Balvu Novada Ziņas
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

2018.gada 16.oktobris

Pasniegtas Balvu novada „Gada balvas izglītībā 2018”
Šogad,
12.oktobrī,
jau
piecpadsmito
reizi
notika
ikgadējais
Skolotāju
dienas
pasākums „Gada balva izglītībā
2018”, kurā tika sumināti labākie
pedagogi dažādās nominācijās.
Pasākumu Kubulu kultūras namā
vadīja aktieris un mūziķis Kristaps
Rasims, bet vakara gaitā priecēja
grupa “Vēja runa”.
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva,
atklājot pasākumu, teica: „Ja
jums šodien prasītu nosaukt
visus olimpiādes uzvarētājus un
čempionus, diez vai mēs varētu,
bet, ja jums katram pajautātu,
vai jūs atceraties savu skolotāju.
Atceramies! Un tas ir daudz. Būt
par skolotāju ir kaut kas īpašs
un varbūt mazliet neparasts.
Skolotājs ir tas, kas rosina, virza,
mudina atklāt skolēniem jaunas
zināšanas,
prasmes
mācību
priekšmetos, bet ne tikai. Māca
arī būt labam cilvēkam vispirms.
Un skolotājiem šodiena ir iespēja
apzināties savu nozīmīgumu tādā
kā pārmaiņu procesā, kas šobrīd
saistīts ar kompetencēm. Un būt
par skolotāju tas ir mazliet vairāk
kā darbs. Tā ir milzīga atbildība,
kas uzticēta audzinot jauno
paaudzi, tas ir radošums, kurš
nedrīkst izsīkt ne mirklīti, tā ir
aizrautību, kas neskaita gadus, un
tas ir sirds siltums, tam jāpietiek
ne tikai savai ģimenei, bet arī
klasei, kuru audzināt, katram
bērnam, kuru no rīta satiekat.
Šodien
gribētu
vēlēt,
nezaudēsim izturību, saglabāsim
radošo garu, vairāk ikdienā
smiesimies, jo smiekli vairo
pozitīvo enerģiju, pagarina mūžu,
domāsim gaišas un labas domas
un darīsim gaišus darbus mūsu
Latvijai, mūsu bērniem un mums
pašiem.”
Kā ierasts šajā pasākumā,
tika godināti labākie pedagogi
dažādās
nominācijās.
Nominācijā „Par ieguldījumu
un sasniegumiem darbā ar
talantīgiem
izglītojamiem”

Tiks svinēta
balle

Sudrabkāzu

3.novembrī
Kubulu
kultūras namā tiks svinēta
Sudrabkāzu balle. Aicina pārus,
kuri šogad svin Sudrabkāzas,
pieteikties
Balvu
novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļā vai pa tel.64507147,
29397765,29411518.

19.oktobrī
slēgta

bibliotēka

būs

Balvos 19.oktobrī notiks
Grāmatu svētki kopā ar Zvaigzni
ABC, tāpēc Balvu Centrālā
bibliotēka lasītājus neapkalpos,
bet aicina ikvienu piedalīties
svētkos!

SIA "Pilsētvides serviss" klientu apkalpošana Ezera ielā 3
Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogi un kolektīvs „Gada balvai izglītībā 2018” tika pieteikts trīs nominācijās un saņēma
galveno balvu nominācijā „Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā”. Ģimnāzijas direktore Inese
Paidere, saņemot balvu, teica: „Esmu lepna, ka Balvu Valsts ģimnāzija šogad ir nominēta „Gada balvai izglītībā”.
Šogad mēs lepojamies, ka Neatkarīgās Rīta Avīzes skolu topā esam ieguvuši godpilno 18.vietu, un priecājamies, ka no
29 Valsts ģimnāzijām, esam 8.vietā centralizēto eksāmenu kopsavilkumā. Tas viennozīmīgi ir skolotāju mērķtiecīga
kopdarba un sadarbības rezultāts. Paldies pagājušā mācību gada 12. klašu audzinātājām, jo viņas ir ieguldījušas
lielu darbu, lai skolēnus mērķtiecīgi virzītu augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos.”
tika izvirzīti seši pretendenti
Profesionālās
izglītības
kompetences centra Rīgas Valsts
tehnikuma Balvu teritoriālās
struktūrvienības skolotāja Kristīne
Pušpure, Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolotāja Skaidrīte Veina, Balvu
pamatskolas skolotāja Kristīne
Jermacāne, Stacijas pamatskolas
skolotāja Jana Mežale, Balvu
Mūzikas skolas skolotāja Irēna
Šņitkina, Balvu Sporta skolas
skolotājs
Varis
Sārtaputnis.
Galveno balvu šajā nominācijā
saņēma Kristīne Jermacāne.
Nominācijā „Par inovācijām
izglītības
iestādes
darbībā”
tika izvirzīti - Balvu Valsts
ģimnāzijas
skolotāja
Irīna
Krivošejeva, Balvu Profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas
skolotāja Zanda Arnicāne, Tilžas
vidusskolas
skolotāja
Irēna
Semjonova, Balvu pamatskolas
skolotāja Ligita Bukovska - Pole,

Balvu
pirmsskolas
izglītības
iestādes “Sienāzītis” skolotāja
Iveta
Voiciša,
Bērzkalnes
pirmsskolas izglītības iestādes
skolotāja Dace Bratuškina, kura
arī saņēma galveno balvu.
Pasākuma
„Gada
balva
izglītībā” nolikums paredz, ka
konkursa organizatori var piešķirt
vienu
papildus
nomināciju.
Balvu Bērnu un jauniešu centra
skolotāja
Gunita
Prokofjeva
bija izvirzīta nominācijā „Par
inovācijām izglītības procesā”,
bet novērtējot viņas radošo
darbošanos,
komisija
lēma
Gunitai
piešķirt
papildus
nomināciju „Par ieguldījumu
jaunatnes politikas īstenošanā un
darbā ar jauniešiem”.
Turpretim nominācijā „Par
mūsdienīgu izglītības darba
organizāciju un vadību” tika
izvirzīti trīs nominanti - Balvu
Valsts
ģimnāzijas
direktora
vietniece metodiskajā darbā

Balvos jau astoto reizi tiks svinēti Grāmatu svētki

19.oktobrī
norisināsies
ikgadējie Grāmatu svētki, kuru
atklāšana būs Balvu Novada
muzejā plkst.11:00. Arī šoreiz
ikvienam
interesantam
būs
iespēja tikties ar grāmatu
autoriem.
Plkst.12:00 Sociālajā dienestā
un plkst.14:00 Kubulu kultūras
namā būs iespēja tikties ar
Ingu Jērumu (grāmatu "Nāve
Londonā" un "Kuģi lēni apledos"
autori), kura jau reiz satikta Balvos
kopā ar grāmatas "No Zentas līdz
Zentai" varoni Regīnu Devīti,
šoreiz ciemojas ar jaunu izdoto
grāmatu "Hosams Abu Meri –
libānietis. Sirdī latvietis".
Plkst. 12:00 PII "Sienāzītis" un
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Balvu novada pašvaldības informatīvais laikraksts

plkst.14:00 PII "Ieviņa" audzēkņi
tiksies ar Lauru Vinogradovu
(grāmatas
"Snīpulītis
no
Snīpuļciema" autori).
Plkst.
12:00
Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas un plkst.13:50 Balvu
Valsts ģimnāzijas skolēniem būs
iespēja tikties ar Janu Veinbergu
(grāmatu "Svešais draugs" un "Vēl
viena diena" autori).
Plkst.12:00 Kubulu kultūras
namā visiem interesentiem būs
iespēja tikties ar Daci Priedi
(grāmatu "Saules špagas asmenī"
autori).
Plkst.12:00 un plkst.14:00
Balvu pamatskolā viesosies Evija
Gulbe un Linda Lošina (vairāku

grāmatu par "Koko un Riko"
piedzīvojumiem autores).
Plkst.11:50
Balvu
Valsts
ģimnāzijā
un
plkst.14:00
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā vidusskolā būs
tikšanās ar Ilgoni Vilku (grāmatas
"Visums. Ceļvedis", kā arī vairāku
fizikas mācību grāmatu autoru).
Plkst.12:00
Balvu
muižā
ikviens
tiek
aicināts
uz
tikšanos ar Intu Lemešonoku
(rokasgrāmatas
skolotājiem
"Kompetenču pieeja karjeras
izglītībā skolā" autori).
Plkst.14:00 Balvu Novada
muzejā notiks grāmatas un
izstādes
"Latgales
ainava"
atklāšana, kur būs iespēja

Valija Muldiņa, Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes “Pīlādzītis”
vadītājas vietniece Ilona Ločmele
un Tilžas internātpamatskolas
direktore Iluta Bērziša, kura arī
saņēma galveno balvu.
Nominācijā „Par veiksmīgāko
pedagoga debiju” tika izvirzītas
trīs jaunās skolotājas, kur galveno
balvu saņēma Balvu Mākslas
skolas skolotāja Dace Logina,
bet tika nominētas arī Bērzpils
vidusskolas skolotāja Daina Veida
un Tilžas pirmsskolas izglītības
iestādes skolotāja Linda Keiša.
Izglītības iestāžu nominācijās
balvas saņēma Balvu Valsts
ģimnāzija - ”Par sasniegumiem
centralizēto
eksāmenu
kopvērtējumā” un pirmsskolas
izglītības iestāde “Pīlādzītis” - “Par
inovācijām izglītības iestādes
darbībā”.
Foto autore: Aina Laicāne.
Turpinājums 4.lpp.

ielūkoties
50
lielformāta
fotogrāfijās no jaunās grāmatas,
ko Aglonā redzējis arī Romas
pāvests Francisks, kā arī tikšanās
ar idejas autoru – Latgales
fotogrāfu biedrības vadītāju
Igoru Pliču.
No plkst.12:00 – 15:00 pie
Balvu Novada muzeja notiks
orientēšanās sacensības.
Jāatzīmē,
ka
līdz
8.
novembrim Balvu Centrālās
bibliotēkas zālē būs skatāma
Lindas Lošinas grāmatu "Koko un
Riko" ilustrāciju izstāde.
Svētkus
organizē
Balvu
Centrālā bibliotēka. Svētkus
atbalsta apgāds "Zvaigzne ABC"
un biedrība "Ritineitis".

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

Cienījamie iedzīvotāji, ja
kāds vēl nav noslēdzis līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu,
tad
atgādinām,
ka
to
var
izdarīt
sazinoties
ar
uzņēmuma
pārstāvjiem
(67461592, 27864412; e-pasts:
balvi@pilsetvide.lv), vai aizpildot
elektronisko pieteikumu vietnē
www.pilsetvide.lv.
Līgumu var pārslēgt arī
klātienē Balvos, Ezera ielā 3.

Seminārs par ugunsdrošības
prasībām
26.oktobrī notiks Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta informatīvs seminārs
par ugunsdrošības prasībām
VUGD Latgales reģiona brigādes
Balvu daļā (Ezera iela 37, Balvi).
Kontaktpersona:
Uldis
Keišs,
tālr.
64501694,
uldis.keiss@vugd.gov.lv.

