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

SVAIGA GAISA
PIELIETIE VĪKSNĀ!
Saulaini un pozitīvi
Vīksnā arvien vada dzīvi,
Notiek viss bez lielas steigas,
Saimnieciski darbi veicas.
Ievērojam distanci,
Tomēr neesam saspringti.
Cilvēki ir saprotoši,
Piesardzīgi, tomēr droši.
Saulīti un svaigo gaisu
Pavasaris nes ar maisu,
Mierā gaidot Lieldienas,
Vīksnu rotā oliņas.
Zaķīši jau sasēduši,
Nedaudz sniega paēduši.
Lai tiem jautri dzīvojas,
Spilgtās krāsās plīvojās.
Arī, tad, kad saspringts laiks,
Vīksnā sejās redzams smaids.
Katra diena rit pēc plāna,
Darāmā mums šeit ir gana.
/Vīksnas pagasta pārvaldes kolektīvs/

KUBULU KULTŪRAS NAMA RADOŠĀ DZĪVE RIT ATTĀLINĀTI
“Cielaviņa” un “Kubuliņš ” vadītāja Zita

kolektīvu vadītāji tuvākajā laikā dosies

darbiņus, kas ikdienas steigā bieži tiek

Kravale

atvaļinājumā,

nolikti malā. Tiek sakārtoti metodiskie

sazinās var teikt nepārtraukti.

materiāli:

notis,

jaunākie dejotāji jau ir noilgojušies

mūzikas ieraksti, veiktas revīzijas un

pēc mēģinājumiem un koncertiem.

ieviesta lielāka kārtība

dekorāciju,

Patlaban (diemžēl joprojām uz papīra)

tērpu, skaņu un gaismas aparatūras

tiek veidots TDK “Cielaviņa” 20 gadu

noliktavās.

radušos

jubilejas

pasākums,

situāciju, kad skatuve ir brīva, drīzumā

kontakti

ar

tiks veikta skatuves rekonstrukcija,

izvēlēts repertuārs, izmisīgi mēģināts

kas bija plānota vairāk uz gada nogali.

saprast, kad pasākums varētu notikt,

Rekonstrukcijas laikā daudz darba būs

pašreiz tas jau aizvirzījies uz augusta

arī pagasta pārvaldes tehniskajiem

beigām. Arī jauktais vokālais ansamblis

darbiniekiem.

kopā ar vadītājiem Anastasiju Ločmeli

Darbinieki un kolektīvu vadītāji veic

deju

apraksti,

Izmantojot

Lieldienas gaidot ir tapuši daži

ar dejotājiem elektroniski

tiek

bijušajiem

Īpaši

uzturēti

dejotājiem,

un Viktoru Bormani gatavojas

TDK

noformējuma

“Cielaviņa” jubilejai, tā kā vairākas dejas

elementi, kas vēsta par pavasari. Tos

tiks izdejotas ansambļa pavadījumā,

veidojusi apkopēja Dzintra Maculēviča.

tiek

apkārtējās

vides

Kolektīvu

vadītāji

ar

veidots

ansambļa

deju

pavadījums

balsu

un

aranžējums.

pašdarbniekiem komunicē un strādā

Dziedātāji individuāli mājās, klausoties

attālināti.

fonogrammu, atkārto savas balsis

Tautisko

deju

kolektīvu

koncertuzvedumam

“Mistērija

par

sapni un mīlestību”, jo tiklīdz tas būs
iespējams, notiks vairāki koncerti, kas
pieprasīti jau kopš gada sākuma.
Eiropas
dalībnieces

deju
no

kopas

“Rūtas”

vadītājas

Lūcijas

Jermacānes

WhatsApp grupā

ir

saņēmušas

videoierakstus

ar

vairākām dejām, kas jāapgūst, tas tiek
sekmīgi darīts mājās.
Garīgo

dziesmu

ansambļa

“Vakarblāzma” dalībnieces, lūdzās un
dzied mājās individuāli, bieži sazvanās,
priecājas, ka visas ir veselas.
Ja

ārkārtas stāvoklis valstī ieilgs,

un

ar

kolektīviem

centīsies strādāt vasarā.
Maija Laicāne,
Kubulu pagasta kultūras pasākumu
organizatore

KĀ TAPA LIELDIENU DEKORĀCIJAS TILŽĀ
21. martā Tilžas Kultūras namā
vajadzēja
notikt
amatierteātru
saspēles sarīkojumam “Dzīve kā
teātris, teātris kā dzīve”, kurš šogad
sakrita ar LIELO DIENU – senu latvisku
tradīciju, kad diena kļuvusi garāka
par nakti. Uz šo pasākumu kultūras
nama pagalmā plānojām izvietot
Lieldienu olas, kas ieliktas no klūgām
pītos olu turētājos. Pīti grozi mums jau
bija krājumos. Darba procesā radās
dažādas ķibeles, un līdz kristīgajām
Lieldienām tapa putnu būrīši, kurus
izmanto iekštelpās. Vienā būrītī ir
ligzda ar daudz krāsainām olām, kuras
sakrātas un izkaltētas no iepriekšējiem
gadiem.
Šiem dekoratīvajiem elementiem
izmantoti tikai dabas materiāli,
kas ir mans iemīļotākais materiāls
noformēšanai. Ļoti labi piestāv
ne tikai tradīciju svētkiem, maz
izredžu kļūdīties savienojot dažādus
elementus, jo jebkurš dabas materiāls
piestāv viens otram. Mazi finanšu
izdevumi. Darba gan krietni vairāk,
kamēr tiec līdz rezultātam.

Veda, grieza, krāsoja, pina, tina,
cirta, asināja, sēja Daiga, Dzidra, Ainārs
no Tilžas Kultūras nama un Renāte un
Gunārs no Tilžas pagasta pārvaldes.
Lai jaukas Lieldienas ģimenes lokā!
Daiga Lukjanova,
Tilžas pagasta
kultūras pasākumu organizatore

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 7.aprīlis
pasliktinājusies vairāku uzņēmumu
finansiālā situācija un daļai iedzīvotāju
ir
ierobežotas
iespējas
veikt
maksājumus pašvaldības budžetā,
nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksājumiem, kuriem samaksas
termiņš ir 2020.gads, noteikts
viens samaksas termiņš 2020.gada
15.decembris. Taču tas nenozīmē,
ka nedrīkst maksāt agrāk. Nodokļa
maksātājs var brīvi izvēlētu summu
maksāt arī līdz 15.decembrim. Līdz
15.decembrim
netiks
rēķināta
nokavējuma nauda maksājumiem,
kuriem,
saņemot
paziņojumu
gada sākumā, samaksas termiņš
bija
2020.gada
četri
termiņi.
Tiem nodokļa maksātājiem, kuriem
bija iekrājušies parādi, parādiem
nokavējuma naudas aprēķins netiks
pārtraukts.
Saistībā ar valstī izsludināto
ārkārtas situāciju klientu apkalpošanas
centri
ir
slēgti
apmeklētājiem,
tādējādi zaudēta iespēja norēķināties
skaidrā
naudā.
Nomaksāt
NĪN
iespējams internetbankā, portālā
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā,
būtiski
ir
pārliecināties,
vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai,
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu. Pārskaitījums veicams
uz kādu no tiem pašvaldības

