārstāvju
balva - malkas krava - devās pie
mazā bērzpilieša Ginta Čivča, kurš
dziedāja Guntara Rača un Kaspara
Antesa dziesmu „Stabulīte”, arī SIA
„Rūtas LB” īpašniece Līga Bon
dare savu balvu - saldumu sapņa
piepildīšanai atdeva Gintam
Čivčam.
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Vasara - laiks jauniem ceļojumiem
Un atkal ir silti un dvēsele
alkst izdzīvot mazu vasaras
piedzīvojumu
ceļojumā.
Šoreiz
mēs,
Balvu
krievu
kultūras biedrība „Razdoļje”,
nolēmām aizbraukt ceļojumā uz
kaimiņvalsti- Igauniju.
Jūlijs. Pats vasaras vidus (no
19. līdz 21. jūlijam 2016.g.) un mēs
piebraucām pie prāmja, kurš
nogādās mūs uz Sāremā salas.
Jau daudzus iespaidus paspējām
gūt no neparastas iekāpšanas un
iekraušanas, no spožas saules, no
saules spīdumiem Baltijas jūras
ūdenī.
Pēc nokāpšanas no prāmja
mēs pusdienojām netālu no
Kaali, kur apmēram pirms 4
tūkstošiem
gadu
izveidojās
meteorīta krāteris. Ir daudz mītu
par šo vietu, un pēc sātīgām
pusdienām
varētu
skatīties
un klausīties daudzus stāstus,
bet mēs steidzāmies uz salas
galvaspilsētu - Kuresāres pilsētu.
Mūs sagaidīja strikts un
pedantisks vēsturnieks - gids
Tatjana. Katru savu vārdu viņa
bija gatava pamatot ar dau
dziem vēsturiskiem faktiem un
ar lielu lepnumu iepazīstināja
ar savu pilsētu. Visi kopā mēs
apmeklējām viduslaiku bīskapa

pili, kur Tatjana ļoti emocionāli
pastāstīja daudz interesantu
detaļu, leģendas un aizraujošus
vēsturiskus stāstus. Daudz iespaidu guvām arī atpakaļceļā uz
prāmi.
Nakšņojām mēs Tallinā,
nelielā, mājīgajā un ērtajā
viesnīcā «Ecoland». Patīkamu
pārsteigumu radīja tas, ka šajā
viesnīcā bija pieejams arī baseins
un turku pirts.
Rīts sākās ar ekskursiju pa
pilsētu. Gids Olga aizveda mūs
pie slavenā pieminekļa, kas
tika uzstādīts 1902. gadā par
piemiņu flotes kuģa "Nāriņa"
bojāgājušajiem
apkalpes
locekļiem. Bijām arī Kadriorgas parkā, pastaigājāmies pils
dārzā, kas ticis celts imperatorei
Jekaterinai I. Bet pēc tam kājām
ejot baudījām brīnišķīgos skatus
vecajā Tallinā jeb vecpilsētā.
Vairāk nekā 2 stundas gids Olga
stāstīja par skaistajām vietām:
mēs pabijām divos apskates laukumos, uzzinājām par Pikk Jalg
(Garā kāja) un Luhike Jalg (Īsā
kāja) ielām, apskatījām Hermaņa
torņa virsotni, bijām dāņu karaļa
dārzā, mēģinājām aizvērt vi
duslaiku vārtus starp Apakšējo
un Augšējo pilsētu, iegājām

Doma baznīcā, iepazināmies ar
Aleksandra-Ņevska
katedrāli,
izstaigājām ļoti daudzas ielas.
Mūsu iepazīšanās ar vecpilsētu
noslēdzās Tallinas Rātsnama
laukumā. Ar laika apstākļiem
mums ļoti paveicās- īsta vasara
pie jūras: silts, viegls vējiņš un
spoža saule. Pusdienojām Tallinas "Lido". Pēcpusdienā tūristi
brīvo laiku izmantoja pēc saviem
ieskatiem.
Trešās dienas rītā mēs
devāmies uz Tartu. Man ļoti
gribējās, lai mani pieaugušie eks
kursanti kaut reizi būtu pabijuši
AHHAA zinātnes centrā. Bet
sākumā mūsu gids Elēna izrādīja
mums Tartu pilsētu. No viņas
stāstītā var loģiski secināt, ka tieši
šajā pilsētā (2. lielākā Igaunijā),
kur visi nodarbojas ar zinātni un
attīstību, var rasties tāds zinātniski
- izklaidējošs – attīstošs centrs
bērniem un pieaugušajiem. Ļoti
patīkami bija klausīties gidā,
kas savu darbu darīja aizrautīgi
un profesionāli. Piemēram, par
profesoru ķirurgu N. Piragovu
mēs bijām dzirdējuši daudz
faktu, bet par viņa konkrēto
ieguldījumu zinātnē mums bija
maz priekšstata. Šobrīd mēs
zinām tieši un precīzi: anestēzija,

