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BALVU NOVADA ZIŅAS
Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

Foto autors Tatjana Vinogradova.

ATZĪMĒTI JAU 10. BALVU NOVADA SVĒTKI!

Bērnības svētki bija viens no Balvu novada svētku pasākumiem, kurā 31 novada bērniņu ar mīļumu un sirsnību sveica, izšūpoja un apdāvināja.
Atstājot
ikdienas
pienākumu
kalnus aiz muguras, lai ievilktu elpu
pēc ikdienas steigas, gūtu prieku un
iedvesmu, aizvadītajā nedēļas nogalē
Balvu novada ļaudis, tuvāki un tālāki
viesi baudīja ilgi gaidīto saulaino laiku
un Balvu novada svētku aktivitātes.
Desmito novada svētku svinēšana
sākās jau 19.jūlijā ar strītbola un
minifutbola turnīru „Balvi Open
Street”, kurā piedalījās ne tikai vietējie
sportisti, bet arī Balvu Sporta centra
draugi - futbolisti – Hamid Babaali
(Brazīlija), Hiroshi Yamauchi un Kenta
Oso (Japāna).
Vakars turpinājās pilsētas estrādē
ar jauniešu iecienītās grupas “Bermudu
divstūris” uzstāšanos deju mūzikas
parādē „Vasaras Assorti”, kurā muzicēja
arī Ēriks Gruzniņš, māsas Legzdiņas,
“Rolise”, “Vidroks”, “Starpbrīdis”, “Vilx”,
kā arī Ainars Bumbieris un DJ Ingars.

Sestdienas rīts sākās ar tirgus
aktivitātēm pilsētas centrā, svētku
Dievkalpojumu un festivāla „Latgales
ērģeļu dienas 2019” topošo ērģelnieku
koncertu Balvu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.
Balvu ezerā lielāko dienas daļu
bija vērojami Latvijas un Baltijas
čempionāta
ūdens
motocikliem
braucieni, kas mūsu ezeru pierūcināja
jau sesto reizi.
Tikmēr Balvu parkā bija dzirdami
bērnu smiekli un čalas, jo, paralēli
iespējai
izlēkāties
mīkstajās
piepūšamajās
atrakcijās,
estrādē
notika Bērnības svētki, kur Mikipeļu
un citu pasaku tēlu uzraudzībā mazos
piecgadniekus izšūpoja krustvecāki,
radot viņiem svētku sajūtu un prieku.
Savukārt
pēcpusdienā
lustīgu
noskaņu parkā radīja novada pagastu
ļaužu dižošanās, aicinot iegriezties

AICINA UZ KONCERTU
LIKTEŅDĀRZĀ, KAS VELTĪTS
BALTIJAS CEĻA 30.GADADIENAI
Atzīmējot Baltijas ceļa 30.gadadienu, 24.augustā
plkst.18:00 Likteņdārzā notiks vērienīgs svētku
koncerts „Saule.Pērkons.Daugava”, kurā izskanēs
mūsu tautai nozīmīgas Atmodas laika melodijas un
dziesmas. Svētku koncertā piedalīsies komponists
Mārtiņš Brauns, koris Gaudeamus, dziedātāji – Ieva
Akuratere, Lorija Vuda un citi.
Balvu novada pašvaldība nodrošinās transportu
un segs ceļa izdevumus, bet koncerta apmeklētājiem
ieejas biļete (līdz 20,00 EUR) jāpērk pašiem.
Informācija un pieteikšanās pa t. 64522830.
Pirms koncerta būs iespēja apskatīt Likteņdārzu
un vērot improvizētu Baltijas ceļu, kuru veidos tautu
tērpos tērpušies dalībnieki.

sētās – „Dižens mans pagalmiņš”, kur
varēja vērot gan muzikālas uzstāšanās,
gan dejas un teatrālus iestudējumus,
gan arī iegādāties vietējo zemnieku,
mājražotāju un amatnieku produkciju.
Par
neierastāku
aktivitāti
bija
padomājis
atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums SIA
„Pilsētvides serviss”, kas piedāvāja
savu vides izglītības programmu un
Plogging skrējienu gida pavadībā,
attīrot ceļmalas un pilsētas teritorijas
no atkritumiem un mainot priekšstatu
par to, ka pacelt atkritumus uz ielas
ir dīvaini. Skrējiena dalībnieki ne tikai
aktīvi pavadīja laiku, bet saņēma arī
balvas par piedalīšanos.
Diena
noslēdzās
ar
vakara
koncertu „Lai satiktos!”, kuru atklājot,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs pateicās
ikvienam, kurš aizvadītajos desmit

PIESAKIES!
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
laika posmā no 05.08.2019 - 11.08.2019. rīko nometni
“Profesiju karuselis”. Ja esi 13 - 16 gadus jauns, tad
šī iespēja ir domāta tieši Tev! NENOKAVĒ! Piesakies
līdz 01.08.2019., zvanot nometnes koordinatorei26627122.
Nedēļās garumā Tev būs iespēja:
• Ikdienu iepazīt kādu profesiju;
• Piedalīties meistardarbnīcās un sportiskās
aktivitātes;
• Doties ekskursijās;
• Tikties ar mūziķiem, uzņēmējiem, militārajiem
pārstāvjiem u.c. profesiju pārstāvjiem;
• Uzspēlēt komandu spēli “Laser Tag”;
• Tikties ar citu novadu jauniešiem;
• Doties pārgājienā;
• Piedalīties militārajās aktivitātēs;
• Domāt un darboties aktīvi, radoši un inovatīvi!
MĒS GAIDĀM TIEŠI TEVI!

gados ir devis ieguldījumu novada
attīstībā, ir kalpojis savai saimniecībai,
savam pagastam un novadam kopumā:
„Paldies mūsu desmit pagastiem, kas
šodien parādīja, ar ko mēs esam stipri,
uz ko mēs esam spējīgi un uz ko mēs
varam tiekties! Ikvienam gribu novēlēt,
lai mūsu novads plauktu, zeltu un
attīstītos!”.
Domes priekšsēdētājs pasniedza
Balvu novada domes Atzinības rakstus
un koncertu turpināja Andris Ērglis,
Ieva Kerēvica, Agnese Rakovska,
Igo, Atis Ieviņš, Ingus Pētersons un
pavadošā grupa, bet vakarā par raitu
dejas soli rūpējās grupas „Klaidonis”
un „Alu cilvēki”.
Lai stiprs, saliedēts un plaukstošs
Balvu novads!
Turpinājums 4. un 5.lpp.