Aicinājums Latvijas simtgadi
sagaidot
Cienījamo lasītāj!
Latvijas simtgadi sagaidot,
atminies vai aizdomājies par
saviem īpašajiem atradumiem,
dārgumiem, Latvijas pērlēm.
Pamani skaisto, vērtīgo un
līdz 1.novembrim uzraksti vēstuli
„Mans Latvijas dārgums” Balvu
Kultūras un atpūtas centram.
Adrese: Balvu muiža, Brīvības
iela 47, Balvi, LV-4501, vai nosūti
e-pastā: balvukackm@inbox.lv.

Balvos notiks piektais Starptautiskais tautu deju festivāls
„Eima, eima!”
Laikā no 2019.gada 27.30.jūnijam
Ziemeļlatgalē,
Balvos,
piekto
reizi
tiks
organizēts Starptautiskais tautu
deju festivāls „Eima, eima!”.
Festivāla
mākslinieciskais
vadītājs Agris Veismanis.
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DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece
Pēdējā laikā ne vien sadzīves sarunās, bet arī publiskajā telpā ir
izskanējuši pārmetumi par vecu un slimu cilvēku aprūpes kvalitāti Balvu
pansionātā. Pašvaldību tas patiesi satrauc, jo pansionāts ir pašvaldības
dibināta aprūpes iestāde, kuras uzturēšanai tiek novirzīta liela daļa budžeta
līdzekļu, paredzot, ka pansionāta iemītnieki būs labi aprūpēti un apmierināti
ar saņemtā pakalpojuma kvalitāti. Pašlaik Balvu novada iedzīvotāji par
aprūpi pansionātā maksā 380 euro mēnesī, lai gan pakalpojuma pašizmaksa
ir 471,09 eiro mēnesī uz vienu personu. 91 euro par katru mūsu iedzīvotāju ik
mēnesi piemaksā pašvaldība.
Vēl pirms pāris gadiem bažījāmies par to, vai pansionāts būs piepildīts,
un kā tik milzīgu iestādi spēsim uzturēt, ja nebūs pieprasījuma pēc šāda
pakalpojuma. Bažām nebija pamata – aprūpējamo skaits aug gadu no gada,
un pēdējā laikā pansionātā uzturas vidēji 175 personas. Lūk, pieci, manuprāt,
būtiskākie šādas tendences iemesli:
1. Dzīves ritms ir straujš, daudzi izjūt nedrošību par ekonomisko situāciju,
nevar atļauties veselīgu uzturu, regulāras veselības pārbaudes, visus
medikamentus, ko izraksta ārsts. Tiesa, pateicoties labākām slimību
diagnostikas iespējām un medikamentu kvalitātei, cilvēki dzīvo
ilgāk, tomēr mūža nogalē pašaprūpes spējas un līdz ar to arī dzīves
kvalitāte var strauji sarukt. Cilvēkus daudz biežāk piemeklē slimības
ar paliekošām sekām – insults, smagas traumas, vecuma demence,
Alcheimera slimība un citas. Reti kurš nonāk pansionātā vientulības
dēļ, lai mundru garu un fiziski aktīvi vadītu mūža novakari tādu pašu
spriganu laikabiedru sabiedrībā. Pateicoties pakalpojumam “Aprūpe
mājās”, arī vientuļie novada iedzīvotāji izvēlas iespējami ilgi dzīvot
savā mājvietā. Visbiežāk pansionātā nonāk cilvēki galēji smagā
veselības stāvoklī un pilnībā aprūpējami, turklāt slimībām mēdz sekot
arī komplikācijas, piemēram, izgulējumi, kas nereti attīstās strauji un
slikti padodas ārstēšanai.
2. Pensijas vecums arvien attālinās – cilvēki, kuri ir darbspējas vecumā,
nevar aprūpēt savus slimos tuviniekus. Labākas darba iespējas, protams, ir lielajās pilsētās, tādēļ bērni bieži vien ir devušies tālu prom no
dzimtajām mājām, dažkārt – uz ārzemēm.
3. Grūti vai pat neiespējami ir atrast palīgus, kuri būtu ar mieru diendienā
aprūpēt mājās smagi slimu cilvēku, jo tas ir ārkārtīgi grūts darbs gan
fiziski, gan arī emocionāli.
4. Tuvinieks, kurš vienmēr dzīvojis patstāvīgi, to vairs nespēj, ja viņu
piemeklē smaga slimība, bet piederīgo mājoklis ir tik neliels, ka slimā
cilvēka vajadzībām nevar nodrošināt atsevišķu istabu. Un tātad – nevar uzņemties viņa aprūpi.
5. Visbeidzot – tuvinieka veselības stāvoklis var būt īpaši smags, un
piederīgie var netikt galā ar aprūpi, pat ikdienā esot mājās.
Jā, aprūpes iestāde ir pārpildīta, un mums jāmeklē risinājumi, lai šādā
situācijā saglabātu augstu pakalpojuma kvalitāti. Pašvaldība uzņemas
atbildību par ikvienu gadījumu, kad pansionāta iemītnieks vai viņa piederīgais
nav bijis apmierināts un ir izteicis pamatotus pārmetumus. Tika izveidota
komisija, kas pēc pašvaldības priekšsēdētāja rīkojuma veica pārbaudi
aprūpes iestādē. Komisijas uzdevums bija tikties ar iemītniekiem, pārbaudīt
iekšējos normatīvos aktus, kas attiecas uz klienta uzņemšanu un novērtēšanu,
sociālo un medicīnisko aprūpi, rīcību, ja tiek konstatētas problēmas kādā
aprūpes posmā. Visi iesaistītie darbinieki ir snieguši paskaidrojumus par
radušos situāciju, veiktas pārrunas ar pansionāta vadību, aprūpētājiem,
vecāko medicīnas māsu, ir darīts viss, lai situāciju uzlabotu.
Analizējot pašvaldības aprūpes iestādē konstatētās problēmas, secinu,
ka daudz nosaka, ietekmē un maina cilvēciskais faktors un katra personīgās
atbildības līmenis. Vairākums pansionāta darbinieku ik dienu no sirds un
godprātīgi veic savu darbu, taču dažiem darbiniekiem pietrūkst gan centības,
gan atbildības izjūtas, tādēļ nākamais solis būs darbinieku izvērtēšana.
Negatīvām ziņām un viedokļiem, protams, ir liels spēks, tomēr vēlos būt
maksimāli objektīva un vērst uzmanību uz patiesi labo. Mūsu pansionātā tiek
uzņemti klienti arī ar zondes barošanu – tuvākajā apkārtnē to nenodrošina
neviens sociālās aprūpes centrs. Arī ģimenes ārstu nozīmētos medikamentus
pansionāts sagādā ikvienam klientam, apmaksā zobu protēzes, brilles,
ved uz konsultācijām pie dažādiem speciālistiem. Nodrošināt vēl augstāka
līmeņa medicīnisko aprūpi par esošo pakalpojuma cenu nebūs iespējams.
Esmu sazinājusies ar SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valdes
priekšsēdētāju Marģeri Zeitmani. Slimnīcas vadība nav mainījusi savu
viedokli, un bijušās infekciju nodaļas telpās tuvākajā laikā atvērs aprūpes
nodaļu. Tajā pašvaldība un piederīgie varēs ievietot savus radiniekus, ja
būs nepieciešamība īslaicīgi nodrošināt īpašu medicīnisku uzraudzību
un aprūpi. Domāju, ka tas būs labs risinājums vairākām problēmām, tiesa,
svarīgs jautājums ir jaunā pakalpojuma cena.
Dažkārt, lai neieslīgtu rutīnā un pašapmierinātībā, ir nepieciešams kaut
neliels satricinājums, tomēr skumji, ka šajā gadījumā cieš cilvēki. Ļoti ceru,
ka atsevišķi negatīvi notikumi nesagraus uzticēšanos Balvu pansionātam un
piedāvātajam pakalpojumam. Nenonākt saskarē ar slimību, ir liela laime.
Visticamāk, tikai tas, kuram nācies ikdienā rūpēties par smagi slimu cilvēku,
patiesi saprot, cik liela nozīme ir atbalstam un palīdzībai. Balvu novadā ir
iestāde, kas var pārņemt šīs rūpes, ļaut morāli nesabrukt, atgriezties darba
dzīves apritē. To aicinu novērtēt, apliecinot, ka par pārējo gādās pašvaldība.

Ārkārtas Domes sēde

Šī gada 28.septembrī notika ārkārtas Balvu
novada Domes sēde, kurā piedalījās 10 deputāti –
Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Sandra
Kindzule, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts.
Kopumā tika izskatīti 5 jautājumi.
Par mēnešalgu noteikšanu
Ārkārtas Domes sēdē deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju
vietnieku un metodiķa mēneša darba algas likmes
pirms nodokļu nomaksas no 2018.gada 1.septembra:
Balvu Valsts ģimnāzijas direktoram – EUR 1155 (viens
tūkstotis viens simts piecdesmit pieci euro un 0 centi);
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
direktoram – EUR 1155 (viens tūkstotis viens simts
piecdesmit pieci euro un 0 centi); Balvu pamatskolas
direktoram – EUR 1100 (viens tūkstotis viens simts euro
un 0 centi); Bērzpils vidusskolas direktoram – EUR
1000 (viens tūkstotis euro un 0 centi); Tilžas vidusskolas
direktoram – EUR 1000 (viens tūkstotis euro un 0 centi);
Stacijas pamatskolas direktoram – EUR 1000 (viens
tūkstotis euro un 0 centi); Tilžas internātpamatskolas
direktoram – EUR 1000 (viens tūkstotis euro un 0
centi); Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”
vadītājam – EUR 1000 (viens tūkstotis euro un 0
centi); Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
vadītājam – EUR 1050 (viens tūkstotis piecdesmit euro
un 0 centi); Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” vadītājam – EUR 950 (deviņi simti piecdesmit
euro un 0 centi); Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājam – EUR 950 (deviņi simti piecdesmit
euro un 0 centi); Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājam – EUR 950 (deviņi simti piecdesmit euro
un 0 centi); Balvu Mūzikas skolas direktoram – EUR
1050 (viens tūkstotis piecdesmit euro un 0 centi);
Balvu Mākslas skolas direktoram – EUR 1050 (viens
tūkstotis piecdesmit euro un 0 centi); Balvu Sporta
skolas direktoram – EUR 1100 (viens tūkstotis viens
simts euro un 0 centi); Balvu Bērnu un jauniešu centra
direktoram – EUR 900 (deviņi simti euro un 0 centi);
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis”
vadītāja vietniekam – EUR 800 (astoņi simti euro un 0
centi); Balvu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
vadītāja vietniekam – EUR 840 (astoņi simti četrdesmit
euro un 0 centi) un Kubulu pirmsskolas izglītības
iestādes „Ieviņa” metodiķim – EUR 785 (septiņi simti
astoņdesmit pieci euro un 0 centi).
Par finansējuma sadali pedagoģisko darbinieku
darba samaksai
Deputāti apstiprināja mērķdotācijas sadalījumu
Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, mērķdotācijas sadalījumu
Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un
profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, Tilžas internātpamatskolas
izglītības iestādes pedagogu darba samaksas un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un
uzturēšanas izdevumu sadalījumu, mērķdotācijas
sadalījumu Balvu novada pašvaldības interešu izglītības
programmu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
interešu izglītības pulciņu sarakstu, kas finansēti no
valsts mērķdotācijas interešu izglītībai Balvu novada
izglītības iestādēs, mērķdotācijas sadalījumu Balvu
novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, dotācijas sadalījumu piemaksu, prēmiju un
naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestāžu pedagogiem (izņemot pirmsskolas izglītības
iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogus) un
pašvaldības finansējumu izglītības iestāžu pedagogu

