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

TILŽAS INTERNĀTPAMATSKOLĀ RIT PĒDĒJAIS MĀCĪBU GADS, DEBATĒ PAR
TĀLĀKU IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU NĀKOTNI
Lai arī Tilžas internātpamatskola
(TIPS) ir viena no divām internātskolām
Latvijā, kura vēl joprojām strādā,
tomēr šī gada februārī kļuva skaidrs,
ka tā būs jāslēdz, tāpat kā pārējās
internātskolas valstī, jo Izglītības un
zinātnes ministrija (IZM), kas līdz
šim finansēja šīs izglītības iestādes,
naudu to uzturēšanai vairs nepiešķirs,
ko

paredz

likumā.

grozījumi

Proti,

jaunu

Izglītības

internātskolu

dibināšana no 2018. gada 1. janvāra
nav

atļauta.

Internātskolas,

kas

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

nodibinātas līdz minētajam datumam,
valsts līdzfinansēja līdz 2018. gada
31.

decembrim.

janvāra

No

šī

internātskolu

gada

1.

uzturēšanas

izdevumus sedz pašvaldības. Savukārt
internātskolu
samaksu

no

pedagogu
valsts

darba

mērķdotācijas

šogad segs tikai astoņiem mēnešiem.
Lai darbs TIPS līdz mācību gada
beigām varētu turpināties, no Balvu
novada pašvaldības budžeta tai tika
piešķirti līdzekļi 127 190 eur apmērā,
kurā

ietverta

skolas

uzturēšana,

Tilžas pagasta Kultūras namā uz tikšanos pulcējās liels skaits pagasta iedzīvotāju un citu interesentu.

tehniskā

personāla

atalgojums

un

patversmes

“Ābeļzieds”

vecākus, gan skolotājus, gan citus

iepazīstināja

turpmāk

interesentus par esošo situāciju un

jomā novadā, esošo situāciju tieši

pirmsskolas

uzklausītu

Tilžas pagastā, kā arī izklāstīja divus

skolas ēkas 1.stāvā tiek iekārtots skolas
internāts un patversme “Ābeļzieds”,

bērnu

uzturēšana.
pašvaldība

Tomēr
nespēs

uzturēt

Tilžas

viedokļus,

ieteikumus

ar

situāciju

izglītības

internātpamatskolu, ņemot vērā, ka

par tālāku skolu nākotni, 20.martā

galvenos

pārsimts metru attālumā Tilžā strādā

pašvaldības vadība un deputāti Tilžā

izglītības iestāžu darbībai Tilžā.

arī vidusskola. Jāpiebilst, ka TIPS no

tikās ar iedzīvotājiem.

valsts gadā saņēma 233 049,00 eur
skolas uzturēšanai.
Lai informētu gan skolu audzēkņu

Iesākumā
pašvaldības

Viens

Balvu
domes

priekšlikumus
no

šiem

turpmākai

ēkā paliek Tilžas PII un uzņem visus

priekšlikumiem

Augstāk

priekšsēdētāja

iestāde – Tilžas vidusskola ar 6

ir

programmām,

tikšanās

izvietojas

divās

ēkās (ar vienu internātu, vienu katlu
māju,

vienu

virtuvi).

Esošajā

ēkā

paliek Tilžas vidusskola no 1-12.klasei,

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

virtuve, kura nodrošina ēdināšanu

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova(pirmā no
kreisās) vairākkārt atgādināja, ka pašvaldībai ir jādomā, kā nodrošināt bērniem iespēju
mācīties, visiem - gan bērniem ar veselības, ar mācīšanās grūtībām, gan bērniem, kuriem ir problēmas ģimenē. “Izglītību mēs viņiem nodrošināsim, tikai jāsaprot, kur tas
būs. Un to rādīs vasaras otrā puse, kad vecāki savu izvēli būs izdarījuši,” tā A.Petrova.
Šo viedokli pauda arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs: “Neskatoties ne uz ko, mēs finansējam TIPS līdz mācību gada beigām,
ko nedara citas pašvaldības. Bet to, kāds scenārijs veidosies 1.septembrī, redzēsim
pēc tā, cik skolnieku pieteiksies uz mācību programmām Tilžas vidusskolā. Viss būs
atkarīgs no savstarpējās sadarbības – ar pagasta pārvaldi, skolu direktoriem, arī
deputātiem.”

visiem izglītojamajiem. TIPS skolas
ēkas 1.stāvs tiek sakārtots pirmskolas
izglītības iestādes (PII) vajadzībām,
ar ieeju pa ēkas centrālajām durvīm,
ierīkotu ēdamtelpu un izbūvētu bērnu
rotaļu un atpūtas laukumu. Bērniem
iespējams izmantot ēkas aktu zāli un
sporta zāli. TIPS skolas ēkas 2.stāva
daļā tiek iekārtots skolas internāts un
patversme “Ābeļzieds”. TIPS skolas
3.stāvā un daļā no otrā stāva – mācību
telpas. Uz ēkas otro un trešo stāvu
atsevišķa ieeja. Visiem izglītojamajiem
kopējs sporta laukums.
Savukārt otrais skolu optimizācijas
priekšlikums ir tāds, ka Tilžā paliek
viena

izglītības

iestāde

–

Tilžas

vidusskola ar 6 programmām, un
izvietojas trīs ēkās (ar vienu internātu,
divām katlu mājām, divām virtuvēm).
Esošajā ēkā paliek Tilžas vidusskola
no 1-12.klasei, virtuve, kura nodrošina
ēdināšanu

abām

skolām.

TIPS

2. un 3.stāvā – mācību telpas.

paredz, ka Tilžā paliek viena izglītības
un

bērnus.

ierīkota ēdināšanas telpa. TIPS skolas

novada

vietniece Anita Petrova klātesošos

vecuma

Esošajā

minētie

izkristalizējušies
reizēs

priekšlikumi

gan

ar

daudzajās

skolu

vadību,

darbiniekiem, gan deputātu kopējās
debatēs par šo jautājumu, tomēr,
protams,

tika

uzklausīti

pagasta

iedzīvotāji un ņemti vērā sniegtie
racionālie priekšlikumi.
Sanāksmes

laikā

aktuāls

kļuva

jautājums par Tilžas PII atrašanās
vietu, telpām. Viena puse ir par to,
lai bērnudārzs paliktu esošajā vietā,
otra puse uzsver, ka jau šobrīd tur
ir par šauru. Tilžas PII, kurā šobrīd ir
33 bērni, celta 40 bērniem, bet, ja, 28
bērni no Tilžas internātpamatskolas
pirmsskolas izglītības grupiņas un
1 bērns no patversmes “Ābeļzieds”
tiktu pārvietoti uz Tilžas PII, tad tai
pašreizējā mirklī nāktos uzņemt 62
bērnus. Izskanēja priekšlikums, ka
5 gadīgos, 6gadīgos bērnus varētu
pārcelt uz Tilžas vidusskolas telpām.
Bet, protams, viss atkarīgs no tā, ko
izlems bērnu vecāki – apmeklēt Tilžas
bērnudārzu vai vest savu atvasi uz citu
pirmsskolas izglītības iestādi.
“Vairākkārt esmu tikusi aicināta
skatīt

Tilžas

internātskolas

telpas,

Turpinājums 3.lpp.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 28.marts

LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

LATGALES PARTIZĀNU PULKA PIRMSĀKUMI –
“ZAĻO” PULCIŅU VEIDOŠANĀS
1919.gada
pavasarī
bija
izveidojušās
vairākas
partizānu
grupas, katrai grupiņai bija savs
komandieris, starp atsevišķiem “zaļo”
pulciņiem sakaru gandrīz nebija.
Pēc Neatkarības kara ģenerālis Jānis
Balodis, atceroties Latgales partizānu
pulka pirmsākumus, teica: “Katrai no
šīm grupām bija savs, pašu izraudzīts
priekšnieks. Bet, kā zināms, kur daudz
priekšnieku, tur grūtāk saskaņot
lielākas kaujas akcijas...” Tā notika
1919.gada pavasarī pie Rugājiem,
kad Balvu un Rugāju pulciņi vienojās
par sadarbību, lai no Balviem padzītu
sarkanarmiešus un vietējo padomi.
Rugāju partizāni vispirms nolēma
atbrīvot Rugājus, tāds pat mērķis
bija arī Dūrupes-Teteru partizānu
pulciņam.
Uzbrukums
Rugājiem
notika vienlaicīgi, līdz ar to izraisījās
apšaude starp partizānu pulciņiem.
Balvu Novada muzejā glabājās
Leonīda
Ļubimova
apkopotas
partizānu pulka karavīru - tēva
Andreja Ļubimova, Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru Alekseja ĻubimovaLavrentjeva un Nikolaja Ivanova
atmiņas. Tajās stāstīts gan par
partizānu pulciņu veidošanos, gan
kaujām, arī par sarkanarmiešu
atkāpšanos caur Balviem: ”...27.maijā,
kad vēl nebija dzirdama kanonādē,
caur
Balviem
sākās
nekārtīga
sarkanarmiešu daļu bēgšana, kopā
ar
komisāriem,
aktīvistiem
un
citiem padomju ierēdņiem. Vieglie
un smagie pajūgi, transports ar
lielgabaliem, kara mantām, lauku
virtuvēm, zirgu pajūgiem, pa starpām
mašīnu taurēšana, lamāšanās. Daļa
transporta novirzījās uz Viļakas pusi,
daļa uz Rugājiem...”
30.maijā
deviņu
cilvēku
liela
partizānu
grupa
uzbruka
sarkanarmiešu
kolonnai
pie
Lukstiņiem, līdz ar to ieguva trīs pajūgus
ar ieročiem. Kas tobrīd notika Balvos,
raksta L.Ļubimovs: “30.maijā līdz ar
pēdējiem pajūgiem aizmuka arī Balvu
priekšnieki un viņu ierēdņi. Atkāpjoties
aizdedzināja Balvos uz galvenā ceļa
tiltu. Vietējie iedzīvotāji tiltu izglāba,

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

RŪPĒSIMIES PAR APKĀRTĒJO VIDI UN
SAKOPSIM NOVADU – KATRS SAVU SĒTU!
Ziemas tumšie mēneši beidzot ir pagājuši, un varam priecāties par pavasari.
Dienas kļūst garākas, un katrs gaišais rīts rosina cilvēkus būt aktīviem un
dzīvespriecīgiem.
Kā ik gadu, pavasaris nāk ar sakopšanas darbiem, kad arī valstiskā mērogā
pievēršamies mūsu Latvijas sapošanai –Lielajai Talkai, kura šogad norisināsies
27.aprīlī. Arī šogad pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties, ne
tikai savācot atkritumus, bet arī veicot labiekārtošanas darbus, apzaļumošanas
darbus un jebkurus citus darbus, kas padara mūsu vidi sakoptāku, skaistāku un
cilvēkiem draudzīgāku. Visus vēlos rosināt sakopt arī savas mājas, savu zemes
gabalu, apkārtni. Izdarot kaut ko nedaudz vairāk tam, ko mēs darām ikdienā, būs
ievērojami lielāks sakoptības un tīrības rezultāts. Izmantosim šo laiku audzinot
un mācot jauno paaudzi nepiesārņot dabu, šķirot atkritumus.
Atgādinu, ka pašvaldības saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Balvu novadā paredz, ka nekustamā īpašuma īpašnieks ir
atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma
un tam ir jābūt noslēgtam līgumam ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju –
SIA “Pilsētvides serviss”. Tos, kuri vēl nav to izdarījuši, aicinu noslēgt līgumus, jo
drīzumā tiks apzinātas tās mājsaimniecības, kurām līgumu nav.
Tāpat vēlos atgādināt, ka no pagājušā gada septembra Balvos, Ezera ielā 3,
darbojas šķiroto atkritumu laukums, kurā novada iedzīvotāji bez maksas var
nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus. Arī visos pagastu centros ir pieejami
atkritumu šķirošanas konteineri. Šķirojot atkritumus, mēs ne tikai saaudzējam
dabu, bet varam būtiski samazināt to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests
apglabāšanai poligonos. Apziņa, ka piegružojot apkārtni, mēs piegružojam arī
savu būtību, var izmainīt cilvēka domāšanu. Tikai viens otru pamācot labiem
darbiem, mēs varam savu pilsētu un savu novadu sapost.
Kā ikkatru pavasari, daba uzliek pārbaudījumus mūsu valsts un novada ceļiem.
Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, jo mēs dzīvojam ļoti mainīgos klimatiskajos
apstākļos. Tādejādi ir neizbēgama ceļu „rūgšana” un bedrīšu veidošanās. Mums
maksimāli jācenšas sadzīvot ar dabu. Pašlaik laikapstākļi ļauj jau pagastos un
pilsētā uzsākt atsevišķu ceļu labošanu un remontdarbus.
Novēlu novada iedzīvotājiem saulainas un gaišas pirmās pavasara dienas!