BALVOS IZSKANĒS JAU 20.
KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS
Festivāls tiks atklāts ar diviem koncertiem
24.augustā Balvu muižā. Plkst.16.00 klausītājiem būs
iespēja dzirdēt koncertprogrammu “Andrejs Osokins
latviešu un amerikāņu klaviermūzikā. Paralēles”.
Programmā: Jāzepa Vītola, Pētera Vaska, Ādolfa
Skultes, Volfganga Dārziņa, Skota Džoplina, Džordža
Kramba, Džordža Geršvina skaņdarbi. Savukārt plkst.
19.00 izsaknēs programma “Ilona Bagele. Samsons
Izjumovs. Krievu romanču vakars”.
Tāpat arī 25.augustā ir paredzēti divi koncerti
- plkst.16.00 “Edvards Grīgs - Troļļu zemes skaņu
burvis.”, bet plkst.19.00 “Balle Vīnē”.
Ieejas maksa uz katru koncertu EUR 3,00.
Sīkāka informācija par koncertprogrammām
www.balvi.lv/kultura/aktualitates-kultura.
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VIRPUĻVIESULĪ CIETUŠAJĀM SAIMNIECĪBĀM
PAŠVALDĪBA PIEŠĶĪRUSI PABALSTUS

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Kā to paredz saistošie noteikumi,

- puse no vienas minimālās mēneša

pēc

darba algas.

vētrā

cietušo

Klātienē

saimniecību

11.jūlijā

pieņēma

novērtējot

postījuma

apmērus, kā arī ņemot vērā to,
kādi ir saimnieku plāni attiecībā
uz sagrautajām ēkām – vai tās tiek
plānots atjaunot, vai tajās tiek plānots
turpmāk dzīvot un tml., komisija
pieņēma

Šogad 1.jūlijā aprit 10 gadi kopš administratīvi teritoriālās reformas un novadu

lēmumu

izmaksāšanu

izveidošanās. Kādam tas liekas daudz, kādam ne tik ļoti, bet, atsaucot atmiņā

algas

apmērā. Savukārt vienai saimniecībai

mājsaimniecībām.

KĀ NOVADS STRĀDĀJAM JAU 10 GADUS

mēneša

dienests izveidoja komisiju, kura,

lēmumu par pabalstu apmēru 5

Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

minimālās

Balvu novada pašvaldības Sociālais

apsekošanas,

Aigars Pušpurs

vienas

5

par

pabalstu

saimniecībām

par kopējo summu 7525,00 EUR.

Balvus un novadu 2009.gadā, var secināt, ka attīstība notiek un paveikts ir daudz.

Piecdesmit procentus no minētās

Ir sakārtoti ceļi un ielas, renovētas izglītības un kultūras iestādes, pilsētā

Balvu

novada

pašvaldība

pabalstus piešķīra savu iespēju un
budžeta ietvaros, ievērojot Saistošo
noteikumu Nr. 8/2015 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Balvu novadā””
noteikumus.
Piesaistot

tuvākus

un

tālākus

radus, draugus un kaimiņus, vētrā
cietušās ģimenes palēnām likvidē
vētras

sekas

un

atjauno

ka

Balvu

savas

saimniecības.
Atgādinām,

novadu

izmaksātās summas Balvu novada

6.jūlija pēcpusdienā skāra postošākā

darbojas baseins, ir atjaunoti sporta laukumi un aktīvās atpūtas vietas, apkārtne

pašvaldībai

aizsardzības un reģionālās attīstības

dabas stihija pēdējo gadu laikā,

ir skaista un sakopta. Tomēr ikdienā mēs bieži vien to visu nenovērtējam,
vairāk saskatot trūkumus un paužot negācijas. Tas, protams, pašvaldību motivē

ministrija, tādējādi sniedzot savu

kompensēs

Vides

atbalstu postošajā vētrā cietušajiem.

turpmākam darbam un plāniem nākotnē, jo vietējie iedzīvotāji zina, kas tiem ir

Komisija

nepieciešams un kas ir uzlabojams. Bet tajā pat laikā, ir gandarījums un prieks

pieņēma

lēmumu

divām nopostītajām saimniecībām

dzirdēt labus vārdus no iebraucējiem un novada viesiem. Tā, piemēram, par

piešķirt maksimālo pabalstu - sešu

pilsētas stadionu un sporta bāzi Balvos. Protams, lai to visu attīstītu, ieguldīti

Ministru kabineta noteikto minimālo

finanšu līdzekļi un darbs, kas vēl turpināsies, veicot nepieciešamos uzlabojumus.

mēnešu darba algu apmērā. Vienai

Kā bieži vien notiek būvniecības procesos, rodas arī sarežģījumi un neplānotas

saimniecībai - četru minimālo mēnešu

izmaiņas, kas kavē darbu noslēgšanu. Diemžēl dažādu apstākļu dēļ, iekavējās

kurā virpuļviesulis nodarīja smagus
zaudējumus

mājsaimniecībām

Bērzpils pagastā. Dzīvojamām mājām
tika norauti jumti ar visām spārēm,
bojātas sienas, griestu segumi un
nogāzti koki.
Šādas krīzes situācijas norāda
un

atgādina,

ka

iedzīvotājiem

ir

darba algu apmērā, ņemot vērā

jābūt atbildīgiem un, ja ir iespēja,

arī Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijas process. Šīs vasaras sākumā

to, ka māja tiek apdzīvota sezonāli.

jāapdrošina

uz laiku tika pārtraukti būvniecības darbi, bet šobrīd Balvu novada pašvaldība ir

Saimniecībai, kura cietusi salīdzinoši

saimniecība, jo nekad nevar paredzēt

saņēmusi atbalstu, ir noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu EUR 2 308 355

nedaudz,

dabas postošo ietekmi.

tika

piešķirts

pabalsts

savs

mājoklis

un

apmērā būvdarbu pabeigšanai, un Balvu Kultūras un atpūtas centra projekts tiek
turpināts. Būvnieki strādā pie piebūves konstrukciju izveides, turpinās iekšdarbi.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.
Kādi būs turpmākie novada pastāvēšanas gadi, grūti pateikt. Pašreiz izstrādē

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

un apspriešanā ir nākošā administratīvi teritoriālā reforma. Jebkādas pārmaiņas,
ja tās tiks ieviestas dzīvē, nesīs izaicinājumus turpmākajā darbā. Ar cerībām
raugos, ka novads šādā vai citādā veidolā turpinās attīstīties un augt. Kā pierādījās
nupat aizvadītajos novada svētkos, mūsu ļaudis ir radoši un darboties griboši.
Pagastu iedzīvotāji pārsteidza ar savu atraktivitāti un parādīja, ar ko mēs esam
stipri. Paldies novada vadītājiem, deputātiem, pagastu un pilsētas iedzīvotājiem
par sniegto ieguldījumu sava pagasta, pilsētas, sava novada attīstībā visu 10 gadu
garumā. Paldies tiem, kuri grūtību priekšā nepadodas, bet rod iedvesmu, spēku
un prieku strādāt un dzīvot savā novadā!
Tāpat vēlos pateikties visiem Balvu novada svētku organizatoriem par
ieguldīto darbu, lai svētku aktivitātes varētu baudīt gan lieli, gan mazi. Prieks,
ka estrāde bija piepildīta un ka novērtējam savus līdzcilvēkus, kuri ikdienā dara

Viena no vētrā cietušajām saimniecībām.

mazliet vairāk. Paldies visiem par kopā būšanu!