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

LIELDIENU GAIDĀS…
Balvu novadā šobrīd dzīvojam, strādājam un mācāmies ārkārtējās situācijas
apstākļos. Visi darbi turpinās atbilstoši epidemioloģiskajiem norādījumiem gan
pašvaldības administrācijā, gan iestādēs, gan pagastu pārvaldēs. Īsts izaicinājums
– attālinātā mācīšanās, manuprāt, pašlaik ir izglītības iestādēm, to vadītājiem,
skolotājiem un vecākiem, bet izskatās, ka viss norit veiksmīgi! Tas priecē!
Tuvākās nākotnes plānos būs arī izaicinājums Balvu novada domes deputātiem
– piedalīties sēdēs attālināti.
Pašvaldība, tāpat kā ikviens no mums, seko līdzi noteikumu gaitai saistībā ar
Covid – 19 izplatību kā Latvijā, tā visā pasaulē kopumā. Jāatzīst, ka grūti prognozēt,
kā tas viss attīstīsies. Protams, ar zināmu satraukumu uzņēmu ziņas, ka arī Balvu
novadā ir konstatēts inficēšanās gadījums ar Covid-19, bet vēlāk, kā izrādījās, šis
iedzīvotājs bija tikai deklarējies Balvos.
Tas vēlreiz un vēlreiz liek katram no mums atcerēties, cik svarīgi šajā laikā ir
mazgāt vai dezinficēt rokas, ieturēt 2 m distanci un palikt mājās. Būt atbildīgiem
kā par savu, tā apkārtējo veselību! Tikai visi kopā mēs varam uzveikt šo vīrusu!
Pašvaldība ir ieinteresēta palīdzēt ikvienam grūtībās nonākušajam šajā
ārkārtējās situācijas laikā, darām, ko varam pašu spēkiem, bet dažādu procesu
virzībai nevaram skriet pa priekšu. No sākuma jāsagaida, ko dažādu jautājumu
risināšanā piedāvās un izlems valdība, un tad tikai domes deputāti var lemt
par atbalstu tieši Balvu novada iedzīvotājiem, jo visi darbi iet, sekojot ministru
kabineta noteikumiem, kas tiek pieņemti varbūt ne tik ātri, cik mēs vēlētos.
6 aprīļa ārkārtas domes sēdē deputāti lēma par ēdināšanas izdevumu
kompensēšanu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā, brīvpusdienu vietā
no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirot ikmēneša pārtikas paku 1,00 EUR
vērtībā par katru mācību dienu katram izglītojamajam, kurš jau līdz šim pēc
pašvaldības noteikumiem saņēma apmaksātas pusdienas, kā arī tie, kuri mācās
Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Bet par to, kā palīdzēt vietējiem
uzņēmējiem ārkārtas situācijā, tiks lemts nākamajā domes sēdē.
Tāpēc aicinu ikvienu Balvu novada iedzīvotāju sekot līdzi aktuālākajai
informācijai pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un pašvaldības facebook profilā.
Jāatzīmē, ka mājas lapā ir izveidota arī īpaša sadaļa “Visa aktuālākā informācija
par Covid-19”, kā arī informācija pieejama angļu un krievu valodās.
Jau pa visam drīz Lieldienas - pavasara saulgrieži, ko svinam par godu pavasara
un saules atnākšanai, kristiešiem - Kristus augšāmcelšanās svētki. Šie viennozīmīgi
ir ģimenes svētki, un šo svētku tradīcijas tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Kādam Lieldienas asociējas ar olu krāsošanu, ar agru rītu un Lieldienu zaķa
paslēpto krāsaino olu meklēšanu, citam tās ir olu kaujas, šūpošanās šūpolēs,
svētku mielasta gādāšana, tikai šogad, ārkārtējās situācijas laikā, izpaliks svētku
Dievkalpojuma vai pasākumu apmeklēšana. Tāpēc aicinu ikvienu palikt mājās,
būt kopā ar savu ģimeni un svinēt svētkus! Lai visiem mierīgas un patīkamām
emocijām piepildītas Lieldienas!
Būsim veseli! Būsim stipri! Būsim atbildīgi!

Lūcija Pušpure,
Balvu novada pašvaldības nodokļu
administratore
tālr. 64522592, 26459226,
26173806

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
Šī gada 20.martā notika Balvu
novada Ārkārtas domes sēde, kurā
piedalījās 11 deputāti – Aigars Pušpurs,
Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Svetlana Pavlovska, Tālis Korlašs, Aija
Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts.
Tika izskatīti kopumā 46 darba
kārtības jautājumi.
Par
Bāriņtiesas
locekļa
atbrīvošanu no amata
Deputāti
atblastīja
lēmumu
atbrīvot personuno Balvu novada
Bāriņtiesas locekļa amata ar 2020.
gada 2.aprīli (pēdējā darba diena)
pamatojoties uz LR Darba likuma
100.panta ceturto daļu (darbinieka
uzteikums).
Par
grozījumiem
izglītības
iestāžu nolikumos
Ārkārtas domes sēdē lēma izdarīt
grozījumus Balvu Valsts ģimnāzijas,
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” un Tilžas vidusskolas
nolikumā, kur nolikumos vārdi “Fizisko
personu datu aizsardzības likumā” tika
aizstāti ar vārdiem “Fizisko personu
datu apstrādes likumā”.
Par grozījumiem nolikumos
Ārkārtas domes sēdē deputāti
lēma izdarīt grozījumus Gada balva
kultūrā „Mūsu lepnums” nolikumā,
kurš tika papildināts ar divām jaunām
nominācijām “Gada izrāde” un “Gada
amatiermākslas kolektīva koncerts”,
kā arī tika noteikti termiņi nominācijas
„Gada pasākums kultūrā” pieteikšanai,
kur pasākuma organizators piesaka
pasākumu - līdz 1.janvārim - janvāra,
februāra, marta pasākumus; līdz

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
VARĒS SAMAKSĀT LĪDZ 15.DECEMBRIM
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā
īpašuma
nodokli”,
nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi
veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk
kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā
un 15. novembrī (ja šie datumi iekrīt
brīvdienās vai svētku dienās, tad
pārceļas uz brīvdienām sekojošo
darba dienu, 2020.gadā
tas ir
17.augusts un 16.novembris), vai kā
lēmusi pašvaldība saistībā ar Saeimā
pieņemto likumprojektu “Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā
ar Covid-19 izplatību” 4. punktā

kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā, un mērķī
norādīt maksāšanas paziņojuma
numuru, kurš sākas 20-…… Ļoti
daudzi maksātāji mērķī ieraksta
90009115622, tas ir pašvaldības
reģistrācijas
numurs,
nevis
paziņojuma numurs.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt
portālā
www.epakalpojumi.lv
vai
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami
pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma
veikšanai.
Portālā
www.epakalpojumi.lv
iespējams
veikt nomaksu arī par citas fiziskas
vai juridiskas personas īpašumiem.
Veicot
maksājumu
par
citu
personu, lūgums mērķī norādīt
tās personas, par kuru maksā,
paziņojuma
numuru,
personas
vārdu un uzvārdu.
Aicinām nodokli samaksāt līdz
15.decembrim, jo saskaņā ar likumu
par laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05%
apmērā no nesamaksātās summas.

paredzēto tiesību pašvaldībām 2020.
gadā noteikt citus nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņus, kas
atšķiras no likumā "Par nekustamā
īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos
pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada
ietvaros.
Pamatojoties uz Ministru kabineta
2020.gada
12.marta
rīkojumu
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” un 2020.gada 30.marta
Balvu
novada
domes
lēmumu
(protokols Nr.5, 4.§), un ņemot vērā
apstākli, ka ārkārtas situācijas radīto
ierobežojumu dēļ ir neparedzēti
2.