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz
2018.gada 31.decembrim.
Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības
pasākumiem
Ārkārtas domes sēdē deputāti lēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta
līdzekļiem, samazinot pamatbudžeta līdzekļu atlikumu
uz gada beigām, EUR 8000 (astoņi tūkstoši euro un 0
centi) flīģeļa iegādei Kubulu Kultūras namam un EUR 21
181 (divdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit
viens euro un 0 centi) Balvu pilsētas stadiona laukuma
bruģēšanai pie ģērbtuvju ēkas un rezerves soliņiem.
Par grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī
Deputāti lēma izdarīt grozījumus Balvu novada
Domes 2017.gada 9.marta lēmumā „Par Balvu novada
pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas
pakalpojumu cenrādi” (sēdes protokols Nr.4, 32.§),
izsakot lēmuma pielikuma tabulas 3.1., 3.2., 4.1., 4.2. un
5.1. apakšpunktus šādā redakcijā:

Nr.p.k

Pakalpojuma
nosaukums

Mērvienība

Cena
bez
PVN,
EUR

1.1.

Aukstā ūdens
izmantošana (bez
skaitītāja)*

personai
mēnesī

0.81

1.2.

Maksa par
auksto ūdeni (ar
skaitītāju)*

m³

0.27

1.3.

Maksa par
kanalizāciju (bez
skaitītāja)*

personai
mēnesī

2.72

1.4.

Maksa par
kanalizāciju (ar
skaitītāju)*

m³

0.91

1.5.

Apkures
pakalpojums*

MWh

43.28

Piezīme: *Saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu valsts atzītu
izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās izglītības,
profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu
izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču
piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes, neapliek ar
pievienotās vērtības nodokli.
Par grozījumu konkursa nolikumā
Domes sēdē deputāti lēma izdarīt grozījumu ar
Balvu novada domes 2018.gada 13.septembra lēmumu
„Par konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 64.§)
apstiprinātajā Balvu novada pašvaldības konkursa
„Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
nolikumā, 16.punktu izsakot šādā redakcijā: „16.
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2018.
gada 30.novembris. Personīgi iesniegtam projekta
iesniegumam ir jābūt iesniegtam PAŠVALDĪBĀ (28.
kabinetā) līdz 2018.gada 30.novembra darba dienas
beigām (plkst.16:00).”
Sīkāk ar Balvu novada Domes lēmumiem var
iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu
novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā
- www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti/Domes sēžu audio
ieraksti.

Komiteju un domes sēdes
2018.gada
13.septembra
Balvu novada Domes sēdē tika
veikti grozījumi Balvu novada
pašvaldības nolikumā (stājies
spēkā ar 2018.gada 1.oktobri),
kas paredz, ka turpmāk Balvu
novada komiteju sēdes notiks
mēneša trešajā ceturtdienā, bet

domes sēdes mēneša ceturtajā
ceturtdienā. Līdz šim tās notika
mēneša
pirmajā
un
otrajā
ceturtdienā.
Komiteju un domes sēdes
notiek Balvu novada pašvaldības
3. stāva sēžu zālē un tajās var
piedalīties ikviens iedzīvotājs.

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

Balvu novada Domes sēdes var
klausīties arī audio formātā (bet ne
tiešraidē) Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība / Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti /
Domes sēžu audio ieraksti.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 16.oktobris

3.

Kas jāzina ikvienam iedzīvotājam, kā top rēķini par karsto ūdeni
Cienījamie Balvu pilsētas
centralizētās
siltumapgādes
sistēmas lietotāji! Strādājot AS
“Balvu Enerģija” valdē bieži tiek
saņemts jautājums par karstā ūdens
rēķiniem. Kā tie top, kāpēc mainās
maksa par vienību (par uzsildīto
1m3 ūdens)? Reizēm patērētājs
nevar samazināt izdevumus tērējot
karsto ūdeni mazāk. Šis jautājums
ir aktuāls arī ārpus darba, jautā radi
un draugi, ir bijušas “uzkarsētas”
diskusijas saviesīgos pasākumos.
Problēma skar tikai kopīpašuma
- daudzdzīvokļu ēku sistēmu
lietotājus. Līdz šim ir izdevies
izskaidrot AS „Balvu Enerģija” lomu
šo rēķinu tapšanā, un to aprēķinu
secību. Mēģināšu to paveikt
vēlreiz.
Neapskatīsim likumus un
Ministru kabineta noteikumus, kas
regulē šo procesu. Bet uzsveru,
ka AS “Balvu Enerģija” visas
darbības veic, ievērojot LR spēkā
esošo normatīvajos dokumentos
noteikto kārtību.
Viena īpašnieka ēkas situācija.
Īpašumā
siltumenerģijas
patēriņam
ir
uzstādīts
siltumenerģijas patēriņa skaitītājs.
Atbilstoši šī skaitītāja rādījumiem
īpašniekam tiek piestādīts rēķins.
Šajās ēkās atsevišķi neuzskaita
siltumenerģijas patēriņu karstajam
ūdenim un apkurei. Īpašnieks
izlemj, cik energoefektīvi lietot
siltumenerģiju atbilstoši savām
vajadzībām un iespējām. Kopējo
samaksu par pakalpojumu sedz
viņš pats un kaimiņa izdevumus
ar savu attieksmi neietekmē.
Šajā situācijā par siltumenerģijas
rēķiniem neskaidrību un strīdu
nav.
Kopīpašums - daudzdzīvokļu
ēku situācija.
Kopīpašumā
galvenais
uzdevums ir sadalīt kopējo
siltumenerģijas
patēriņu
un
maksājamo summu uz katra

īpašnieka piederošo daļu vai
patēriņu. Arī šajā gadījumā uz
ēku ir uzstādīts viens kopējais
siltumenerģijas
patēriņa
skaitītājs. Kopējo ēkā patērēto
siltumenerģiju un maksājamo
summu mēs zinām. Lai izdalītu
apmaksājamo daļu katram dzīvokļa
īpašniekam ir jāzina, cik katrs ir
patērējis. Tādēļ dzīvokļos ir jābūt
uzstādīti karstā ūdens patēriņa
skaitītāji. Noteiktos datumos katrs
dzīvokļa īpašnieks nolasa karstā
ūdens skaitītāja rādījumus, un
tie nonāk pie apsaimniekotāja.
Lielākais apsaimniekotājs Balvu
pilsētā ir pašvaldības aģentūra
„San-Tex”. Apsaimniekotājs veic
šo rādījumu apstrādi un ievadi
datorprogrammā, un nosūta AS
“Balvu Enerģija”, kur darbiniekiem
nav ne iespēju, ne tiesību šos
datus mainīt vai koriģēt. Zinot
kopējo siltumenerģijas patēriņu
ēkai, ko uzskaitījis siltumenerģijas
skaitītājs, un kopējo apmaksājamo
summu, katram īpašniekam tiek
piestādīts rēķins proporcionāli
viņa uzrādītajam izlietotajam
karstā ūdens daudzumam.
Piemērs Nr.1.
Ja pirmajā dzīvoklī iztērēti
2m3 karstā ūdens, bet otrajā
- 1m3, tad par kopējo 3m3
ūdens
uzsildīšanai
izlietoto
siltumenerģiju, kuru uzskaita ēkas
kopējais siltumenerģijas skaitītājs
(šoreiz pieņemsim, ka iztērēta
siltumenerģija uz 15 EUR apmērā),
pirmajam dzīvoklim pienāk rēķins
10 EUR un otrajam 5 EUR. Par 1m3
karstā ūdens izmantošanu cena
par tā uzsildīšanu sastāda 5 EUR.
Teorētiski vienkārša un skaidra
secība, cenai par uzsildīto 1m3
ūdens nevajadzētu mainīties. Tērē
karsto ūdeni vairāk, rēķina summa
būs lielāka, bet cenai par vienu
vienību nevajadzētu mainīties.
Kas rada kļūdas un neskaidrību
šajā loģiskajā shēmā, no teorijas uz

realitāti?
Karstā ūdens vienības cenu
maiņu var ietekmēt gadījumi, kad
daļa dzīvokļu īpašnieku karstā
ūdens skaitītāja rādījumus uzrāda
neprecīzi, vai tā rādījums tiek
ietekmēts, vai maldinoši uzrāda
nulles patēriņu, vai mēraparāts
nav verificēts un patēriņu uzskaita
ar lielu kļūdu, vai skaitītāja nav.
Rodas situācija, kad reāli ir iztērēts
daudz vairāk karstā ūdens nekā
uzrāda. Uzrādīts mazs karstā ūdens
patēriņš, bet reāli iztērētā ūdens
uzsildīšanai izmantots ievērojams
apjoms
siltumenerģijas.
Šīs
enerģijas maksu sadala tie, pārsvarā
godīgie lietotāji, kuri izmanto
verificētu mēraparātu, nolasa
laicīgi rādījumus, un ir uzrādījuši
precīzu karstā ūdens patēriņu. Šajā
situācijā maksa par karstā ūdens
vienību būs ievērojami lielāka.
Piemērs Nr.2.
Ja pirmajā dzīvoklī reāli iztērēti
2m3 karstā ūdens, bet uzrāda 1m3 un
otrajā reāli iztērēti un uzrādīti 1m3,
tad par reāli 3m3 ūdens uzsildīšanai
izlietoto
siltumenerģiju
(arī
šoreiz pieņemsim, ka iztērēta
siltumenerģija 15 EUR apmērā)
pirmajam dzīvoklim pienāk rēķins
7,5 EUR un otrajam 7,5 EUR. Par
1m3 karstā ūdens izmantošanu
cena par tā uzsildīšanu sanāk
7,5 EUR. Kaimiņš ar nodomu vai
neapdomīgi ir uzdzīvojies uz
kaimiņa rēķina.
Sākas negācijas un strīdi, tiek
apvainoti apsaimniekotāja un
AS „Balvu Enerģija” darbinieki.
Uzņēmumā ierodas dusmīgi māju
vecākie un iedzīvotāji.
Cīņai
ar
neapzinīgiem
īpašniekiem
tiek
piemēroti
likumos un noteikumos noteiktie
aprēķini, kuri ļauj pieskaitīt šādam
dzīvoklim patērēto karstā ūdens
apjomu. Cik noprotu, šobrīd tas
tiek aktīvi izmantots un jaunajos
rēķinos būs redzams. Apzinīgie