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
21.martā notika Ārkārtas domes
sēde, kurā piedalījās 11 deputāti –
Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis
Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks,
Sandra Kindzule, Ivans Baranovs, Aija
Mežale, Eva Smirnova.
Kopumā tika izskatīti 2 jautājumi.
Par dalību projektu konkursos
Deputāti
atbalstīja
lēmumus
piedalīties 2 projektu konkursos.
Lēma
piedalīties
Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020.gadam izsludinātā atklātā
projektu konkursā apakšpasākumā
19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar

attīstības

sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, aktivitātē 19.2.2.„Vietas
potenciāla
attīstības
iniciatīvas”,
iesniedzot
projekta
iesniegumu
„Kultūras objektu atjaunošana Balvu
novada pagastos”, kur projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošinās
līdzfinansējumu 10% apmērā 1 656,11
euro un nodrošinās priekšfinansējumu
11 924,01 euro apmērā. Projekta
kopējās izmaksas ir 16 561,12 euro, un
tās paredzētas galvenokārt brīvdabas
estrāžu grīdas seguma nomaiņai
Bērzkalnes un Bērzpils pagastos.
Deputāti lēma piedalīties arī
otrajā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku

programmas

2020.gadam

2014.

izsludinātā

–

atklātā

projektu konkursā apakšpasākumā
19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”,

aktivitātē

19.2.2.„Vietas

potenciāla

attīstības

iniciatīvas”,

iesniedzot

projekta

iesniegumu

„Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana
Balvu

novada

Vīksnas,

Lazdulejas

un Tilžas pagastos”, kur projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošinās
līdzfinansējumu 10% apmērā 1 988,64
euro un nodrošinās priekšfinansējumu
14 318,17 euro apmērā. Projekta
kopējās izmaksas ir 19 886,35 euro.
2.

uguni nodzēšot un neizklīstot pa
mājām, gaidīja atbrīvotājus. Izgāja arī
dezertējušie sarkanie strēlnieki. Viņi
kopā ar vietējiem iedzīvotājiem sanāca
uz kalna pie katoļu baznīcas, un
skatījās pāri ezeram uz rietumiem, bet
ne naktī, ne rītā neviens no sarkano
padzinējiem tā arī nerādījās. Kārlis
Lācis un bijušais cara armijas oficieris
Vīndedzis izziņoja sapulci, kurā
aicināja nodibināt pašaizsardzības
vienību. Pēc partizānu izlūku ziņām,
uz partizānu zonas robežām stāvoklis
bija ļoti nedrošs un bīstams. Sarkanie
latvieši izvietojās Viļakā, Baltinavā, Tilžā
un Bērzpilī. Sādžās, blakus partizānu
teritorijai, viņi noorganizēja atbalsta
punktus, bet uz ceļiem aizsardzības
punktus. Partizānu komandieri pēc
saņemtās informācijas saprata, ka
viņiem jārēķinās tikai ar saviem
spēkiem. Balvos izveidoja Balvu
partizānu nodaļu un brīvprātīgo
pierakstīšanās punktu, par vadītāju
ievēlēja Vīndedzi.”
Grāmatā “Latgales partizānu pulks”
(1993) publicēts Latgales partizānu
pulka 2.rotas komandiera LKOK
leitnanta Jāņa Burmeistera atmiņu
stāstījums pa to, kā, uzturēdamies
Šķilbēnu pusē un vērodams, kā
sarkanarmieši gatavojās atkāpties,
sācis pierunāt vietējos jauniešus
iestāties “zaļajos”, uzbrukt lielinieku
vezumniekiem, nolaupīt munīciju
un
uzbrukt
Baltinavas
izpildu
komitejai. Bet šo viņa nodomu
izjauca Sarkanās armijas karaspēka
daļu pēkšņa ierašanās: “Paziņoju
visiem piekritējiem, lai slepeni pāriet
ierakumos un salasās Stompas
(Stompaku) purva, Orlovas sādžas
rajonā. ... kāpu mugurā zirgam un,
paņēmis otru zirgu pie pavadas,
devos projām uz Stompas purviem.
Sāku meklēt savus zaļos, kuri cits aiz
cita bija ieradušies noteiktā vietā.
Nu jau ar mani bija 20 vīru liela
vienība, gandrīz visi vecie karotāji,
kas jau baudījuši kaujas kristības,
bet ieroču nebija nevienam. Devos
uz Balviem, cerēdams iegūt ieročus
un munīciju, jo dabūju zināt, ka
Balvos jau noorganizēta 70 vīru liela
partizānu grupa, kuras priekšgalā stāv
virsleitnants Jānis Vīndedzis, Kārlis
Lācis un Jānis Birnbaums... aizgāju
uz Balviem ar savu “zaļo” sarakstu
un lūdzu virsleitnantam Vīndedzim
šautenes un munīciju, diemžēl arī še
lieku ieroču nebija. Vīndedzis iedeva
man savu šauteni ar 15 patronām,
arī Lācis iedeva savu šauteni ar 15
patronām. Tā es Balvos dabūju 2
šautenes un 30 patronas...”.
Balvu pusē bija izveidojušās
vairākas
skaitliski
nelielas,
vāji
apbruņotas
partizānu
grupiņas,
kurām 1919.gada vasarā apvienojoties
izveidojās Balvu partizānu nodaļu.
Ruta Akmentiņa
Balvu Novada muzeja vecākā
speciāliste, vēsturniece
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rēķināt un spriest. Neesmu kategoriski
pret pāriešanu uz šīm telpām, bet
man ir vajadzīga drošības sajūta, ka
bērni tur jutīsies ērti, droši, ka viss
būs sakārtots atbilstoši noteikumiem,
jo tur ir nepieciešams telpas pielāgot,
jāierīko rotaļu laukums,” teica Tilžas
PII vadītāja Vita Belindževa.
Tāpat aktuāls bija jautājums par
Tilžas vidusskolas posma pastāvēšanu.
Šobrīd Tilžas vidusskolā mācās 112
bērni, tā celta 200 bērniem, TIPS
mācās 67 bērni, skolas ēka celta 200
bērniem. Ja TIPS bērnu vecāki lems
un vēlēsies, lai bērns turpina mācības
Tilžā, un būs pietiekams bērnu skaits
vidusskolā,

skola

turpinās

darbu

vidusskolas statusā. Pie nosacījuma,
ja tā izpilda valstī noteiktos izvēļu
“grozus”,

kas

paredz

skolām

nodrošināt iespēju mācīties atsevišķas
jomas un priekšmetus padziļināti.

interesēs nav slēgt skolas, tā ir valsts

Tilžas pagasta iedzīvotāji, izskanēja

kopējā politika. Vadībai un deputātiem

gan

būs jāpieņem nepopulārs lēmums,

aktuāli jautājumi, gan arī, protams, uz

bet izmaiņas būs, tas ir skaidrs.

emocijām balstīti izsaucieni.

Savukārt Balvu novada pašvaldības

esam

darījuši

internātpamatskolu.

apmeklētas
Izglītības,

neskaitāmas
kultūras

un

lēmumu

par

skolu

Tilžas vidusskola turpinātu pastāvēt.”

joprojām

Tam, ka tikai kopā būs sasniedzams

saistības

turpinās
par

finansiālās

izglītības

iestāžu

rezultāts, piekrita arī TIPS direktore

siltināšanu – par Tilžas vidusskolu

Iluta Bērziša, akcentējot, cik daudz

94 715 eiro līdz 2028.gadam un par

darba ieguldīts, lai saglabātu TIPS: “Ir

Tilžas internātpamatskolu 83 049 eiro

ļoti grūti runāt, jo mana iestāde un

līdz 2030.gadam. Šobrīd pašvaldība ir

mani bērni cietīs visvairāk. Paldies

Protams,

rada

ir lietas, ko nevaram ietekmēt. Mūsu

bažas, šaubas un nepārliecību, bet

skolā strādā daudz jaunu cilvēku ar

mēs esam tām gatavi,” tā G.Rižā.

bērniem, ja viņiem parādīsies darba

veikusi aprēķinu par Tilžas izglītības
iestāžu

uzturēšanu,

ietaupījumiem

dažādu scenāriju gadījumā, tomēr
darbs

gan

ar

aprēķiniem,

gan

komunikācija ar skolēnu vecākiem, kā
arī skolu darbiniekiem turpināsies, jo

gan

iespējas citā pagastā, citā novadā, tad

šis vēl ir tikai sākums. Ir jānoskaidro

domes

arī Tilžas vidusskola zaudēs daudz

vecāku viedokļi un plāni attiecībā uz

skolēnu. Tāda ir skarbā patiesība.”

turpmāko bērnu izglītošanu, lai būtu

uzsvēra

pašvaldības

Pieņemot

nākotni, jāņem vērā, ka pašvaldībai

pastāvētu. Darījām, ko varējām, bet

novada

cienīt vienam otru.

un jābūt kā vienotam kolektīvam, lai

būs bērni. “Bērni ir mūsu prioritāte.

Balvu

aicināja izglītības iestāžu kolektīvus

nesaskaņas

un pūļu tika ielikts, lai mūsu skola

vairākkārt

apstākļi ir šajā izglītības iestādē, kā arī

zinātnes

Rižā apliecināja, ka, skola būs, ja

Kā

būtu iespēja apskatīt, kādas telpas un

Saeimas

novada vadībai, jo tik daudz darba

pārmaiņas

pārvaldes

gan bērnu vecākiem, gan pedagogiem,

Tika

bijis nesekmīgs. Bet šobrīd jums ir
savstarpējās

pagasta

dienu Tilžas internātpamatskolā, lai,

komisijas sēdes, tomēr rezultāts ir
jāaizmirst

Tilžas

gan

viedokli, iesakot sarīkot atvērto durvju

visu,

cīnījušies līdz pēdējam, lai saglabātu
Tilžas

priekšlikumi,

vadītāja Anna Bērziņa pauda savu

vadītāja Inta Kaļva teica: “Mēs, kā

Tilžas vidusskolas direktore Gunta

katras

Arī

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
pašvaldība,

racionāli

priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, gan
vietniece Anita Petrova, pašvaldības

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Sākums 1.lpp.

skaidrība, kā rīkoties tālāk.

Sanāksmes laikā izteicās daudzi

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem
par iestāžu tukšo ēku pielietojumu,
deputāte Sandra Kindzule paskaidroja: “Par šiem jautājumiem ir daudz
diskutēts deputātu starpā. Skatoties
nākotnē un globāli domājot, ir apsvērts
variants par kādu sociālās mājas izveidi. Varētu piesaistīt uzņēmējus, investorus, kuriem noteikti saistošāka
un piemērotāka ēka uzņēmējdarbībai
būtu TIPS internāts nevis skolas ar
plašiem koridoriem un lieliem logiem.
Nav tā, ka par to nedomā.”

PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻIEM NOTEIKTI TRANSPORTLĪDZEKĻU MASAS
IEROBEŽOJUMI
Viškuļi -Vecais Ičas tilts.

Ločmelis- Kāpessila kapi;

autoceļiem ir novērojams šķīdonis

autoceļi, kuriem nosakāmi satiksmes

Briežuciema pagastā:

Graudumnieks- Denisovs;

un pasliktinās braukšanas apstākļi.

ierobežojumi:

Dambergi- Ploskene- Augstasils;

Zelčs I.-. Komplekss;

Dambergi- Kļavusala;

Miza -Stalīdzāns P.;

Sākoties

atkusnim,

uz

grants

Lai autoceļi netiktu neatgriezeniski
sabojāti,
ir

no

šī

noteikti

satiksmes
novada

gada

14.marta

transportlīdzekļu

ierobežojumi
pašvaldības

uz

Balvu

autoceļiem

transportlīdzekļiem, kuru pilna masa
pārsniedz 3,5 t.
Savukārt autotransporta masas
ierobežojumus

transportam,

kas

ir smagāks par 10 t, ir noteikusi
arī

VAS

(LVC).

“Latvijas

Šī

Valsts

informācija

ceļi”

atrodama

www.lvceli.lv sadaļā informācija un
dati vai, zvanot uz LVC diennakts
bezmaksas

informatīvo

tālruni

80005555.
LVC informē, ka šķīdoņa laikā
pārvadātājiem

netiek

izsniegtas

nekādas speciālās atļaujas un ceļu
satiksmes
ceļa

noteikumi,

zīmes,

satiksmes

ir

Balvu

novada

Balvu pagastā:

Dukuļeva – Ostrolīdumi.

Naudaskalns – Ozolsala;

Krasts iela –Spirģu ceļš;

Reči – Balvi;

Kubulu pagastā:

Kapi –Gabrāns;

Naudaskalns – Silamala;

Sita – Briedīši;

Stangas- Zelčs E.;

Silamala – Dūrupe;

Sita – Kozlova;

Indriks- Celmiņš;

Naudaskalns – Lemešava;

Stirnusala – Sita;

Tilžas kapi- Meteņi;

Lācupe – Dzeņulauza;

Stacija – Celmene;

Plēsums- Toki- Keiba –Tilža;

Lemeševa – Stepjugabali.

Steķentava – Pērkoni;

Pakalnieši- Barbāns;

Gobusala – Guznava;

Pauļinš – Barbāns;

Bērzkalnes pagastā:

Vladimirova – Sita;

Aizpurve – Moziņķi;

Salmaņu kapi – Romūksti;

Ūdrenes- ceļš;
Brakovska- Ločmelis.