1.aprīlim
- aprīļa, maija, jūnija
pasākumus; līdz 1.jūlijam - jūlija,
augusta,
septembra
pasākumus;
līdz 1.oktobrim - oktobra, novembra,
decembra pasākumus.”; kā arī tika
veikti vēl citi nelieli grozījumi.
Deputāti lēma arī izdarīt grozījumus
Balvu sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības
komisijas
nolikumā,
bijušā Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta darbinieka vietā,
ieliekot citu VUGD pārstāvi – Raivi
Bondaru.
Par
grozījumu
projektu
konkursa nolikumā
Tika nolemts izdarīt grozījumu
Balvu novada bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursa
nolikumā,
aizstājot
6.8.punktā
otro teikumu “Samaksa nometnes
personālam nevar pārsniegt 25% no
pašvaldības piešķirtā finansējuma”
ar teikumu “Samaksa nometnes
personālam tiek veikta, ņemot vērā
nostrādāto stundu skaitu un ievērojot
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” noteikto darba
algas likmi”.
Par
grozījumiem
domes
lēmumos
Ārkārtas domes sēdē lēma izdarīt
grozījumus Balvu novada Domes
2020.gada 24.janvāra lēmumā “Par
aizņēmumu ERAF finansētā projekta
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai Balvu novadā”
realizācijai”” (protokols Nr.2,48.§), kā
arī izdarīt grozījumus Balvu novada
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Domes 2015.gada 14.maija lēmumā
“Par Balvu novada pašvaldības iestāžu
vadītāju pienākumu pildīšanu to
prombūtnes laikā” (protokols Nr.6,
57.§) un izdarīt grozījumus Balvu
novada
pašvaldības
2009.gada
8.oktobra noteikumos Nr.1 „Kārtība,
kādā Balvu novada pašvaldība sedz
transporta izdevumus pirmsskolas,
vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
Par saistošajajiem noteikumiem
Deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu
Nr.8/2020
“Grozījumi
Balvu novada domes 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Balvu novada pašvaldības nolikums””
projektu.
Par Tilžas vidusskolas attīstības
plāna apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
Tilžas
vidusskolas Attīstības plānu 2019. –
2022. gadam.
Par nekustamo īpašumu
Ārkārtas domes sēdē deputāti
lēma sadalīt nekustamos īpašumus
Kubulu pagastā, Krišjāņu pagastā un
Vīksnas pagastā.
Deputāti
lēma
pašvaldībai
piekritīgajiem diviem nekustamajiem
īpašumiem Tilžas pagastā un diviem
nekustamajiem īpašumiem Vectilžas
pagastā piešķirt nosaukumus un
nodot atsavināšanai.
Deputāti arī atbalstīja lēmumu
nodot atsavināšanai zemes vienību
– starpgabalu - Dārza ielā 7A, Balvos,
nekustamo
īpašumu
“Vālodzes”,
Kubulu pagastā un
nekustamo
īpašumu
“Augstābirzs”,
Kubulu
pagastā.
Ārkārtas domes sēdē tika nolemts
likvidēt adresi un piešķirt jaunu
adresei zemes vienībai un uz tās
esošajām ēkām Tilžas pagastā.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Ārkārtas
domes
sēdē
lēma
par
zemes
ierīcības
projekta
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam “Irbenes”, Vīksnas pagastā,
nekustamajam īpašumam “Tabakova”,
Lazdulejas pagastā, un nekustamajam
īpašumam Partizānu ielā 19, Balvos.
Par zemes nomu
Tika lemts slēgt zemes nomas
līgumus ar piecām privātpersonām
par
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošo zemes vienību daļu Balvos,
iznomāšanu ēku (garāžu) uzturēšanai.
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar privātpersonu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Balvu pagastā iznomāšanu
ēku uzturēšanai, kā arī pagarināt
zemes nomas līgumu ar privātpersonu
Bērzkalnes pagastā.
Par zemes nomas maksas
noteikšanu
Ārkārtas domes sēdē lēma izdarīt
grozījumus 2009.gada 20.februārī
Tilžas pagastā noslēgtajā Zemes
nomas līgumā Nr.96, par zemes
vienības
nomu,
izsakot
līguma
3.1.punktu jaunā redakcijā: “Nomnieks
maksā iznomātājam zemes nomas
maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.”
Par Balvu novada pašvaldībai

piekritīgās
zemes
vienību
iznomāšanu un nomas tiesību
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Deputāti lēma nodot nomai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Balvu pagastā, 0,08 ha platībā
(zemes gabals bez apbūves tiesībām
ar lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve), apstiprinot
zemes
gabala
nomas
tiesību
sākumcenu EUR 28,00 gadā bez PVN
un nomas tiesību izsoles noteikumus,
kā arī nodot nomai vēl vienu Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Balvu pagastā, 0,08 ha platībā
(zemes gabals bez apbūves tiesībām
ar lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve), apstiprinot
zemes
gabala
nomas
tiesību
sākumcenu EUR 28,00 gadā bez PVN
un nomas tiesību izsoles noteikumus,
un nodot nomai rezerves zemes
fonda zemes vienību Balvu pagastā
0,08 ha platībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve),
apstiprinot zemes gabala nomas
tiesību sākumcenu EUR 28,00 gadā
bez PVN un nomas tiesību izsoles
noteikumus.
Par
nekustamā
īpašuma
atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Ārkārtas
domes
sēdē
lēma
atsavināt atklātā mutiskā izsolē
nekustamo
īpašumu
“Liepusala”,
Lazdulejas pagastā, kas sastāv no
zemes vienības 10,43 ha platībā,
apstiprinot
nekustamā
īpašuma
sākumcenu EUR 12 110,00 un izsoles
noteikumus.
Par bieži sastopamo derīgo
izrakteņu
ieguves
atļaujas
izsniegšanu
Deputāti nolēma izsniegt SIA
„LIEPAS Z” bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju uz laiku
līdz 2034.gada 18.augustam, smilts
– grants un smilts ieguvei atradnē
„Augstasils II”, kas atrodas „Liepas
Z”, Briežuciema pagastā, pēc valsts
nodevas – EUR 142,29 samaksas.
Par projektiem
Deputāti
atbalstīja
lēmumu
piedalīties Zivju fonda pasākumā “Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība
(izņemot
attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” valsts
atbalsta saņemšanai zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem,
iesniedzot
projektu
„Zivju resursu aizsardzība Balvu
novada ezeros”, un projekta atbalsta
gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu
EUR 174,49 apmērā no projekta
kopējām izmaksām EUR 1163,26,
un projekta priekšfinansējumu EUR
988,77, un nepieciešamības gadījumā
preču piegādes izmaksas.
Par izmaiņām komisiju sastāvā
Deputāti
lēma
atbrīvot
vienu personu no Balvu novada
Pašvaldības īpašumu privatizācijas
un atsavināšanas komisijas locekļa
pienākumiem, tā vietā ievēlot Terēziju
Začevu, kura pildīs arī pašvaldības
Dzīvojamo
māju
privatizācijas

komisijas priekšsēdētāja pienākumus,
kā arī atbrīvot vienu personu no Balvu
novada Dzīvokļu komisijas locekļa
pienākumiem, tā vietā ievēlot Terēziju
Začevu, kura pildīs arī Balvu novada
pašvaldības
Dzīvokļu
komisijas
sekretāres pienākumus.
Par
maksas
cenrāžu
apstiprināšanu
Ārkārtas domes sēdē apstiprināja
Balvu novada pašvaldības pagastu
pārvalžu feldšeru punktu maksas
pakalpojumu
cenrādi,
kā
arī
apstiprināja Balvu novada pašvaldības
policijas
pakalpojuma
“Personu
atskurbināšana” maksas cenrādi.
Par finansējuma piešķiršanu
Deputāti atbalstīja lēmumu piešķirt
no Balvu novada pašvaldības 2020.
gada pamatbudžeta līdzekļiem EUR
23 994,30 kravas automašīnas šasijas
vakuuma un skalošanas iekārtas
uzstādīšanai
iegādei,
samazinot
līdzekļu atlikumu uz gada beigām.
Par saskaņojuma sniegšanu
Baltinavas
novada
domes
nekustamā īpašuma atsavināšanai
Deputāti saskaņoja Baltinavas
novada domes nekustamā īpašuma
“Kristīgā
speciālā
internātskola”
atsavināšanu – pārdošanu izsolē
ar augšupejošu soli ar nosacīto
izsoles sākumcenu EUR 66 400,00.

Šāds lēmums bija nepieciešams,
jo saskaņā ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) skaidrojumu – ja
lēmumu par mantas atsavināšanu
pieņēmusi pašvaldība (tās dome),
kura nav likumprojekta (Nr. 462/Lp13)
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums aktuālajā redakcijā
pielikumā noteiktā jaunveidojamā
novada
administratīvais
centrs,
domes
lēmumam
pievienojams
arī plānotā administratīvā centra
pašvaldības saskaņojums. Līdz ar
to Baltinavas novada domei, lai
saņemtu VARAM pozitīvu atzinumu
par nekustamā īpašuma atsavināšanu
ir nepieciešamas Balvu novada
pašvaldības domes lēmums par
saskaņojuma sniegšanu Baltinavas
novada domes nekustamā īpašuma
“Kristīgā
speciālā
internātskola”
atsavināšanai.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes
lēmumiem
var
iepazīties
www.balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie
akti
un
attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu
novada Domes sēdes ir pieejamas arī
audio formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Domes sēžu
audio ieraksti.