NOVADA UZŅĒMĒJIEM IESPĒJA IESAISTĪTIES PĀRROBEŽU PROJEKTA AKTIVITĀTĒ
Balvu

novada

Ziemeļlatgales

pašvaldības

biznesa

tūrisma

centrs

projekta

īstenos

vairākas

mērķis

ir

un
ietvaros

aktivitātes,

Balvu

un

kuru

apkārtējo

novadu topošajiem un esošajiem
uzņēmējiem

piedāvāt

atbalstu

par

produktiem

pakalpojumiem.

vai

Septiņiem

starptautiskajā

gadā.
bezmaksas

ārpus novada teritorijas.

veidlapa, kurā jānorāda interesējošie

Projektā tiks sniegts individuāls
atbalsts 40 mazajiem uzņēmumiem
Latvijā un Krievijā. Sadarbībā ar
profesionāļiem,

uzņēmējiem

iespēja

vizuālo

attīstīt

sagatavot

mārketinga

būs

identitāti,
plānus,

kā

arī izgatavot fotogrāfijas vai video

projekta
pieteikuma

konkrētie pasākumi:
Vizuālā

identitātes,

dizaina

izstrāde,
Mārketinga plāna izstrāde,
Fotogrāfijas vai video izveide,
Dalība

starptautiskajā

(amatnieki,

semināros
digitālais

par

šādām

mārketings,

prasmes,

digitālā

zīmolvedība, mājražošanas nozares
sekmīga darbība un attīstība.
Aptauja pieejama www.zlbc.lv un
tā jāaizpilda līdz šī gada 10. augustam.

Projekts LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!”
(Ne tikai grāmatas). Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi
uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir
www.latruscbc.eu.

Uzņēmējiem, kuri vēlas iesaistīties
jāaizpilda

tirgus

pārdošanas

PSKOV-EXPO Pleskavā, Krievijā 2020.

aktivitātēs,

un

tēmām:

izstādē

minētajās

aktivitāšu

Dalība

novada uzņēmumiem būs iespēja
piedalīties

uzņēmumu

mājražotāji),

Balvu

noieta veicināšanā un paplašināšanā

mārketinga

savu

sniegtajiem

izstādē

PSKOV-EXPO Pleskavā, prezentējot
2.
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PAŠVALDĪBAS POLICIJA AICINA IEDZĪVOTĀJUS SAKOPT SAVUS ĪPAŠUMUS
Balvu novada Pašvaldības policija
ir apkopojusi šī gada 1.pusgada darba
rezultātus, uzsverot un atgādinot
iedzīvotājiem par savu īpašumu
sakopšanu.
Kopumā 1.pusgadā ir reģistrēti
690 notikumi:
• Saņemti – (76) pieprasījumi, uz
kuriem sniegtas atbildes likumā
noteiktajā kārtībā.
• Sastādīti
administratīvo
pārkāpumu protokoli – (227). No
tiem:
-- Par ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumiem – (39);
-- L APK 171.p. (atrašanās sabied
riskā vietā tādā alkohola reibumā
stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu, vai alkohola lietošanu
sabiedriskās vietā) – (145);
-- L APK 167.p. (sīkais huligānisms)
– (5);
-- L APK 42.1. p.4.d. (nepilngadīgais
smēķē) – (13);
-- L APK 171.1.p. (Nepilngadīgie alkohola reibumā) – (5);
-- Saistošo noteikumu neievēro
šana – (7).
Saņemti un izskatīti 15 iesniegumi
par ģimenes konfliktiem, izbraukts uz
19 cita veida konfliktiem, saņemta

informācija un risinātas situācijas par
32 klaiņojošiem dzīvniekiem.
Uzsāktas 67 lietvedības par
īpašumu nesakopšanu, sastādīti 5
administratīvā pārkāpuma protokoli.
Katrs zemes īpašums pilsētā veido
Balvu koptēlu, atstājot sakoptas vai
ne tik koptas pilsētvides iespaidu.
2010.gada 23.septembrī pieņemtie
Saistošie noteikumi Nr.16 „Balvu
novada teritorijas un tajā esošo ēku
un būvju uzturēšanu” nosaka kārtību,
kādā visām fiziskajām un juridiskajām
personām , kurām īpašumā, lietošanā,
valdījumā
vai
apsaimniekošanā
novadā ir namīpašumi, zemes
gabali jānodrošina to uzturēšana un
sakopšana.
Balvu novadā ir noteikti šādi
teritorijas uzturēšanas periodi:
• pavasara - vasaras sezona (no
1.aprīļa līdz 15.oktobrim);
• rudens - ziemas sezona (no 16.oktobra līdz 31.martam).
Atgādināšanu
par
dažām
darāmām lietām.
Īpašniekiem
savos
objektos
jānodrošina:
• Īpašuma un tam piegulošās teritorijas sakopšana (regulāri jāveic
lapu, atkritumu savākšana, zāliena

pļaušana – ne mazāk kā piecas
reizes sezonā- līdz 15.maijam,
15.jūnijam, 15.jūlijam, 15.augustam, 15.septembrim.)
• Sausās lapas, zarus u.c. organis
kos atkritumus drīkst dedzināt
nelielos daudzumos pavasarī no
15.aprīļa līdz 15.maijam; rudenī
no 15.septembra līdz 15.oktobrim,
stingri ievērojot ugunsdrošības
noteikumus. Aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus, indīgas un
smirdīgas vielas; ierīkot izgāztuves
un ierakt atkritumus pagalmos un
citās šim nolūkam neparedzētās
vietās.
• Neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku ie
ejas un pagrabu durvis jānoslēdz,
logi jāaizver vai jāaiznaglo, teritorija jāiežogo tā, lai novērstu
nepiederošu personu iekļūšanu
un uzturēšanos tajās. Pieguļošā
teritorija
jāuztur
atbilstoši
Saistošo noteikumu prasībām.
• Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka
tās lietošana ir bīstama vai tā bojā
ainavu, īpašniekam tā jāsaved
kārtībā vai jānojauc atbilstoši Ci
villikuma
1084.p.noteikumiem.

LEONTĪNA KAŅEPE - VIENA NO LABĀKAJĀM TORŠU
CEPĒJĀM LATVIJĀ
festivāls, kura ietvaros jau tradicionāli norisinājās
konkurss “Dansukker Labākā lauku torte”. Šī gada
toršu konkursa tēma bija MEŽS. Dalībnieces ļāvās
fantāzijai un pārsteidza ar radošām idejām. Šogad
piedalījās 24 cepējas no visas Latvijas. Žūrija
vērtēja gan izskatu, gan garšu, bet galvenais bija,
lai tiktu izmantoti tikai dabīgi produkti.

