2020.gada 17.marts

6. (229.) numurs

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

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAZIŅOJUMS PAR COVID-19
IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMIEM BALVU NOVADĀ
Pamatojoties uz Ministru kabineta
12.martā izsludināto ārkārtējo situāciju

un apkārtējo veselību!

pasākumus;
• pārtrauc visas interešu izglītības

apturēt

treniņus, sacensības, nodarbības,

Tāpēc aicinām katru iedzīvotāju ar

gada 13.marta līdz 14.aprīlim:

mēģinājumus.

visaugstāko atbildību arī uz sevi

Lai saņemtu atbildes uz sev

• visās iestādēs pārtrauc klientu

interesējošiem

• pārtrauc mācību procesa noriklātienē

nodrošinot
izņemot

kā

arī

iestādēs,

konsultācijas,

mācības

attālināti,

pašvaldības

izglītības

jautājumiem,

pašvaldības

izglītības

pirmsskolas

–

var

Balvu novada pašvaldība no 2020.

apkalpošanu klātienē;

norises

izplatību

un

si

amatiermākslas

Vīrusa

valstī saistībā ar Covid-19 izplatību,

sazināties

speciālistu

aicinām

ar

darbiniekiem
elektroniski.

Visa

iestādes, kuras atļauts apmeklēt

kontaktinformācija

tikai

viņu

Balvu novada pašvaldības mājas

bērniem, kuri var apliecināt, ka

lapā, kā arī šajā Balvu Novada Ziņu

nav apmeklējuši Covid-19 skartās

izdevumā.

tiem

vecākiem

un

valstis un nav bijuši kontaktā ar

Lūdzam

atrodama

kultūras, sporta un citus publiskus

Balvu

attiecināt vispārējos pandēmijas
laika piesardzības pasākumus!
Kā

arī

sekot

līdzi

aktuālajai

informācijai sabiedriskajos medijos
–

televīzijai,

Veselības

radio,

laikrakstiem,

ministrijas

mājas

http://www.vm.gov.lv/,

lapā

Slimību

profilakses un kontroles centra mājas
lapā

https://spkc.gov.lv/lv/,

kā

arī

par

izmaiņām

www.balvi.lv

pašvaldības iestāžu darbā!

rīkotos

līdzdalību.

Balvu novada pašvaldības mājas lapā

nodrošināt bērna pieskatīšanu;
pašvaldības

sabiedrības

aktuālajai

informācijai

visus

ar

sekot

vīrusa nēsātāju, un kuri paši nevar
• atceļ

tikai

novada

Šī informācija ir saistoša līdz

vadība

aicina

ikvienu būt atbildīgiem pret savu

tās atcelšanai vai jauna rīkojuma
izdošanai!

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRA KLIENTU IEVĒRĪBAI
Sakarā
ārkārtas

ar

valstī

stāvokli

izsludināto
saistībā

ar

koronavīrusa izplatību Balvu novada
Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs klientus klātienē

www.latvija.lv

Valsts zemes dienesta informācija

pakalpojumiem

pieejama tīmekļvietnē: www.vzd.gov.lv.
Attālināti konsultācijas iespējams
saņemt pa tālruņiem:

NEPIEŅEM.
VSAA
Valsts

sociālās

aģentūra

(VSAA)

apdrošināšanas
aicina

VSAA

pakalpojumus pieprasīt elektroniski
portālā Latvija.lv:
• izmantojot

e-pakalpojumu

“E-

iesniegums VSAA pakalpojumiem”
• iesniegumu brīvā formā, izmantojot “Iesniegums iestādei”.
Saziņai:

Valsts zemes dienests

KAC telefoni 64507023;

22303746; e-pasts balvi@vsaa.gov.lv.

pieejamajiem
un

to

aizpildi

(dzīvesvietas deklarēšana, iesniegums
slimības

pabalsta

iesniegums
īpašuma

saņemšanai,

iestādei,

nodokļa

nekustamā

nomaksa

utt.)