kopīpašuma
iedzīvotāji,
kuri
izmanto verificētus-pārbaudītus
skaitītājus un nodod rādījumus
laicīgi, tiek aizsargāti. Pārējiem
tiek pieskaitīts aprēķinu ceļā
iegūts patēriņš. Par to sīkāk
varētu pastāstīt apsaimniekotāja
pārstāvis. Atgādināšu, ka tas nav AS
“Balvu Enerģija” darbības lauciņš.
Mēs saņemam informāciju par
aprēķinu ceļā iegūto un skaitītāju
uzskaitīto izlietoto karsto ūdeni
no apsaimniekotāja un piestādām
rēķinu atbilstoši šiem datiem.
Kāpēc AS „Balvu Enerģija” šī
problēma liekas aktuāla, un tai tiek
pievērsta īpaša uzmanība?
AS
“Balvu
Enerģija”
šo
neskaidrību rezultātā ir ieguvusi
sliktu reputāciju, kā uzņēmums,
kurš krāpj klientus un darbojas
neefektīvi.
Šīs
situācijas
rezultātā AS „Balvu Enerģija”
zaudējusi siltumenerģijas slodzi
vasarā, kas būtiski ietekmē
kopējo siltumenerģijas tarifu.
Siltumapgādes caurules, kuras
paredzētas 12 MWh pārvadei,
vasarā darbojas uz 1 MWh. Zudumi
trasēs no tā būtiski nemazinās.
Nosacītam piemēram: vasarā AS
„Balvu Enerģija” pārdod 1MWh
un zudumos nonāk 1MWh, ziemā
pārdod 8MWh un zudumos nonāk
1 MWh. Ja siltā laika periodā AS
„Balvu Enerģija” pārdotu vairāk
enerģijas,
zudumu
procents
samazinātos un siltumenerģijas
tarifs būtu mazāks. Visi būtu
ieguvēji. Šajā sakarā vēlos izteikt
lielu paldies Balvu Sporta skolas
peldbaseinam, kurš ir ievērojams
siltumenerģijas patērētājs ārpus
apkures sezonas.
Daudzi
ir
izvēlējušies
sagatavot karsto ūdeni izmantojot
elektroenerģiju.
Izmaksas,
izmantojot
elektroenerģiju,
ir 3 reizes dārgāk nekā no
centrālapkures. Uzņēmums AS
“Balvu Enerģija” par izmantoto

1kWh elektroenerģijas maksā
15 EUR centus, sanāk par 1MWh
maksā 150 EUR. Salīdzinājumam
AS „Balvu Enerģija” cena par
1MWh siltumenerģijas ir 51,51
EUR plus PVN. Var secināt, ka
siltumenerģijas ražotājs un karstā
ūdens patērētājs ir izdevīgi viens
otram. Problēma ir tikai godīgas
un pārskatāmas uzskaites sistēmas
izveidei kopīpašumā. Cik tāda
izmaksātu un kad atmaksātos, un
vai mēs tai uzticēsimies? AS „Balvu
Enerģija” ir gatava sadarboties un
risināt šos jautājumus kopā.
Jāsaprot, ka AS „Balvu Enerģija”
ir uzņēmums, kurš nodarbojas
ar enerģijas ražošanu un tās
pārvadi līdz patērētāja īpašumam,
kopīpašumam, tas ir, ēkai. Uz
šo darbību AS „Balvu Enerģija”
ir licence, lai segtu izdevumus
pakalpojuma nodrošināšanai. Šīs
licences darbības zonā AS „Balvu
Enerģija” ir regulatora apstiprināts
tarifs 51,51 EUR plus PVN par
vienu megavatstundu. Uzņēmums
nedrīkst ieguldīt līdzekļus viņam
nepiederošā
kopīpašumā,
lai
sakārtotu
siltumapgādes
komunikācijas. Pēc būtības un
licences, AS „Balvu Enerģija”
būtu jāpiestāda viens kopējs
rēķins vienam kopīpašumam. Bet
šajā jautājumā, skatoties reālajā
situācijā, domas dalās.
Rūpējoties par mums uzticētā
uzņēmuma ekonomisko stāvokli
un reputāciju, esam gatavi aktīvi
iesaistīties un risināt šo problēmu!
Ar cieņu AS “Balvu Enerģija”
valde, priekšsēdētājs Sandris
Šalajevs.

Kas jāzina ikvienam iedzīvotājam par ūdens patēriņa aprēķinu
Ņemot vērā, ka Balvu novada
p/a “SAN-TEX” pašlaik ievieš
jaunu komunālo pakalpojumu
maksājumu
programmu,
kas
vienlaicīgi ar maksājumu rēķinu
saņemšanu radīja neskaidrības
pakalpojumu saņēmēju vidū,
vēlreiz gribam informēt, ko nosaka
esošā likumdošana un pašvaldības
pieņemtie saistošie noteikumi.
Komunālo maksājumu aprēķini
tiek veidoti, pamatojoties uz
2008.gada 9.decembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 1013
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
norēķinās par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”
un
2013.gada
17.septembra
noteikumiem Nr. 817 ”Grozījumi
Ministru
kabineta
2008.gada
9.decembra noteikumos Nr. 1013
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu”.
2008.gada
9.decembra
Ministru Kabineta noteikumu
Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā
mājā norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu"
28.punkts
nosaka,
ka ja prombūtnes dēļ dzīvokli
neizmanto neviena persona un
dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt
informāciju par ūdens skaitītāja

rādījumu, dzīvokļa īpašnieks par to
iepriekš informē pārvaldnieku.
Savukārt 29.punkts nosaka
pārvaldnieka rīcību ūdens patēriņa
aprēķinā atsevišķam īpašumam
gadījumos, ja dzīvokļa īpašnieks
nav iesniedzis informāciju par
ūdens skaitītāja rādījumu vai nav
informējis par to pārvaldnieku –
šādā gadījumā aprēķina ūdens
patēriņu, ņemot vērā konkrētā
atsevišķā īpašuma vidējo ūdens
patēriņu par pēdējiem trīs
mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs
mēnešus pēc kārtas.
Sekojoši, ja ūdens patēriņš
atsevišķajam
īpašumam
ticis
aprēķināts
saskaņā
ar
MK
noteikumu 28.punktu trīs mēnešus
pēc kārtas un joprojām pastāv
28.punktā minētie apstākļi, MK
noteikumi nenosaka, kā aprēķināms
ūdens patēriņš, līdz ar to ūdens
patēriņu neaprēķina, izņemot
gadījumus, ja mājai ir izveidojusies
ūdens patēriņa starpība.
MK noteikumu Nr. 817
19.punkts nosaka, ka dzīvokļa
īpašnieks ūdens patēriņa starpību
sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu
skaitam. Vienlaicīgi noteikumu 19.1
punkts paredz gadījumus, kādos
ūdens patēriņa starpību sadala
nevis uz visas daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotājiem, bet gan uz
19.1 gadījumos noteiktajiem (ja tādi
ir). Tie būtu: 1) kuri nav iesnieguši
informāciju par ūdens skaitītāja

rādījumu vismaz trīs mēnešus
pēc kārtas; 2) kuru atsevišķos
īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji
nav uzstādīti; 3) kuri atkārtoti nav
ļāvuši pārvaldniekam veikt sava
dzīvokļa ūdens patēriņa skaitītāja
pārbaudi; 4) kuru dzīvokļa
īpašumā esošo ūdens skaitītāja
pārbaudē konstatēts, ka ūdens
patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav
noplombēti, to plombējums ir
bojāts vai tie nav verificēti triju
mēnešu laikā pēc verifikācijas
termiņa beigām.
Tātad tādos gadījumos, kad
dzīvojamā īpašumā neviens ilgstoši
nedzīvos, ūdens netiks lietots un
ūdens skaitītāju rādījumi netiks
nodoti, īpašniekam ir jāvēršas p/a
SAN-TEX” ar iesniegumu, pretējā
gadījumā maksa par ūdeni tiek
aprēķināta
atbilstoši
iepriekš
minētajiem Ministru kabineta
noteikumiem: pirmos trīs mēnešus
ūdens patēriņš tiek aprēķināts
pēc vidējā patēriņa konkrētajā
dzīvoklī, pēc tam gadījumā, ja
daudzdzīvokļu mājai ir ūdens
patēriņa starpība, to sadala starp
tādiem dzīvokļu īpašniekiem, kas
nenodot ūdens skaitītāja rādījumus
vismaz trīs mēnešus pēc kārtas. Ja
īpašnieks ir iesniedzis p/a „SANTEX” iesniegumu par savu ilgstošu
prombūtni, maksa par ūdeni netiek
aprēķināta, izņemot noteikumos
noteikto starpību.
Savukārt 2007.gada 9.janvāra

Ministru kabineta noteikumi Nr. 40
“Noteikumi par valsts metroloģijas
kontrolei
pakļauto
mērīšanas
līdzekļu sarakstu” ūdens skaitītāju
pārbaudes termiņš tiek noteikts
ne retāk kā reizi 4 gados. Tā kā
ūdens patēriņa skaitītāji ir dzīvokļa
īpašnieka vai individuālās mājas
īpašnieka īpašums, tad lietotājam
pašam būtu jāseko tā verifikācijas
termiņam. Verifikāciju var veikt
paši, vai arī ar apsaimniekotāja
starpniecību.
Apsaimniekotājs
brīdina par verifikācijas termiņu.
Ja tas netiek ievērots, brīdinājums
rakstiskā veidā tiek nosūtīts
atkārtoti.
2017.gada 14.decembrī Balvu
novada pašvaldības pieņemto
Saistošo noteikumu “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Balvu novadā” punkts 4.5. nosaka,
ka ūdens patēriņa norma tiek
piemērota gadījumos, kad īpašumā
nav
ierīkots
komercuzskaites
mēraparāts vai komercuzskaites
mēraparātam beidzies verifikācijas
termiņš, tas ir noņemts vai bojāts.
Šo saistošo noteikumu 27.punkts
nosaka sekojošo: “Klienta īpašumā
vai valdījumā esošie ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkli un būves (tai
skaitā komercuzskaites mēraparāta
mezgls un kanalizācijas skatakas)
tiek būvētas, apsaimniekotas un
remontētas par Klienta līdzekļiem”.
Saistošo noteikumu pielikumā
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Nr. 1 ir noteiktas sekojošas normas:
1. dzīvoklis
vai
individuālā
māja, kurā ir centralizēta
ūdensapgāde vai kanalizācija
– 200 litri diennaktī uz vienu
iedzīvotāju, t.i., 6m3/mēnesī;
2. dzīvoklis vai individuālā māja,
kurā ir centralizēta aukstā
ūdensapgāde bez centralizētas
kanalizācijas
notekūdeņu
novadīšanas – 90 litri diennaktī
uz vienu iedzīvotāju, t.i.,
2.7m3/mēnesī;
3. dzīvoklis vai individuālā māja,
kurā ir centralizēta kanalizācija.
Ūdensapgāde no akas – 50 litri
diennaktī uz vienu iedzīvotāju,
1.5 m3/mēnesī.
Lai turpmāk izvairītos no
pārpratumiem, saņemot komunālo
maksājumu rēķinu, lūdzam ievērot
iepriekš minētos Ministru kabineta
noteikumus
un
pašvaldības
saistošos
noteikumus,
jo
nezināšana neatbrīvo no atbildības.
Jaunā komunālo maksājumu
programma
pie
rēķinu
sagatavošanas ievēro iepriekš
minēto
likumdošanas
aktos
noteikto.
Nekādi
argumenti,
piemēram, ka nav saņemti
brīdinājumi,
nav
līdzekļu
verifikācijai, nebiju kādu laiku
mājās, tagad vairs netiek ņemti vērā.
Balvu novada p/a “SAN-TEX”
direktors Uldis Sprudzāns
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Turpinājums no 1.lpp.

Nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā” balvu saņēma Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”, kas ir
lielākā pirmsskolas izglītības iestāde novadā un kas sniedz maksimālo pedagoģisko, psiholoģisko, medicīnisko korek
ciju valodas attīstības traucējumu un somatisku saslimšanu gadījumā, nodrošinot masāžas, koriģējošo vingrošanu
un logo ritmiku. Tāpēc arī katru gadu ir vērojams izglītojamo skaita pieaugums. Izglītības iestāde rūpējas par bērnu
veselību visu gadu, jau vairākus gadus organizējot vasaras nometnes bērniem, kuru galvenais mērķis ir veselīgs
dzīvesveids, veselīga dzīvesveida ieviešana dzīvē un ikdienā.

Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, uzrunājot pedagogus, teica:
„No jums staro daile, jūs esat gudri,
darbīgi, radoši, mūždien enerģijas
un ideju pārpilni, un tieši ar to mēs
pašvaldība lepojamies. Skolotājs,
tajā vecumā, kad bērns vēl tikai veidojas par personību, ir paraugs,
un to, kādu jūs sevi pasniedzat
bērniem, viņi smeļ un uzsūc tā kā
mazi sūknīši, un bieži vien viņi, ejot
pa dzīvi, atdarina visu to, ko jūs
esat viņiem mācījuši. Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
Aigara Pušpura un savā vārdā sveicu
jūs svētkos un novēlu, lai tas, ko jūs
darāt ikdienā, ejot blakus bērniem,
ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, ar saviem talantiem, ar savu
personīgo šarmu, rāda priekšzīmi,
kas nekad neapsīkst!”

Pasākumā „Gada balva izglītībā 2018” tika godināta arī Balvu Mūzikas
skolas skolotāja Jeļena Agafonova, kurai tika pasniegts Balvu novada domes
Atzinības raksts par ieguldījumu novada kultūrizglītībā, Balvu Mūzikas skolas attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanā. Jeļenai tas tika piešķirts
šī gada jūlijā, tikai viņa personīgu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties Balvu novada Gaismas svētkos, kur tie tika pasniegti.

Nominācijas „Par ieguldījumu jaunatnes politikas īstenošanā un darbā ar
jauniešiem” saņēmēja Gunita Prokofjeva kopā ar savām kolēģēm.

Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem” balvu saņēma Balvu pamatskolas skolotāja un tautisko deju
pulciņa „Saulstariņi” vadītāja Kristīne Jermacāne. Bērni par Kristīni saka, ka
viņa ir prasīga, stingra, jauka, neatlaidīga, ka ļoti labi māca un ka pie viņas
ir ļoti liels prieks mācīties un dejot.
Savukārt kolēģi Kristīni raksturo, kā ir ļoti radošu, smaidīgu, jauku,
atsaucīgu kolēģi, pie kuras jebkurā brīdī var nāk pēc kāda padoma, kādas
foršas, jaukas idejas, kuru aizņemties.

Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
izteica prieku visus redzēt jau
piecpadsmitajā
„Gada
balvā
izglītībā”, pasākumā, kurš gluži kā
pirms 15 gadiem norisinās Kubulu
kultūras namā.
Visos pasākumos blakus skolēniem
ir pedagogi. Domāju, ka šobrīd
skolotājam ir jābūt ļoti gudram
saziņā ar skolēniem, tieši pedagogam jāzina, kā meklēt labāko
risinājumu katram bērnam, lai
viņš būtu lietpratīgs, lai kādam
neapdomīgi neapgrieztu spārnus,
bet kādu iedrošinātu, ja neveicas.
Ikdienā jāmācās priecāties par katru
paveiktu darbu un nekrist izmisumā
par to, ja neizdevās. Šodien tiks pa
sniegtas gada balvas izglītībā pedagogiem un izglītības iestādēm, kas
ir apliecinājums tam, ka skolotāju
profesionālās darbības pamatā ir
radošums, aizrautība, spēja iedvesmot un iedzīvināt jaunas idejas.
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Pasākumu „Gada balva izglītībā
2018” apmeklēja ar kaimiņu
novada – Baltinavas novada domes
priekšsēdētāja Sarmīte Tabore kopā
ar Baltinavas novada pedagogiem.
Viņa savā uzrunā vēlreiz visiem
atgādināja
skolotāja
amata
nozīmīgumu: „Pasaulē ir ļoti daudz
profesiju, ir tādas, kuras aizgājušas
jau nebūtībā, kuras vēl tikai būs, ir
tādas, kuras ir tikai kādā noteiktā
valstī vai reģionā, bet skolotājs
ir bijis jau simtiem gadu ikkatrā
zemes stūrītī un pastāvēs tik ilgi,
kamēr pastāvēs cilvēce. Skolotājam
ir ļoti nozīmīgs un atbildīgs darbs.
Skolotājs tā ir mūsu valsts nākotne,
mūsu valsts gudru cilvēku nākotne,
mūsu sasniegumi, sportā, mākslā,
zinātnē un varbūt pat kosmosā.
Skolotājs var būt lepns, jo stāv šajos
pašos pirmsākumos. Un skolotājs
nākotnē būs tas, kas veidos mūsu
bērnos labestību, tieksmi pēc
zināšanām, alkas sasniegt ko jaunu
un būt vienmēr pozitīviem darbā,
sabiedrībā un ģimenē.”
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Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Dace Bratuškina kopā
ar savām kolēģēm. Viņa saņēma galveno balvu nominācijā „Par inovācijām
izglītības procesā”. Kolēģes par Daci saka: „Viņa ir dzīvespriecīga, ideju pilna,
vienmēr izpalīdz, nekad neatsaka ar savu labo padomu. Ļoti priecē tas, ka
viņa to visu var apvienot, jo Dace ir arī māmiņa uz pilnu slodzi, jo audzina
trīs bērnus. Jāsaka paldies viņas ģimenei par atbalstu, jo tas jūtams arī darbā.
No viņas darba var paņemt ļoti daudz ideju. Novēlam, lai nepazūd dzīves
dzirkstelīte, spēks darboties, radīt tālāk skaistas idejas un pilnveidot bērnu
nākotni!”

Dace Logina kopā ar kolēģiem un atbalstītājiem no Balvu Mākslas skolas.
Viņa saņēma galveno balvu nominācijā „Par veiksmīgāko pedagoga debiju”. Mākslas skolas direktore Elita Teilāne par Daci saka: „Jauna, atraktīva,
pilna dažādām idejām. Ļoti labi iekļāvusies Mākslas skolas kolektīvā. Viņa
ar atbildību ir uzņēmusies vadīt un audzināt divas klases, vada tikšanos ar
vecākiem, kā arī bērnus spēj aizraut, ne tikai ar to, kas jāmāca mākslas skolas stundās, zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, bet arī prot ar bērniem
rast kopīgu valodu un kopā ar bērniem jauki pavadīt laiku, gan mācību
ekskursijās, gan apmeklējot izstādes. Dace ir ienesusi tādu jauneklīgu dzirksti
mūsu kolektīvā.”

5.

Balvas nominācijā „Par mūsdienīgu
izglītības
darba
organizāciju
un vadību” saņēmēja Tilžas
internātpamatskolas direktore Iluta
Bērziša (attēlā no labās) kopā ar
nominantēm - Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
vadītājas vietnieci Ilonu Ločmeli un
Balvu Valsts ģimnāzijas direktora
vietnieci metodiskajā darbā Valiju
Muldiņu.

Pasākuma „Gada balva izglītībā 2018” organizatori - Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes kolektīvs kopā ar kolēģiem no Iekļaujošas izglītības atbalsta
centra.
„Gada balvu izglītībā 2018” vadīja
un izlaidēja aktieris un mūziķis
Kristaps Rasims, kurš savukārt
atzina, ka skolotāja darbs ir tāds
mazliet mistisks: „Jums katru dienu
acīs veras cilvēki, kas veidos mūsu
valsts nākotni. Varbūt uz jums skatās
cilvēks, kurš nākotnē būs valsts
prezidents, bet varbūt jūsu priekšā
ir cilvēks, kurš kļūs par pasaules
slavenu izgudrotāju vai zinātnieku,
kurš izgudros zāles, kuras vēl nav
atklātas, varbūt tur ir daudzbērnu
ģimenes galva, kurš izaudzinās
daudz labus cilvēkus, un nav svarīgi
kādā profesijā strādās, galvenais, ka
sirdi un dvēseli to darīs, bet varbūt
jūs ar savu darbu iedvesmosiet kādu
cilvēku un dienās sauksiet par savu
kolēģi. To arī novēlu!” tā Kristaps
Rasims.

Baltinavas vidusskolas direktors
Imants Slišāns atzina, ka pagājuši
tikai desmit gadi, kopš viņi bija
šādā pasākumā, tāpēc sūtīja visiem
kolēģiem Balvu novadā sveicienus!

Nominācijā „Par veiksmīgāko pedagoga debiju” tika nominētas trīs jaunās
skolotājas (attēlā no kreisās) - Bērzpils vidusskolas skolotāja Daina Veida,
Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Linda Keiša un Balvu Mākslas
skolas skolotāja Dace Logina, kura arī ieguva galveno balvu.

Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem
izglītojamiem” tika izvirzīti 6 pretendenti - Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības
skolotāja Kristīne Pušpure, Stacijas pamatskolas skolotāja Jana Mežale, Balvu Mūzikas skolas skolotāja Irēna Šņitkina, Balvu Sporta skolas skolotājs Varis
Sārtaputnis, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja
Skaidrīte Veina, kā arī balvas saņēmēja Balvu pamatskolas skolotāja Kristīne
Jermacāne. Attēlā no kreisās: K.Pušpure, J.Mežale, I.Šņitkina, V.Sārtaputnis,
K.Jermacāne.