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
Šī gada 30.martā notika Balvu
novada ārkārtas domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Aigars Pušpurs,
Anita Petrova, Egons Salmanis, Vilnis
Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Sandra Kindzule,
Sandis Puks, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Eva Smirnova, Jānis Zakarīts. Tika
izskatīti kopumā 5 darba kārtības
jautājumi.
Par saistošajajiem noteikumiem
Ārkārtas domes sēdē deputāti
pieņēma
saistošo
noteikumu
Nr.9/2020 “Grozījumi Balvu novada
domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības
nolikums””
projektu,
kas paredz, ka, ja domes deputāts
komitejas sēdes vai domes sēdes laikā
atrodas citā vietā un veselības stāvokļa
vai komandējuma dēļ nevar ierasties
komitejas sēdes vai domes sēdes
norises vietā, domes priekšsēdētājs
vai komitejas priekšsēdētājs var
noteikt, ka komitejas sēdes vai
domes sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā).
Par
Investīciju
plāna
aktualizāciju
Deputāti apstiprināja Balvu novada
attīstības programmas 2018. – 2024.
gadam aktualizēto Investīciju plānu.
Par atbrīvošanu no vecāku
līdzfinansējuma
Ārkārtas domes sēdē deputāti
atbalstīja lēmumu pārtraukt noteiktā
vecāku
līdzfinansējuma
maksas
aprēķināšanu Balvu Mūzikas skolai,
Balvu Mākslas skolai, Balvu Sporta
skolai un Balvu Bērnu un jauniešu
centram, pamatojoties uz Ministru
kabineta
2020.gada
12.marta
3.

rīkojumu
Nr.103
“Par
ārkārtas
situācijas izsludināšanu”, kurā noteikti
ierobežojumi, tai skaitā pārtraukt
mācību procesa norisi klātienē visās
izglītības iestādēs un nodrošināt
mācības attālināti, pārtraukt visu
veidu izglītības procesu klātienes
formā ārpus izglītības iestādēm, tai
skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības
un sporta profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmu mācību
procesu, un pamatojoties uz Balvu
novada pašvaldības paziņojumu par
COVID-19 ierobežošanas pasākumiem
Balvu novadā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņa noteikšanu
Deputāti lēma nekustamā īpašuma
nodokļa
maksājumiem,
kuriem
samaksas termiņš ir 2020.gads,
noteikt vienu samaksas termiņu 2020.
gada 15.decembri.
Par
pirmpirkuma
tiesību
neizmantošanu
Sēdē
deputāti
pieņēma
lēmumu
atteikties
iegādāties,
izmantojot pirmpirkuma tiesības,
SIA “AP Kaudzītes” Alūksnes novada
pašvaldībai piederošās 7 144 kapitāla
daļas par cenu EUR 48,56 par vienu
daļu un kopējo pārdošanas cenu EUR
346 893,00.
Sīkāk
ar
Balvu
novada
Domes
lēmumiem
var
iepazīties
www.balvi.lv
sadaļā
Pašvaldība/
Normatīvie
akti
un
attīstības
plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu
novada Domes sēdes ir pieejamas arī
audio formātā - www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības
plānošanas dokumenti/Domes sēžu
audio ieraksti.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 7.aprīlis

APSTIPRINĀTS BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS
KONSULTATĪVĀS PADOMES SASTĀVS
Pamatojoties uz uzņēmēju izrādīto
interesi par konsultatīvās padomes
izveidi,

šī

gada

24.janvārī

Balvu

novada domes deputāti apstiprināja
Uzņēmējdarbības
padomes

konsultatīvās

jauno

nolikumu.

No

12.februāra līdz 12.martam jebkura
fiziska vai juridiska persona varēja
pieteikties darbam šajā padomē.
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
rīkojumu

Nr.BNP/2020/3.20/46/

RIKP apstiprināja Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes sastāvu:
1. Paula

Lukste

CLUB”

-

valdes

SIA

“KIDS

locekle,

sociālā

priekšsēdētājs,

konsultācijas komercdarbībā;
3. Ilona

Seņka

pašvaldības izpilddirektore;

priekšsēdētājs, būvniecība;

biznesa

6. Tālis Korlašs - SIA “Tako SD” valdes
-

SIA

ražošanas

“Com-

-

z/s

“Dižarāji”

radītu

iespēju

kavējošos faktorus,
• izstrādāt

priekšsēdētājs, skatuves skaņas

kā

un gaismas aprīkojums;

jektus
no-

izpaust savus talantus fotomākslā

centrā ir ģimenes dzīve un notikumi,

un caur fotogrāfiju atklāt būtiskākās

kas asociējas vienlaikus kā ar ģimenes

ģimenes vērtības jauniešu skatījumā,

tradīciju kopšanu, tā arī ikdienas

Balvu

dzīves tematiku.

Bērnu

organizē

un

jauniešu

centrs

fotokonkursu

„Mūsu

ģimenes stāsti”.

Balvu

līdz 15.maijam uz e-pastu bbjc@

Balvu novada bērniem un jauniešiem

balvi.lv. Konkursa nolikums atrodams

parādīt savus talantus fotomākslas

http://balvi.lv/izglitiba/interesu-izglitiba/

jomā, kā arī piedalīties sabiedriskās

balvu-bernu-un-jauniesu-centrs.

procesos.

Ar

fotoaparāta

objektīva palīdzību var iemūžināt un

Informācijai:

29284927

novadā.
No

sadarbībā

ar

novada

Balvu

novada

pašvaldības
konsultatīvās

padomes 14 locekļiem pirmajā sēdē
tiks ievēlēts priekšsēdētājs, kurš vadīs
tās turpmāko darbu.
Priecājāmies par uzņēmēju izrādīto

pro-

iniciatīvu darbam Uzņēmējdarbības

domes

konsultatīvajā padomē! Uz sadarbību!

uzņēmējdarbības

Lai skolēnos radītu interesi par
profesiju daudzveidību un attīstot
viņu radošās spējas, Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes karjeras konsultantes
rīko radošo konkursu skolēniem
“Pasaka “Kā radās.............................
profesija””.

Konkursa viens autors iesniedz 1

iespēju

dzīves

piedāvā

kopīgus

plānu

Papildus

informācija:

gunta.bozoka@balvi.lv vai 26461435.

PIEDALIES RADOŠAJĀ KONKURSĀ
SKOLĒNIEM “PASAKA “KĀ RADĀS
.............................PROFESIJA””

- 5 fotogrāfijas ar nelielu komentāru

Organizatori

īstenot

un

uz uzņēmējdarbības veicināšanu

priekšlikumus,

arī

stratēģiju

novada

aktualizēšanā, ciktāl tas attiecas

struktūrvienībām, kuri veicinātu

domes

attēlot visdažādākās lietas - šoreiz

attīstības

visu

uzņēmējdarbības

zinot tās attīstību veicinošos un

locekle, tirdzniecība;

jauniešiem

• piedalīties

attīstību

Tās darbības funkcijas:

PIEDALIES FOTO KONKURSĀ „MŪSU
ĢIMENES STĀSTI”
Lai

vides

• analizēt uzņēmējdarbības vidi, ap-

10. Līga Pennere - SIA “LIARPS” valdes

pašvaldības

sektoru,

konsultatīvās

starp uzņēmējiem un pašvaldību.