Bērzkalne – Ploskena;

Bankas ceļš;

Bērzkalne – Taureskalns;

Celmenes kaltes ceļš;

Vectilžas pagastā:

Silakrogs – Lazdukalns;

Druvenieki – Zači;

Sudarbe - Orlovas vārti;

Vējava – Brieževa;

Slūžu ceļš;

Silakrogs – Auzāji;

Sudarbe – Grūznis;

Svētleja –Kvieši.

Pulksteņi – Sāvani;

Elkšņeva – Mūrova;

Krišjāņu pagastā:

Bērzkalne – Užgova;
Elkšņeva – Brieževa.

tai

skaitā

jāievēro

visiem

Bērzpils pagastā:

Atbilstoši

Mūramuiža – Sola;

dalībniekiem.

pašvaldības

Vectilža – Medņusala;

Krišjāņi-Krampiņas-Runcene-Krišjāņi;

Tilts - Tilžas pagasts;

Runcene-Mežupe;

Krutova - Lutenānu kapi.

Mežupe-Purviņas.

Vīksnas pagastā:

Lazdulejas pagastā:

Vīksna – Zaļmežnieki;

Ķīļi- Orlovas vārti;

Sprogas – Oknupe-Pokuļeva;

Egļuciems- Petrovka;

Smiltene – Oknupe;

Nobrauktuve uz Liepām;

Derdziņi – Derdziņu kapi;

Nobrauktuve uz Zirgadobi.

Ukraina – Kačupe;

Beļauski- Viškuļi;

Tilžas pagastā:

Kačupe – Aizezere;

masas ierobežojumus, lai netiktu

Līdumnieki- Liepnīte.

Miza- Pakalnieši;

Sprogas – Sprogu ezers;

neatgriezeniski sabojāti ceļi un tie

Golvari-Keiba;

Pakalnieši- Baldonis;

Kačupe –Kačupes kapi

spētu pildīt savu funkciju arī pēc

Zosuļi-Auziņi;

Plēsums- Keiba;

Vīksna – Valentinova;

šķīdoņa beigām.

Saksmale-Atkritumu izgāztuve;

Pakalnieši –Sīviņš;

Mežarija – Aizezere.

normatīvajiem
ierobežojumus

aktiem,
var

masas

pārkāpt

tikai

Stacijas iela - Patmalnieki;
Līdumnieki – Zosuļi;

operatīvais transports, sabiedriskais

Golvari – Zosuļi;

transports, transports, kas pārvadā

Golvari – Kononi;

svaigpienu un kritušos lopus.

Viškuļi- Baka;

Aicinām

ievērot

ieviestos
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BALVOS UZLABO SATIKSMES DROŠĪBU,
TIRGUS IELĀ UZSTĀDĪTA APSTĀŠANĀS
AIZLIEGUMA CEĻA ZĪME
Vēršam autovadītāju uzmanību
uz to, ka pamatojoties uz šī gada
janvārī pieņemto domes lēmumu,
ir uzstādīta un darbojas aizlieguma
zīme Nr.326 „Apstāties aizliegts”,
papildzīme Nr.805 „Darbības zona”,
papildzīme Nr.834 „Transportlīdzekļa
novietojuma veids stāvvietā” Tirgus
ielā .
Partizānu ielā ir uzkrāsoti 2
horizontālie
apzīmējumi
Nr.947,
kas apzīmē brauktuves malas, kur
transportlīdzekļiem
apstāties
un

LAD PAVASARĪ VISĀ LATVIJĀ ORGANIZĒ
SEMINĀRUS LAUKSAIMNIEKIEM
Lai stāstītu par Lauku atbalsta
dienesta

stāvēt aizliegts.
Savukārt Baznīcas un Ezera ielas
krustojumā, lai uzlabotu satiksmes
drošību, ir uzstādītas gājēju ietves
barjeras.

arī

uz

kā

visiem

10.aprīlī,
platību

jo

sāksies

drīz,

pieteikšanās

maksājumiem,

izmaiņām

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā,

jautājumiem, LAD 2019.gada martā

mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu

un aprīlī organizē seminārus visā

dienestā,

Latvijā.

pasākumu

klientus

Semināru
informācija

laikā
par

tiks

gaidāmo

gaidāmajām

investīciju

projektu

kārtām,

sniegta

aktualitātēm LEADER pasākumā un

platību

citiem jautājumiem.

Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes organizēto semināru
grafiks:
Datums

Norises
laiks

Novads, pilsēta

03.04.

11.00

Gulbenes novads, Gulbene

08.04.

11.00

Balvu novads, Balvi

08.04.

14.00

Rugāju novads, Rugāji

09.04.

11.00

Baltinavas novads, Baltinava

09.04.

13.00

Viļakas novads, Viļaka

Grafiks

var

tikt

precizēts

un

papildināts, aicinām sekot informācijai
mājaslapā www.lad.gov.lv.
Konsultācijas,

kuru

laikā

tiks

sniegta palīdzība klientiem, aizpildot

• CVK mājas lapā.

platību

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu

maksājumu

iesniegumus

elektroniski, tiks organizētas šā gada

kandidātu pieteikumi jāiesniedz Balvu

Adrese
Novada domes 3. stāva
zāle, Ābeļu iela 2
LLKC zāle, Brīvības iela
46a
Tautas nama zāle,
Kurmenes iela 87
Novada domes zāle,
Kārsavas iela 16
Novada domes zāle,
Abrenes iela 26

aprīlī un maijā. Ar visu semināru un
konsultāciju

grafiku

var

iepazīties

dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Plašāku informāciju var uzzināt,
zvanot uz LAD informatīvo tālruni
klientiem 67095000.

novada pašvaldībā pieņemamā istabā
(Bērzpils 1A, Balvi, 2.stāvā 28.kabinetā,

PIETEIKŠANĀS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM
SĀKSIES NO 10. APRĪĻA

tālrunis: 64522453).
Balvu novada vēlēšanu komisijas
tālruņi:
• komisijas

priekšsēdētājs

Ivars

Logins, 29118683;
• komisijas sekretāre Ilona Ločmele,
29447859;
• komisijas locekle Imanta Serdāne,

No 2019.gada 10.aprīļa sāksies

gan

pieteikšanās platību maksājumiem.

gan

Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz

apkalpošanas centrus. Konsultāciju

šī gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto

grafiku var skatīt dienests mājaslapā

iesniegumu

www.lad.gov.lv.

kad

atbalsta

pieteikties
Vēlēšanu iecirkņa
nosaukums

Vēlēšanu iecirkņa adrese

LAD

Elektroniskajā

pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena,

29104198.

Vēlēšanu iecirkņi:
Vēlēšanu
N.p.k. iecirkņa
numurs

aktualitātēm,

atbildes

sezonu,

interesējošajiem

dienesta

PAZIŅOJUMS PAR IECIRKŅU KOMISIJU
IZVEIDOŠANU EIROPAS PARLAMENTA
VĒLĒŠANĀM
Saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu
iecirkņu
komisijas
izveidošanas
instrukciju, Balvu novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs ir noteicis
iecirkņa komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanās termiņu: no 2019.gada
26.marta līdz 2019.gada 12.aprīlim
plkst. 17.00.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
kandidāta pieteikuma veidlapas var
saņemt:
• Balvu
novada
pašvaldībā
pieņemamā istabā (Bērzpils 1A,
Balvi, 2.stāvā 28.kabinetā);
• Balvu novada pagastu pārvaldēs;

darba

sniegtu

maksājumu

maksājumiem

ar

kavējuma

var

sankciju,

šogad ir 17.jūnijs.
Dīzeļdegvielas
akcīzes

ar

nodokli

samazinātu
iesnieguma

minēto

konsultāciju

apmeklējot

LAD

Par

laikā,
klientu

konsultāciju

norises laiku var uzzināt, arī zvanot uz
dienesta klientu apkalpošanas tālruni
67095000.
Dienests
2019.gada

atgādina,
lauksaimnieki

ka

no
vairs

1

318

Balvu Valsts ģimnāzijas
sporta zāle

Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads,
LV-4501

2

319

Balvu pamatskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu
novads, LV-4501

3

320

Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu
novads, LV-4501

4

323

Balvu pagasta kultūras un
sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu
pagasts, Balvu novads, LV-4561

organizē arī klātienes konsultācijas

pasākumā

daudzās vietās Latvijā, lai palīdzētu

aktivitātēs “Bioloģiskās daudzveidības

5

324

Bērzkalnes pagasta
pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes
pagasts, Balvu novads, LV-4590

klientiem aizpildīt platību maksājumu

uzturēšana zālājos” un “Saudzējošas
vides izveide, audzējot augus nektāra

325

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils
pagasts, Balvu novads, LV-4576

pieteikumus elektroniski. Klientiem

6

Bērzpils pagasta Saieta
nams

iespēja

ieguvei”.

7

326

Briežuciema pagasta
Tautas nams

Gaismas, Grūšļeva, Briežuciema
pagasts, Balvu novads, LV-4595

8

327

Krišjāņu Tautas nams

Jaunatnes 2, Krišjāņi, Krišjāņu
pagasts, Balvu novads, LV-4574

iesniegšana

norit

vienlaikus

ar

pieteikšanos platību maksājumiem –
no 10.aprīļa līdz 3.jūnijam.
Šā gada aprīlī un maijā dienests

iesniegt

pieteikumus

būs

nesaņems maksājumu apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi (ADSI). Jaunas saistības
lauksaimnieki varēs uzņemties tikai
“Agrovide

un

klimats”

KONSULTĀCIJAS PAR PLATĪBU MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMU
AIZPILDĪŠANU EPS
Datums

Laiks

Pilsēta/Novads

Adrese

29.04.2019.

9.00-16.00

Bērzpils pagasta
bibliotēka

Dārza iela 12a, Bērzpils,
Balvu nov.

9

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu
pagasts, Balvu novads, LV-4566

10

331

Lazdulejas pagasta
pārvalde

“Administratīvā ēka”, Egļuciems,
Lazdulejas pagasts, Balvu novads,
LV-4592

30.04.2019.

9.00-16.00

Bērzpils pagasta
bibliotēka

Dārza iela 12a, Bērzpils,
Balvu nov.

11

336

Tilžas pagasta Kultūras
nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas
pagasts, Balvu novads, LV-4572

08.05.2019.

9.00-16.00

Tilžas pagasta
bibliotēka

Brīvības iela 3 a, Tilža,
Balvu nov.

12

337

Vectilžas pagasta pārvalde

Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas
pagasts, Balvu novads, LV-4572

13

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts,
Balvu novads, LV-4580

Konsultācijas par Platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu varēs saņemt
arī Ziemeļaustumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldē – Balvos, Brīvības iela
46A, 31.kabinets, ceturtdienās no plkst.9:00-16:00.
4.
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PAGĀJUŠI JAU 70 GADI KOPŠ MARTA REPRESIJĀM 1949.GADĀ
ļaudis,

lai

atcerētos,

sēklu, lai tā aug, dīgst, pieņemas spēkā

lai

mūsu starpā, lai mēs patiešām esam

pieminētu, lai godinātu 1949. gada

stipra tauta! Un lai nekad, tiešām

25.marta

nekad nenotiek tas, kas reiz noticis!”

komunistiskā

genocīda

upurus, cilvēkus, kuri izcieta smagu un

Latvijas

Politiski

represēto

nežēlīgu likteni. Tie bija cilvēki, kuriem

apvienības Balvu nodaļas vadītāja

tika

ienaidnieku”

Ārija Tihomirova savā uzrunā arī

statuss. Patiesībā, tie bija cilvēki,

uzsvēra, ka mēs esam maza tauta, bet

kuriem piederēja zeme, savas mājas

mēs aizmirstam, ka, ja kāds ir mazs,

un labi iekoptas saimniecības. Tie bija

tad to vajag sevišķi kopt. Ā. Tihomirova

cilvēki, kuri aizstāvēja savu zemi un

atgādināja, ka mums katram jābūt

ģimenes no okupantu terorisma.

atbildīgiem par savām izvēlēm, arī

piešķirts

“tautas

Mums visiem jāzina savas tautas

tām, par ko balsojam vēlēšanās.

vēsture, jo tā nav bezpersoniska, to

Viņa izteica cerību, ka varbūt mūsu

veidojam mēs – cilvēki. To ir veidojuši

jaunatne izaugs un būs saimnieki savā

arī tie mūsu zemes ļaudis, kuriem

zemē.

liktenis ir lēmis izstaigāt Sibīrijas

Pasākumā

klātesošie

varēja

plašumus, tie, kuru kapi atrodas

ieklausīties izsūtīto atmiņu stāstos,

Sibīrijas taigās un tundrās. Tie nav

bet par muzikālo noformējumu bija

bezpersoniski represētie, nogalinātie,

parūpējies Balvu Valsts ģimnāzijas

bet ir cilvēki katrs ar savu vārdu, ar

vokālais ansamblis.

savām dzimtajām mājām, savu pirmo
skolu, savu pagastu.

genocīda
novada

apriņķa
upuru

pasākums

notika

komunistiskā
piemiņai

pašvaldības

arī

Balvu
Domes

represētajiem,

kur

A.Pušpurs,

uzrunājot klātesošos, teica: „Mums
vai

otru

pusi.