Tilžas internātpamatskolas kolektīvs kopā ar vakara vadītāju Kristapu
Rasimu un direktori Ilutu Bērzišu, kura saņēma galveno balvu nominācijā
„Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju”. Kolēģi par Ilutu saka, ka viņa
katru mirklīti domā par skolas nākotni un likteni un ir ļoti daudz darījusi skolas labā. Ar sirdsprieku nāk uz darbu, ir ļoti laba attieksme pret darbiniekiem
un skolēniem. Lai cik arī būtu aizņemta, vienmēr atradīs laiku bērnam, lai
uzklausītu, lai saprastu, tāpēc ne velti pie direktores kabineta drūzmējas
bērnu pulciņš. Arī darbinieki aiz Ilutas muguras jūtas droši, jo zina, ja būs Ilu
ta, būs arī skola. Viņa esot arī skolas dvēsele, mīļa, smaidīga, bet arī stingra
gan pret bērniem, gan kolēģiem. Ilutu vislabāk raksturotu Imanta Ziedoņa
dzejas rindas: „ Apiet apkārt...Tas ir vienalga-apiet apkārt ziedam vai apkārt
jūrai. Zieds ir tikpat liels kā jūra. Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita
dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu.” Jo Iluta nekad neskrien
taisni jūrā, bet visu apdomā un rīkojas tā, lai visiem būtu labāk, viņa nekad
nebrien ziedā, nekāpj cita dvēselē, bet ir tuvu līdzās, uzmundrina, pasmaida,
atbalsta gan kolēģus, gan savus bērnus.

Nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” tika izvirzīti 6
pretendenti (attēlā no kreisās) - Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irīna
Krivošejeva, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja
Zanda Arnicāne, Balvu pamatskolas skolotāja Ligita Bukovska – Pole,
Tilžas vidusskolas skolotāja Irēna Semjonova, Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes “Sienāzītis” skolotāja Iveta Voiciša, kā arī galvenās balvas saņēmēja
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Dace Bratuškina.
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Foto no PII „Pīlādzītis” arhīva.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji starptautisko Zaļo Ekoskolas
karogu svinīgi mastā uzvilka 25.septembrī. Un vēl šajā dienā, nu jau ceturto
gadu pēc kārtas, Eko pulciņa pārstāvji ģimnāzijas teritorijā iestādīja miera
simbolu, šogad, kļavu, jo 21. septembrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā
miera diena. Lai Balvos, Latvijā un visā pasaulē valda miers!

Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” starptautisko Zaļo Ekoskolas
karogu svinīgi mastā uzvilka 8.oktobrī, kad visi iestādes audzēkņi svinēja šo
notikumu ar dažādām spēlēm un rotaļām.

izglītotāju asociācijas, Ekodizaina
kompetences centra un UNESCO
Latvijas Nacionālās komisijas.
Par pasākuma gaisotni rūpējās
atraktīvais pasākuma vadītājs
Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens.
Pasākuma otrajā daļā Ekoskolu
pārstāvji tikās ar organizācijas
Foundation for Environmental
Education delegātiem no vairāk
nekā 60 pasaules valstīm. Stacijas
pamatskolas
pārstāves
Airita
Kikuste un Patrīcija Kokoreviča
bija sagatavojušas plakātiņu ar
Turcijas valsts karogu un sveicienu
no mūsu valsts. Skolnieces atzīst,
ka bija interesanti satikt šīs valsts
pārstāvjus un pārsteigt viņus ar
pašgatavoto sveicienu.
Bērzpils vidusskolas 11. klases
skolniece Samanta Čirka un
skolotājas Irīda Maderniece un
Skaidrīte Verjanova sveica pārstāvi
no Lietuvas, bet Balvu Valsts
ģimnāzijas Eko pulciņa ministrs
Niks Kevins Petrovs, pagājušā gada
aktīvākā Eko pulciņa dalībniece, nu
jau studente, Laura Timofejeva, kā
arī aktīvas Eko pulciņa dalībnieces
Annija Ertmane un Anete Bērziņa
sveica pārstāvi no Polijas.
Vienojoties
kopīgās
aktivitātēs, Latvijas Ekoskolas un
valstu delegāti dalījās pārdomās
par mūsu planētas nākotni un
katra ieguldījumu tās ilgtspējīgā
attīstībā. Katras skolas pārstāvji
“laika kapsulā-globusā” ievietoja
savu sagatavoto vēstījumu par
vides saglabāšanu savā skolā. Šīs
tikšanās mērķis bija prezentēt
Ekoskolu programmas pārstāvību
Latvijā, un vienlaikus bija arī kā
apliecinājums
Balvu
novada
Ekoskolām par to aktīvā darba
un iniciatīvu vērtību globālā
kontekstā.
Balvu
Valsts
ģimnāzijai
starptautiskais Zaļais Ekoskolu
karogs ir piešķirts pirmo reizi skolas
pastāvēšanas laikā. Ģimnāzijas
direktore Inese Paidere saka
paldies Eko pulciņam, tās vadītajai
Ievai Useniecei un darbīgajiem
jauniešiem,
Eko
padomes
locekļiem un ikvienam ģimnāzijas
skolēnam un skolotājam, kas ar
savu rīcību devis ieguldījumu vides
izglītībā un dabas aizsardzībā! Visi

Stacijas pamatskolas audzēkņi un direktore kopā ar pārstāvjiem no Turcijas.

Foto no Bērzpils vidusskolas arhīva.

apmaiņas forumos, nacionāla un
starptautiska līmeņa projektos.
14.septembrī
Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa
zālē notika ikgadējā Ekoskolu
apbalvojumu piešķiršana. Šogad
skolas uzrunāja pasaules vadošās
vides izglītības un ekosertifikācijas
organizācijas
Foundation
for
Environmental Education
(FEE
International) vadītājs no Dānijas
Daniels Šafers (Daniel Schaffer)
un
Starptautiskās
Ekoskolu
programmas koordinatore Nikola
Andreu (Nicole Andreou). Skolas
uzrunāja arī Vides izglītības
fonda pārstāvji un daži Ekoskolu
nacionālās žūrijas pārstāvji no
Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības
ministrijas,
Vides

Foto no Balvu Valsts ģimnāzijas arhīva.

Ekoskolu
programma
ir
viens no visaptverošākajiem un
populārākajiem vides izglītības
modeļiem pasaulē, kurš Latvijā
darbojas jau sešpadsmit gadus.
Ekoskolu
programmā
Latvijā
šobrīd darbojas vairāk nekā 200
izglītības iestādes (no pirmsskolām
līdz pat augstskolām), bet visā
pasaulē ir iesaistītas vairāk nekā
51 000 skolu. Programmā tiek
aicināta
piedalīties
ikviena
izglītības iestāde, kas gatava savā
darbā
ilgtermiņā
pievērsties
vides aizsardzības un ilgtspējīgas
attīstības jautājumiem. Vides
izglītības fonds skolām nodrošina
metodiskos materiālus, sniedz
atbalstu un iespēju piedalīties
dažādās apmācībās, pieredzes

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

Pie četrām Balvu novada izglītības iestādēm plīvo starptautiskais Zaļais Ekoskolu karogs

Bērzpils vidusskolas pārstāves kopā ar Lietuvas delegātu.
kopā mēs varam pasauli padarīt
labāku!
„Priecājamies un lepojamies,
ka pēc žūrijas vērtējuma par
paveikto 2017./2018.m.g. Stacijas
pamatskola jau trešo gadu pēc
kārtas tiek atzīta, ka ir cienīga nest
Ekoskolas vārdu, un starptautiskais
Zaļais Ekoskolu karogs pie skolas
turpinās plīvot. Dalība Ekoskolu
programmā ir vērtīgs ieguvums
ne tikai skolas kolektīvam, bet arī
pašvaldībām, jo līdztekus citiem

mērķiem programmā aktīvi tiek
veicināta arī sabiedrības līdzdalība
apkārtējās vides pārvaldībā. Varam
būt lepni, ka mūsu pašvaldībā nu
jau vairākām izglītības iestādēm
ir “zaļais” tituls. Priecājamies
arī par citu sasniegumiem
un par kopīgu sadarbību ar
Bērzpils vidusskolu, Balvu Valsts
ģimnāziju, PII “Pīlādzītis”, Rugāju
novada vidusskolu un Eglaines
pamatskolu!”
atzīst
Stacijas
pamatskolas direktore Ruta Bukša.

BPVV komanda iegūst pirmo vietu dizaina objekta veidošanā
No 27. līdz 29. septembrim
Balvu

Profesionālās

vispārizglītojošās

un

vidusskolas

(BPVV) audzēknes Elīna Kļanska,
Viola Garā, Selīna Švāgere, Agita

Foto no BPVV foto arhīva.

Matule un skolotāja Anita Matule

BPVV komanda pie sava veidotā dizaina objekta.

– Bordāne darbojās Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projektā "Darba
tirgus bez robežām (Mobilitāte)"
("Labour Market without borders
(Mobility)") Daugavpils Dizaina
un mākslas vidusskolā "Saules
skola".
Šoreiz projekta tēma bija
“Urbānās vides ainavu dizains
mērogā”.
Pirmās dienas ievada daļā
lekcijas lasīja arhitekti par
tēmām, kas saistītas ar pilsētvides
dizainu: “Urbānās ainavas mazā
mērogā”, “Daugavpils publisko
vietu ainavas”, “Urbānas publisko
vietu instalācijas”.
Pēcpusdienā tika izskaidrots
darba uzdevums – izveidot
“Saules skolas” iekšpagalma
dizaina
objekta
maketu
mērogā. Projekta dalībnieki tika
iepazīstināti ar uzdevumiem,

darbavietu, materiāliem, dizaina
prasībām, kā arī ar žūriju.
Visu otro dienu komandas
darbojās pie dizaina objektu
veidošanas, izmantojot dažādus
materiālus, piemēram, koku,
papīru, plastikātu, stiklu u.c. Lai
iegūtu vēlamo dizainu, vajadzēja
izmantot arī šķēres, zāģīšus,
nažus, sveces, fēnus u.c. BPVV
komanda izvēlējās strādāt ar
plastikātu. Tā bija jauna pieredze
- iepazīt jaunus materiālus un
tehnoloģijas.
Pēc
rūpīga
darba
nepieciešama
laba
atpūta,
tāpēc vakarā pēc pastaigas pa
Daugavpili
BPVV
komanda
apmeklēja
savas
viesnīcas
“SanMari”
SPA
kompleksu,
bet
vēlāk
darbu
tomēr
turpināja viesnīcas istabiņās,
lai sagatavotos nākamās dienas
aktivitātei – darba prezentēšanai

angļu valodā.
Pavisam piedalījās sešas
komandas: trīs no Lietuvas,
divas
no
“Saules
skolas”
interjera dizaina 2. kursa un
no Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās
vidusskolas.
Darbus izvērtēja profesionāla
žūrija, kuras sastāvā bija dizaineri
un arhitekti no Daugavpils.
BPVV komanda bija patīkami
pārsteigta par iegūto 1. vietu
un komplimentiem, un ar
gandarījuma sajūtu devās mājās.
BPVV
konkursa
darba
maketa apraksts.
BPVV
komandas
mērķis
bija izveidot vienkāršu, bet
reizē modernu „Saules skolas”
iekšpagalmu, kas saglabātos
atmiņā.
Netālu no skolas ir Daugava,
taču to aizsedz šosejas vaļņi
un ikdienas steiga. Tāpēc par
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simbolisko tēlu izvēlējās viļņus ar
lakoniskām formām.
Visi elementi pagalmā veidoti
no plakaniskām formām, kurās ir
redzami vienkārši veidošanas
principi. Formas dabā varētu
būt veidotas no cieta, plakaniska
materiāla. Viļņu formas ir gan
dekoratīvas, gan funkcionālas.
Tur var sēdēt, pie tām var novietot
velosipēdus. Liekto formu sānu
līnijās paredzētas neona vai LED
gaismas, kuras agrajos, tumšajos
rītos un krēslainajos vakaros
ienesīs pagalmā dzīvību.
Cietās virsmas "mīkstināja" ar
mūžzaļiem augiem puķu podos,
kuri, tāpat kā atkritumu tvertnes,
veidotas līdzīgā stilā.
BPVV komanda ir priecīga, ka
sasniedza iecerēto mērķi!
BPVV skolotāja
A.Matule - Bordāne
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Balvos darbojas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums Biznesa