Tilžā labiekārtota pludmale un atjaunota estrāde

Jau
2015.gada
pavasarī
Tilžā tika uzsākta atpūtas vie
tas sakārtošana Ūdrenes ezera
krastā. Pašvaldības darbinieki kopā ar sabiedriskā darba
veicējiem talkoja vairākas die
nas, izpļāva veco zāli, lasīja
stiklus, iesaistot pagastā esošās
tehnikas
vienības,
izplēsa
krastmalā saaugušos krūmus, atveda smilti. Tāpat tika uzbūvēta
lapene, nojaukta vecā sabrukusī
laipa un vietā uzbūvēta ērta
laipa ar kāpnītēm iekāpšanai un
izkāpšanai no ūdens.
Uzņēmējs Verners Pujats
2015. gada vasarā no metāla
sametināja un uzstādīja mangalu desiņu un šašlika cepšanai
un 2016. gada vasaras sākumā
Tilžas ciema uzņēmējs Valters
Jermacāns pieteicās papildināt

atpūtas vietas labiekārtošanu.
Valters kopā ar savu draugu
grupu atpūtas vietā papildus
vēl atveda arī smilti, uzbūvēja
šūpoles, izveidoja glītu pieeju pie ezera, no akmeņiem
uzbūvēja grilu, vēl vienu atpūtas
galdiņu ar soliem un atsevišķus
soliņus atpūtai, kasti atkritumu
salikšanai.
Pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Bērziņa pateicas visiem,
kuri šo divu gadu laikā ziedoja savu laiku un līdzekļus, lai
sakārtotu skaistu atpūtas vietu!
Jāpiebilst,
ka
par
šo
ieguldījumu Valteram un viņa
draugu grupai Tilžas pagasta
svētkos tika pasniegts Pateicības
raksts.
Tāpat šovasar tika atjaunota
arī Tilžas pagasta estrādes grīda,

jo vasaras pirmajā pusē tika
saņemts Būvvaldes atzinums,
ka grīda ir avārijas stāvoklī
un nav lietojama. Pateicoties
pavasara budžeta grozījumos
piešķirtajiem līdzekļiem, pagasta pārvaldei bija iespēja
iegādāties materiālus grīdas
nomaiņai.
Tika
iegādāts
kokmateriāls, kurš ir apstrādāts
ar
vakumimpregnēšanas
metodi.
Šādi
apstrādātam
kokmateriālam ir divtik garāks
mūžs.
Gan
demontāžas,
gan montāžas darbus veica
pašvaldības darbinieki kopā ar
sabiedriskā darba veicējiem.
Darbi tikai pabeigti 2 dienas
pirms pagasta svētkiem. Paldies
arī visiem šo darbu veicējiem!
Tilžai atkal ir vieta, kur vasarās
lustēties!

ģipsis un sievietes medicīna - šī
zinātnieka trīs izcili ieguldījumi
pasaules attīstībā. Stāsti par Tartu
universitātes profesoriem ne reizi vien ir izsaukuši smaidus eks
kursantu sejās.
Tālāk mēs devāmies uz
zinātnes
centru.
Gribētāji
apmeklēja planetāriju, un pilnīgi
visi izmēģināja daudzas lietas,
kas tika piedāvātas pie praktis
kiem centra stendiem.
Pulksten sešos vakarā, ar

mūsu neaizstājamo profesionālo
šoferi Valdi Brokānu priekšgalā,
mēs, ļoti noguruši un jaunu iespaidu pārņemti, devāmies mājās.
Pusceļā uz mājām, netālu no
Varu, sāka līt lietus un mani tūristi
atzina: „Tā ir Igaunija, kas raud,
tāpēc ka mēs braucam prom”.
Kas to lai zina...
Svetlana Pavlovska
Balvu krievu kultūras biedrības
„Razdoļje” priekš. vietniece

Bērzpilī noasfaltēta iela

Šajā vasarā Bērzpils pagastā
jauns asfalta segums uzklāts
Līvānu ielā.
Pirms
darbu
uzsākšanas
sertificēts būvnieks veica ielas
apsekošanu, izstrādāja tāmi, pēc
kuras vadoties Balvu iepirkumu
komisija veica iepirkumu. Iepirkuma rezultātā tika izraudzīts
lētākais būvuzņēmējs SIA „Ceļi
un Tilti” no Rēzeknes. Kopējās izmaksas asfalta seguma uzklāšanai
sastādīja 30505,58 eiro ar PVN.
Finansējums tika saņemts no
paredzētajām un piešķirtajām
valsts budžeta dotācijām Bērzpils
pagasta autoceļu budžetam.
Pateicoties labvēlīgajām ziemām,
pagasts nedaudz ietaupīja, un
jūnijā arī tika piešķirts papildus
finansējums
autoceļu
uzturēšanai.
Pagasta pārvaldes vadītāja
stāsta: „Doma uzklāt jaunu se
gumu Bērzpils pagasta ieliņām
radās jau tad, kad tikko sāku
strādāt par pagasta pārvaldnieci.
Līvānu ielas vecais, 27 gadus
nokalpojušais,
segums
bija
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caurs, ar izsistām bedrēm, kur
pat gājējs kāju varēja traumēt,
arī ar automašīnu pārvietoties
jau kļuva problemātiski. Bedre
uz bedres! Divus gadus atpakaļ
asfalta bedres mēģinājām aizbērt
ar smalko drupināto granti, taču
grants noturējās tikai gadu, tādēļ
šogad nolēmām ielai uzklāt
jaunu segumu. Vēl ir palikusi
Bērzu ieliņa, kurai arī vajadzētu
nomainīt segumu, tad jau mums
būtu pavisam smuki! Paldies
iedzīvotājiem par sapratni un
paldies tiem, kuri palīdzēja ar
padomu! ”
Pagasta pārvaldes vadītāja
atklāj, ka šogad vēl tiek plānots
nomainīt caurteku un uzvest granti uz zemniekiem tik stratēģiski
nozīmīgā ceļa Golvari-PelerijasLīdumnieki, jo tur atrodas zemnieku labības lauki. Rudenī ir
plānots arī nozāģēt vairākus
vecos kokus Bērzpils alejā
(atļaujas ir saņemtas) un uzstādīt
nepieciešamās ceļazīmes un vēl
dažas ielu norādes.
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Projekts „Sports un bērnu fiziskā sagatavotība – Balvu novada pašvaldības prioritāte”
2016.gada 6.maijā Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātajā
projektu konkursā „Sporta inventāra
un aprīkojuma iegāde akreditētajās
vispārējās un profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēs”, Balvu
novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu „Sports un bērnu
fiziskā sagatavotība – Balvu novada
pašvaldības prioritāte”.
Jūlija sākumā tika saņemts
lēmums, ka Izglītības un zinātnes
ministrija projekta „Sports un
bērnu fiziskā sagatavotība – Balvu
novada pašvaldības prioritāte”
īstenošanai no 2016.gada valsts
budžeta programmas 09.00.00
„Sports”
apakšprogrammas
09.04.00 „Sporta būves” piešķir
valsts budžeta līdzekļus EUR
3433,75 apmērā.
Projekta kopējā summa EUR
6867,51, Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums EUR 3433,76.
Projekta īstenošanas termiņš –
2016.gada 1.oktobris.
Projekta īstenošanas rezultātā
izglītības iestādes iegādēm ir
iespēja
iegādāties
sekojošu
inventāru:

Bērzkalnes PII
Sportisko aktivitāšu komplekts (6 konusi, 6 riņķi,
1.
9 nūjas)
2. Līdzsvara upes akmeņi ( 6 gab.)
PII Pīlādzītis
1. Vingrošanas matrači
PII Ieviņa
1. Vingrošanas nūjas
2. Vingrošanas riņķis
3. Bumbas gumijas
4. Tunelis (150cmx45cm.)
5. Florbola nūjas
Tilžas PII
1. Lielais stafetes kompl.
2. Spēļu riņķi
3. Balansēšanas sols
PII Sienāzītis
1. Vingrošanas plastmasa riņķi Ø60cm
2. Vingrošanas matracis 120x100x5
Stacijas pamatskola
1. Florbola nūjas
2. Florbola bumbiņas
Bērzpils vidusskola
1. Volejbola bumbas
2. Futbola bumbas
3. Pludmales volejbola bumbas
Tilžas vidusskola
1. Tenisa bumbiņas
2. Lecamauklas
3. Vingrošanas bumbas
4. Futbola bumbas
5. Florbola bumbiņas
6. Volejbola tīkls
Balvu Valsts ģimnāzija
1. Galda tenisa raketes

1 kompl.
6 gab.
2 gab.
16 gab.
16 gab.
16 gab.
2 gab.
4 gab.
1 gab.
3 gab.
1 gab.
26 gab.
1 gab.
10 gab.
3 gab.
5 gab.
5 gab.
5 gab.
10 gab.
10 gab.
10 gab.
3 gab.
20 gab.
1 gab.
6 gab.

2. Rāpšanās virve vingrošanā
3. Vingrošanas soli
4. Volejbola bumbas
5. Basketbola bumbas, 6 izm.
6. Basketbola bumbas, 7 izm.
Balvu pamatskola
1. Futbola bumbas
2. Badmintons
3. Volāniņi
4. Florbola bumbiņas
5. Tenisa bumbiņas
6. Lecamauklas
7. Lidojošie šķīvīši
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
1. Basketbola bumbas GF-7
2. Futbola bumbas
3. Volejbola bumbas
4. Galda tenisa lāpstiņas
5. Galda tenisa bumbiņas
6. Lecamauklas
Briežuciema pamatskola
1. Volejbola bumba
2. Basketbola bumba
3. Futbola bumba
Balvu Sporta skola
1. Strītbola grozs
2. Mīkstie matrači
3. Svarcelšanas apavi
4. Svarcelšanas siksnas
5. Sacensību triko
6. Kāju pleznas
7. Starpkāju pludiņi
8. Sacensību diski 1 kg
9. Starta bloki
10. Augstlēkšanas latiņa

1 gab.
2 gab.
5 gab.
3 gab.
3 gab.
15 gab.
20 gab.
20 gab.
2 gab.
20 gab.
20 gab.
20 gab.
3 gab.
3 gab.
3 gab.
6 gab.
20 gab.
15 gab.
5 gab.
5 gab.
1 gab.
1 gab.
2 gab.
5 gab.
3 gab.
5 gab.
10 gab.
10 gab.
4 gab.
2 gab.
1 gab.

Piedalies nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcijā Palīdzēsim bērniem un jauniešiem ar
„Sper EKOsoli!”
īpašām vajadzībām!

Visu augusta mēnesi notiek
SIA „ZAAO” (ZAAO) organizēta
akcija „Sper EKOsoli!”, kuras laikā
20 EKO laukumos iespējams bez
maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus,
tējkannas, trauku mazgājamās
mašīnas, matu fēnus, gludekļus,
mobilos telefonus, pulksteņus,
putekļusūcējus, mikserus un
citas ierīces, kas darbinātas ar
elektrību vai baterijām. Akcija
notiek ZAAO darbības reģiona
novados.
ZAAO Šķiroto atkritumu
savākšanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma: ”Akciju organizējam
trešo gadu. Iedzīvotāju atsaucība
ir liela, uz EKO laukumiem akcijas laikā tiek nogādātas desmitiem tonnas nolietotas sadzīves
elektrotehnikas. Akcijas mērķis
ir samazināt elektrisko un elek
tronisko
iekārtu
atkritumu
nonākšanu neatbilstošos konteineros, mežos un citviet
dabā, kur dažādās indīgas vielas, ko satur šie atkritumi, var