Tālajā

1949.gadā,

nonākot šeit, Balvu stacijā, šajās

“Tie smagie brīži, ko pārdzīvoja mūsu

dzīves krustcelēs, mūsu tuvajiem un

tauta 70 gadus atpakaļ, un tie smagie

mīļajiem nebija izvēles. Izvēle bija

brīži, ko izdzīvoja bērni tajā laikā, tie

tikai viens virziens – tālie Sibīrijas lauki

visiem mums paliks atmiņās. Cienīsim

un meži. Es ikvienam gribu novēlēt

to, ko ir piedzīvojusi mūsu tauta,

cienīt tos, mūsu tuvos un mīļos, kuri ir

cienīsim un godāsim tos cilvēkus, kuri

atstājuši savas dzīvības tālajā Sibīrijā,

uz saviem pleciem ir iznesuši šo dzīves

augsti godāt un mācīties no tiem, kuri

smagumu!”

ir izturējuši tālo un grūto ceļu un vēl

Balvu

evaņģēliski

luteriskās

ir kopā ar mums. Un lai viņi vēl ir ilgi

draudzes

mācītājs

Mārtiņš

kopā ar mums, lai dalās atmiņās pa to

uzrunājot

klātesošos,

smago Latvijas tautas dzīves posmu!

uzdeva jautājumu: „Bet ar ko latviešu

Un lai nekad, nekad kaut kas tāds

tauta atšķiras no daudzām citām?

nenotiek atkal!”

Dievs mums ir devis stipru garu. Mūsu

Kubulu

pagasta

pārvaldes

ļaudīm ir stiprs gars. To mēs redzam

vadītājs Artūrs Luksts klātesošajiem

tajos, kuri ir atgriezušies, kuri to visu

atsauca atmiņā tā laika notikumus:

ir piedzīvojuši, guvuši spēku dibināt

„Ir pagājuši 70 gadi no brīža, kad

ģimenes, laist pasaulē bērnus, redzēt

šeit, Kubulu stacijā, tika savesti un

sev turpinājumu. Tāpēc dzīvosim šo

sadzīti mūsu tautieši, kuri bija neziņā

dzīvi

un nesaprata, kas ar viņiem notiks.

prātīgi,

nopietni,

iestāsimies

viens par otru, sēsim to mīlestības

karavīri, dunēja vilcienu vagoni, cilvēki
tika sasēdināti lopu vagonos un
aizvesti uz tālajām Krievijas zemēm,
daudzi pa ceļam saslima, nomira,
daudzi mira, neizturot smagos dzīves
apstākļus Sibīrijā, daudzi atgriezās
un daudzi vēl šobrīd ir starp mums.
Dārgie represētie, jūs tiešām esat
izgājuši caur uguni un ūdeni, jūs esat
redzējuši un izjutuši to, kas mums
vēl pat sapnī nav rādījies, jūs esat kā
patiesas vēstures grāmatas, stāstiet
par piedzīvoto nākamajām paaudzēm!
Lai jums laba veselība un ilgs mūžs!”
Stacijas
pamatskolas
skolēni
lasīja skaudros izsūtīto atmiņu
stāstu fragmentus no viņu skolotājas
Valentīnas Kašas grāmatas “Par tevi,
Latvija”, kurā apkopoti bijušā Balvu
rajona iedzīvotāju stāsti, kuri cietuši
represijās, bet ar skanīgām dziesmām
klātesošos priecēja Kubulu vokālais
ansamblis.
Arī Latvijas Politiski represēto
apvienības Balvu nodaļas vadītāja Ārija

ikvienam šodien ir izvēle iet uz vienu

priekšsēdētājs Aigars Pušpurs teica:

Vaickovskis,

Stacijas pamatskolas skolēni lasīja skaudros izsūtīto atmiņu stāstu fragmentus.
Lūk, viens no tiem: „Lai gan ciematā bija medpunkts, kur strādāja feldšeris, taču var
teikt, ka medicīnas nebija nekādas. Jebkurā saslimšanas reizē diagnoze bija viena –
vitamīnu trūkums. Nebija kur tos vitamīnus ņemt, augļu nekādu, plika stepe. Slimoju
ar dizentēriju, nokļuvu slimnīcā. Tur bija kalmiku bērni, kuriem acis no dizentērijas
bija iztecējušas. Daudzi slimoja ar zalatuhu – cilvēks izskatījās kā strutaina krevele.”
/No balvenietes Ārijas Tihomirovas atmiņām./

Balvu stacijā pie piemiņas akmens

Atceres pasākumā pie pieminekļa
Abrenes

Piemiņas

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

25.martā daudzās vietās Latvijā
pulcējas

Rosījās

pastāvošās

varas,

krievu

Tihomirova klātesošajiem nolasīja
ieslodzītā Aleksandra Neilanda atmiņu
stāstu par piedzīvoto, atgādinot, ka
ļoti daudzi neatgriezās, bet kamēr
viņus atceramies, tikmēr viņi ir dzīvi,
kā arī aicināja visus ar klusuma brīdi
pieminēt tos, kuri palika svešumā,
vilciena sliežu malās un nevarēja
atgriezties.
Paldies ikvienam, kas spēja rast
laiku un piedalījās šajā piemiņas brīdī!
Vienīgi runājot no sirds uz sirdi, var
cerēt uz savstarpēju sapratni starp
paaudzēm un tautām.
Jāatzīmē, ka Balvu Novada muzejā
līdz 30.aprīlim ir skatāma izstāde
„Atmiņas par Sibīriju”, kurā apskatāmas
fotogrāfijas, priekšmeti un apkopoti
vairāku izsūtīto ģimeņu likteņu stāsti
gan par deportāciju 1941., gan 1949.
gadā. Izstādes autore – Balvu Novada
muzeja vecākā speciāliste, vēsturniece
Ruta Akmentiņa, pateicas ikvienam,
kas uzticēja muzejam savas liecības
par šiem vēsturiskajiem notikumiem.

STACIJAS PAMATSKOLAS AUDZĒKNES KONKURSAM DARINA ORIĢINĀLAS SOMAS
aptamborēja. Visbeidzot satamborējot
visus nepieciešamos gabaliņus kopā,
tapa lielisks galarezultāts – iepirkuma
somas.
20.martā meitenes sava darba
rezultātu

prezentēja

klasesbiedriem
Viņas

un

pastāstīja

saviem

skolasbiedriem.
pārējiem

par

plastmasas maisiņu un PET pudeļu
izmantošanu mūsdienās, to kaitējumu
videi – dabai un dzīvniekiem. Meitenes

Foto no Stacijas pamatskolas arhīva.

Stacijas pamatskola jau daudzus
gadus ir viena no Latvijas Ekoskolām.
Vizuāli plastiskās mākslas pulciņa
meitenes ik gadu piedalās dažādos
konkursos un aktivitātēs, kas aicina
uz radošumu un materiālu otrreizēju
izmantošanu. Šajā mācību gadā
meitenes – Signija Voiciša, Digna
Cibule, Rēzija Komarovska un Elīna
Evelīna Maculeviča piekrita piedalīties
,,Zaļās jostas’’ organizētajā radošā
dizaina iepirkuma maisiņu konkursā
“Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”.
No džinsiem gatavotās somas,
no T krekliem un citiem apģērbiem
darinātās somas ir redzētas daudz.
Tāpēc šoreiz meitenēm bija ideja radīt
ko oriģinālu.
Konkursa darbu – somu darināšanā
bija nepieciešamas tīras PET pudeles,
dzija, kā arī labas tamborēšanas
prasmes. Ar aizrautību un interesi
meitenes pudeles grieza noteiktos
gabalos, apstrādāja tos, katru gabalu

rādīja savas izgatavotās iepirkuma
somas, ar kurām var doties gan
uz veikalu, gan uz bibliotēku, gan
vasarā arī uz pludmali. Prezentācijas
noslēgumā pārējie skolēni tika aicināti
ikdienā pēc iespējas mazāk izmantot
plastmasas iepakojumus. Izmantojiet
ikdienā somas vai auduma maisiņus!
Inga Voiciša

Stacijas pamatskolas audzēknes ar pašu darinātajām somām no PET pudelēm.

Stacijas pamatskolas skolotāja
5.

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 28.marts

30.MARTĀ BALVU MUIŽĀ KONCERTĒS LATGALES UN SĒLIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU ANSAMBĻI!

Foto no personīgā arhīva.

Jau 30.martā plkst.15:00 Balvu muižu ieskandinās mazākumtautību ansambļi,
kuri piedalīsies svētkos “Vienā dziesmas valodā”. Koncertā būs baudāms
krievu, poļu, baltkrievu un ukraiņu biedrību tautas mākslas kolektīvu sniegums
no Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes un Balviem. Ieejas maksa EUR 2,00. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu muižā. Vietu skaits ierobežots.

Foto no personīgā arhīva.

Baltkrievu biedrības „Spatkanne” tautas dziesmu ansamblis „Zaviruha”.
Vadītāja – Olga Pranoviča.
Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne” dibināta 2007.gadā, tās darbības
mērķis ir veicināt baltkrievu kultūras, valodas un tautas tradīciju nacionālās
identitātes saglabāšanu un attīstīšanu, un baltkrievu tautības iedzīvotāju
iekļaušanos daudznacionālā vidē. Biedrība “Spatkanne” daudz uzmanības
pievērš tautas daiļamata mākslai: izšuvumiem, stilizēta tautas tērpa un
baltkrievu tautas dvieļa veidošanā, godā un saglabā baltkrievu nacionālo ēdienu
gatavošanas tradīcijas.
Tautas dziesmu ansamblis “Zaviruha” regulāri organizē saviem biedriem un
atbalstītājiem muzikāli - teatralizētus pasākumus un koncertus. Uzņem ciemiņus
no Baltkrievijas, piedalās pilsētas, valsts un starptautiska mēroga pasākumos,
festivālos, konkursos un koncertos. 2015. gadā ansamblis “Zaviruha” ar saviem
priekšnesumiem piedalījās festivālā “Slāvu tirgus” Baltkrievijas pilsētā Vitebskā,
2016. gadā - Latvijas kultūru festivālā “Pynu, pynu sītu”, 2015. un 2018.gadā Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”, vairākas reizes mazākumtautību
festivālā “Latgales vainags” Indrā.

Foto no personīgā arhīva.

Foto no personīgā arhīva.

Krievu biedrības „Rodņik” vokālais ansamblis „Ukrainočki” no Jēkabpils.
Vadītāja Faina Maslobojeva.
Kolektīvam 5 pastāvēšanas gadi. Dzied ukraiņu tautas dziesmas. Piedalās
koncertos, dažādos konkursos. Iegūtas daudzas pateicības.

Ukraiņu vokālais ansamblis “Vodograj”. Vadītāja Tatjana Orlova.
1997. gadā nodibināta Rēzeknes ukraiņu biedrība “Vodograj”, un tā kā
ukraiņu tauta ir dziedoša tauta, tad 1999. gadā tika izveidots arī ansamblis ar
identisku nosaukumu – „Vodograj”.
Ansamblim ir trīs nacionālo kostīmu veidi. Tas piedalījies pilsētas,
reģionālajās un Latvijas skatēs-konkursos. Jau piekto gadu piedalās Ukrainas
neatkarības dienai par godu rīkotajos svētkos Rīgā, kā arī ukraiņu rakstnieka
Tarasa Ševčenko jubilejas koncertos.

Foto no personīgā arhīva.

Foto no personīgā arhīva.

Kazaku dziesmu ansamblis „Lazorevij cvetok” / „Debeszils zieds” no
Rēzeknes. Vadītāja Tatjana Rasčosova.
Kazaku dziesmu ansamblis „Debeszils zieds” dibināts 2013. gadā. Tā
vadītāja izveidojusi radošu domubiedru kolektīvu, kam tuvas kazaku dziesmas
un tradīcijas. Ansambļa repertuārā ir gan brašās kazaku tautasdziesmas, gan
autoru sacerētās dziesmas.

Vokālais ansamblis „Razdoļje”. Vadītāja Zoja Zaharova.
Par vokālā ansambļa „Razdoļje” dibināšanas gadu varētu saukt 2004. Pirmā
uzstāšanās bija Balvu vidusskolā. Tātad jau 15 gadus ansamblis dzied, ir apguvis
plašu dziesmu repertuāru. Pirmos trīs gadus ansambļa vadītājs bija Aleksandrs
Zabolotņevs, šobrīd ar dziedātājām strādā Zoja Zaharova un koncertmeistars
Viktors Bormanis. „Razdoļje” regulāri piedalās sarīkojumā „Vecais Jaunais gads”,
palīdz Meteņu svētku organizēšanā un norisē, piedalās Balvu Kultūras un
atpūtas centra koncertos, radošos konkursos un pierobežas festivālos Pitalovā
un Sebežā.