2019.gada

29.martā

noslēgto

būvdarbu līgumu, Balvu novada pašvaldība Latvijas
vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā
konkursa valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides
aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās
organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides
aizsardzības projekti” vadlīnijas “Ūdeņu aizsardzība”

ezera krasta labiekārtošana” īstenošanu.

palīdzēja arī Sarkangalvīte (Daina Logina no

Projekta

Leontīna Kaņepe (pirmā no kreisās) un Daina Logina.

plānoto

darbību

rezultātā

tiks

sakārtota publiski pieejamā ezera piekļuves vieta
pie Balvu ezera, nodrošinot krasta attīrīšanu un
labiekārtošanu, kā rezultātā tiks:

SAŅEM NMPD ATZINĪBAS RAKSTUS
Atzīmējot desmit gadu jubileju, kopš Latvijā
izveidots
vienots
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests (NMPD), jūlija sākumā svinīgā
ceremonijā NMPD sveica savus darbiniekus no visas
Latvijas, tai skaitā arī Balvu NMP punkta darbiniekus.
Atzinības raksts tika piešķirts:
- Ilonai Fjodorovai, Vidzemes reģionālā centra
Gulbenes brigāžu atbalsta centra Balvu neatliekamās
medicīniskās palīdzības punkta NM ārsta palīdzei;
- Vitai Zušai, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes
brigāžu atbalsta centra Balvu neatliekamās

ar

ietvaros uzsākusi projekta Nr. 1-08/408/2018 “Balvu

Balvu novada Briežuciema. Torti prezentēt viņai

vietu. Cepējas tortes tiešam ir skaistas un garšīgas!

Saskaņā

aktivitātes “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”

Konkursā piedalījās arī Leontīna Kaņepe no

Lazdulejas) . Priecājamies, ka Leontīna ieguva 3.

Rita Kravale,
Balvu novada pašvaldības
policijas priekšniece

BALVU EZERA KRASTA
LABIEKĀRTOŠANA
Foto autors Valdis Ošiņš.

13. jūlijā Zaubē norisinājās savvaļas kulinārais

Būves
nojaukšana
veicama
Vispārējos
būvnoteikumos
paredzētajā kārtībā.
Ar saistošajiem noteikumiem var
iepazīties mājas lapā www.balvi.lv.
Pašvaldības policijas darba lauks
ir plašs un daļu tā aizņem darbs
ar nekopto īpašumu saimniekiem
gan pilsētā, gan laukos. Apzinātas
nesakoptās teritorijas.
2019.gada 1.pusgadā ir uzsāktas
67 lietvedības, tiek veikts konkrēts
darbs
ar
īpašniekiem
(veiktas
pārrunas, sūtīti atgādinājumi par
nepieciešamību
sakopt
īpašumus,
brīdinājumi un tml.). Lielākā daļa
īpašumu tiek sakopti, tomēr tika
sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma
protokoli, kas nosūtīti izskatīšanai
Administratīvajā komisijā.
Tāpat
policijas
pārziņā
ir
Atskurbtuve, kurā tikušas ievietotas
410 personas (2018.g.- 825 pers.).
Par
atskurbtuves
pakalpojumu
sniegšanu ir noslēgti līgumi ar 5
novadu (Rugāju, Viļakas, Baltinavas,
Gulbenes, Alūksnes ) pašvaldībām.

• Attīrīta upes ieteka un krasta zona, iztīrot gulti

medicīniskās palīdzības punkta NM ārsta palīdzei;
- Ivaram Jeromānam, Vidzemes reģionālā
centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra Balvu
neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta
operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam.
Atzinības
rakstu
piešķir
par
konkrētos
gadījumos apliecinātu augstu profesionalitāti
neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanā
vai nodrošināšanā īpaši kritiskās situācijās, spējot
pieņemt tūlītējus, atbildīgus un atbilstošus lēmumus,
lai glābtu un saglabātu pacientu dzīvības.

un izvācot ūdensaugus, krūmus un citus apaugumus;
• Nostiprināta Bolupes ieteka Balvu ezerā un tās
labais krasts, ierīkojot tekstilsegumu un veidojot
akmens uzbērumu;
• Izveidots smilts uzbērums, paplašinot un nostip
rinot krasta zonu.
Projekta kopējās izmaksas ir 30 910,09 EUR, no
kurām 90% projekta izdevumus, kas sastāda – 27
819,00 EUR, finansē Latvijas vides aizsardzības
fonds, un atlikušos 10% - 3091,09 EUR, veido Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējums.
Visus projekta ievaros paredzētos darbus veic SIA

Foto no NMPD arhīva.

“DANTRUCK11”.

Ilona Fjodorova (pirmā no kreisās), NMPD direktore Liene Cipule, Vita Zuša, Ivars Jeromāns.
3.

Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 1. aprīļa
līdz 2019. gada 30. septembrim.
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Maruta Paidere ir ilggadēja Balvu
rajona partnerības valdes locekle
un Balvu rajona sieviešu biedrības
„Rudzupuķe” valdes priekšsēdētāja.
Maruta novērtēta par aktīvu līdzdalību
novada sabiedriskajā dzīvē, ilggadēju,
profesionālu
un
apzinīgu
darbu
biedrībās, tādējādi sekmējot lauku
sieviešu prasmju pilnveidošanos un
dzīves līmeņa paaugstināšanos, un Balvu novada vārda popularizēšanu. Jau 15
gadus Maruta vada, organizē, apvieno
vairāk kā 45 sievietes bijušajā Balvu rajona teritorijā aktīvam un radošam darbam un atpūtai.

Andris Ločmelis ir ādas apstrādes
meistars un amatnieks, kurš saņēma
Azinības rakstu par aktīvu līdzdalību
novada sabiedriskajā dzīvē, radošu un
profesionālu darbu, sekmējot Balvu
novada attīstību un atpazīstamību.
2014.gadā Andris no Rīgas atgriezās
Briežuciemā, lai saimniekotu vecāku
saimniecībā, paralēli tam darbojas gan
ādas apstrādē, gan kokapstrādē. Andra
darbi ir zināmi ne tikai Latvijā, bet arī
ārzemēs.

Foto autors Tatjana Vinogradova.
Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.
Balvu
Centrālās
bibliotēkas
datorspeciālists Guntis Laicāns tika
apbalvots par kvalitatīvu ieguldījumu
novada un reģiona bibliotēku tīkla
attīstībā un nodrošināšanā. Kopš 2000.
gada, kad Latvijas bibliotēku sistēmā
sākās revolucionāras pārmaiņas, Guntis veic datorsistēmu administratora
pienākumus, liekot pamatus visai šobrīd
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados funkcionējošai bibliotēku vienotai
datorsistēmai.