Jau no šī gada septembra Balvu
novada iedzīvotājiem ir pieejams
SIA "Pilsētvides serviss" šķiroto
atkritumu laukums, kas atrodas
Balvos, Ezera ielā 3. Laukumā
katrs novada iedzīvotājs varēs
nodot dalīti savāktus un bīstamus
atkritumus.
Savākšanas
laukumā
tiks
pieņemti un īslaicīgi uzglabāti:
Nebīstamie atkritumi:
• papīra un kartona atkritumi
- avīžpapīrs, rakstāmpapīrs,
grāmatas, izjauktas papīra
un kartona kastes, kartona
izstrādājumi;
• plastmasas
atkritumi
saplacinātas dzērienu pudeles,
tīri polietilēna maisi un plēves;
• stikla atkritumi - izskalotas pudeles un burkas;
• koksne un izlietotais koka iepakojums;

• metāla iepakojums - konservu kārbas, skārda bundžas,
metāla vāciņi, sadzīves metāla
priekšmeti bez pārtikas piejaukumiem;
Sadzīves bīstamie atkritumi:
• atstrādātas eļļas un eļļas filtri;
• lampas, spuldzes;
• nolietota elektronika;
• baterijas un akumulatori;
Privātpersonas,
kuras
ir noslēgušas līgumu ar SIA
“Pilsētvides serviss” par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu,
reizi gadā laukumā varēs nodot
nolietotu riepu komplektus (4
gab.).
Bīstamo atkritumu uzglabāšana
tiks veikta speciālā bīstamo
atkritumu konteinerā speciāli paredzētās tilpnēs/novietnēs.
Šķiroto atkritumu laukums
ir
atvērts
un
pieejams

apmeklētājiem pirmdienās (09.00
- 13.00), otrdienās (15.00 - 19.00)
un ceturtdienās (9.00 - 13.00),
piektdienās (14.00 - 18.00) un
sestdienās (10.00 - 14.00). Lai
nokļūtu laukumā un nodotu
atkritumus, iedzīvotāji ir aicināti
zvanīt laukuma dežurantam (tālr.
27864412), kurš nokoordinēs
atkritumu pieņemšanu un tālāko
uzglabāšanu atbilstoši to frakcijām.
Lai palīdzētu iedzīvotājiem
pilnveidot atkritumu šķirošanas
praksi un veicinātu zināšanas
par pareizo šķirošanas procesu,
laukuma teritorijā ir pieejams
uzskatāms vizuālais materiāls, kas
atspoguļo, kādiem atkritumiem
ir paredzēts katrs šķirošanas
konteiners. Atgādinām, ka šķiroto
atkritumu nodošana ir bezmaksas
pakalpojums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības
rotā (dislocētā Balvos) ir jaunākā inspektora vakances
Amata pienākumos ietilpst:
1. Veikt ceļu satiksmes uzraudzību
un kontroli;
2. Nodrošināt sabiedrisko kārtību,
patrulējot sabiedriskās vietās,
piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, sastādīt protokolus par administratīvajiem
pārkāpumiem, savas kompetences ietvaros normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā pieņemt
lēmumus;
3. Saskaņā ar likuma prasībām
veikt nepieciešamos operatīvās
meklēšanas un citus likumā
noteiktos
pasākumus,
lai
atklātu pārtrauktu un novērstu
noziedzīgos
nodarījumus,
konstatētu un meklētu perso-

nas, kuras to izdarījušas;
4. Kvalitatīvi, atbilstoši normatīvo
aktu prasībām veikt ceļu satiksmes negadījumu vietu apskati
un materiālu noformēšanu.
Prasības kandidātam:
1. atbilstība Dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām;
2. profesionālā izglītība, vismaz
2.profesionālās kvalifikācijas
līmenis (Tiesību zinātnē, Civilā
vai militārā aizsardzībā un Personu vai īpašuma aizsardzības
jomā);
3. “B” kategoriju transportlīdzekļu
vadīšanas tiesības;
4. labas iemaņas darbā ar datoru;
5. spēja patstāvīgi organizēt savu

Vakance Balvu Mākslas skolā

Balvu Mākslas skola aicina
darbā datorgrafikas skolotāju uz
noteiktu laiku
(datorgrafikas programmas
„Corel Draw” pamatu apguve).
Kopējais
kontaktstundu
skaits: 8. Darbs izpildāms divās
dienās.

Par
skolu
uzzināt
vairāk
var,
apmeklējot
www.balvumakslasskola.lv.
Pieteikumu un CV sūtīt uz
e-pasta adresi balvims@balvi.lv.
Papildus
informācija
pa
tālruni 29157234.
Prasības
pretendentiem

ideju konkurss
uzņēmējs Balvu novadā”
Balvu
novada
pašvaldība
izsludina konkursu “Esi uzņēmējs
Balvu novadā”. Konkursa mērķis
ir veicināt uzņēmējdarbības vides
attīstību Balvu novadā, sekmējot
jaunu uzņēmumu veidošanos,
darbavietu rašanos, preču un
pakalpojumu noietu, prioritāri
atbalstu sniedzot inovatīvām un
sociāli atbildīgām idejām.
Granta pretendents ir fiziska
persona, kura plāno uzsākt un veikt
uzņēmējdarbību Balvu novada
administratīvajā teritorijā.
Konkursa
īstenošanai
no
Balvu novada pašvaldības kārtējā
gada budžeta līdzekļiem piešķirts
Grants, nosakot vienam konkursa
pretendentam
maksimāli
pieejamo neatmaksājamo atbalsta
summu ne vairāk kā 2000,00
EUR (divi tūkstoši euro). Granta
pretendentam ir jānodrošina
līdzfinansējums vismaz 5% apmērā
no piešķirtās Granta summas.

7.

“Esi

Grantu piešķir:
• uzņēmuma
reģistrācijas
izmaksām;
• izejmateriālu
iegādes
izmaksām;
• iekārtu un inventāra iegādei;
• mārketinga izmaksām.
Biznesa
ideju
konkursa
pieteikumu iesniegšana ir līdz
2018.gada 19.oktobrim.
Konkursa
nolikums,
pieteikuma veidlapa un vērtēšanas
kritēriji ir pieejami Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv
sadaļā Uzņēmējdarbība, kā arī
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra mājas lapā www.zlbc.lv.
Konkursa
rīkotāja
kontaktpersona
papildus
informācijai – uzņēmējdarbības
atbalsta speciāliste Gunta Božoka,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centrā Vidzemes ielā 2b, Balvos,
e-pasts
biznesacentrs@balvi.lv,
tel. 26461435.

darbu un strādāt komandā,
uzņemties
iniciatīvu
un
atbildību, augsta precizitāte;
6. labas saskarsmes spējas un
komunikāciju prasmes;
7. teicamas latviešu valodas
zināšanas.
Pieteikumu, CV un izglītību
un
kvalifikāciju
apliecinošo
dokumentu
kopijas
iesniegt
Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes
Kārtības
policijas
biroja Patruļpolicijas nodaļas
Satiksmes
uzraudzības
rotas
vecākajam inspektoram (Balvos) J.
Kokorevičam vai sūtot uz e-pastu:
janis.kokorevics@latgale.vp.gov.lv.
Tālrunis uzziņām + 371 29164869.

– atbilstoša izglītība Ministru
Kabineta noteikumos Nr.662
“Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo
izglītību
un
profesionālo
kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību”
noteiktajam.

Par pretendentu pieteikšanos studiju un studējošā kredīta dzēšanai ārstniecības personām
Informējam,
ka
Ministru
kabinets 2018.gada 19.septembrī
ir apstiprinājis profesiju sarakstu
un speciālistu skaitu, kuri var
pretendēt uz studiju kredīta un
studējošā kredīta dzēšanu 2018.
gadā. 2018. gadā piešķirto valsts
budžeta līdzekļu ietvaros no
valsts budžeta līdzekļiem tiek
plānota studiju kredīta dzēšana
38 ārstniecības personām un
studējošā kredīta dzēšana 25
ārstniecības personām.
Uz kredīta dzēšanu no valsts
budžeta līdzekļiem var pretendēt
kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši
iegūtajai profesionālajai izglītībai
kļūst par nodarbinātajiem valsts
vai pašvaldības insti-tūcijās, kā arī
ārstniecības iestādēs, kuras sniedz
veselības aprūpes pakalpojumus,
kas tiek apmaksāti no valsts
budžeta, un nevalstiskā sektora
institūcijās, kuras pilda valsts vai
pašvaldību pasūtījumu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanā.