radīt draudus cilvēka veselībai
un apkārtējai videi. Vēlamies
iedzīvotājiem arī atgādināt par
pieejamajiem pakalpojumiem
un
izveidoto
infrastruktūru
nolietotās elektrotehnikas bezmaksas nodošanai ikdienā. Akcija ir mūsu kopīga iespēja veicināt
materiālu otrreizējo pārstrādi.
Aicinu ikvienu iesaistīties, lai
varam dzīvot drošā un sakoptā
vidē!”
Akcijai ir arī balvu fonds. To
500 eiro apmērā nodrošina AS
“Latvijas Zaļais punkts”.
Kaspars Zakulis, AS “Latvijas
Zaļais punkts” direktors: ”“Sper
EKOsoli!” ir aicinājums pievienoties to cilvēku pulkam, kas šķiro
nolietotās elektroiekārtas, tā
palīdzot dažādiem materiāliem
nonākt pārstrādē un saglabāt
tīru un drošu vidi. “Latvijas Zaļais
punkts” atgādina, ka lielākā
daļa nolietoto elektroiekārtu
materiālu
ir
pārstrādājami,
piemēram, no veca ledusskapja
vai televizora pārstrādei izmantojamas līdz pat 90% tā sastāvdaļu.

Rīkosimies atbildīgi, jo šis ir viens
no darbiem, ko varam paveikt, lai
taupītu dabas dotos resursus un
saglabātu tīru vidi!”
ZAAO darbības teritorijas
EKO laukumi jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi izvie
toti 18 novados. EKO laukumu
adreses, darba laiki un akcijas
nolikums pieejams uzņēmuma
mājas lapā www.zaao.lv. Nolikums pieejams arī pie EKO laukumu pārziņiem.
Nododot nolietoto elek
trotehniku,
EKO
laukuma
apmeklētājs
tiek
aicināts
aizpildīt īpašu akcijas kuponu un
piedalīties balvu izlozē. Katrā no
20 EKO laukumiem uzvarētājus
noteiks, izlozējot vienu kuponu.
Katra EKO laukuma izlozētā
kupona
iesniedzējs
balvā
saņems kādu jaunu sadzīves
elektrotehnikas preci - tējkannu,
mikseri, blenderi, sulu spiedi vai
kafijas dzirnaviņas. Visi kuponi,
kas iemesti EKO laukumos akcijas
kuponiem paredzētajās kastēs,
automātiski piedalās izlozē par
galveno balvu- Karcher firmas
putekļu sūcēju.
Atgādinām, ka ZAAO bez
maksas savāc neizjauktu nolie
toto sadzīves elektrotehniku
arī pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma, izbraucot uz
mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa
tālruni 642 81250 vai mob.tālr.
26132288, kā arī sūtot e-pastu
ar pieteikumu uz zaao@zaao.
lv. Personas, kas izmanto šo pakalpojumu, konkrētajā akcijā
nepiedalās.
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

Viņi
nesapņo
par
delfinārijiem...
viņiem
tas
ir kā lidojums uz kosmosu.
Nokļūt
līdz
speciālistiem
Rīgā arī nav viegli. Vēlmju
robeža – nodrošināt slimiem
bērniem ar īpašām vajadzībām
medicīnisko
palīdzību
dzīvesvietā.
Balvu pusē – Balvu, Viļakas
un Rugāju novados, palīdzība
nepieciešama
18
bērniem
un jauniešiem ar kustību vai
garīga rakstura traucējumiem.
Šie bērni ir ļoti īpaši saviem
vecākiem, jo jau kopš bērnības
viņi prasa īpašas rūpes. Rūpes
par šiem bērniem būs visa
mūža garumā. Šīs slimības
nevar izārstēt, taču ar tām
var sadzīvot regulāri veicot
ārstu nozīmēto rehabilitāciju
– reitterapiju, fizioterapiju un
masāžu. Rehabilitācija palīdz
stiprināt fizisko ķermeni –
muskulatūru,
tās
tonusu,
kustību koordināciju. Līdz ar
kustību terapiju tiek stimulēta
arī smadzeņu darbība un
stabilizēti psihes procesi, kas
būtiski ir bērniņiem ar garīga
rakstura traucējumiem.
Lai Balvu puses bērniem un
jauniešiem nodrošinātu reitterapiju, speciāliste ar bērnu
iemīļotajiem zirgiem Karmelitu
un Sidrabu 2 reizes nedēļā
mēro ceļu no Rēzeknes uz
Tilžu, lai palīdzētu bērniem.
Lai panāktu terapijas rezultātu
nepieciešams
vismaz
20
nodarbību kurss 2 reizes
gadā. Viena nodarbība vie
nam bērnam maksā 16 EUR, 20
nodarbību kurss izmaksā 320
eiro.
Bērniem un jauniešiem
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ar īpašām vajadzībām labi
palīdz fizioterapija speciālista
vadībā. Pareizi veikti aktīvi
vingrojumi
mazina muskuļu
un saišu saspringumu un uztur
pietiekošu muskuļu spēku un
garumu, kas ļaus izvairīties no
diskomforta, sāpēm un locītavu
problēmām. Papildus fizioterapijai speciālisti rekomendē
veikt masāžas kursu. Viena
fizio
terapijas nodarbība maksā
15 EUR, 10 nodarbību kurss
maksā 150 EUR, savukārt 10
masāžu kurss maksā 200 EUR.
Balvos uz vietas nav pieejami valsts apmaksāti fizioterapijas speciālisti, tādēļ par šiem
pakalpojumiem
ir
jāmaksā
pašiem vai jāmēro ceļš uz 130
kilometrus attālo Valmieru, kas
ir tuvākā vieta, kur var saņemt
valsts apmaksātu fizioterapiju.
Taču tik tāls ceļš ir pārāk grūts
un dārgi izmaksā.
Lai nodrošinātu vienam
bērnam 40 reitterapijas, 10
fizio
terapijas un 10 masāžu
kursu nepieciešami 990 EUR.
Dažiem bērniem ārsts noteicis
atšķirīgu nodarbību skaitu. Balvu pusē ģimenes, kas audzina
smagi slimus bērnus šādu summu nevar atļauties samaksāt,
tādēļ ļoti lūdz līdzcilvēku atbalstu. Kopā, lai palīdzētu visiem
18 Balvu puses bērniem un
jauniešiem, nepieciešami 18
840 eiro.
Ienāc
www.ziedot.lv/
palidziba-berniem-un-jauniesiem-balvos-2445 un zie
do, lai palīdzētu bērniem
un jauniešiem Balvu pusē
veseļoties!
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Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai Balvu pagasta Naudaskalnā maina pasta nodaļas darbības modeli
Zemā
pasta
pakalpojumu pakalpojumu sniegšanas vietā mu abonēšanu, sūtījumu piegādes
pagarināts līdz 15.septembrim
mājās,
iemaksu
pieprasījuma dēļ Balvu novada iedzīvotājiem būs pieejami visi pieteikšanu