Evija Krasovska ir Balvu Romas Katoļu
draudzes locekle. Piešķirot Atzinības
rakstu, tika novērtēts viņas ieguldījums
kristīgo vērtību stiprināšanā Balvos, un cilvēku sadarbības un novada
atpazīstamības veicināšanā.

Balvu Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības metodiķe, interešu
izglītības skolotāja, deju studijas „Di
Dancers” vadītāja Dita Nipere tika
godināta par ieguldījumu Balvu novada
skolēnu interešu izglītības attīstībā,
profesionālo darbību, novada vārda
popularizēšanu un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.
Jau vairāk kā 15 gadus Dita ir deju
studijas „Di Dancers” vadītāja. Pārstāvot
Balvu novadu kopā ar Ditu, jaunieši
ir izcīnījuši iespēju būt starp Latvijas
labākajiem mūsdienu dejotājiem.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Iedzīvotāju un pašvaldības novērtējumu
saņēma arī „A Apotheka” tīkla aptiekas farmaceite Inese Krauliņa, kuru
sumināja par augstu profesionalitāti,
atbildību,
godprātīgu
darbu
un
nozīmīgu ieguldījumu farmaceita profesijas popularizēšanā Balvu novadā.
Inese kopš 1990.gada strādā farmācijas
jomā, un ir apliecinājusi sevi kā augsti
profesionālu darbinieku.

Kubulu pagasta iedzīvotājiem Rasmai un Ilgvaram Koliņiem (no kreisās) Atzinības
raksts tika pasniegts par ieguldījumu bez vecāku gādības palikušu bērnu audzināšanā
un ģimeniskas vides nodrošināšanā.
Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN_TEX” apzaļumošanas un labiekārtošanas
speciālists Aivars Kopāns (pirmais no labās) domes apbalvojumu saņēma par
kvalitatīvu un apzinīgu darbu Balvu pilsētas labiekārtošanas un apzaļumošanas
darbā. Aivars vairāk kā divdesmit gadus veltījis Balvu pilsētas teritorijas sakopšanai.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Balvu novada domes Atzinības rakstu saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas
saimniecības vadītāja Monika Baikova,
kura ģimnāzijā strādā 13 gadus, bet
pēdējo piecu gadu laikā ģimnāzijas
fiziskā vide piedzīvojusi vērienīgas
pārmaiņas, kuru norises organizēšana,
vadīšana un kontrole bijusi Monikas
pārziņā.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Sākums 1.lpp.

Daina Pavlovska ir Balvu novada
pašvaldības Centrālās grāmatvedības
galvenā grāmatvede. Par grāmatvedi
strādā jau kopš 1982.gada. Pateicoties
viņas neatlaidībai un attieksmei pret
savu izvēlēto profesiju, Balvu novada
pašvaldība vienmēr laicīgi nodod gada
pārskatus, ceturkšņu un mēnešu atskaites. Domes Atzinības raksts Dainai tika pasniegts par ilggadēju,
profesionālu un godprātīgu darba
pienākumu veikšanu Balvu novada
pašvaldībā.

SIA „TAKO Akmens” mākslinieks – akmeņkalis Vitālijs Peļņa (pirmais no kreisās) tika
apbalvots par radošu un profesionālu darbu, sekmējot Balvu novada atpazīstamību.
Savukārt ģimenes ārsti Modrīti Silaunieci (centrā) gan Balvu novada domes
priekšsēdētājs, gan daudzi pilsētas iedzīvotāji sveica par profesionalitāti, ilggadēju,
pašaizliedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes
nodrošināšanā. Daktere Silauniece strādā Balvu slimnīcā 36 gadus. Daudzus gadus
aprūpējusi Balvu slimnīcā dzimušos mazuļus, jo bijusi vienīgais neonatalogs un bērnu
neirologs Balvu novadā. Pašlaik dežūras slimnīcā apvieno ar ambulatoro darbu ģimenes
ārsta praksē.
Bijušajam Latvijas Tautas frontes dalībniekam Voldemāram Šļakotam (pirmais no labās)
domes apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanā, patriotisma un valstiskās identitātes veidošanā un stiprināšanā.
4.

Teju visas dienas garumā Balvu ezera pludmalē pulcējās interesenti, lai vērotu Latvijas un Baltijas čempionāta ūdens motocikliem braucienus. Čempionātā piedalījās
vairāk nekā 50 dalībnieku, pasākumu organizēja Balvu Sporta centrs sadarbībā ar
Latvijas ūdens motociklu asociāciju.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Pēc svētku uzrunas, Balvu novada domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs sumināja
arī Veltu Pulksteni, kura no 2013.gada ir
viena no Balvu Goda pilsonēm.

Dvēselisku mūzikas baudījumu Balvu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā sniedza
Latgales reģiona topošie ērģelnieki un
Balvu Mūzikas skolas audzēkņi, tai skaitā
Patrīcija Ķirsone (foto).

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.
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Krišjāņu pagasts dižošanās laikā ne tikai sniedza muzikālu priekšnesumu sieviešu
vokālā ansambļa “Elija” izpildījumā, bet piedāvāja iegādāties arī maizi, sieru, apsveikumu kartītes un dāvanu kastītes.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Atzinības rakstu saņēmējus un pārējos klātesošos sveica bijušais balvenietis, digitālā
akordeona meistars Pāvels Ignatjevs.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Foto autors Tatjana Vinogradova.

Plogging skrējienā Balvos piedalījās jaunākās paaudzes pārstāvji, kuri, veicot 4 km
distanci, savāca atkritumus pilsētas iedzīvotāju iecienītākajās vietās.

Ar atmiņām un atskatu uz iepriekšējo gadu novada pasākumiem, noslēdzās 10. Balvu
novada svētki “Ir labi būt lielai saimei!”. Svētku organizatori bija parūpējušies par
to, lai pacelt šampanieša glāzi par novadu būtu iespēja katram noslēguma koncerta
apmeklētājam, un klātesošie vienojās dziesmā ”Daudz baltu dieniņu”.