Poļu folkloras kolektīvs “Kukuļečka” no Daugavpils. Vadītāja Žanna
Stankeviča.
Kolektīvs tika izveidots 1991. gadā, ir sniedzis vairāk nekā 300 koncertus.
Repertuārā ir Varmijas, Lielpolijas, Kurpijas, Sieradas, Sļonskas, Opočiņas,
Lubeļskas, Pševorskas reģionu un Živieckas guraļu dejas. „Kukulečka” ir poļu
kultūras festivālu un mazākumtautību festivālu, kuri tiek organizēti Latvijā,
pastāvīgs dalībnieks.Piedalījušies daudzos festivālos Polijā. 2006. gadā kolektīvs
saņēmis televīzijas „Polonia” apbalvojumu par ieguldījumu poļu kultūras
popularizēšanā – Šopēna bronzas statueti.
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KONKURSA “CAURI MŪŽIEM LATGALES KARAVĪRA PIEMIŅA IR DZĪVA”
NOSLĒGUMA PASĀKUMS

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Anna Āze. Viņa arī informēja, ka par
šo leģendāro cilvēku top brošūra,
kuru viņa prezentēs Muzeju nakts
pasākuma laikā 18.maijā, bet īsu
ieskatu Latvijas vēsturē caur Balvu
puses notikumiem pastāstīja I.Supe.
Turpinājumā
notika
tikšanās
vēstures skolotājiem, kad Balvu
Novada muzeja vecākā speciāliste,
vēsturniece Ruta Akmentiņa pastāstīja
par „Latgales partizānu pulku un tā
nozīmi”, bet Balvu Valsts ģimnāzijas
vēstures skolotāja Irēna Šaicāne bija
sagatavojusi prezentāciju ar vairākiem
radošiem uzdevumiem „Neatkarības
kara (1918 – 1920) laika pieminekļi
Latvijā”, turpretim skolēni Balvu Bērnu
un jauniešu centrā varēja darboties
trīs radošajās darbnīcās – Kreatīvajā
darbnīcā
(1.-4.klasei),
Skaistuma
darbnīcā (5.-9.klasei) un Aktīvajā
darbnīcā (10.-12.klasei).
Pirms
konkursa
uzvarētāju
apbalvošanas klātesošie noskatījās
Balvu Valsts ģimnāzijas skolēna
Kristiāna Boktas video „Mūsu varoņi
šodien” un noklausījās Stacijas
pamatskolas skolnieces Patrīcijas
Kokorevičas prezentāciju “Stacijas
pamatskolas absolventi – Latvijas
armijas karavīri”.
Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
bija izsludinājusi konkursu “Cauri
mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir
dzīva”, kurā varēja iesūtīt pieteikumus
un iesniegt darbus šādās tēmās: video
sižets vai prezentācija “Mūsu varoņi
šodien”; priekšnesums ”Veltījums
mūsu varoņiem”; vizuālās mākslas
konkurss
“Pateicības
nozīmīte”;
literārās jaunrades konkurss “Mūsu
varoņi šodien”. Visvairāk – 132 darbi

Balvu Mākslas skolas skolotāja Dace Logina ar audzēkņiem, kuri saņēma Atzinības un
Pateicības rakstus par dalību konkursā “Pateicības nozīmīte”.
- tika saņemti vizuālās mākslas
konkursā “Pateicības nozīmīte”. 11
darbi bija literārajā jaunradē un 3
darbi prezentāciju un video konkursā.
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes interešu izglītības darba
speciāliste Ilona Naļivaiko, uzrunājot
konkursa dalībniekus, teica: „Konkurss
ir noslēdzies. Ļoti gribas cerēt, ka
dalība tajā ir ne tikai padziļinājusi jūsu
zināšanas par Latgales karavīriem,
bet arī stiprinājusi piederības sajūtu
un lepnumu par valsti, kurā augam
un dzīvojam. Šīs dienas laikā daudz
runājām par varoņiem, kuri izcīnīja
mūsu valsts brīvību un krita par mums
un mūsu Latviju. Lasot un vērtējot
jūsu darbus, priecājāmies, ka jūs
aizdomājaties par to, ko nozīmē būt
varonim šodien, ka jūs esat pamanījuši,
ka arī mūsu vidū, tepat mums blakus
ir cilvēki, ko jūs saucat par saviem
varoņiem – vienam tie ir viņa vecāki,
citam – skolotājs vai treneris.”
I.Supe par konkursam iesūtītajiem
darbiem teica, ka iepazīstot, skatot,
lasot jūsu radošos darbus, kur jūs
domājāt par varonību, par varoņu
likteņiem, gan vēsturē, gan kā tā
izpaužas šodien, liek ticēt, ka varonība
ir katrā no jums. Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja I.Kaļva
turpināja:
„Jūs
esat
saskatījuši
varonību ne tikai tajās tālajās dienās,
kad vajadzēja atdot dzīvību, bet
ikdienas darbā, jo ar dzīvību šodien
riskē karavīri, ugunsdzēsēji, policisti,
un viņi ir arī tie, kas šodien ir īsti varoņi
vienkārši cilvēciskā darbā.”
Neliels ieskats Balvu Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolnieces Sendijas Ūseles literārās
jaunrades konkursa darbā: “Katram
noteikti ir savs varonis. Bet kāds
varonis ir man? Man varonis asociējas

BALVU FUTBOLISTI 3.LABĀKIE LATVIJĀ!
U-10 futbolistu komanda ir 3.labākā
komanda! Prieks un lepnums par
puikām – Viesturu Pipcānu, Tomu
Zvejnieku, Edgaru Boldānu, Danielu
Loginu, Ričardu Ivanovu, Gregoriju
Keišu, Artūru Strumpi, Gundaru
Salmani, Dāvi Štekelu, un treneri
Ingusu Zaharānu.
Edgars Kaļva,
Balvu Sporta centra vadītājs

Foto no Balvu Sporta centra arhīva.

13.martā Smiltenē Balvu Sporta
centra U-10 futbolisti sacentās Latvijas
finālturnīrā telpu futbolā. Spēlēs
piedalījās komandas no Smiltenes,
Jēkabpils, Iecavas, Kuldīgas, kā arī FK
Futbola Parks komanda un TFS NikarsVanagi.
Balvu futbolisti nostartēja lieliski,
un izcīnīja 3.vietu, uzvarot 3 spēlēs un
piedzīvojot 3 zaudējumus.
Tātad Latvijā Balvu Sporta centra

Balvu Sporta centra U-10 futbolisti ar treneri I.Zaharānu.
7.

ar nesavtīgu cilvēku, kurš ir gatavs uz
visu, kad ir jāpieņem būtiski lēmumi.
Esmu ļoti pateicīga tētim par viņa
drosmi, mērķtiecību un nesavtību.
Nevaru pat iedomāties, kā būtu bijis
un kāda būtu bijusi mana dzīve, ja
tētis padotos, ja viņš nobītos. Viņš ir
mans visīstākais varonis. Es lepojos ar
savu tēti!”
Turpretim Balvu Bērnu un jauniešu
centrā skatāma Starpnovadu vizuālās
mākslas

konkursa

„Pateicības

nozīmīte” darbi.
Literārās
“Mūsu

jaunrades

varoņi

šodien”,

konkursa
Video

un

prezentāciju konkursa un vizuālās
mākslas

konkursa

“Pateicības

nozīmīte” rezultāti atrodami Balvu
novada

pašvaldības

www.balvi.lv

sadaļā

mājaslapā
Izglītība/

Aktualitātes izglītībā.

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

14.martā norisinājās konkursa
“Cauri mūžiem Latgales karavīra
piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums,
kas ir viens no pasākumiem, kurš
veltīts “Latgales partizānu pulkam
100”, gatavojoties 5.jūlijam, kad Balvos
svinēsim Latgales partizānu pulka
100 gadi, un šis pasākums iekļauts
Latvijas armijas un Neatkarības kara
simtgades centrālo pasākumu plānā.
Atklāšana notika pie Latgales
partizānu kritušo karavīru pieminekļa,
kur Balvu Novada muzeja vadītāja
Iveta Supe, uzrunājot klātesošos,
teica: „Šodien tiekamies ļoti svarīgā
vietā priekš mums, balveniešiem,
priekš visas Ziemeļlatgales, Latgales
un visas Latvijas, jo šajā vietā stāv
mūsu sargājošā partizāna tēls, kurš
ir liecinieks visai Latvijas vēsturei,
tiem notikumiem, kas risinājušies
Balvos, tam, kā mūsu puses cilvēki
šeit, pierobežā, ir piedalījušies visas
Latvijas liktenī.”
Klātesošos uzrunāja arī konkursa
organizatori
Balvu
novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva,
kura vēlēja, lai arī kādos pasaules
ceļos mēs ietu, bet lai vienmēr sirdī
būtu lepni par savu valsti, par Latgali
un savu dzimto vietu, no kuras nākam!
Ar muzikālu priekšnesumu priecēja
Marija Maslovska, bet Balvu Valsts
ģimnāzijas skolniece Krista Arule
lasīja citātus no literārās jaunrades
konkursa darbiem.
Turpinājumā Balvu Novada muzejā
varēja noklausīties ievadlekcijas par
leģendāro stiprinieku, „zaļo” partizānu
Jāni Pilmani, par kuru savu vecvecāku
un vecāku atmiņu stāstos un vēstures
faktos dalījās Jāņa Pilmaņa kaimiņiene

Atklāšanas pasākumā pie Latgales
partizānu kritušo karavīru pieminekļa
uzstājās Marija Maslovska.

LATVIJAS REPUBLIKA

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 28.marts

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

SĀKAS AKCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
“TĪRA SĒTA – LABA SĒTA”
No 15.marta līdz 30.jūnijam
Ziemeļvidzemē un Malienas reģionā
notiks lauksaimniecībā izmantotā
iepakojuma bezmaksas savākšanas
akcija “Tīra sēta – laba sēta”, ko
organizē SIA “ZAAO” (ZAAO).
Piesakot vismaz 1m3 otrreizējai
pārstrādei
derīgu
materiālu
–
ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag
maisus vai HDPE kannu plastmasas
iepakojumu, akcijas ietvaros iespējams
laimēt
vērtīgas
lauksaimniecības
preču veikala dāvanu kartes.
ZAAO
Šķiroto
atkritumu
savākšanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma uzsver: “Dedzināt un aprakt
plēves un maisus ir videi kaitīgi, un,
šādi rīkojoties, tiek izdarīts kaitējums
gan pašu apstrādātajiem laukiem,
gan saimniecības ļaužu veselībai.
Akcijas
ietvaros
lauksaimnieku
izmantotie materiāli tiek savākti no
klienta adreses bez maksas. Aicinām
lauksaimniekus ekonomiski izdevīgi,
atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvoties
no
izmantotajiem
materiāliem,
piesakoties
šim
pakalpojumam.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 28.februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.2, 81.§)

Apliecinām, ka savāktās plēves un
plastmasas kannas nonāks pārstrādes
rūpnīcās jaunu produktu ražošanai.”
ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā
saimniecībā savākto atkritumu veidu
un apjomu, kas derīgs iesniegšanai
Valsts vides dienestā kā apliecinājums,
ka šie atkritumi savākti atbilstoši
likumdošanai un tiek pārstrādāti vai
noglabāti videi draudzīgā veidā.
Pieteikumus akcijai pieņem darba
laikā pa tālruni 29221847. Pārstrādei
derīgos materiālus ZAAO apņemas
savākt līdz 31.augustam, iepriekš
vienojoties par savākšanas dienu.
Akcijā var piedalīties gan fiziskas,
gan juridiskas personas. Par vienu
savākšanas reizi tiek aizpildīta viena
izlozes anketa. Akcijas noslēgumā
tiks izlozētas piecas SIA “Agroserviss
Valmiera” dāvanu kartes, katra 100
eiro vērtībā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 28.februārī

Balvos

Nr.6/2019

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2011.GADA 20.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3/2011 „PAR BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN – TEX” SNIEGTO PAKALPOJUMU
CENRĀDI”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi” šādus grozījumus:
1. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
„1.pielikums
Balvu novada Domes
2011.gada 20.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX”
sniegto pakalpojumu cenrādi”

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN – TEX” SNIEGTO
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Nr.p.k.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pakalpojums

Vienība

Cena
(EUR)
bez
PVN

PVN
21%
(EUR)

Kopējā
summa
ar PVN
(EUR)

1. Avārijas dienesta, ūdensvada, kanalizācijas pakalpojumu elektroremontdarbi
1.1.

Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
izlietnes noņemšanas
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar
izlietnes noņemšanu
Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar
dušas vadu vannas istabā

gab.

8.90

1.87

10.77

gab.

20.76

4.36

25.12

gab.

8.90

1.87

10.77

IEDZĪVOTĀJI NOVĒRTĒ VIEDĀ
ELEKTROENERĢIJAS SKAITĪTĀJA
PRIEKŠROCĪBAS UN SAIMNIEKO GUDRI

1.2.

1.4.

Izlietnes nomaiņa

gab.