Šī gada jūlijs un augusta
sākums lielā daļā Latvijas ir nesis daudz nokrišņu, kas daļai
lauksaimnieku, īpaši lopkopībā
iesaistītajiem, ir radījis pamatotas grūtības nopļaut un novākt
sienu vai zāles masu lopbarības
vajadzībām.
Šogad, gaidot piemērotus
laikapstākļus siena vai skābsiena
ieguvei, var rasties situācija, ka
daļu zālāju platības nevarēs
pagūt nopļaut un novākt līdz 15.
augustam. Savukārt 15. augusts
ir datums, līdz kuram zālājam
jābūt noganītam vai nopļautam
un novāktam, ja lauksaimnieks ir
pieteicies ES platību maksājumu
atbalstam, tai skaitā vienotajam platību maksājumam,
zaļināšanas
maksājumam,
mazo lauksaimnieku shēmas

maksājumam, maksājumam par
bioloģisko
lauksaimniecību,
maksājumam par apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi.
Ņemot vērā radušos ārkārtas
apstākļus, pēc LOSP un daudzu
lauksaimnieku
ierosinājuma
tiem
lauksaimniekiem,
kuri
izmanto
zālājus
lopbarības
vajadzībām, tiek sniegta iespēja
nopļaut un novākt līdz šī gada
15. septembrim tos zālājus, kurus
biežo nokrišņu un lielā mitruma
dēļ nevarēs nopļaut un novākt
līdz 15. augustam.
Jāatzīmē,
ka aizsargājamiem zālājiem un
bioloģiski
daudzveidīgajiem
zālājiem attiecīgais datums 15. septembris - jau paredzēts
noteikumos.

„Latvijas produkts” vietējo uzņēmēju
atbalsta programma
Birojs
„Latvijas
Pro
dukts”,
pateicoties
Latvijas
Uzņēmējdarbības
attīstības
centra programmas „Biznesa
uzrāviens” un Latvijas Eksportpadomes
atbalstam,
aicina
vietējos uzņēmumus pieteikties īpašai atbalsta programmai,
kuras ietvaros uzņēmumiem
būs pieejamas plašas iespējas
biznesa attīstībai un izaugsmei
jau sākot ar š.g. 1. septembri.
Iesaistoties atbalsta programmā,
uzņēmums var izvēlēties vienu
vai visus 7 atbalsta virzienus. Programmā tiek uzņemts
ierobežots dalībnieku skaits – ti-

kai 50 uzņēmumi no Latvijas.
Reģistrācijas maksa “Latvijas
Produkts” vietējo uzņēmumu atbalsta programmā sastāda vien
EUR 200,- uz visu 4 mēnešu periodu, taču ieguvums ir mērāms
vairākos tūkstošos eiro. Pēc
reģistrācijas uzņēmuma pārstāvji
tiekas klātienē ar atbalsta prog
rammas vadītāju un ekspertiem,
katram uzņēmumam tiek veidots
individuāls attīstības plāns.
Plašāka
informācija
un
iespēja pieteikties: http://fluidsurveys.com/s/uznemeju-atbalstam/

VUGD aicina – būsim atbildīgi un
sargāsim sevi arī paši

Šobrīd sēņot un ogot mežos
dodas arvien vairāk iedzīvotāju,
taču nereti, lai no meža tiktu
mājup, tiek aicināti palīgā arī
ugunsdzēsēji glābēji.
Iemesli, kādēļ cilvēki apmaldās
ir dažādi – aizraujas ar sēņošanu
un ogošanu un nepamana, kur
aizgājuši, uzticas ierīcēm, kuras
izlādējas vai sēņo nepazīstamās
vietās. Lai došanās mežā nebeigtos ar apmaldīšanos, pamatīgu
izbīli vai pat veselības un dzīvības
apdraudējumu, VUGD (Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas die
nests) aicina iedzīvotājus ņemt
vērā dažus vienkāršus ieteikumus.
Pirms doties uz mežu,
informējiet savus piederīgos par
to, kurā vietā plānojat sēņot vai
ogot, kā arī laiku, kad plānojat
atgriezties. Ja iespējams, nedodieties mežā viens. Ģērbjoties
domājiet ne tikai par to, kā
pasargāt sevi no ērcēm, bet arī
par to, lai glābējiem Jūs būtu
pēc iespējas vieglāk ieraudzīt,
tāpēc apģērbam un galvassegai
izvēlieties spilgtas un košas krāsas.
Pirms došanās mežā, pilnībā
uzlādējiet sava mobilā tālruņa bateriju.
Neaizmirstiet
par
savu
veselību! Ņemiet līdzi pirmās
palīdzības
piederumus,
tie
neaizņem daudz vietas, bet
būs noderīgi, ja kas atgadīsies.
Gadījumā, ja ik dienas jālieto kāds
medikaments, pārliecinies, ka tas
ir paņemts līdzi. Paņemiet līdzi
ūdens pudeli un šokolādi, kas
apmaldīšanās gadījumā palīdzēs
atgūt nepieciešamo enerģiju.