9. Aigars Logins - SIA “Dantruck11”

vada

atbalsta

novadā, aktivizējot savstarpēju dialogu

valdes loceklis, būvniecība;

Balvu

apmaiņu starp privāto un publisko

centra

padomes mērķis sekmēt labvēlīgas

vadītājs,

uzņēmējdarbības

-

tūrisma

Uzņēmējdarbības

8. Māris Verjanovs - SIA “DRILLEX”

Pušpurs

• veicināt sadarbību un informācijas

speciāliste.

kūdras pārstrāde;

12. Aigars

un

uzņēmējdarbības

priekšsēdētājs, mežistrāde;
Polmanis

vajadzības,

14. Gunta Božoka - Ziemeļlatgales

11. Ivars Saide - SIA “Čivix”, valdes

2. Guntars Logins - SIA “Alpha Partvaldes

lauksaimniecība;
5. Juris Pušpurs - SIA “Invik” valdes

7. Valdis

attīstību un akcentētu uzņēmēju

13. Imanta Serdāne - Balvu novada

valdes loceklis, transports;

uzņēmējdarbība;
ners”

priekšsēdētājs;

4. Jānis Auziņš - z/s “Līči” īpašnieks,

paqpeat”

25. martā Balvu novada pašvaldības
ar

īpašniece, mājražošana;

jānofotografē
un
jāatsūta
elektroniski
uz
e-pastu:
lidija.locmele@inbox.lv
vai
ozolina84@inbox.lv līdz 20.aprīlim.
Uzzināt vairāk par konkursu, kā
arī atrast konkursa nolikumu, vari
www.balvi.lv sadaļā Izglītība/Karjeras
izglītība.

Kas Tev jādara?

Lidija Ločmele, tel.nr.25440049
Inese Ozoliņa tel.nr. 29339756

1. Jāsacer mūsdienīga pasaka par
kādu no profesijām.
2. Jāuzzīmē
pasakas
saturam
atbilstoša
ilustrācija,
kura

(Dita),

26218177 (Agnese) vai bbjc@balvi.lv.

DZĪVOŠANA UN STRĀDĀŠANA LAUKOS IR MŪSU PRIEKŠROCĪBA
situācijā

strādāšana

laukos

dzīvošana

daudz stādiņu. Pie stādiem atstājiet

dzejas un prozas lasījumiem. Ļoti

ir

mūsu

zīmīti ar savu vārdu un uzvārdu, vai

saturīgas

ir

“Jorika”

organizētās

brīvā

piezvaniet Daigai (27870251). Stādam

sarunas par un ap teātri, ir iespēja

dabā un veikt tos darbus, kuriem

nevajadzētu būt garākam par 1m.

noskatīties arī kādu viņu arhīva izrādi.

ierastajā darba ritmā nepietiek laika,

Paldies!

Rindā

priekšrocība.

Varam

strādāt

gaida

G.Āboliņa,

B.Brokas,

un tie paliek mazliet novārtā. Arī

Daiga Lukjanova: “Jūtos dīvaini, ik pa

veselībai (gan fiziskajai, gan garīgajai )

brīdim pārņem iekšēja trauksme par

uzrakstījusi projektu Latgales kultūras

tas nāk tikai par labu. Tilžas Kultūras

nākotni. Neskatoties uz to, ka dažreiz

programmai, ceru uz projekta atbalstu.

nama darbinieki strādā pie piemiņas

bijusi pārslodze, pietrūkst radošās

Mans darbs nav apstājies, šo laiku es

vietu un kapu sakopšanas, no klūgām

kņadas kultūras namā, pašdarbnieku

izmantoju sevis pilnveidošanai.”

pīs puķu kastes- grozus Tilžas ciema

asprātību, uzmundrinošo uzsaucienu,

Daiga Jēkabsone: “Darba pietiek

centram,

dzīvžogu.

bērnu nerātnību un skaļo smieklu.

manā pamatdarbā, jo esmu skolotāja

Stādījumu veidosim no mūsu pašu

Darba gan pietiks, jo ar 1. aprīli

un attālinātā mācīšanās ir jaunums

Latvijas kuplās un daiļās, enerģētiski

kultūras namam ir pievienots Tilžas

arī

ļoti spēcīgās liepas, kas cilvēkiem dod

kultūrvēstures izpētes un tūrisma

ansambļa sievu kopīgās dziedāšanas,

vēlmi dzīvot un cīnīties, dziedējot it

centrs.

iespējamo

bet atliek vairāk laika dziesmu un

visu. Iestādot katru kociņu, mēs no

nosaukuma

izmaiņām

nošu apkopošanai “Sagšas” dziesmu

sirds domās veltīsim pateicības vārdus

nolikumā, materiālu iepazīšanu un

cilvēkiem, kuri atbildīgi veic savu darbu

telpu reorganizāciju, jo viena kultūras

Rita Smuška: “Darbs šajā periodā

šajā saspringtajā laikā, vēlēsim visiem

nama telpa būs jānodod Latvijas Pasta

ir vairāk mājās - nošu materiāla

veselību un cerēsim, ka laika gaitā

rīcībā. Pasta pārcelšana uz kultūras

sakārtošana un pārskatīšana jaunām

iegūsim arī vizuāli estētiskāku Tilžas

nama ēku gan mūs neiepriecina, jo

idejām, atskatam uz paveikto. Arī

estrādes apkārtni. Pareizi organizējot

mums jau tā trūkst telpu.”

tehnoloģijas

estrādē

stādīs

darbu, mums nav vienkopus jāstrādā

Jādomā

par

maiņu,

V.Daudziņa

man.

videolasījumi.

Pietrūkst

Esmu

etnogrāfiskā

burtnīcai, kuru plānojam izdot.”

tiek

Foto no personīgā arhīva.

Pašreizējā
un

pielietotas

kā

Lieldienu rotājumi pie Tilžas Kultūras
nama.
redzēsim! Galvenais saglabāt možu
garu, katram ar savām metodēm!”
Visiem

atbildību

un

jaukas

Lieldienas ģimenes lokā!

Inese Daukste: “Laiks viennozīmīgi

iepriekš, piemēram, WA – iedziedu

tiek iztērēts lietām, ko ikdienas steigas

katru balsi, lai meitenes var brīvā brīdī

vecā

un mēģinājumu dēļ nevaru atļauties.

trenēties. Lielākais šī gada pasākums

lūdzu,

Pārskatu teātris.zip arhīvu ierakstus,

koriem bija paredzēts jūnijā Daugavpilī

sarociet un nolieciet pie kultūras

tiešsaistē

ar

– Latgales Dziesmu svētki. Diemžēl arī

Tilžas pagasta kultūras pasākumu

nama durvīm, jo mums vajadzēs ļoti

Rēzeknes teātra “Joriks” piedāvātajiem

šo pasākumu var pārcelt. Dzīvosim,

organizatore

vairākiem cilvēkiem.
Ja

kādam

mājvietā

ir

viensētā
liepas,

vai

tad,

esmu

aizrāvusies

4.

Daiga Lukjanova,
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PAR SPĪTI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAI BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ VISS NOTIEK!

Dzīve
Bērzpils
pagastā
nav
apstājusies! Esam sākuši realizēt
ieceri, un pašu darbinieku spēkiem
nolēmām veikt kosmētisko remontu
pagasta ēkas zālei, kura remontu
nav redzējusi jau no 2004.gada.
Nopirkām un pārlīmējām tapetes
sienām, un ar saimniecības pārziņa
ieteikumu izdomājām, kā ar maziem
izdevumiem
izveidot
interesantu
griestu noformējumu. Nu esam tikuši
līdz grīdai, kuras nomaiņu varbūt būs
iespējams veikt uz rudens pusi, kad
būs budžeta grozījumi un varbūt kādā
pozīcijā būs ietaupīta naudiņa.
Tāpat
Bērzpils pagastā notiek
arī apkārtnes sakopšanas darbi,
darbi pie malkas sagatavošanas
gan ambulancei, gan pagastam,
veicam arī apstādījumu kopšanu un
piebarošanu ar mēslojumu, ir noslēgti
līgumi par Stacijas ielas rekonstrukciju
un pagasta ceļu ikdienas kopšanas
darbiem, ko plānojam drīzumā uzsākt.
Marta mēnesis ir noslēdzies arī uz
mazliet skumjas nots, jo pamatojoties
uz funkcionālā audita ieteikumu nācās
samazināt Bērzpils pagasta darbinieku
skaitu par 4 cilvēkiem. Pietrūkst
dzīvības Bērzpils skolā, jo skola strādā
attālināti, droši vien arī ar kultūras