Studiju kredīta un studējošā
kredīta dzēšana no valsts budžeta
līdzekļiem ārstniecības personām
ir noteikta šādā prioritārā secībā:
1. māsām (medicīnas māsām)
- vispirms kredītu dzēst
speciālistiem,
kas
sniedz
veselības aprūpes pakalpojumus, kuri tiek apmaksāti no
valsts budžeta;
2. sertificētiem ārstiem - vispirms
kredītu dzēst speciālistiem,
kuru darbavieta atrodas ārpus
Rīgas un Rīgas reģiona un kuri
sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta;
3. ārsta palīgiem (feldšeriem)
- vispirms kredītu dzēst
speciālistiem, kuru darbavie
ta atrodas ārpus Rīgas un
Rīgas reģiona un kuri sniedz
veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no
valsts budžeta;
4. rezidentiem - vispirms rezi-

dentiem, kuriem ir noslēgta
vienošanās ar pašvaldību
vai valsts vai pašvaldības
ārstniecības iestādi, kas sniedz
no valsts budžeta apmaksātus
veselības aprūpes pakalpojumus ārpus Rīgas, par darba
tiesisko attiecību uzsākšanu
attiecīgajā ārstniecības iestādē
pēc rezidentūras programmas
beigšanas, un šajā vienošanās
dokumentā norādītās darba tiesiskās attiecības tiks
nodibinātas tajā specialitātē,
uz kuras rezidentūras studiju
programmu rezidentūras pretendents ir pieteicies;
5. vecmātēm - vispirms kredītu
dzēst speciālistiem, kuru darbavieta atrodas ārpus Rīgas un
Rīgas reģiona un kuri sniedz
veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no
valsts budžeta;
6. biomedicīnas
laboran
tiem - vispirms kredītu dzēst

speciālistiem, kuru darbavie
ta atrodas ārpus Rīgas un
Rīgas reģiona un kuri sniedz
veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no
valsts budžeta;
7. funkcionālajiem speciālistiem
- vispirms kredītu dzēst
speciālistiem, kuru darbavie
ta atrodas ārpus Rīgas un
Rīgas reģiona un kuri sniedz
veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no
valsts budžeta;
8. zobārstiem - vispirms kredītu
dzēst speciālistiem, kuru darbavieta atrodas ārpus Rīgas un
Rīgas reģiona un kuri sniedz
veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no
valsts budžeta;
Pieteikumus
studiju
un
studējošā kredīta dzēšanai no
valsts budžeta līdzekļiem Studiju un zinātnes administrācijā

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

var iesniegt līdz 2018.gada 22.
oktobrim (ieskaitot). Dokumenti
jāiesniedz Studiju un zinātnes
administrācijā personīgi vai sūtot
pa pastu uz adresi: Studiju un
zinātnes administrācijai, Zigfrīda
Annas Meierovica bulvāris 14,
Rīgā, LV-1050. Ir iespēja pieteikties
arī portālā Latvija.lv, ja darba
devējs nosūta Studiju un zinātnes
administrācijai ar elektronisko
parakstu parakstītu izziņu no darba
vietas, kā arī ieskenē diploma
kopiju.
Informācija
par
kredīta
dzēšanu ir pieejama Studiju un
zinātnes administrācijas tīmekļa
vietnē:
http://www.sza.gov.lv/
index.php/kredita-dzesana/kreditadzesana-valsts-vai-pasvaldibuinstitucijas-nodarbinatajiem
Valsts sekretāra vietniece
veselības politikas jautājumos
D.Mūrmane-Umbraško

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2018.gada 16.oktobris

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta

16.
un
30.oktobrī
plkst.18:00 Veselīga uztura
piekritēju pulciņa tikšanās.
Nodarbības ir bez maksas,
tās notiek Balvu pamatskolas
mājturības kabinetā. Sīkāka
informācija un pieteikšanās Ilze Smirnova, tel.26587187.
17.oktobrī
plkst.16:00
Pasākums jauniešiem "Behind
the video gaumes" Balvu Bērnu
un jauniešu centrā.
17.oktobrī
plkst.18:00
Informatīva
lekcija
skolas
vecuma bērnu vecākiem "Kāpēc
un kā runāt par seksualitāti un
reproduktīvo veselību ar savu
bērnu" Balvu Profesionālajā un
vispārizglītojošajā vidusskolā.
17.oktobrī plkst. 19:00
Režisora
Māra
Martinsona
spēlfilma "Maģiskais kimono"
Balvu muižā. Galvenajās lomās
Andris Keišs, Alise Polačenko,
Mārtiņš Sirmais, Artūrs Skrastiņš.
Ieeja 2,00 EUR.
19.oktobrī
plkst.11:00
Grāmatu
svētku
atklāšana
Balvu Novada muzejā, pēc tam
tikšanās ar grāmatu autoriem.
19.oktobrī
plkst.14:00
Balvu Novada muzejā grāmatas
un izstādes "Latgales ainava"
atklāšana, kā arī tikšanās
ar idejas autoru – Latgales
fotogrāfu biedrības vadītāju
Igoru Pliču.
19.oktobrī
plkst.16:00
Pasākums jauniešiem "Bolwen
Dynamite Fest 2018" Balvu Bērnu
un jauniešu centrā.
20.oktobrī no plkst.9:00
Deju meditācijas seminārs Balvu
Sakrālās kultūras centrā. Ņemiet
līdzi vieglus, klusus apavus,
Sv.Rakstus un pierakstu iespējas.
Pieredze nav nepieciešama.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Jābūt vēlmei un spējai būt
klusumā. Rekolekciju dienu
vada māsa Diāna Cērmane OP
un Betānijas dominikāņu māsas.
Pieteikšanās vēlama pie Ivetas
(T.26426063) līdz 18.oktobrim.
Dalības maksa 10,00 EUR.
25.oktobrī
plkst.13:00
Rēzeknes
teātris
"Joriks"
piedāvā teātra izrādi bērniem
"Ezis, kurš mīlēja slepeni"
Balvu muižā. Režisore Paula
Pļavniece. Ieeja 5,00 EUR.
Biļetes
iepriekšpārdošanā
Biļešu Paradīzes kasēs.
25.oktobrī
plkst.18:00
Rēzeknes
teātris
"Joriks"
piedāvā dzejas un mūzikas
uzvedumu
"Veidenbaums.
LIVE" Balvu muižā. Režisors
Georgijs Surkovs. Ieeja 5,00
EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā
Biļešu Paradīzes kasēs.

Bērzkalnes pagasts
19.oktobrī
plkst.19:00
Rudens svētku diskoballīte
Rubeņu saieta namā. Groziņā
līdzi var paņemt kādu rudens
ražas pārsteigumu.

Bērzpils pagasts
18.un 25. oktobrī, un
turpmāk katru ceturtdienu
plkst.17:00
Bezmaksas
vingrošanas nodarbības Bērzpils
pagasta Saieta namā.
26.oktobrī
plkst.10:00
Psalmu
dziedājumi
par
mirušajiem Bērzpils pagasta
Saieta namā.

Briežuciema pagasts
19.oktobrī
plkst.19:00
Jautra ballīte ''Rudens valsis''
tiem, kam pāri 50 Briežuciema
tautas namā. Dalības maksa 7,00
EUR. Pieteikties līdz 16.oktobrim
pagastā vai tautas namā.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Krišjāņu pagasts
22.un 29. oktobrī, un
turpmāk katru pirmdienu
plkst.16:30
Bezmaksas
vingrošanas
nodarbības
Krišjāņu tautas namā.

Kubulu pagasts
20.oktobrī
plkst.10:00
Biedrība
''Radošās
idejas''
aicina piedalīties pasākumā
''100 ozolu iestādīšana Balvu
novadā Latvijas simtgadei''
Kubulu
pagasta
Guznavas
ciemā pie mājām ''Atzele''.
Līdzi ņemamo mantu saraksts:
spēks un enerģija rakšanai,
''groziņi'' spēku atjaunošanai,
smaids un labs garastāvoklis,
''talkai'' piemērots apģērbs
un apavi, vietējie paķer savu
lāpstu! Kopgaldam vārīs zupu
uz ugunskura. Laipni aicina
piedalīties ikvienu interesentu!

Tilžas pagasts
19.oktobrī
plkst.17:00
Aktiermeistarības
nodarbība
kopā
ar
aktieri,
mūziķi,
pasākumu
producentu
Kristapu
Rasimu
biedrības
"Next horizont" projekta "Mans
mezglu raksts" ietvaros Tilžas
kultūras namā.
20.oktobrī
plkst.16:00
Tilžas etnogrāfiskā ansambļa
"Sagša" 30 darbības gadu
jubilejas sarīkojums "Es noaudu
savu sagšu sudrabiņa maliņām"
un "Patalči" - tautas muzikantu
saspēle,
senioru
atpūtas
pēcpusdiena Tilžas kultūras
namā.

Vīksnas pagasts
20.oktobrī
plkst.18:00
Litenes amatierteātra izrāde
Otto Švarcs "Boksa meistars"

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Vīksnas Tautas namā. Komēdija
3 cēlienos, režisore S.Locāne.
Ieeja 2,00 EUR, 1,00 EUR.

Skatāmas izstādes
Balvu pilsētā:
• Balvu novada pašvaldības
Sociālā
dienesta
zālē
skatāma Rudītes Liepiņas
(Gulbene) radošo darbu
izstāde "Ar tevi katrs mirklis
ir zelta vērts".
• Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu
vides objekts-pētījums par
Latvijas mākslinieku daiļradi
"Mākslas kubi".
• Balvu Centrālās bibliotēkas
zālē skatāma Lindas Lošinas
grāmatu "Koko un Riko"
ilustrāciju izstāde.
• Balvu Centrālās bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā
skatāma Jolantas Keišas
zīmējumu izstāde.
• Balvu Centrālajā bibliotēkā
skatāma izstāde "Krāsu raksti Ziemeļlatgalē", kas tapusi
biedrības "Radošās Idejas"
SIF projektā.
• No 19.oktobra Balvu Novada
muzejā skatāma izstāde
"Latgales ainava".
• Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma
Ziemeļlatgales
iedzīvotāju radošo mākslas
darbu izstāde "Pieskāriens
mākslai".
• Balvu
Sakrālās
kultūras
centrā skatāma Tukuma
muzeja ceļojošā izstāde "Ak,
svētā Lestene!"
• Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā skatāma Ilzes
Šuļjas tekstilmozaīkas darbu
izstāde.
• Ā.Baranovskas
doktorāta

telpās skatāmi Balvu Mākslas
skolas 3.klašu audzēkņu
vasaras prakses darbi "Skices" skolotāja Dace Logina.
• Balvu Mākslas skolas telpās
skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi "Balviem
90" skolotāja Dace Logina.
• Balvu
Mākslas
skolas
izstāžu zālē skatāmi Balvu
Mākslas skolas audzēkņu
"Noslēguma darbi 2018".
• 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;
skatāma izstāde, kas veltīta
mūsu
novadniekam
ģenerālim Valdim Matīsam
un izstāde no akcijas "Mans
Lācītis vēsturei", kā arī "Balvi
senajās fotogrāfijās".
Briežuciema pagastā
Līdz
20.oktobrim
Briežuciema pagasta tautas
namā
skatāma
izstāde
"Krāsainais rudens".
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu
tautas
namā
skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde "Krāsas
gadalaikos", skolotāja Lana
Ceplīte.
Kubulu pagastā
Kubulu
kultūras
namā
skatāma izstāde "Kubuli – ieskats
vēsturē... "
Tilžas pagastā
Tilžas kultūrvēstures izpētes
un tūrisma centrā skatāma
izstāde "Tilžas ciema Brīvības
ielas nami".

Izdevumu sagatavoja Rita Šubeniece un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
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, mājas lapa: www.balvi.lv