Ierodoties mežā palūkojieties
visapkārt. Dzelzceļš, ceļi, zīmīgi
koki vai dabas objekti var būt labi
orientieri apmaldīšanās gadījumā.
Turklāt sēņojot vai ogojot skatieties ne tikai uz sēnēm un ogām,
bet ik pa laikam palūkojieties
apkārt un iegaumējiet lietas, kas
apmaldīšanās gadījumā palīdzēs
glābējiem saprast, kā Jūs pa
mežu esiet pārvietojies un kur Jūs
atrodaties. Orientēties Jums un
glābējiem palīdzēs meža kvartālu
numuri, kas izvietoti uz kvartālu
plāksnītēm stigu krustpunktos.
Ja esat apmaldījies, nekrītiet
panikā! Panika kļūs par ļaunāko
ienaidnieku, jo stresa situācijā
nespēsiet
objektīvi
novērtēt
radušos situāciju. Apsēdieties,
atpūtieties,
centieties
noorientēties apvidū un tikai tad
uzsāciet atpakaļceļu. Nemēģiniet
sākt haotiski staigāt pa mežu un
meklēt atpakaļceļu, tā Jūs varat
ieiet mežā vēl dziļāk. Centieties
saklausīt, vai tuvumā neatrodas
šoseja, liels ceļš vai dzīvojamā
māja. Ja maldoties pamanāt kādas
mājas, nekautrējieties pajautāt pareizo virzienu.
Ja saprotat, ka pašu spēkiem
nespēsiet izkļūt no meža, zva
niet glābējiem pa tālruni 112
un nosauciet tiem pēc iespējas
konkrētākus orientierus – kurā
vietā Jūs iegājāt mežā, cik ilgi esat
uzturējies mežā, kādus dabas vai
cilvēka veidotus objektus Jūs esat
šķērsojis vai tiem pagājis garām.
Atcerieties, ka jebkurš sīkums var
palīdzēt glābējiem Jūs atrast!

Naudaskalnā no 2016.gada 22.augusta tiek mainīts pasta nodaļas
darbības modelis. Turpmāk šajā
teritorijā pasta pakalpojumi tiks
nodrošināti jau esošajā pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā
Mežābeles 1, Naudaskalns, Balvu
pagasts, Balvu novads, katru darbdienu no plkst.11.00 līdz 12.00.
Iedzīvotāji arī turpmāk saņems
visus pasta pakalpojumus, kas bija
pieejami līdzšinējā nodaļā, vai
arī varēs izvēlēties saņemt tos pie
pastnieka savā dzīvesvietā.
Ņemot vērā nelielo pasta pakalpojumu pieprasījumu, kas
Naudaskalnā vidēji nesasniedz
pat vienu darījumu darbdienā un
rada ikgadējos zaudējumus Latvijas Pastam vairāk nekā 6000
eiro apmērā, tiek mainīts pasta
nodaļas darbības modelis, bet
iedzīvotājiem arī turpmāk būs
pieejami visi nepieciešamie pasta
pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim, jaunajā pasta

pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas
Pasts: preses izdevumu abonēšana,
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes
un pārrobežu vēstuļu korespon
dences saņemšana un nosūtīšana,
iekšzemes un pārrobežu pasta
paku saņemšana un nosūtīšana,
pastmarku un aplokšņu iegāde,
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas
(PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksa, komunālo maksājumu un
citu rēķinu apmaksa, komercpreču
iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam
jau patlaban ir plašas iespējas
saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši
savā dzīvesvietā, ja ir grūtības nokļūt
uz pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu. Pastnieks klienta dzīvesvietā
nodrošina naudas pārvedumu un
pensijas saņemšanu, komunālo un
citu rēķinu apmaksu, pastmarku
un aplokšņu iegādi, pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, preses izdevu-

veikšanu PNS kontā u.c.
Saņemot
aicinājumu
par
reģistrēta sūtījuma saņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma bezmaksas saņemšanu
Naudaskalna pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa
tālruni 64507257 vai 25709053 un
norādot datumu, kurā klients vēlas
saņemt pasta sūtījumu. Savukārt,
apmeklējot Balvu 1.pasta nodaļu,
sūtījumu saņemšana ir iespējama
katru darbdienu no plkst.8.00 līdz
18.00 un sestdienās no plkst.9.00
līdz 13.00 bez iepriekšēja pieteikuma.
Naudaskalna iedzīvotāji tiks
informēti par pasta pakalpojumu
saņemšanas iespējām pēc 22.augusta, no 15. augusta saņemot
informatīvus paziņojumus savās
pastkastītēs.
Vineta Danielsone
VAS Latvijas Pasts
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Express veselības pārbaude vienas dienas laikā vienlīdz
populāra gan vietējo, gan ārvalstīs dzīvojošo Latvijas
iedzīvotāju vidū

Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība pagarina Express pro
grammas piedāvājuma laiku.
Kopš šī gada jūnija Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība
piedāvā reģionā jaunu pakalpo
jumu – individuālo veselības
pārbaudes programmu „EXPRESS
D I A G N O ST I K A / Ā R ST Ē Š A N A
LATVIJĀ!”, kas lielu popularitāti
ieguvusi gan ārvalstīs dzīvojošo
Latvijas iedzīvotāju, gan vietējo
iedzīvotāju vidū. Iespēju vienas
dienas laikā operatīvi noteikt
vispārējo veselības stāvokli un
sagatavot
ārstēšanās
plānu,
lai savlaicīgi novērstu dažādas
saslimšanas izmanto gan vietējie
iedzīvotāji, gan Īrijā, Zviedrija,
Anglijā dzīvojošie un strādājošie
Latvijas iedzīvotāji, kas veselības
aprūpes pakalpojumus vēlas
saņemt Latvijā. Līdz ar to Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība
pagarina Express programmas
piedāvājuma laiku par īpašo cenu
līdz šā gada nogalei.
Marģers Zeitmanis, Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības
valdes priekšsēdētājs: „Viena
mēneša laikā Express veselības
pārbaudes programma ir guvusi
lielu popularitāti gan vietējo, gan
ārvalstu pacientu vidū, tostarp
no Zviedrijas, Īrijas, Anglijas u.c.
valstīm. Līdz ar to Express prog
rammu par samazinātu cenu

piedāvājumu pagarinām līdz gada
beigām. Nav noslēpums, ka liela
daļa mūsu tautiešu, kas dzīvo un
strādā ārvalstīs, atbraucot uz Latviju
izvēlas veikt šeit dažādas veselības
pārbaudes un manipulācijas,
piem., zobārsta apmeklējums,
dažādi laboratoriskie un speciālistu
izmeklējumi u.tml., kas ārvalstīs
ir grūtāk pieejami vai salīdzinoši
daudz dārgāki nekā Latvijā. Express veselības pārbaudes pacienti
atzinīgi vērtē Balvu un Gulbenes
ārstu un speciālistu profesionālo
attieksmi un rekomendācijas, sagatavojot ārstēšanās plānu, kā arī
slimnīcu piedāvātās ērtības un
komfortās telpas ārstēšanās laikā.
Turklāt Express veselības pārbaudi
ir iespējams veikt maksimāli īsā
un pacientam izdevīgā laikā,
paaugstinātā servisa līmenī. Nav
jāstāv rindās vai jāiet pie vairākiem
speciālistiem vairākas dienas
pēc kārtas - visas procedūras
un konsultācijas notiek vienā
dienā mūsu labāko speciālistu
uzraudzībā”.
Individuālās
veselības
pārbaudes programmas „Express
diagnostika/ārstēšana
Latvijā!”
ietvaros iespējams veikt veselības
stāvokļa diagnostiku un saņemt
konsultācijas pie profesionāliem
un kompetentiem speciālistiem.
Turklāt
programmas
ietvaros
visu pakalpojumu izmaksas ir

Izaicinājums brīvprātīgajiem!
Tev ir vēlme atbalstīt bērnus un
jauniešus, apgūt jaunas iemaņas
un esi gatavs dalīties ar savu dzīves
pieredzi? - šī iespēja ir domāta tieši
Tev!
Valsts
probācijas
dienests
realizē projektu, kura mērķis ir
brīvprātīgo līdzgaitniecības prakses
attīstīšana darbā ar bērniem un
jauniešiem vecumā no 14 līdz 25
gadiem, kuri ir nonākuši Valsts
probācijas dienesta redzeslokā.
Ja piekritīsi iesaistīties, Tev
tiks sniegta iespēja kļūt par Valsts
probācijas dienesta brīvprātīgo
līdzgaitnieku! Tas nozīmē - ar savu
atrašanos līdzās un iedrošinājumu
atbalstīt bērnus un jauniešus, snie
dzot viņiem pozitīvu pieredzi par
brīvā laika pavadīšanu. Tiksi aicināts
piedalīties interesantās apmācībās,
kur iegūsi unikālu pieredzi un
domubiedrus!