Ārkārtas
situācija
izdarījusi
izmaiņas visu ikdienas gaitās un
notikumos. Arī Briežuciema pagasta
ikdienā un svētkos. Vislielākais mīnuss
šajā situācijā ir bažas par līdzcilvēku
veselību, par to, kādu ietekmi šis laiks
atstās uz ekonomiku, bet trūkst arī
cilvēciskās komunikācijas.
Bet
mēs
mācamies
vairāk
komunicēt attālināti, un modernās
tehnoloģijas pašreiz aizstāj cilvēciskos
kontaktus. Pagastā nav apstājusies arī
kultūras dzīve, savā vidū sazināmies
elektroniski - dziedošo kolektīvu
vadītāji savu kolektīvu dalībniekiem
izsūtījuši WhatsApp vai kā citādi
dziesmu tekstus un notis. Dramatiskā
kolektīva
dalībnieki
iecerētajai
saulgriežu brīvdabas izrādei mājās
mācās vārdus un, kā paši smejas,
mēģina pret spoguli. Gribētos cerēt,
ka līdz vasarai dzīve ieies ierastajā
ritmā, ja nē, tas, kas apgūts nepazudīs!
Anita savām ‘’Soldanos’’ meitenēm ir
izsūtījusi ne tikai dziesmu notis, bet
arī visas kopā, elektroniski sazinoties,
domā rotaļas, ko vēlāk varēs izmantot
atceltajā folkloras kopu skatē Upītē.

Foto Biruta Bogdane.

BĒRZPILS PAGASTĀ ĀRKĀRTĒJĀS
SITUĀCIJAS LAIKĀ DARBI TURPINĀS

Ceļu satiksmes dalībnieku ievērībai!
Bērzpils pagasta centrā, Dārza ielā, ir
uzstādītas aizlieguma ceļazīmes Nr.
323 “Maksimālā ātruma ierobežojums”
ar papildzīmi Nr. 828 “Darbības laiks”.
pasākumu rīkošanu kādu laiku būs
jānogaida! Bet pie mums darbojas
audēju pulciņš, un brīvdienās top
jaukas sedziņas.
Biruta Bogdane,
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja

KRIŠJĀNIEŠI STRĀDĀ UN NEBĒDĀ
robežās tiek veikts remonts neizīrētajā
vienistabas

dzīvoklī.

Ābeļdārzā

ābelītes sev uzvilkušas baltus svārkus,
savukārt vecās ābeles papildinājušas
malkas

grēdu.

Veikta

sakopšana

autobusa pieturā un baznīcas dārzā,
dzīvžogs ieguvis jaunu formu. Paldies
par nosauktajiem un vēl daudziem
nepieminētajiem

darbiem

sakām

I.Daukstem, G. Eidakai, A.Stemperei,
I.Circenim, A.Bundžam.
Krišjāņu

Tautas

namam

tika

izgatavots un piestiprināts jauns afišu
un ziņojumu stends. Balvos ir pasūtīta
izgatavot jauna tautas nama izkārtne.
Tautas namā tika veikta dramatiskā
kolektīva

aksesuāru,

rekvizītu,

dekorāciju un tērpu sakārtošana. Visu
kolektīvu vadītāji strādā pie jaunu
repertuāru izstrādāšanas un apguves.

Foto no Krisjāņu pagasta pārvaldes arhīva.

Tautas nams organizē foto konkursu

Sapostā
Krišjāņu
pietura
gaida
braucējus, kuriem pagaidām tomēr
labāk palikt mājās.

Briežuciema pagasta čaklā rokdarbniece Ināra Circene gatavojas radošo
darbu izstādei.

Zita Mežale,
Briežuciema pagasta
kultūras pasākumu organizatore

VECTILŽĀ JAUNIEŠI IESAISTĀS SPORTA
INVENTĀRA REMONTDARBOS
Brīvā

laika

lietderīga

izmantošana Vectilžas pagastā
problēmas
Vectilžā

nesagādā.
vienmēr

neatņemama
Pagasta

Sports

ir

bijis

sastāvdaļa.

jaunieši

ne tikai

regulāri sporto, spēlē futbolu
un

volejbolu,

iesaistās

bet

labprātīgi

sporta

inventāra

remontdarbos.
Neskatoties uz to, ka šogad
ārkārtējās situācijas dēļ publiski
pasākumi Lieldienās nenotiks,
Vectilžas

pagastā

ir

uzsākta

Lieldienu dekorāciju veidošana,
kas palīdzēs radīt svētku sajūtu
un ticību labajam!

Iveta Socka-Puisāne, pagasta
pārvaldes vadītāja
Inese Kalniņa, kultūras darba
organizatore
Sanita Sinele, bibliotēkas vadītāja

Maruta Arule,
Vectilžas pagasta
kultūras pasākumu
organizatore
5.

Foto no personīgā arhīva.

apstājusies, darbs dzen darbu. Iespēju

„Iekrāsosim košāku pavasari un
Lieldienu nedēļu.” Tiek gatavotas
pārsteiguma
balvas
neparastāko
fotogrāfiju autoriem.
Mazajai
Krišjāņu
pagasta
bibliotēkai ir ļoti liela loma sava
pagasta dzīvē -tā ir kā maza, izzinoša,
izglītojoša, relaksējoša un krāsaina
grāmata.
Tiek pārlūkoti grāmatu
plaukti-kura grāmata jānoraksta, kura
ir jāsalabo. Tika veikts arī alfabētisko
norāžu ,,remonts”, kas jau bija
nolietojies un nepievilcīgs. Arī lasīt
cilvēki šajā situācijā ir sākuši vēl vairākgandrīz katru dienu ir jāsagatavo kāds
elektronisks vai telefonisks grāmatu
un periodikas pasūtījums, kas tiek
nogādāts uz mājām. Bibliotēkas logos
ir “salēkuši” zaķi ar pavasara ziedu
pušķiem. No 23.marta bibliotēka rīko
akciju ,,Par tīru Krišjāņu pagastu”,
mudinot cilvēkus nepaiet garām
atkritumiem, bet gan pacelt un
aiznest uz konteineru. Akcija ilgs visu
aprīļa mēnesi. Tiek plānoti un rakstīti
scenāriji pasākumiem, lai bibliotēkas
darbs pēc ārkārtas situācijas beigām
varētu turpināties ar lielu jaudu!
31.martā darba gaitas pagasta
pārvaldē beidza lietvede Anna Korkla,
komunālās saimniecības speciālists
Pēteris Korklis, apkopēja Vivina
Zelča. Paldies par darba gadiem! Lai
ir veselība, enerģija un laiks, ko veltīt
sev, bērniem, mazbērniem!

Foto no personīgā arhīva.

Arī šajā ārkārtas un piesardzības
situācijā Krišjāņu pagastā dzīve nav

Dāmu deju grupas vadītāja Sandra
savām meitenēm sūta video ar deju
soļiem, ja ir vēlēšanās, var uzdejot!
Nedomāju, ka šis laiks lauku
cilvēkiem paiet bezdarbībā, tieši
otrādi- laucinieki ir aizņemti pavasara
darbos! Bet “Pāra” dejotāji tomēr
ir aicināti atrast brīvu brīdi starp
pavasara darbiem
un pārskatīt
repertuāra
dejas
YouTube,
lai
neaizmirstas! Šis laiks kultūras ļaudīm,
kad nav skriešanas pasākumu virpulī,
ir labs brīdis jaunu ideju ģenerēšanai,
radošām
pārdomām,
literārā
materiāla atlasei, jaunu zināšanu
apgūšanai un repertuāra atlasei, un
citiem darbiņiem. Mājās čakli strādā
kokapstrādes meistars un rokdarbu
pulciņa dāmas - top darbiņi dāvanām
un radošo darbu izstādei, kura kaut
kad notiks. Arī tautas namā izgatavoti
jauni noformējuma elementi, tiek
veikti lielāki uzkopšanas darbi un arī,
ievērojot piesardzības noteikumus,
pagasta tehniskie darbinieki veic
kosmētiskos remontus.
Dzīve
nedrīkst
apstāties!
Būsim piesardzīgi, atbildīgi, bet arī
nezaudēsim optimismu, pavasari
neviens nav atcēlis! Lai katram
ģimenes lokā krāsotās Lieldienu olas
tieši šogad izdodas pašas skaistākās!
Kārtējo reizi pieķēru sevi pie domas,
ka tiešām, visā, kas notiek, jāmeklē
mācība. Varbūt tieši šajās Lieldienās,
tie, kuri mīl skaļus svētkus, sapratīs, ka
pārmaiņas pēc arī mājās var būt jauki
un tie, kuri reti apmeklē vai neapmeklē
nemaz publiskus pasākumus, būs pēc
sabiedrības noilgojušies un sapratīs,
ka kopā būt ir jauki!
Būsim
veseli,
pacietīgi
un
optimistiski!