Ar nopietnām un ne tik nopietnām kompozīcijām noslēguma koncertā skatītājus
priecēja Igo, Agnese Rakovska, Atis Ieviņš, Ingus Pētersons, Ieva Kerēvica, Andris
Ērglis.
5.
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NOSLĒDZOTIES PROJEKTAM, BRĪVPRĀTĪGĀ NO VĀCIJAS DALĀS IESPAIDOS PAR BALVIEM
2018.gada
4.augustā
Latvijā
ieradās divi jaunieši no Vācijas un
Gruzijas, lai veiktu brīvprātīgo darbu
Viļakas un Balvu novados Eiropas
brīvprātīgā
darba
projektā
Nr.
2018-1-LV02-KA125-002091 “Share the
opportunities!”. Aprīlī atvadījāmies no
gruzīna Beka, kas noslēdza projektu
un devās mājup, savukārt Maike devās
uz Vāciju 5.jūlijā, ar ko noslēdzām šī
projekta aktivitātes. Par savu pieredzi
un emocijām Maike stāsta:
„Mans vārds ir Maike, esmu 18
gadus jauna un pēdējos 11 mēnešus
pavadīju strādājot Balvu un Viļakas
novadu jauniešu centros.
Kad
es
ierados,
2018.gada
augustā, pirmais jautājums, ko visi
man uzdeva, bija „kāpēc tu atbrauci
tieši uz šo vietu?”. Pat tagad, pavadot
visu šo laiku Latvijā, man ir grūti
atbildēt uz šo jautājumu. Pieļauju,
ka vairāku iemeslu dēļ - interese par
projektu, darbs jauniešu centros
un vēlme pieredzēt kaut ko pilnīgi
savādāku valstī, kas man bija sveša un
nezināma.
Un tiešām – es pieredzēju kaut ko
pavisam savādāku, un varēju daudz

mācīties par šo unikālo valsti. Ne
vienu reizi, pat ne aukstajā Latvijas
ziemā, es nenožēloju, ka atbraucu uz
šejieni.
Projekts „Share the opportunities”
jeb „Dalīties ar iespējām” pamatā
fokusējās uz neformālās mācīšanās
pieredzi un metodēm darbā ar
bērniem un jauniešiem. Tas nozīmē,
ka es organizēju un piedalījos dažāda
veida pasākumos un aktivitātēs,
iekļaujot
rokdarbus,
darbnīcas,
spēles, prezentācijas, kultūru vakarus.
Lielāko daļu laika Viļakas novadā es
pavadīju Semenovas jauniešu centrā
„Sauleszieds”, kur ik nedēļu vadīju
radošās darbnīcas bērniem. Devos arī
uz skolām - Viļakas Valsts ģimnāziju
un Rekavas vidusskolu, apmeklējot
vācu un angļu valodas stundas, kā
arī organizējot tikšanās reizes ar
jauniešiem.
Nedēļas nogalēs un brīvajās
dienās, cik vien iespējams, es centos
ceļot – paspēju apmeklēt Lietuvu,
Igauniju un Krieviju, kā arī vairāk kā
25 Latvijas pilsētas! Būt kustībā un būt
aktīvai bija ļoti svarīgi. Īpaši pirmajos
mēnešos jutu vajadzību aizbēgt uz

Rīgu, cik vien bieži iespējams, jo priekš
manis dzīve laukos bija kaut kas jauns.
Jo ilgāk paliku Latvijā, jo vairāk jutu,
ka mana mājvieta ir Balvi un Viļaka,
iemācījos vairāk novērtēt to, cik patiesi
un draudzīgi ir cilvēki lauku teritorijā.
Pat tad, kad biju Vācijā, ciemos pie
savas ģimenes Ziemassvētkos, skumu
pēc Balviem. Atrast vietu, tik tālu no
mājām, kas liek justies piederīgam,
ir kaut kas ļoti īpašs. Vienmēr būšu
pateicīga visiem, kuri bija tik atvērti.
Man bija iespēja daudz mācīties
par jaunatnes darbu. Strādājot
un iepazīstot dažādus cilvēkus,
iepazinu arī pati sevi. Mācījos, kā
tikt galā ar kultūru atšķirībām un
pārpratumiem. Tas deva man iespēju
augt kā personībai un kļūt daudz
pašpārliecinātākai
un
atvērtākai
sarunās ar jauniem cilvēkiem.
Iemācījos ļoti daudz par Latviju,
par kultūru, tradīcijām un nedaudz
arī apguvu valodu. Iemīlējos Latvijas

dabā, zilajos ezeros un zaļajos
mežos, kā arī ziedošajās pļavās, kas
padarīja pavasari un vasaru tik ļoti
skaistu. Bija interesanti izjust Latvijas
kultūru– tautas dejas un tradicionālo
ēdienu pagatavošanu. Manas mīļākās
atmiņas ir no Saulgriežu svinēšanas,
tas bija kaut kas jauns priekš manis.
Biju fascinēta par tradīcijām un
sajūtām, ko kopumā radīja svētku
svinēšana.
Vēlos teikt PALDIES! Paldies
visiem cilvēkiem, kas laiku Latvijā
padarīja tik ļoti baudāmu, jautru un
neaizmirstamu. Es nekad neaizmirsīšu
to, cik lieliska ir šī valsts.
Esmu pārliecināta, ka atgriezīšos
Latvijā, lai apmeklētu savas otrās
mājas - jo ātrāk, jo labāk! Sveicieni no
Vācijas!”

,,Notiņas” dziedāja ne tikai savas
sagatavotās dziesmas, bet Spānijā
mēģinājām un koncertos kopā ar
Gunti Veitu, saksofonistu Gunti Branci
izpildījām grupas Credo dziesmu
,,Disnejlenda”. Prieks, ka festivālā
piedalījās Laicānu ģimenes meitenesDagmāra, Agnese, Aina, Ieva.
Paldies Balvu novada pašvaldībai,
Balvu Kultūras un atpūtas centram,
Šultu ģimenei, Tāļa Korlaša ģimenei,

Ģirtam Ripam, Lailai Saidei, Elīnai

Tekstu sagatavoja:
Maike von Hofmann
Tekstu tulkoja: Santa Komane

BALVENIEŠI KONCERTĒ SPĀNIJĀ
Balvu Kultūras un atpūtas centra
dziedāšanas
studijas
„Notiņas”
13 dziedātāji no 4. līdz 11.jūlijam
piedalījās festivālā „Latvijas kultūras
nedēļa Spānijā”, Katalonijā, Lloret de
Mar pilsētā.
Festivāls noris jau ceturto gadu
un to organizē Spānijā dzīvojošās
latvietes – Dana Tagle un Zane
Bērziņa. Šogad bija sabraukuši vairāk
kā 150 latvieši gan no Latvijas, gan
Lielbritānijas,
īpašais
pasākuma
viesis bija dziedošais aktieris Varis
Vētra, koncertu vadīšanu uzņēmās
Latvijas Nacionālā teātra aktieris
Egils Melbārdis. Pirmoreiz festivālā
piedalījās grupas “Credo” solists
Guntis Veits un mūziķis Guntis Brancis.
Katrs kolektīvs, kas piedalījās festivālā,
bija sagatavojis koncertprogrammu,
ar kuru trīs vakarus kopīgos koncertos
uzstājās Vidusjūras krastā.
Mazie dziedātāji ir vienisprātis, ka
šis piedzīvojums esot paticis, jo īpaši
jūra un baseins, lidošana ar lidmašīnu,