19.24

4.04

23.28

Jau vairāk nekā pusei Latvijas
ir uzstādīti viedie elektroenerģijas
skaitītāji un 69% mājsaimniecību
atzīst, ka viena no vērtīgākajām viedā
elektrības skaitītāja priekšrocībām
ir attālināta skaitītāju rādījumu
nolasīšana. Klienti viedā skaitītāja
iespējas izmanto sava elektrības
rēķina samazināšanai, jo skaitītājs ir
izcils palīgs, lai analizētu elektrības
patēriņu un pievērstu uzmanību
elektroiekārtām, kuras visvairāk to
patērē. Savu elektrības patēriņu
diennakts griezumā klienti var ērti
jebkurā laikā apskatīt klientu portālā
e-st.lv. Izcils palīgs elektrības patēriņa
analīzei ir viedais elektroenerģijas
skaitītājs. AS “Sadales tīkls” aicina
izmantot viedā skaitītāja priekšrocības
un saimniekot gudri, jo tā ir iespēja
samazināt maksājumus par elektrību.
Balvu
novadā
no
visiem
elektroenerģijas skaitītājiem 49% ir
viedie skaitītāji un plānots, ka visos
klientu objektos viedos skaitītājus
AS “Sadales tīkls” uzstādīs līdz 2022.
gadam.
Viena no vērtīgākajām viedā
elektroenerģijas
skaitītāja
priekšrocībām, ir attālināta rādījumu
nolasīšana. Līdz ar šo priekšrocību
klientiem katru mēnesi vairs nav
jāsatraucas par savlaicīgu skaitītāja
rādījuma nodošanu. Skaitītājs katra
mēneša pēdējā datumā, pusnaktī,
fiksē elektrības patēriņu un nosūta to
klienta elektroenerģijas tirgotājam.
Ja īpašumā ir uzstādīts viedais
elektroenerģijas skaitītājs, klienti var
sekot līdzi sava mājokļa elektrības
patēriņam katrā diennakts stundā.
Datus ātri un ērti var apskatīt sava
tirgotāja vai AS “Sadales tīkls” klientu
portālā
www.e-st.lv.
Novērtējot

1.5.

Klozetpoda nomaiņa

gab.

21.99

4.62

26.61

1.6.

Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa

gab.

12.88

2.70

15.58

1.7.

Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa

gab.

3.66

0.77

4.43

gab.

38.48

8.08

46.56

viena vieta

8.25

1.73

9.98

divas vietas

10.99

2.31

13.30

gab.

13.07

2.74

15.81

gab.

22.07

4.63

26.70

gab.

1.94

0.41

2.35

gab.

27.79

5.84

33.63

h

5.30

1.11

6.41

1.3.

un analizējot patēriņa datus, var
viegli izsecināt, kuru elektroiekārtu
darbināšanai
nepieciešams
visvairāk elektroenerģijas, cik daudz
elektrības
elektroiekārtas
patērē
jūsu prombūtnes laikā vai kuras
elektroiekārtas ir bojātas.
Atzinīgi novērtējot viedā skaitītāja
priekšrocības, klientu interese pēc
viedā
elektroenerģijas
skaitītāja
ir ļoti augsta. Tādēļ, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem, AS “Sadales
tīkls” šogad uzstādīs lielāko viedo
elektroenerģijas skaitītāju apjomu
gadā - 150 tūkstošus. Ja klientam rodas
interese – vai viedais skaitītājs viņa
īpašumā tiks uzstādīts šogad – to ērti var
uzzināt, autorizējoties klientu portālā
www.e-st.lv. Viedos elektroenerģijas
skaitītājus AS “Sadales tīkls” uzstāda
saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu
vienas transformatora apakšstacijas
ietvaros. Tas nozīmē, ka viedie skaitītāji
netiek uzstādīti atsevišķiem objektiem
vai pēc klienta pieprasījuma.
Informāciju par plānoto viedā
skaitītāja uzstādīšanu klienti saņems
SMS vai e-pasta veidā, vai AS “Sadales
tīkls” darbinieks ar klientu sazināsies
pa tālruni. Savukārt pēc skaitītāja
nomaiņas klients saņems informāciju
par noņemtā un uzstādītā skaitītāja
rādījumiem. Lai klienti vienmēr būtu
informēti par visiem ar elektroapgādi
saistītiem
jautājumiem
savā
īpašumā, AS “Sadales tīkls” aicina
nepieciešamības gadījumā klientu
portālā www.e-st.lv atjaunot savu
kontaktinformāciju.
Papildu
informācija:
Tatjana
Smirnova,
AS
„Sadales
tīkls”
preses sekretāre, Tālr. 67728823,
Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
jauna montāža
Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda
ūdens skaitītāju
Esoša ūdensskaitītāja demontāža un
jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
palīgmateriāliem
Uzstāda ūdens lietotāja nopirkto ūdens
skaitītāju

1.16.

Santehniķa pakalpojumi

h

5.20

1.09

6.29

1.17.

Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)

h

4.49

0.94

5.43

1.18.

Radiatora maiņas pakalpojumi

gab.

54.30

11.40

65.70

1.19.

Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi

gab.

43.44

9.12

52.56

tvertne

19.26

4.04

23.30

tvertne

38.52

8.09

46.61

tvertne

8.14

1.71

9.85

km

0.29

0.06

0.35

h

13.48

2.83

16.31

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

8.

Vannas nomaiņa (Sarežģītības
gadījumā, atkarībā no vannas
novietojuma, pielietot koef. 1.5,
saskaņojot ar pasūtītāju), kā arī čuguna
vannas demontāža (38,48*1,5=57,72)
Ūdens padeves noslēgšana un
pieslēgšana
Ūdens padeves noslēgšana un
pieslēgšana
Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
metroloģiskās pārbaudes

1.24.

Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3, fiziskām un juridiskām
personām(sausā tualete, savācējakas,
saimnieciski fekālā kanalizācija utt.)**
2
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3, juridiskām personām saimnieciski
fekālā kanalizācija ar taukvielu, naftas
produktu piemaisījumu
utt.(19,26x2=38,52)**
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3 ūdens**
Asenizācijas mašīnas transporta
izmaksas („SAN – TEX” – objekts –
NAI – „SAN – TEX”) kad pasūtījuma
objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas
Avārijas brigāde (ūdensvada –
kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki)

1.25.

Avārijas brigāde (ūdensvada –
kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)

h

18.59

3.90

22.49

1.26.

Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki)

h

23.15

4.86

28.01

1.23.

1.24.

Asenizācijas mašīnas transporta
izmaksas („SAN – TEX” – objekts –
NAI – „SAN – TEX”) kad pasūtījuma
objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas
Avārijas brigāde (ūdensvada –
kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki)

km

0.29

0.06

0.35

h

13.48

2.83

16.31

1.25.

Avārijas brigāde (ūdensvada –
kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)

h

18.59

3.90

22.49

1.26.

Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki)

h

23.15

4.86

28.01

1.27.

Ierīces „COBRA” pakalpojumi

1.operācija

45.58

9.57

55.15

1.28.

Elektriķa pakalpojumi

h

4.65

0.98

5.63

1.29.

Elektroloka metinātāja pakalpojumi

h

5.35

1.12

6.47

1.30.

Mobilās brigādes (santehniķis,
metinātājs) pakalpojumi

h

12.75

2.68

15.43

1.31.

Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi

h

11.93

2.51

14.44

1.32.

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 izmantošana**

h

12.98

2.73

15.71

1.33.

Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 transporta izmantošana – objekts
atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas**

km

0.22

0.05

0.27

1.34.

Blietētāja BOMAG BVT 65
izmantošana

h

6.49

1.36

7.85

3.16.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT*

3.17.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT
svētkuNovada Ziņas”,
h
16.11
3.3828.marts
19.49
“Balvu
2019.gada
dienās, brīvdienās un virsstundās*

3.18.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
346XP pakalpojumu izmantošana

h

5.98

1.26

7.24

3.19.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
346XP pakalpojumu izmantošana svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās

h

11.22

2.36

13.58

h

5.99

1.26

7.25

h

11.23

2.36

13.59

3.20.

3.21.

8.59

1.80

10.39

3.22.

Traktora Belarus MK320 izmantošana

h

9.52

2.00

11.52

3.23.

Traktora Belarus MK320 izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās

h

17.85

3.75

21.60

3.24.

Traktora Belarus MK320 izmantošana
nakts stundās

h

13.69

2.87

16.56

h

9.70

2.04

11.74

h

18.19

3.82

22.01

h

13.95

2.93

16.88

3.25.
3.26.
3.27.

2. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi

Zāles pļāvēja krūmgrieža „Husqvarna”
545 RX pakalpojumu izmantošana*
Zāles pļāvēja krūmgrieža „Husqvarna”
545 RX pakalpojumu izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās*

h

Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi nakts stundas

3.28.

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai

h

9.57

2.01

11.58

3.29.

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi5
sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās

h

17.94

3.77

21.71

2.1.

Būvgaldnieka pakalpojumi

h

5.33

1.12

6.45

2.2.

Remontstrādnieka pakalpojumi

h

4.91

1.03

5.94

h

5.89

1.24

7.13

3.30.

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai nakts stundas

h

13.76

2.89

16.65

h

18.00

3.78

21.78

3.31.

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana

h

7.50

1.58

9.08

3.32.

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

h

14.06

2.95

17.01

3.33.

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana nakts stundās

h

10.78

2.26

13.04

3.34.

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana smilts – sāls kaisīšanai

h

7.58

1.59

9.17

h

14.22

2.99

17.21

h

10.90

2.29

13.19

h

7.58

1.59

9.17

h

14.22

2.99

17.21

h

10.90

2.29

13.19

h

9.02

1.89

10.91

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

3

Blietētāja BOMAG B P8/34
izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC
izmantošana**
Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC
transporta izmaksas – objekts atrodas
ārpus Balvu pilsētas administratīvās
teritorijas**
Automašīnas VW Transporter HH5359
pakalpojumi
Automašīnas VW Transporter HH5359
pakalpojumi – objekts atrodas
ārpusBalvu pilsētas administratīvās
teritorijas
Elektrostacijas Phoenix 3000
pakalpojumi (ģenerators)

km

0.30

0.06

0.36

h

13.32

2.80

16.12

km

0.22

0.05

0.27
3.35.

h

2.25

0.47

2.72

2.9.

Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW
pakalpojumi (ģenerators)

h

3.74

2.84

6.52

2.10.

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi

h

12.85

2.70

15.55

2.8.

Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi –
2.11. objekts atrodas ārpus administratīvas
teritorijas
3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

km

0.21

0.04

0.25

3.36.
3.37.
3.38.

3.39.

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana smilts – sāls kaisīšanai
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana smilts – sāls kaisīšanai
nakts stundās
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai nakts
stundās
Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi

3.1.

Strādnieka pakalpojumi

h

4.98

1.05

6.03

3.2.

Sētnieka pakalpojumi

h

4.60

0.97

5.57

h

8.63

1.81

10.44

3.41.

h

16.95

3.56

20.51

h
h

6.61
5.53

1.39
1.16

8.00
6.69

Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās

3.42.

Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi nakts stundās

h

12.97

2.72

15.69

h

6.05

1.27

7.32

3.43.

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana

h

6.73

1.41

8.14

h

11.35

2.38

13.73

3.44.

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
svētku, brīvdienās un virsstundās

h

12.62

2.65

15.27

h

5.67

1.19

6.86

3.45.

Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
nakts stundās

h

9.67

2.03

11.70

h

10.63

2.23

12.86

h

10.90

2.29

13.19

h

6.64

1.39

8.03

h

20.44

4.29

24.73

h

12.45

2.61

15.06

h

15.67

3.29

18.96

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Sētnieka pakalpojumi svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās
Sētnieka pakalpojumi nakts stundās
Strādnieka-traktorista pakalpojumi
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
SB44*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
SB44 svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
DINO 47B*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
DINO 47B svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB
44P*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB
4
44P svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna – 260 TWIN*

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna – 260 TWIN svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
PARK 720PW*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
PARK 720PW svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT*

h
h

11.51
21.59

2.42
4.53
2.44

14.07

h

21.81

4.58

26.39

h

8.59

1.80

10.39

3.17.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās*

h

16.11

3.38

19.49

3.18.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
346XP pakalpojumu izmantošana

h

5.98

1.26

7.24

3.19.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
346XP pakalpojumu izmantošana svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās

h

11.22

2.36

13.58

h

5.99

1.26

7.25

3.16.

3.20.

Zāles pļāvēja krūmgrieža „Husqvarna”

3.47.
3.48.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi ar piekabi

h

11.17

2.35

13.52

3.50.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi ar piekabi svētku un
brīvdienas virsstundas

h

20.95

4.40

25.35

3.51.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi ar piekabi

h

16.06

3.37

19.43

3.52.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai

h

11.61

2.44

14.05

h

21.40

4.49

25.89

h

16.50

3.47

19.97

h

10.94

2.30

13.24

h

20.52

4.31

24.83

h

15.73

3.30

19.03

3.53.

3.54.
3.55.

9.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 6
115 U pakalpojumi svētku un brīvdienas
virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi nakts stundās

3.49.

26.12

11.63

3.15.

3.46.

13.93

h

3.14.

3.40.

3.56.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai
svētku un brīvdienas, virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts
stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi smilts kaisīšana
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi smilts kaisīšana
svētku, brīvdienas un virsstundas

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi smilts kaisīšana
nakts stundas
4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
3.57.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
3.54.
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts
h
stundās
IH FARMALLI
“BalvuRiteņtraktora
Novada CASE
Ziņas”,
2019.gada 28.marts
3.55.
h
115 U pakalpojumi smilts kaisīšana
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi smilts kaisīšana
svētku, brīvdienas un virsstundas

3.56.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi smilts kaisīšana
nakts stundas
4. Kapi, apbedīšanas piederumu noma u.c.
Kapličas izmantošana bēru ceremonijas
4.1.
laikā
5. Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu sagatavošana un
5.1.
izsniegšana fiziskām personām
3.57.