• 67038800 (informatīvais tālrunis);

iespējams saņemt zvanot Balvu no

• 64231795 (Valmieras birojā);

vada pašvaldības Valsts un pašvaldības

• 64124673; 64070417 (Cēsu birojā);

vienotā klientu apkalpošanas centra

• 64822473 (Madonas birojā);

klientu apkalpošanas speciālistei pa
tālruņiem 66954809, 65904460 vai uz

• 64471282. (Gulbenes birojā)
pastu

portāla www.latvija.lv lietotāju atbalsta

info@vzd.gov.lv; kac.gulbene@vzd.gov.lv.

dienestu 67502757, vai rakstot uz

vai

Arī

pa

elektronisko

maksājumus

internetbankā,

jo

aicinām
p/a

veikt

“SAN-TEX”

Norēķinu centrs ir slēgts.
Konsultācijas

par

balvi@pakalpojumucentri.lv.
Personām, kurām nav pieejams
dators ar interneta pieslēgumu ir
iespēja izmantot klientu datoru, kas

portālā

atrodas VPVKAC priekštelpā.

Iespēja saņemt telefonisku
konsultāciju par COVID-19
Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) nodrošina iespēju
iedzīvotājiem saņemt atbildes uz
interesējošajiem jautājumiem par
jaunā koronavīrusa izraisīto slimību
COVID-19.
Zvanot uz telefona numuru
67387661
(darba
dienās,
no
08:30 līdz 17:00) SPKC speciālisti
sniegs iedzīvotājiem atbildes uz
jautājumiem, kas saistīti ar COVID-19,
tostarp
par
rekomendācijām
attiecīgajā situācijā un norādīs, kur
var meklēt vairāk informācijas par
interesējošo tēmu.
Savukārt, ja cilvēks atgriezies
no Covid-19 skartās valsts vai
teritorijas, viņam un arī viņa
kontaktpersonām pēc atgriešanās
14 dienu laikā parādās elpceļu
saslimšanai raksturīgi simptomi,
kā,
piemēram,
paaugstināta
ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles
iekaisums, elpas trūkums, šādos
gadījumos jāzvana uz Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
ārkārtas tālruni 113.

Kā sevi pasargāt no COVID-19!
Slimību profilakses un kontroles
centrs visiem atgādina ievērot
vispārējus sabiedrības veselības
ieteikumus:
• ja iespējams, palieciet mājās;
• ja jūtieties slims, neapciemojiet vecākus cilvēkus un cilvēkus
ar
hroniskām
saslimšanām,
jo viņiem ir lielāks risks slimot
smagāk;
• ievērojiet
roku
higiēnu,
mazgājot ar ziepēm un ūdeni
vai dezinficējiet ar dezinfekcijas
līdzekli uz alkohola bāzes;
• izvairieties no cieša kontakta un
ievērojiet distanci vismaz 2 metri
no cilvēkiem;
• izvairies aiztikt ar rokām acis, degunu un muti.

MK RĪKOJUMS NR.103 “PAR ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU”
Ņemot vērā Pasaules veselības
organizācijas 2020. gada 11. marta
paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi
pandēmijas apmērus, un pamatojoties
uz Civilās aizsardzības un katastrofu
pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās
daļas 1. punkta "e" apakšpunktu,
likuma "Par ārkārtējo situāciju un
izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta
pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas
1. punktu un otro daļu, 7. panta 1.
punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās

un citus pasākumus:
1. Izsludināt visā valsts teritorijā
ārkārtējo
situāciju
no
lēmuma
pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14.
aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19
izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā.
2. Noteikt
Veselības
ministriju par atbildīgo institūciju darbību
koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.
3. Noteikt
atbildīgās
institūcijas
atbilstoši
kompetencei
par
līdzatbildīgajām institūcijām.

izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt

iestādē rakstisks apliecinājums, ka

klātienes

bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu

pakalpojumu

sniegšanu

pirmsskolas

izglītības

kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem

iestādēm un iestādēm, kas nodrošina

vai kontaktpersonām, un vecākiem

bērnu

nav iespēju citādi nodrošināt bērna

periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši

attālināti;
**4.2.

uzraudzības

jānodrošina
lai

pakalpojumu,

dežūrgrupu

nepieciešamības

darbība,
gadījumā

pieskatīšanu;
**4.3. pārtraukt mācību procesa

nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu

norisi

sniegšanu vecākiem, kas paši nevar

iestādēs

nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

attālināti. Pārtraukt valsts centralizēto

apmeklētu

pirmsskolas

Lai

izglītības

klātienē
un

visās

nodrošināt

pārbaudījumu

darbu

svešvalodu

izglītības
mācības
norisi,

drošības likuma 3. panta otro daļu, lai

4. Ārkārtējās situācijas laikā:

iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā

nodrošinot

noteiktu epidemioloģiskās drošības

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm

ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības

norisi laikposmā no 2020. gada 12.