kā arī delfīnu šovs, brauciens ar kuģīti
utt.
Tikpat sajūsmināti bērni bija arī par
dziedāšanu uz lielās skatuves kopā ar
Gunti Veitu un Gunti Branci, dziesmas
par Mikimausi izdziedāšanu.
“Patika dziedāt kopā ar Gunti Veitu
un Gunti Branci. Kad nodziedājām
kopīgo dziesmu, viņi mūs samīļoja
un iedeva buču. Patika izklaides
akvaparkā un arī tas, ka varēja vēlu
iet gulēt,” pēc Spānijas ceļojuma teica
“Notiņu” dalībniece Marija.
Bet Mārcis par piedzīvoto saka:
“Ļoti patika lidot ar lidmašīnu,
peldēties, braukt pa slidkalniņiem
akvaparkā, patika būt uz lielās
skatuves... jutos kā zvaigzne! Un tie
lielie puiši labi dziedāja. Patika delfīni
un dzeltenā čūska, saldumu veikaliņš,
ejot uz jūru. Draugi bija forši. Ļoti
gribu atkal braukt uz Spāniju!”
Piedaloties festivālā, mēs guvām
jaunu, pozitīvu emociju devu, tā bija
ļoti laba uzstāšanās pieredze bērniem.

Kaļvai, Guntai Grāmatiņai, šoferim
Valērijam

Noskovam

par

sniegto

atbalstu,

lai

,,Notiņas”

varētu

piedalīties „Latvijas Kultūras nedēļā
Spānijā”.
Iluta Tihomirova,
dziedāšanas studijas „Notiņas”
vadītāja

Dziedāšanas studijas „Notiņas” dalībnieki ar māsām Laicānēm un vadītāju I. Tihomirovu Spānijā.
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2019.gada 27.jūnija

Nr.11/2019

Nr.12/2019

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 8/2015 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTIEM BALVU NOVADĀ”

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.MARTA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10/2015 „PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU
BALVU NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu; Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu;
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
15.panta pirmās daļas 4., 6.punktu un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Par
papildus palīdzību Balvu novadā” šādus grozījumus:
1. svītrot 2.2.punktā vārdus „trūcīgai ģimenei (personai)”;
2. papildināt II nodaļu „Pabalsti veselības uzlabošanai un sociālās rehabilitācijas plāna
mērķu sasniegšanai” ar 2.2.1punktu šādā redakcijā:
„2.21. Pabalstu sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai ir tiesīgas saņemt
personas, kuras atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
2.21.1. trūcīga ģimene (persona);
2.21.2. maznodrošināta ģimene (persona);
2.21.3. ģimenes, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.”.

Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8/2015 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” šādus grozījumus:
1. papildināt 2.4.punktu aiz vārdiem „no iesnieguma saņemšanas” ar vārdiem „,bet šo
Noteikumu VI nodaļā „Pabalsts krīzes situācijā” minētajos gadījumos – 10 darbdienu
laikā”;
2. aizstāt 6.6.punktā vārdus „ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās
brīža” ar vārdiem „triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, kurā radusies krīzes situācija”.
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par Balvu novada Domes 2019.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.12/2019 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Par papildus
palīdzību Balvu novadā”” projektu

par Balvu novada Domes 2019. gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.11/2019 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8/2015 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija
Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos
Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” (turpmāk –
saistošie noteikumi) nepieciešams veikt grozījumus atbilstoši
aktualitātēm. 2019.gada 5.aprīlī spēkā stājušies Ministru kabineta
2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – Ministru
kabineta noteikumi). Izveidojusies pretruna starp Saistošajos noteikumos
un Ministru kabineta noteikumos noteikto. Saistošajos noteikumos
noteikts, lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai jāiesniedz
iesniegums ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās
brīža, bet Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka iesniegums jāiesniedz
triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, kurā radusies krīzes situācija un
lēmums par pabalstu krīzes situācijā jāpieņem 10 darbdienu laikā no
iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Nepieciešams precizēt Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra
saistošos noteikumus Nr.8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā”, nosakot, ka, lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, personai
jāiesniedz iesniegums triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, kurā radusies
krīzes situācija un lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu
sociālais dienests pieņem 10 darbdienu laikā no iesnieguma un
nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

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

Neietekmē
Pabalsts tiks piešķirts Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļu
ietvaros.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek mainītas

Norādāmā informācija
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt papildinājumus, pamatojoties
uz praksē izveidojušos situāciju. Nepieciešams palielināt to personu loku,
kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas plāna mērķu
sasniegšanai.
Nepieciešamas precizēt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošos
noteikumos Nr.10/2015 „Par papildus palīdzību Balvu novadā,”
lai pašvaldība pabalstu sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai
varētu piešķirt plašākam personu lokam.
Pabalsts tiks piešķirts Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.

Nav

Nav
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ŠĪ GADA 3.AUGUSTĀ IKŠĶILĒ NOTIKS KĀRTĒJAIS
POLITISKI REPRESĒTO SALIDOJUMS. DALĪBNIEKIEM
LŪGUMS PIETEIKTIES PA TĀLRUNI 26552405.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 25.jūlijs

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
30.jūlijā, 6. un 13.augustā
plkst.18:00 Balvu novada pludmales
volejbola čempionāta 2019 posmi
laukumos pie Balvu ezera.
9.augustā
plkst.19:00
Starptautiskā
Jaunatnes
diena
Balvos. Radošās darbnīcas ar Latvijas
un Eiropas brīvprātīgajiem, darbosies
klikklikfotobuda.lv,
būs
“Nakts
orientēšanās tūre”, iedvesmas stāsti
chill zonā un brīvdabas spēles, kā
arī iespēja darboties “Darbnīcās un
NeDarbnīcās”. Plkst.21:00 Skatuvi
iesildīs Balvu un kaimiņu novadu
jaunie mākslinieki, bet vakara ballītes
noskaņu radīs DJ un grupa “Tranzīts”.
10.augustā no plkst.9:00 Lauku
labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
17.augustā Izbrauciens sievietēm
līdz 90 km/h „Prieka tūre 2019”. 6
novadi un 250 km. Reģistrēšanās
no plkst.11:00 un starts plkst.12:00
no Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukuma. Finišs pie Kubulu kultūras
nama, kur arī rezultātu paziņošana
plkst.20:00, un no plkst.22:00 balle
kopā ar Tonick no Cēsīm, kā arī DJ
Čivix. Dalībniecēm ieeja bez maksas,
pārējiem EUR 5,00. Pieteikšanās
līdz
10.augustam,
rakstot
uz
e-pastu prieka_ture@inbox.lv! Sīkāka
informācija pa t. 29336428.
23.augustā plkst.19:00 Mūzika
saulrietam, kad par
koncertzāli
pārtaps Balvu ezers, skatuve būs
plosts, sēdvietas – laivas, stāvvietas
- ezera krasti. Saulrietā Balvu ezerā
muzicēs Marko Ojala - latviskākais
soms pasaulē, un Anta Eņģele
dziesminiece – trubadūre.
24. un 25.augustā 20. kamer
mūzikas festivāls Balvu muižas
koncertzālē.