16.50

3.47

19.97

1.11.

10.94

2.30

13.24

1.12.

h

20.52

4.31

24.83

1.13.

h

15.73

3.30

19.03

1.14.

1
ceremonija

9.93

2.09

12.02

gab.

9.26

1.94

11.20

1.15.

5.2.

Tehnisko noteikumu sagatavošana un
izsniegšana juridiskām personām

gab.

18.06

3.79

21.85

5.3.

Komisijas maksa par katru sniegto
pakalpojumu norēķinu centrā

gab.

0.29

0.06

0.35

5.4.

Izziņu sagatavošana un izsniegšana

gab.

0.83

0.17

1.00

5.5.

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksa**

1 gab.

40.08

8.42

48.50

5.6.

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

2 gab.

54.45

11.43

65.88

3 gab.

80.55

16.92

97.47
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5.7.

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

5.8.

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

4 gab.

91.50

19.22

110.72

5.9.

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

5 gab.

116.19

24.40

140.59

5.10.

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

6 gab.

127.88

26.85

154.73

1
diennakts

7.06

1.48

8.54

vasara

5.88

1.23

7.11

ziema

3.53

0.74

4.27

km

0.22

0.05

0.27

Vienas kabīnes noma kopā ar
apakšpunktiem (5.5 – 5.10)**
Par katru nākošu diennakti kabīņu
noma**
Par katru nākošu diennakti kabīņu
noma**
Kabīņu izmantošana ārpus Balvu
pilsētas administratīvās teritorijas**

5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

Ūdens piegāde

m3

0.70

0.15

0.85

5.16.

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana

m3

0.92

0.19

1.11

5.17.

Tīklu tehniskā uzturēšana (koplietošanas
tīkli, siltumapgāde, ūdens vads,
kanalizācija, saimnieciski fekāla
kanalizācija, lietus kanalizācija,
elektroapgāde no mājas kopēja skaitītāja
līdz dzīvokļa skaitītājam

m2

0.09

5.18.

Kopēšana A4 vienpusēja

gab.

0.05

0.01

0.06

5.19.

Kopēšana A4 divpusējā

gab.

0.08

0.02

0.10

5.20.

Vēstuļu piegāde

gab.

0.43

0.09

0.52

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.
1.25.

0.09

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

„2.pielikums
Balvu novada Domes
2011.gada 20.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2011 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX”
sniegto pakalpojumu cenrādi”

2.5.

2.6.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SAN – TEX”
SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS BALVU NOVADA
8
PAŠVALDĪBAI UN BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

Nr.p.k.

Pakalpojums

Vienība

PVN
21%
(EUR)

Kopējā
summa
ar PVN
(EUR)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar
dušas vadu vannas istabā
Izlietnes nomaiņa
Klozetpoda nomaiņa
Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa
Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa
Vannas nomaiņa (Sarežģītības
gadījumā, atkarībā no vannas
novietojuma, pielietot koef. 1.5,
saskaņojot ar pasūtītāju), kā arī čuguna
vannas demontāža (36,80*1,5=55,20)
Ūdens padeves noslēgšana un
pieslēgšana
Ūdens padeves noslēgšana un
pieslēgšana
Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
metroloģiskās pārbaudes
Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
jauna montāža
Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda
ūdens skaitītāju
Esoša ūdens skaitītāja demontāža un
jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
materiāliem
Uzstāda ūdens lietotāja nopirkto ūdens

gab.

19.85

4.17

24.02

gab.

8.51

1.79

10.30

gab.
gab.
gab.
gab.

18.40
21.03
12.32
3.53

3.86
4.42
2.59
0.74

22.26
25.45
14.91
4.27

gab.

36.80

7.73

44.53

viena vieta

7.89

1.66

9.55

divas vietas

10.51

2.21

12.72

gab.

12.41

2.61

15.02

gab.

21.01

4.41

25.42

gab.

1.85

0.39

2.24

gab.

26.48

5.56

32.04

h

4.97

1.04

6.01

Avārijas brigāde (ūdensvada –
kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki)

Būvgaldnieka pakalpojumi
Remontstrādnieka pakalpojumi
Blietētāja BOMAG B P8/34
izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC
izmantošana
Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC
10
transporta izmaksas – objekts atrodas
ārpus Balvu pilsētas administratīvās
teritorijas**
Automašīnas VW Transporter HH5359
pakalpojumi

2.7.

Automašīnas VW Transporter HH5359
pakalpojumi – objekts atrodas ārpus
Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

2.8.

Elektrostacijas Phoenix 3000
pakalpojumi (ģenerators)

Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW
pakalpojumi (ģenerators)
2.10.
Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi
Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi –
2.11.
objekts atrodas ārpus administratīvas
teritorijas
3. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
3.1.
Strādnieka pakalpojumi
3.2.
Sētnieka pakalpojumi
Sētnieka pakalpojumi svētku dienās,
3.3.
brīvdienās, virsstundās
3.4.
Strādnieka – traktorista pakalpojumi
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
3.5.
SB44*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
3.6.
SB44 svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
3.7.
DINO 47B*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA
3.8.
DINO 47B svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB
3.9.
44P*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB
3.10.
44P svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
3.11.
Husqvarna – 260 TWIN*
2.9.

1. Avārijas dienesta, ūdensvada, kanalizācijas pakalpojumu elektroremontdarbi
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez
1.1.
gab.
8.51
1.79
10.30
izlietnes noņemšanas
Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar
izlietnes noņemšanu

Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī
gadījumos, kad īpašnieks pats uzstāda
ūdens skaitītāju
Esoša ūdens skaitītāja demontāža un
jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar
materiāliem
Uzstāda ūdens lietotāja nopirkto ūdens
skaitītāju
Santehniķa pakalpojumi
Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša)
Radiatora maiņas pakalpojumi
Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3, fiziskām un juridiskām
9
personām(sausā tualete, savācējakas,
saimnieciski fekālā kanalizācija utt.)**
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3, juridiskām personām saimnieciski
fekālā kanalizācija ar taukvielu, naftas
produktu piemaisījumu
utt.(18,42x2=36,84)**
Asenizācijas mašīna, objekta
izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu līdz
3 m3 ūdens**
Asenizācijas mašīnas transporta
izmaksas („SAN – TEX” – objekts –
NAI – „SAN – TEX”) kad pasūtījuma
objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas**
Avārijas brigāde (ūdensvada –
kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki)

Avārijas brigāde (ūdensvads –
kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki)
1.27. Ierīces „COBRA” pakalpojumi
1.28. Elektriķa pakalpojumi
1.29. Elektroloka metinātāja pakalpojumi
Mobilās brigādes (santehniķis,
1.30.
metinātājs) pakalpojumi
1.31. Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
1.32.
7665 izmantošana**
Automašīnas VW TRANSPORTER FZ
7665 transporta izmantošana – objekts
1.33.
atrodas ārpus Balvu pilsētas
administratīvās teritorijas**
Blietētāja BOMAG BVT 65
1.34.
izmantošana
2. Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi

2. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

Cena
(EUR)
bez
PVN

Esošā ūdens skaitītāja demontāža un
jauna montāža

1.26.

Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegta
Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas”;

*
**

pieslēgšana
Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc
metroloģiskās pārbaudes

10.

3.12.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna – 260 TWIN svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās*

gab.

12.41

2.61

15.02

gab.

21.01

4.41

25.42

gab.

1.85

0.39

2.24

gab.

26.48

5.56

32.04

h

4.97

1.04

6.01

h
h
gab.
gab.

4.97
4.29
51.48
41.18

1.04
0.90
10.81
8.65

6.01
5.19
62.29
49.83

tvertne

18.42

3.87

22.29

tvertne

36.84

7.74

44.58

tvertne

7.79

1.64

9.43

km

0.28

0.06

0.34

h

12.89

2.71

15.60

h

17.75

3.73

21.48

h

22.82

4.79

27.61

1.operācija
h
h

43.58
4.43
5.12

9.15
0.93
1.08

52.73
5.36
6.20

h

12.10

2.54

14.64

h

11.41

2.40

13.81

h

12.41

2.61

15.02

km

0.21

0.04

0.25

h

6.21

1.30

7.51

h
h

5.10
4.70

1.07
0.99

6.17
5.69

h

5.63

1.18

6.81

h

17.21

3.61

20.82

km

0.29

0.06

0.35

h

12.74

2.68

15.42

km

0.21

0.04

0.25

h

2.16

0.45

2.61

h

3.58

0.75

6.52

h

12.29

2.58

14.87

km

0.20

0.04

0.24

h
h

4.77
4.40

1.00
0.92

5.77
5.32

h

8.43

1.77

10.20

h

5.29

0.67

5.96

h

5.79

0.70

6.49

h

11.09

2.33

13.42

h

5.42

1.14

6.56

h

10.38

2.18

12.56

h

6.35

1.33

7.68

h

12.16

2.55

14.71

h

11.01

2.31

13.32

h

21.09

4.43

25.52

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.

Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB
44P*
Zāliena pļaušana ar trimmeri STIGA SB
44P svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna – 260 TWIN*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
Husqvarna – 260 TWIN svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās*

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
PARK 720PW*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
PARK 720PW svētku dienās,
brīvdienās, virsstundās*
Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT*

h

6.35

1.33

7.68

h

12.16

2.55

14.71

3.49.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi ar piekabi
svētku
un
h
20.46
4.3028.marts
24.76
“Balvu
Novada
Ziņas”,
2019.gada
brīvdienas virsstundas

h

11.01

2.31

13.32

3.50.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi ar piekabi

h

15.57

3.27

18.84

h

21.09

4.43

25.52

3.51.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai

h

11.12

2.34

13.46

h

20.91

4.39

25.30

h

16.01

3.36

19.37

h

10.46

2.20

12.66

h

20.04

4.21

24.25

h

15.25

3.20

18.45

gab.

18.06

3.79

21.85

h

11.12

2.34

13.46

h

21.30

4.47

25.77

3.53.

h

8.21

1.72

9.93

3.54.
3.55.

11

3.16.

Zāliena pļaušana ar dārza traktoru
STIGA PARK EXCELENT svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās*

h

15.73

3.30

19.03

3.17.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
346XP pakalpojumu izmantošana

h

5.72

1.20

6.92

3.18.

Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna”
346XP pakalpojumu izmantošana svētku
dienās, brīvdienās un virsstundās

h

10.96

2.30

13.26

h

5.72

1.20

6.92

h

10.96

2.30

h

9.10

h

3.19.

3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.

Zāles pļāvēja krūmgrieža „Husqvarna”
545 RX pakalpojumu izmantošana*
Zāles pļāvēja krūmgrieža „Husqvarna”
545 RX pakalpojumu izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās*
Traktora Belarus MK320 izmantošana
Traktora Belarus MK320 izmantošana
svētku dienās, brīvdienās un virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana
nakts stundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi svētku dienās, brīvdienās un
virsstundās
Traktora Belarus MK320 izmantošana ar
piekabi nakts stundas

39.02

8.19

47.21

13.26

4.3.

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

2 gab.

53.34

11.20

64.54

1.91

11.01

4.4.

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**

3 gab.

78.91

16.57

95.48

17.43

3.66

21.09

4.5.

4 gab.

89.78

18.85

108.63

h

13.27

2.79

16.06

4.11.
4.6.

5 km
gab.

0.22
113.92

0.05
23.92

0.27
137.84

h

9.28

1.95

11.23

4.12.
4.7.
4.13.

0.85
151.87
1.11

h

17.77

3.73

21.50

*4.8.
**

h

13.53

2.84

16.37

m3
0.70
0.15
6 gab.
125.51 26.36
m3
0.92
0.19
Vienas kabīnes
noma
ar
1 sniegta
Pakalpojums
fiziskām
unkopā
juridiskām
personām netiek
1.48
7.06
apakšpunktiem
(5.5 – 5.10)
** Balvu pilsētas
diennakts
Pakalpojums
tiek sniegts
arī ārpus
administratīvās teritorijas”.
Par katru nākošu diennakti kabīņu
vasara
5.88
1.23
noma**
Par katru nākošu diennakti kabīņu
ziema
3.53
0.74
noma**
Kabīņu izmantošana ārpus Balvu
0.05
km
0.22
pilsētas administratīvās teritorijas**

9.15

1.92

11.07

3.28.

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās
un virsstundās

h

17.52

3.68

21.20

3.31.
3.32.
3.33.
3.34.

3.35.
3.36.
3.37.

3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.

h

13.34

2.80

16.14

h

7.17

1.51

8.68

h
h

10.45

2.19

12.64

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana smilts – sāls kaisīšanai

h

7.25

1.52

8.77

h

13.89

2.92

16.81

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai svētku
dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai nakts
stundās
Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi
Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Universālas mašīnas FIAT HITACHI
pakalpojumi nakts stundās
Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
svētku, brīvdienās un virsstundās
Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana
nakts stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi pļaušanas
pakalpojumi
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi svētku un brīvdienas
virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi nakts stundās

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana svētku dienās, brīvdienās,
virsstundās
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
12
izmantošana nakts stundās

Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana smilts – sāls kaisīšanai
svētku dienās, brīvdienās, virsstundās
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana smilts – sāls kaisīšanai
nakts stundās
Komunālās mašīnas B – KM Nr.3046
izmantošana sniega tīrīšanai

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi smilts kaisīšana
nakts stundas
4. Citi pakalpojumi
Tehnisko noteikumu sagatavošana un
4.1.
izsniegšana juridiskām personām
3.56.