Kāpēc atbalstīt bērnus un
jauniešus, kuri atrodas valsts
probācijas dienesta redzeslokā?
Pavadot laiku ar bērniem un
jauniešiem, Tu ar savu klātbūtni
izrādīsi atbalstu un iedrošināsi viņus
uzlabot sociālās prasmes, pieņemt
atbildīgus lēmumus un saskatīt
dzīvē jaunas perspektīvas.
Kurš var kļūt par brīvprātīgo
līdzgaitnieku? Persona, kura izteikusi vēlēšanos kļūt par brīvprātīgo,
sasniegusi 18 gadu vecumu, prot
valsts valodu.
Ko Valsts probācijas dienests Tev
piedāvā? Iespēju lietderīgi pavadīt
brīvo laiku un iemācīt to darīt arī
citiem; Iegūt jaunas komunikācijas
iemaņas un praktisku pieredzi bērnu un jauniešu problēmu
risināšanā un atbalsta pasākumu
nodrošināšanā; Komunikāciju ar
līdzīgi domājošiem un iespēju
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mazākas, nekā dodoties pie katra
speciālista atsevišķi. Turklāt, ja
pārbaudes laikā tiek konstatētas
veselības problēmas, Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienības
speciālisti piedāvā kvalitatīvi sagatavotu ārstēšanās plānu, vajadzības
gadījumā nodrošinot arī plaša profila ķirurģisko palīdzību ērtā un
labi aprīkotā stacionārā. Savukārt
ārstēšanās laikā tiek nodrošināta
ēdināšana
un
uzturēšanās
paaugstināta komforta palātā.
Lai pieteiktos individuālai
veselības pārbaudes programmai, ģimenes ārsta nosūtījums
nav
nepieciešams.
Programmas ietvaros iespējams izmantot šādu sabiedrību veselības
apdrošināšanas polises, kas pilnībā
vai daļēji apmaksā programmās
iekļautos medicīniskos pakalpojumus: Gjensidige, IF apdrošināšana,
BTA, ERGO, Balta, Seesam un Baltikums apdrošināšana.
Papildus
informāciju
par
individuālo veselības pārbaudes
programmu „EXPRESS DIAGNOSTIKA/ĀRSTĒŠANA LATVIJĀ!”
var saņemt rakstot jautājumus
uz e-pastu: express@slimnicuapvieniba.lv vai zvanot pa tālruni (+
371) 29432882 Evija Popa, Marika
Jermaševiča, Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība: Gulbenē,
Upes iela 1; Balvos, Vidzemes iela
2.
iegūt sociālo kapitālu nākotnei;
Apmeklēt Valsts probācijas dienesta organizētos profesionālās
pilnveides pasākumus; Regulāru
(pastāvīgu) atbalstu līdzgaitnieka
pienākumu veikšanā.
Ko Valsts probācijas dienests sagaida no tevis? Vēlmi
sniegt atbalstu bērniem un
jauniešiem ar negatīvu sociālo
pieredzi; Līdzdalību sabiedrības
drošības veidošanā; Atbildības
izjūtu; Izbrīvēt vismaz 8 stundas
mēnesī līdzgaitnieka pienākumu
pildīšanai un nepieciešamo iemaņu
apgūšanai; Teicamas komunikācijas
un sadarbības prasmes; Prasmi
patstāvīgi plānot savu darbu.
Ja Tevi interesē brīvprātīgā
līdzgaitnieka darbs Valsts probācijas
dienestā, sūti pieteikumu līdz
19.08.2016. Pieteikuma anketa un
sīkāka informācija atrodama www.
probacija.lv.
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Pasākumi Balvu novadā
Bērzkalnes pagasts
27. augustā plkst. 10:00
Bērzkalnes pagasta sporta svētki
(sporta un atpūtas laukumā). Plkst.
20.00 Diskoballe Bērzkalnes pagasta estrādē.

Krišjāņu pagasts
26. augustā plkst. 19:00
sadziedāšanās pasākums “Satiec
dziesmu Krišjāņos”. Pieteikšanās
pie Ineses līdz 24.08 (tālr.
26372319). Plkst. 22:00 balle kopā
ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa
2,00 EUR.
Briežuciema pagasts
27.
augustā
visas
die
nas garumā sportiski svētki
Briežuciemā.
Pieteikšanās
skrējienam
pa
telefonu:
22428809. Komandām pieteikties
līdz 22.08., pa telefonu 27851883
vai 25444621. Plkst. 16:00 Jura Ostrovska un grupas “Dvinskas muzikanti” koncerts. Diska “Dzimtā
zeme” prezentācija. Diskus varēs
iegādāties.
Lazdulejas pagasts
27. augustā plkst.13:00 Ballīte
bērniem „Izkrāsosim vasaru”.
Izstādes
- Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde „Euharistiskie
brīnumi pasaulē”.
- 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.
- Balvu Novada muzejā
skatāma izstāde, kas veltīta mūsu
novadniekam - ģenerālim Valdim
Matīsam.
- Balvu Novada muzejā
skatāma Anitas Holmas gleznu
izstāde „Pieskāriens”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
„Virtuāla pastaiga pa pagājušā
gadsimta avīzēm un žurnāliem”, ar
iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni
29213768.
- Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde „Līgas karikatūras”.
- Balvu Centrālajā bibliotēkas
gaitenī skatāma Balvu Mākslas
skolas audzēkņu izstāde „Mana
Rīga”.
- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma Dinas Babānes
izstāde „Gleznas”.
- Balvu novada pašvaldības 2.
stāvā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde „Muzikāla
glezniecība”.
- Tilžas Kultūrvēstures izpētes
un Tūrisma centrā skatāma Kristapa Herca fotoizstāde „Starptautiskais ledus skulptūru festivāls
2016”.
- Sociālā dienesta 3. stāva zālē
skatāma Elitas Eglītes un Zanes
Čudarānes radošo darbu izstāde.
- Balvu Mākslas skolas izstāžu
zālē skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu noslēguma darbi.

Mācies
no attāluma!

Tev nav laika katru dienu
apmeklēt skolu? Iespējams, Tu
ikdienā strādā, audzini bērnu vai
pat atrodies ārzemēs. Tev tiek
piedāvāta iespēja mācīties no
attāluma!
Bērzpils
vidusskola
uzņem audzēkņus tālmācības
programmās
pamatskolas
izglītības iegūšanai (7.-9.klasē) un
vidējās izglītības iegūšanai (10.-12.
klasē).
Bērzpils vidusskola arī turpina
uzņemšanu vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena
programmā 10.- 12.klasē, vispārējās
pamatizglītības
programmā,
speciālās
pamatizglītības
programmā 1.-9.klasē, pirmsskolas
izglītības programmā.
Skolai ir internāts, kurā
ir apmaksāta uzturēšanās un
ēdināšana. Brīvpusdienas 1.-10.
klasei.
Atceries, ka ikvienam, bez
vecuma ierobežojuma, ir tiesības
iegūt pamatizglītību un vidējo
izglītību!
Sīkāka informācija: t.26188635,
e-pasts: berzpilsvsk@balvi.lv.

Mobilais mamogrāfs Balvos
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas 29., 30.
augustā ieradīsies Balvos, pie tirgus
laukuma.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraks
ta! Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma). Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67142840 un 27866655.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Rita Šubeniece
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Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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