Paldies Andim Pauliņam un Valteram Zelčam
par salaboto basketbola vairoga grozu!
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2020.gada 20.martā
PIELIKUMS
lēmumam (sēdes prot.
Nr.4,33.§)
Balvu novada Domes
2020.gada 20.martā
PASKAIDROJUMA RAKSTS
lēmumam
(sēdesNr.8/2020
prot. Nr.4,33.§)
par Balvu novada domes 2020.gada 20.marta saistošo
noteikumu

“Grozījumi Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
PASKAIDROJUMA
RAKSTS projektu
„Balvu novada
pašvaldības nolikums””
par Balvu novada domes 2020.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.8/2020
“Grozījumi Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
pašvaldības
nolikums””
projektu
Īss projekts satura„Balvu novada
Noteikumi
groza Balvu
novada
pašvaldības nolikumu.
izklāsts

Īss projekts satura
izklāsts
Projekta

nepieciešamības
pamatojums
Projekta
Projekta ietekme uz
nepieciešamības
pašvaldības budžetu
pamatojums
Projekta ietekme uz
Projekta
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības
pašvaldības budžetu
teritorijā
Projekta
Projekta ietekme
ietekme uz
uz
uzņēmējdarbības
administratīvajāmvidi
pašvaldības
procedūrām teritorijā
Projekta
ietekme
Konsultācijas
ar uz
administratīvajām
privātpersonām
procedūrām
Konsultācijas ar
privātpersonām
Domes
priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada pašvaldības
2020.gada 20.martā
lēmumu (sēdes prot. Nr.4, 33.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā

2020.gada 20.martā

Grozījumos ir paredzēts svītrot Balvu novada pašvaldības
iestādi – Balvu Sporta centru, kas ir pievienots Balvu Sporta
Noteikumi
groza Balvu novada pašvaldības nolikumu.
skolai.
Grozījumos
paredzēts svītrot
Balvupārvaldes
novada struktūra.
pašvaldības
Nolikumam irir jāatspoguļo
pašvaldības
iestādi – Balvu Sporta centru, kas ir pievienots Balvu Sporta
skolai.
Nolikumam ir jāatspoguļo pašvaldības pārvaldes struktūra.
Nav.
Nav
Nav.
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Aigars Pušpurs

Aigars Pušpurs
Domes priekšsēdētājs
DOKUMENTS
IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.8/2020

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu
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LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu
novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.2, 8.§) šādus grozījumus:
1. svītrot 6.39.apakšpunktu;
2. izteikt Noteikumu 2.pielikumu “Balvu novada iestāžu un aģentūru pakļautība” jaunā
redakcijā.
Pielikumā: Balvu novada iestāžu un aģentūru pakļautība” uz 1 lapas.

2020.gada 27.februārī

Domes priekšsēdētājs

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

21. panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo daļu, 27.panta otro daļu,
un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, 8.pantu, 9.panta
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
ceturto daļu, 10.panta otro daļu
7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu,
14.panta astoto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 21.1panta otro dalu,
21.2panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo daļu, 27.panta otro daļu,
Izdarīt
novada
Domes 2016.gada
14.jūlija
saistošajos
Nr. 19/2016
6.pantu, 8.pantu,
9.panta
un likuma
“ParBalvu
sociālajiem
dzīvokļiem
un sociālajām
dzīvojamām
mājām”noteikumos
“Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļaceturto
jautājumu
daļu,risināšanā””
10.panta otro šādu
daļu

Pielikums
Balvu novada domes 2020.gada 20.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8/2020
2.pielikums
pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.1

BALVU NOVADA IESTĀŽU UN AĢENTŪRU PAKĻAUTĪBA

Izpilddirektors
Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde

Balvu novada
pašvaldība
(Domes administrācija)
Balvu novada
pašvaldības
„Pansionāts
„Balvi””

P/a
“SAN – TEX”

Balvu novada
pašvaldības
Būvvalde

Balvu novada
Dzimtsarakstu
nodaļa

Balvu novada
pašvaldības policija

Balvu novada
bāriņtiesa

Domes priekšsēdētājs

Balvu pagasta
pārvalde

Bērzkalnes
pagasta pārvalde

Bērzpils pagasta
pārvalde

Briežuciema
pagasta pārvalde

Krišjāņu pagasta
pārvalde

Kubulu pagasta
pārvalde

Lazdulejas
pagasta pārvalde

Tilžas pagasta
pārvalde

Vectilžas pagasta
pārvalde

Vīksnas pagasta
pārvalde

lēmumam (sēdes prot. Nr.3,1.§)
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020.gada 27.februāra
Balvos
lēmumam (sēdes prot.
Nr.3,1.§)
Nr.5/2020

SAISTOŠIE
GROZĪJUMS BALVU
NOVADANOTEIKUMI
DOMES 2016.GADA 14.JŪLIJA
Balvos
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.
19/2016 “KĀRTĪBA, KĀDĀ BALVU
2020.gada 27.februārī
Nr.5/2020
NOVADA PAŠVALDĪBA SNIEDZ PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA
JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ”
GROZĪJUMS BALVU NOVADA DOMES 2016.GADA 14.JŪLIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.
19/2016
“KĀRTĪBA,
KĀDĀ risināšanā”
BALVU
Izdoti saskaņā ar
likuma
“Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu
NOVADA
PAŠVALDĪBA
SNIEDZ
PALĪDZĪBU
DZĪVOKĻA
7.panta
sesto daļu, 9.panta
pirmās daļas
4.punktu, 14.panta
pirmās daļas 6.punktu,
14.panta
astoto daļu, RISINĀŠANĀ”
15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 21.1panta otro dalu,
JAUTĀJUMU
2

Aigars Pušpurs

Izpilddirektora vietnieks

PIELIKUMS

novada Domes
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunisBalvu
+371 64522453
2020.gada 27.februāra
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

grozījumu - papildināt 44. punktu ar 44.4. punktu šādā redakcijā:
“44.4. personas ar invaliditāti, kā arī persona, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu
personuIzdarīt
ar invaliditāti.”
Balvu novada Domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/2016
“Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” šādu
grozījumu - papildināt 44. punktu ar 44.4. punktu šādā redakcijā:
“44.4. personas ar invaliditāti, kā arī persona, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu
Domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs
personu
ar invaliditāti.”

Balvu Valsts ģimnāzija;
Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola;
Bērzpils vidusskola;
Tilžas vidusskola;
Balvu pamatskola;
Stacijas pamatskola;
Balvu PII „Pīlādzītis”;
Balvu PII „Sienāzītis”;
Bērzkalnes PII;
Kubulu PII „Ieviņa”.
Balvu kultūras un atpūtas
centrs

Domes priekšsēdētājs
Aigars Pušpurs
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Balvi centrālā bibliotēka
Balvu novada muzejs
Balvu Mūzikas skola;
Balvu mākslas skola;
Balvu Sporta skola
Bērnu un jauniešu centrs

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

A.Pušpurs

6.