1 gab.

h

3.30.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115U pakalpojumi smilts kaisīšana
svētku, brīvdienas un virsstundas

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksa**

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai

Traktora Belarus MK320 pakalpojumi
sniega tīrīšanai nakts stundas

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai
svētku un brīvdienas, virsstundas
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts
stundās
Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi smilts kaisīšana

4.2.

3.27.

3.29.

3.52.

*
**

Pārvietojamo tualešu kabīņu
apkalpošanas izmaksas**
Kabīņu izmantošana
Balvu
Pārvietojamo
tualešu ārpus
kabīņu
pilsētas administratīvās
teritorijas**
apkalpošanas
izmaksas**
Pārvietojamo
Ūdens piegādetualešu kabīņu
apkalpošanas
izmaksas**un attīrīšana
Notekūdeņu novadīšana

m3

Ūdens piegāde

0.70

Domes priekšsēdētājs

13.73

2.88

10.57

2.22

7.11
4.27
0.27
0.85
1.11

A.Pušpurs

16.61
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2019.gada 28.februāra
lēmumam (sēdes prot. Nr.2, 81.§)

Domes priekšsēdētājs

h

0.15

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana 14
m3
0.92
0.19
Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegta
Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas”.

8.54

7.25

1.52

8.77

h

13.89

2.92

16.81

h

10.57

2.22

12.79

h

8.63

1.81

10.44

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.6/2019 „Grozījumi
Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

h

16.53

3.47

20.00

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

h

12.58

2.64

15.22

h

6.43

1.35

7.78

2. Īss projekta satura
izklāsts

h

12.32

2.59

14.91

h

9.37

1.97

11.34

h

10.42

2.19

12.61

h

19.96

4.19

24.15

h

15.19

3.19

18.38

3.48.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi ar piekabi

h

10.68

2.24

12.92

3.49.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi ar piekabi svētku un
brīvdienas virsstundas

h

20.46

4.30

24.76

3.50.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 13
115 U pakalpojumi ar piekabi

h

15.57

3.27

18.84

3.51.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai

h

11.12

2.34

13.46

3.52.

Riteņtraktora CASE IH FARMALLI
115 U pakalpojumi sniega tīrīšanai
svētku un brīvdienas, virsstundas

h

20.91

4.39

25.30

A.Pušpurs

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

12.79

h

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Norādāmā informācija
Pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” sniegtajiem pakalpojumiem
tiek mainīti tarifi. Cenrāža grozījumi nepieciešamai sakarā ar
pakalpojumu izmaksas izmaiņām. Atbilstoši likumdošanai, izmaiņas
ir jāiekļauj iestādes cenrādī saistošo noteikumu formā. Noteikumos
tiek mainīti pielikumi.
Saistošie noteikumi nosaka Pašvaldības aģentūras „SAN – TEX”
15
sniegto pakalpojumu cenas.
Nedaudz palielināsies pašvaldības budžeta ienākumi, jo atsevišķiem
Pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” sniegtajiem pakalpojumiem ir
veikts aprēķins par cenas palielinājumu.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

15
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav

Domes priekšsēdētājs

11.

A.Pušpurs

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 28.marts

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
29.martā plkst.19:00 Sadancis
VIII Balvu Valsts ģimnāzijā. Piedalās
JDK “Hopser” no Viru ģimnāzijas,
JDK “Purenīte”, VPDK “Rugāji”, BDK
“Ķipariņi”, Balvu Mūzikas skolas tautas
mūzikas
instrumentu
ansamblis
“Rokapella”.
30.martā plkst.15:00 Latgales un
Sēlijas mazākumtautību ansambļu
svētki “Vienā dziesmas valodā” Balvu
muižā. Koncertā piedalās krievu, poļu,
baltkrievu un ukraiņu biedrību tautas
mākslas kolektīvi no Daugavpils,
Jēkabpils, Rēzeknes un Balviem.
Ieejas maksa EUR 2,00. Biļešu
iepriekšpārdošana Balvu muižā. Vietu
skaits ierobežots.
1.aprīlī plkst.19:00 Andreja Ēķa
komēdija “Klases salidojums” Balvu
muižā.Ieeja EUR 3,00.
3.aprīlī no plkst. 10:00 Jauniešu,
darba
ņēmēju,
uzņēmēju
un
profesionāļu forums “Profesionālā
izglītība – atslēga uz darba tirgu” Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas aktu zālē. Aicināti visi
interesenti! Foruma laikā tiks izlozētas
pārsteiguma balvas, kā arī tiks izsniegti
apliecinājumi par dalību forumā.
Sīkāk http://www.bamatniekuvs.lv/ vai
pa tel.26112053!
7.aprīlī plkst. 15:00 Balvu Tautas
teātra izrāde - A.Ostrovskis “Sirds nav
akmens” Balvu muižā. Režisore Vaira
Resne. Ieejas biļete EUR 5,00.
13.aprīlī no plkst.9:00- 13:00
Lauku labumu tirdziņš laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra.
14.aprīlī plkst.15:00 Balvu Tautas
teātra izrāde - A.Ostrovskis “Sirds nav
akmens” Balvu muižā. Režisore Vaira
Resne. Ieejas biļete EUR 5,00.

BĒRZPILS PAGASTĀ
1.aprīlī
plkst.14:00
Bērzpils
vidusskolas
skolnieču
Brigitas
Birkovas un Alises Žeikares keramikas
darbu izstāde “Iztēles spēks” atklāšana
Bērzpils pagasta saieta namā, 2.stāvā.
Izstādes laikā notiks arī Brigitas
Birkovas grāmatas “Mākoņiem ir
saknes” atvēršana.
6.aprīlī
plkst.19:00
Koncerts

TILŽAS PAGASTĀ

“Ielūdz Jauda” Bērzpils vidusskolas
sporta zālē. Pēc koncerta balle kopā
ar grupu “Ginc un Es”. Ieeja uz balli
EUR 3,00.
13.aprīlī plkst.19:00 Starpnovadu
dramatisko kolektīvu saspēle “Joku
bānītis iebrauc Bērzpilī” Bērzpils
vidusskolas zālē. Braucienā piedalās
kolektīvi no Balvu, Rugāju, Viļakas un
Rēzeknes novadiem. Ieeja - ziedojums
EUR 1,00.

6.aprīlī
no
plkst.14:00-16:00
Projekta “Satiec savu meistaru!”
ietvaros
- latviešu kulinārais
mantojums – tortes cepšana un
garnēšana
Briežuciema
pagasta
rokdarbu
darbnīcā
“Atspole”.
Interesentus
gaidīs
meistare
Veneranda
Keiša,
vietu
skaits
ierobežots!

1.aprīlī no plkst.9:00 – 12:00
Projekta “Satiec savu meistaru!”
ietvaros - seno dvieļu monogrammas
Tilžas vidusskolā. Piedalās Tilžas
vidusskolas 5. – 9. klašu skolēni un citi
interesenti. Meistare Aija Bērziņa.
5.aprīlī
no
plkst.11:50-13:20
Projekta “Satiec savu meistaru!”
ietvaros
Tilžas
etnogrāfiskā
ansambļa „Sagša” tautastērpi un
dziesmas Tilžas vidusskolā. Piedalās
Tilžas vidusskolas 1. klases skolēni
un citi interesenti. Meistare Daiga
Jēkabsone.
5.aprīlī
no
plkst.13:30-15:00
Projekta “Satiec savu meistaru!”
ietvaros - Rotaļas un dejas kopā ar
tautas muzikantu Zinti Krakopu Tilžas
vidusskolā. Piedalās Tilžas vidusskolas
1. – 4. klašu skolēni un citi interesenti.

KUBULU PAGASTĀ

SKATĀMAS IZSTĀDES

30.martā Deju dienas 2019 Kubulu
kultūras namā. Deju meistarklases:
No plkst.13:00 – 13:50 Urban/
Hip Hop Fusion (jauniešiem), vada
Patrīcija Rubene; Breakdance (zēniem
un meitenēm), vada Dainis Uškāns;
Zumba (bērniem), vada Sintija Balode.
No plkst.14:00 – 14:50 Karsēj
meiteņu dejas (jauniešiem), vada
Patrīcija Rubene; Akrobātika (visiem
vecumposmiem), vada Ēriks Košeļevs;
Bačata (jauniešiem, pieaugušajiem),
vada Inna Aņisimova.
No plkst.15:00 – 15:50 Laikmetīgā
deja (jauniešiem), vada Ieva Ābola;
Hip Hop (iesācējiem bērniem), vada
Nataļja Ņikuļina – Svile.
Meistarklašu
dalībniekiem
jāpaņem līdzi ērts apģērbs un maiņas
apavi (deju čības vai deju botas).
Dalības maksa EUR 1,50 nodarbība
vai EUR 4,00 par visas dienas
meistarklasēm.
Plkst.18:00
Mūsdienu
deju
koncerts “Deja iedvesmo” Kubulu
kultūras namā. Ieeja uz koncertu EUR
2,00.
6.aprīlī plkst.15:00 Balvu deju
apriņķa skate Kubulu kultūras namā.
Piedalās Balvu, Baltinavas, Rugāju,
Viļakas deju kolektīvi.

Balvu pilsētā:
• Balvu
Centrālajā
bibliotēkā
skatāma Starpnovadu vizuālās
mākslas konkursa “Krāsu raksti
Latgalē” darbu izstāde.
• Balvu
Centrālās
bibliotēkas
Bērnu literatūras abonentā Balvu
Mākslas skolas audzēkņu izstāde
“Fragmenti”, skolotāja Līga Podkovirina.
• Balvu Bērnu un jauniešu centrā
skatāmi Starpnovadu vizuālās
mākslas konkursa “Pateicības
nozīmīte” darbi.
• Līdz 11.aprīlim Balvu Sakrālās
kultūras centrā skatāma darbnīcas
“Eleusa” mākslinieku un audzēkņu
ikonu izstāde.
• Ā.Baranovskas doktorāta telpās
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbi “Astes gredzenā”,
skolotāja Dace Logina.
• Balvu Mākslas skolas telpās
skatāmi Balvu Mākslas skolas
audzēkņu vasaras prakses darbi
“Skices”, skolotāja Dace Logina,
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
darbi “Formu spēles”, skolotāja
Anita Kairiša, Balvu Mākslas skolas
izstāžu zālē skatāma Rīgas Dizaina
un mākslas vidusskolas skolēnu

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ

darbu izstāde.
• Balvu
novada
pašvaldības
Sociālajā dienestā skatāma Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde “Vertikāles”, skolotāja Olga
Reče.
• Balvu
novada
pašvaldības
Sociālajā dienestā skatāma Balvu
Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde
“Pavasara
vēstnesis”,
skolotāja Lana Ceplīte.
• Balvu Centrālās bibliotēkas izstāde
“Brīvības ielas stāsts” skatāma t/c
“Planēta”.
• Balvu novada pašvaldībā skatāmi
Balvu Mākslas skolas audzēkņu
“Noslēguma darbi 2018”.
• Līdz 30.aprīlim Balvu Novada
muzejā skatāma izstāde “Atmiņas
par Sibīriju”.
• Balvu Novada muzejā skatāma
ekpresizstāde “Karoga stāsts”.
Stāsti par pieciem Latvijas valsts
karogiem, arī Bērzkalnes pagasta
pārvaldes vadītājas Skaidrītes
Salenieces mantoto karogu.
• 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, kā arī “Balvi senajās
fotogrāfijās”.
Krišjāņu pagastā
Krišjāņu Tautas namā skatāma
gleznošanas studijas “Olīves” 10 gadu
jubilejas darbu izstāde “Ļauties vēl... “
Kubulu pagastā
Kubulu kultūras namā skatāma
izstāde “Kubuli – ieskats vēsturē...”
Vīksnas pagastā
Vīksnas
pagasta
bibliotēkā
skatāma rokdarbnieces Svetlanas
Kuzminas kvilinga tehnikā izgatavoto
darbu izstāde.
Tilžas pagastā
Līdz maijam Tilžas Kultūras namā
aplūkojama Baltinavas Mākslas skolas
audzēkņu radošo darbu izstāde.

PĀRIESIM UZ VASARAS LAIKU!

25.martā plkst. 3:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu) Latvijā notiks pāreja uz
vasaras laiku, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu uz priekšu.
Latvijā kārtību, kādā notiek pāreja uz vasaras laiku, nosaka Ministru kabineta
2010. gada 26. oktobra noteikumi Nr.1010 „Par pāreju uz vasaras laiku”.
Noteikumos ir noteikts, ka Latvija pāreja uz vasaras laiku notiek šādā kārtībā:
marta pēdējā svētdienā plkst. 03:00 atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa
rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā
svētdienā plkst. 04:00 – par vienu stundu atpakaļ.
Eiropas Sociāla fonda projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros izsniegtie kuponi
bezmaksas peldbaseina apmeklējumam senioriem (54+) no 2019.gada
1.aprīļa būs nederīgi!!!
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