BALVU PAGASTĀ
27.jūlijā
plkst.16:00
Aktīvās
atpūtas
pēcpusdiena
un
sadziedāšanās pie ugunskura Balvu
pagastā
Naudaskalna
ezermalā
“Sportosim, atpūtīsimies aktīvi! “.
Plkst. 20:00 Svētku turpinājums ar
sadziedāšanos pie ugunskura “Lai
mana balstiņa skanēja tālu... “

BĒRZKALNES PAGASTĀ
24.augustā
plkst.10:00
Bērzkalnes pagasta sporta svētki
Bērzkalnes
sporta
un
atpūtas
laukumā. Plkst.21:00 Diskoballīte
Bērzkalnes estrādē.

BĒRZPILS PAGASTĀ
28.jūnijā
plkst.11:00
Svētās
Annas Romas katoļu draudzes svētki
Bēržu Sv. Annas baznīcā. Svētā
Mise un procesija, svētku koncerts,
noslēgumā svētku mielasts baznīcas
dārzā.
23.augustā plkst.14:00 Ievārī
juma diena ainaviski tematiskajā
atpūtas parkā. Viss ap un par

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

ievārījumu.
Ņemiet
līdzi
savu
gardo
ievārījumu
un
recepti!
Kopā
degustēsim,
gardākajiem
un interesantākajiem - balvas. Ja
saimniecei ir ugunskura katls, tad nāc
un piedalies ievārījuma vārīšanā uz
ugunskura, ņemot līdzi sastāvdaļas.

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
3.augustā plkst.16:00 Bērnības
un jaunības svētki Briežuciemā
“Pagrieziens uz mājām”. Plkst.22:00
Deju vakars kopā ar Arti Zaharānu.
Ieeja brīva.
31.augustā Briežuciema pagasta
sporta svētki.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ
24.augustā plkst. 14:00 Bērnības
svētki
Krišjāņu
tautas
namā.
Plkst.20:00 Jaunības svētki “Sapņu
un cerību spārnos” Krišjāņu tautas
namā.

KUBULU PAGASTĀ
4.augustā
plkst.18:00
Jaun
piebalgas amatierteātra Triksteri
izrāde Džons Patriks “Dīvainā misis
Sevidža“ Kubulu kultūras namā. Ieeja
EUR 3,00.

LAZDULEJAS PAGASTĀ
2.augstā plkst.19:00 Koncerts
“Satiekas
paaudzes”
Lazdulejas
pagasta estrādē. Uzstāsies Viļakas
jauniešu un bērnu sporta skolas deju
nodaļas dejotāji Andžejs un Laine.
Dziedošā ģimene no Bērzpils, Gints
un Līga Čivči, ansamblis “Razdoļje”,
vokālais
ansamblis
Vālodzīte,
Lazdulejas deju grupa “Pēkšņi”.
Plkst.22:00 Balle kopā ar Arni Grapu.
28.augustā plkt.18:00 Atpūtas
pēcpusdiena
vecākajai
pagasta
paaudzei Lazdulejas pagasta zālē.

LAIKMETĪGĀ KOPIENAS TEĀTRA IESTUDĒJUMA
„BREINUMA LĪPA” PIRMIZRĀDE PAVISAM DRĪZ
Ir jūlijs, atvaļinājumu un atpūtas laiks, taču Tilžas kultūras ļaudis laiku
pavada mēģinājumos, lai 27.jūlijā, Tilžas pagasta svētku ietvaros, visus
ciema iedzīvotājus un ciemiņus aicinātu uz laikmetīgu kopienas teātra
iestudējumu „BREINUMA LĪPA”.
Šajās dienās Tilžā intensīvi strādā radošā komanda – komponists Jēkabs
Nīmanis, horeogrāfe Alise Putniņa, projekta vadītāja Ilga Vālodze Ābele, režisore

TILŽAS PAGASTĀ

Inese Daukste. Uz mēģinājumiem Tilžā brauc aktieri no Vectilžas, Vīksnas un

27.jūlijā Tilžas pagasta svētki
“Vienas dienas notikums Tilžas upes
labajā krastā”.

Balviem. 21. un 22.jūlijā kopmēģinājumos piedalījās režisors Jans Villems van
den Boss. Projekts ir ieinteresējis masu medijus, Tilžā ciemojās Latvijas Radio
Latgales studija un TV3 ziņu dienests.

VĪKSNAS PAGASTĀ

Pateicoties radošajai profesionāļu komandai, iestudējums „BREINUMA LĪPA”

31.jūlijā plkst.12:00 Kupravas
Svētā Ignācija no Lojolas Romas
katoļu baznīcā notiks Svētā Mise par
Latviju, tautu, laukiem, darba rokām,
pūliņiem, klātesošajiem, lai stiprinātu
mūs visus garīgajā dzīvē un ikdienā.
Akcijas “100 karogi Latgalei” ietvaros,
pēc Svētās Mises svinīgi tiks pacelts
karogs, ko iesvētījis Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps J.Bulis. Visi
laipni aicināti!
17.augustā
plkst.
17:00
Pilngadības
svētki
2001.
gadā
dzimušiem jauniešiem Vīksnas Tautas
namā. Pieteikties līdz 12. augustam,
zvanot pa tālruni 20284144.
17.augustā plkst.22:00 Diskotēka
ar DJ Rolandu Vīksnas Tautas namā.
Ieeja EUR 2,00.

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

ir izveidojies neierasts, savdabīgs, un interesants. Iestudējums ir pieņēmis
ainu izspēlēšanas formu dažādās Tilžas ciema vietās, kur vēstīs par pagātni,
aktualizēs tagadni un veicinās domu par Tilžas ciema nākotni. Projektā iesaistīti
ne tikai ļaudis, kuri darbojas amatiermākslas kolektīvos, bet ir pieaicināti
jaunieši, kas vasaru pavada Tilžā, un Tilžas ciema ļaudis, kas ikdienā nav saistīti
ar amatiermākslu.
Iestudējums „BREINUMA LĪPA” sāksies pl.18.00. pie Tilžas Romas
Katoļu baznīcas. Uz pārējām izrādes vietām skatītāji tiks pārvadāti ar pasažieru
autobusu, kuru pavadīs gids. Skatītāji tiks nogādāti uz spēles vietām Tilžas KN,
Tilžas internātskolā un noslēgumā Tilžas ciema centrā.
Ieeja iestudējumā ar īpašām IEEJAS KARTĒM,

kuras var pieteikt

vai izņemt pie Tilžas KN vadītājas (t.27870251) vai aizpildot anketu
ej.uz/BreinumaLipa.
Uz tikšanos 27.jūlijā Tilžā!
Inese Daukste
Biedrība “nextHorizont”, režisore
(tel. uzziņām 29108722)

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
8.

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva un Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