41.2 Deputāts, kurš veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdē,
1 (vienu) dienu pirms komitejas sēdes nosūta pieprasījumu uzaicinājumam reģistrēties
komitejas sēdei attālināti videokonferences režīmā. Minēto pieprasījumu deputāts nosūta no
savas pašvaldībai iepriekš paziņotās e-pasta adreses uz pašvaldības e-pasta adresi
“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 7.aprīlis
dome@balvi.lv .
3
41. Ja pieprasījums tiek saņemts vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms komitejas sēdes sākuma,
tas tiek akceptēts tikai tādā gadījumā, ja ir tehniski iespējams nodrošināt tā izpildi.
41.4 Pēc tam, kad komitejas vadītājs ir apstiprinājis saņemto deputāta pieprasījumu, ne vēlāk
kā 1 (vienu) stundu pirms komitejas sēdes Vispārējā un juridiskā nodaļa nosūta deputātam
uzaicinājumu ar saiti dalībai videokonferencē.
41.5 Sākoties komitejas sēdei, sēdes vadītājs konstatē deputāta piedalīšanos vai
nepiedalīšanos videokonferencē. Informācija par deputāta dalību komitejas sēdē tiek
ierakstīta komitejas sēdes protokolā.
41.6 Nepieciešamības gadījumā (ārkārtējās situācijās, ko noteikušas augstākās valsts
pārvaldes institūcijas) komitejas prieksšēdētājs var izsludināt komiteju sēdes norisi tikai
videokonferences režīmā (attālināti). Šādas sēdes noteikšanas gadījumā nav nepieciešams
deputāta pieprasījums uzaicinājuma saites saņemšanai dalībai videokonferencē. Deputāta
reģistrācija attālinātai sēdei notiek šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.”
2. papildināt 63.punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs atcelt domes sēdi un izsludināt citu domes sēdes laiku, ko
deputātiem izziņo Domes administrācijas Vispārējā un juridiskā nodaļa. Informācija
deputātiem tiek nosūtīta īsziņā uz deputāta norādīto mobilā tālruņa numuru.”
3. papildināt noteikumus ar 65.1 – 65.6 punktu šādā redakcijā:
“65.1 Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs nosaka,
ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā
laikā). Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja
piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana
tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar
piedalīties likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.
65.2 Deputāts, kurš veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdē, 1
(vienu) dienu pirms domes sēdes nosūta pieprasījumu uzaicinājumam reģistrēties domes
sēdei attālināti videokonferences režīmā. Minēto pieprasījumu deputāts nosūta no savas
pašvaldībai iepriekš paziņotās e-pasta adreses uz pašvaldības e-pasta adresi dome@balvi.lv
.
65.3 Ja pieprasījums tiek saņemts vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms domes sēdes sākuma, tas
tiek akceptēts tikai tādā gadījumā, ja ir tehniski iespējams nodrošināt tā izpildi.
65.4 Pēc tam, kad Domes priekšsēdētājs ir apstiprinājis saņemto deputāta pieprasījumu, ne
vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms domes sēdes Vispārējā un juridiskā nodaļa nosūta deputātam
uzaicinājumu ar saiti dalībai videokonferencē.
65.5 Sākoties domes sēdei, sēdes vadītājs konstatē deputāta piedalīšanos vai nepiedalīšanos
videokonferencē. Šī informācija tiek ierakstīta domes sēdes protokolā.
65.6 Nepieciešamības gadījumā (ārkārtējās situācijās, ko noteikušas augstākās valsts
pārvaldes institūcijas) domes priekšsēdētājs var izsludināt domes sēdes norisi tikai
videokonferences režīmā (attālināti). Šādas sēdes noteikšanas gadījumā nav nepieciešams
deputāta pieprasījums uzaicinājuma saites saņemšanai dalībai videokonferencē. Deputāta
reģistrācija attālinātai sēdei notiek šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.”
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Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Neietekmē
Nav
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 30.martā
lēmumam (sēdes prot. Nr.5, 1.§)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada domes 2020.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi
Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums”” projektu
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Īss projekts satura
izklāsts

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada pašvaldības
2020.gada 30.martā
lēmumu (sēdes prot. Nr.5, 1.§)

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020.gada 30.martā

Balvu novadā

Nr.9/2020

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2009.GADA 1.JŪLIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Likuma “Par pašvaldībām” 56.panta otrajā daļā ir noteikts, ka, ja
komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa
vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā,
komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek
izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja
šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais
komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē pašvaldības
nolikumā noteiktajā kārtībā.

Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada
pašvaldības nolikums” (protokols Nr.2, 8.§) šādus grozījumus:
1. papildināt noteikumus ar 41.1 - 41.6 punktu šādā redakcijā:
“41.1 Ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs
nosaka, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā). Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs
piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska
iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana
tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies.
41.2 Deputāts, kurš veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdē,
1 (vienu) dienu pirms komitejas sēdes nosūta pieprasījumu uzaicinājumam reģistrēties
komitejas sēdei attālināti videokonferences režīmā. Minēto pieprasījumu deputāts nosūta no
savas pašvaldībai iepriekš paziņotās e-pasta adreses uz pašvaldības e-pasta adresi
dome@balvi.lv .
41.3 Ja pieprasījums tiek saņemts vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms komitejas sēdes sākuma,
tas tiek akceptēts tikai tādā gadījumā, ja ir tehniski iespējams nodrošināt tā izpildi.
41.4 Pēc tam, kad komitejas vadītājs ir apstiprinājis saņemto deputāta pieprasījumu, ne vēlāk
kā 1 (vienu) stundu pirms komitejas sēdes Vispārējā un juridiskā nodaļa nosūta deputātam
uzaicinājumu ar saiti dalībai videokonferencē.

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka, ja domes deputāts
komitejas sēdes vai domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības
stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes vai
domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs vai komitejas
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes vai domes sēdes norisē
tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
Likuma „Par pašvaldībām” 34.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka, ja
domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes
priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja
ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir
reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.
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Domes priekšsēdētājs

7.

Lai komitejas sēdēs un domes sēdēs nepieciešamības gadījumā varētu
izmantot videokonferenci, tad šādai iespējai ir jābūt noteiktai
pašvaldības nolikumā.
Nav
Nav.
Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs varēs noteikt, ka
komitejas sēdes vai domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
Nav
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“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 7.aprīlis

JAUKIE, BRIEŽCIEMIEŠI!
Lieldienas šogad būs bez publiska pasākuma, bet jūs taču savās mājās
svētkus svinēsiet!
Aicinu līdz 16. aprīlim iesūtīt fotogrāfijas, kā svinējāt Lieldienas savās mājās,
kādas olas sakrāsojāt, kādus Lieldienu rotājumus gatavojāt, ko vēl interesantu
darījāt!
Sūtīt var WhatsApp, Facebook, inbox.lv, mob. 25444621, mezalezita@inbox.lv!
Ja nav iespējams foto iesūtīt elektroniski, pazvaniet man (Zitai)!
Kopīgi izveidosim digitālo albumu “Lieldienas Briežuciemā 2020”!
Katrs foto iesūtītājs saņems vienu fotogrāfiju arī taustāmā veidā, kā
pateicību par dalību albuma veidošanā!

Zita Mežale,

MALTĪTES NODROŠINĀŠANAI - ZUPAS VIRTUVE

Briežuciema pagasta

Daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem,
visiem pēc nepieciešamības iespēja saņemt silto ēdienu

kultūras pasākumu organizatore

Obligāta prasība- līdzņemšana savos traukos!
Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vieta Brīvības iela 47, Balvi
Darba laiks:
Pirmdiena - Piektdiena 13:00-14:00
Kontakttālrunis: Dzidra - 27878580
Rudīte - 28301540

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS
BALVU KOMITEJA
Latvijas Sarkanais krusts piedāvā palīdzību
personām, kuras
• atrodas obligātajā karantīna;
• atrodas obligātajā pašizolācijā.
un nav pieejama līdzcilvēku palīdzība pārtikas
produktu piegādē.
Balvu novadā iespējams, sazinoties ar Lolitu Kindzuli Tilžā – 26189837,
Rudīti Krūmiņu Balvos – 28301540, Marutu Castrovu Balvos – 26162614, bet
par pakām, sazinoties ar Astrīdu Jakovļevu – 26322353!
Sargiet sevi, lai veselīgi un mierīgi!

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
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Izdevumu sagatavoja Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
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