eksāmenu

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 17.marts
maija līdz 15. maijam;
**4.4. pārtraukt visa veida izglītības
procesu klātienes formā īstenošanu
ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā
pārtraukt visu kultūrizglītības un
sporta profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmu mācību
procesu (treniņu, sacensību un
mēģinājumu norisi);
**4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi
no to apmeklētāju skaita visus
sabiedrībai publiski pieejamos svētku,
piemiņas, izklaides, kultūras, sporta,
atpūtas pasākumus (tajā skaitā
naktsklubos un diskotēkās), sapulces,
gājienus un piketus (atbilstoši likuma
"Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"
minētajām definīcijām), reliģiskās
darbības veikšanu pulcējoties.
Ierobežot neorganizētu pulcēšanos
kultūras, izklaides, atpūtas, sporta
un reliģisko norišu vietās vairāk nekā
50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka
kultūras, izklaides, sporta un citu
atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks
kā līdz plkst. 23.00;
4.6.
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem
iespēju
robežās
piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma
braucienus uz Covid-19 skartajām
valstīm un teritorijām, no kurām
atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības
pasākumi,
atbilstoši
Slimību
profilakses un kontroles centra
mājaslapā publicētajai informācijai;
4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt
un neplānot darba braucienus un
komandējumus uz Covid-19 skartajām
valstīm un teritorijām, no kurām
atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības
pasākumi,
atbilstoši
Slimību
profilakses un kontroles centra
mājaslapā publicētajai informācijai;
4.8. nodrošināt, lai darbos, kas
saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku
veselībai (atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 24. jūlija noteikumiem
Nr. 477 "Noteikumi par darbiem,
kas saistīti ar iespējamu risku citu
cilvēku veselībai, un obligāto veselības
pārbaužu veikšanas kārtība"), netiktu
nodarbinātas personas ar akūtas
elpceļu infekcijas simptomiem;
4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās
aprūpes institūcijām un ieslodzījuma
vietām
ierobežot
apmeklējumus
iestādē
trešajām
personām,
izņemot ar iestādes vadītāja atļauju
pamatfunkciju nodrošināšanai;
4.10. var tikt ierobežotas likumā
noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši
Ieslodzījuma
vietu
pārvaldes
priekšnieka lēmumam, t.sk., paredzot
iespēju noteikt notiesāto pirmstermiņa
atbrīvošanas procedūru, ko veic
ieslodzījuma
vietas
un
Valsts
probācijas dienests, kā arī noteikt tās
izpildes termiņu pagarinājumu;
4.11. aicināt fiziskas personas
atturēties no ārvalstu braucieniem;
**4.12.
personām
un
kontaktpersonām, kuras atgriezušās
no Covid-19 skartās valsts vai
teritorijas, jāveic īpaši piesardzības
pasākumi, tai skaitā:
4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas
no minētās valsts vai teritorijas
novērot savu veselības stāvokli, divas

reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot
ķermeņa temperatūru;
4.12.2. nekavējoties zvanīt 113,
ja parādās kādas akūtas elpošanas
ceļu infekcijas pazīmes (iesnas,
klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta
ķermeņa temperatūra, elpošanas
traucējumi);
*4.12.3.
jāveic
pašizolēšanās
dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt
pieejamam saziņai un sadarbībai ar
ģimenes ārstu un citām ārstniecības
personām. Šīs prasības neattiecas uz
transporta un pasažieru pārvadājumu
pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem,
kuri atgriežas no darba braucieniem
un komandējumiem, ja viņiem nav
novērojamas akūtas elpošanas ceļu
infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti
par kontaktpersonām;
4.12.4. novērot savu veselības
stāvokli;
4.12.5. nepakļaut citas personas
inficēšanās
riskam,
cenšoties
samazināt
tiešus
kontaktus
ar
citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus,
neapmeklēt
publiskas
vietas,
institūcijas un nedoties privātās vizītēs
u. c.);
4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un
nedoties uz darbu, sabiedriskām
vietām, vietām, kur uzturas liels skaits
cilvēku, iespēju robežās neizmantot
sabiedrisko transportu;
4.12.7. pirmās nepieciešamības
preču vai pārtikas iegādei izmantot
kādu no šādām iespējām:
4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties
no kontakta ar piegādātāju;
4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi
ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie
durvīm;
4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā
dienesta palīdzību, izvairoties no tieša
kontakta ar sociālo darbinieku;
4.12.7.4. ja nav citu risinājumu,
veikalu apmeklēt ar medicīnisko
masku stundās, kad veikalā mazāk
cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no
veikala apmeklētājiem un pārdevējiem
un ievērojot roku un klepus higiēnu;
4.13. atļaut kapitālsabiedrībās,
kurās Veselības ministrija ir valsts
kapitāla daļu turētāja, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestā un
stacionārās ārstniecības iestādēs
strādājošām ārstniecības personām,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta neatliekamās medicīniskās
palīdzības brigāžu personām, kuras
nav ārstniecības personas, kā arī
Veselības ministrijas, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta,
Slimību profilakses un kontroles
centra, Valsts ieņēmumu dienesta,
Aizsardzības ministrijas resora un
Ārlietu ministrijas ierēdņiem un
darbiniekiem noteikt tādu virsstundu
darba laiku, kas pārsniedz Darba
likumā noteikto maksimālo virsstundu
laiku, bet nepārsniedz 60 stundas
nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu
darba
apmaksai
nepieciešamos
papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no
valsts budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem".
**4.14.
atļaut
valsts
kapitālsabiedrībām,
Neatliekamās

medicīniskās palīdzības dienestam,
Nodrošinājuma
valsts
aģentūrai,
Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam, Valsts
robežsardzei, Iekšlietu ministrijas
Informācijas
centram,
Valsts
ieņēmumu
dienestam,
Ārlietu
ministrijai un Aizsardzības ministrijas
resoram
nepiemērot
Publisko
iepirkumu likumu iegādēm (precēm un
pakalpojumiem), kas nepieciešamas
Covid-19 uzliesmojuma izplatības
ierobežošanai, ārstniecībai un šo
pasākumu organizēšanai. Ministrijām
veikt uzskaiti par minēto iegāžu
apmaksai nepieciešamajiem papildu
finanšu līdzekļiem un pieprasīt tos no
valsts budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem";
**4.15. atbildīgajām ministrijām
atjaunot valsts materiālās rezerves un
organizēt papildu preču iegādi valsts
drošības un veselības pasākumu
īstenošanai,
ja
nepieciešams,
pārsniedzot valsts materiālo rezervju
nomenklatūrā noteiktos apjomus.
Ministrijām veikt uzskaiti par minēto
iegāžu apmaksai nepieciešamajiem
papildus finanšu līdzekļiem un
pieprasīt tos no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem";
**4.16. ar 2020. gada 17. martu
atcelt
starptautiskos
pasažieru
pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar
autobusiem un dzelzceļa transportu,
izņemot pasažieru pārvadājumus
ar valsts gaisa kuģiem un militāro
transportu.
Satiksmes
ministram
atļaut izdarīt izņēmumus attiecībā uz
starptautisko pasažieru pārvadājumu
izpildi. Satiksmes ministrs pieņem
lēmumu pēc attiecīga pieprasījuma
saņemšanas;
**4.17. ar 2020. gada 17.
martu
aizliegt
personu
un
transportlīdzekļu
pārvietošanos
caur lidostu, ostu, dzelzceļa un
autoceļu
Eiropas
Savienības
ārējās robežas robežšķērsošanas
vietām, kā arī robežšķērsošanas
vietās,
kas
paredzētas
vietējai
pierobežas satiksmei, izņemot kravu
pārvadājumus. Iekšlietu ministram
un ārlietu ministram atļaut izdarīt
izņēmumus attiecībā uz personu un
transportlīdzekļu pārvietošanos;
**4.18. atļaut Latvijas Republikas
valstspiederīgajiem un ārzemniekiem,
kuru
pastāvīgā
dzīvesvieta
ir
Latvijas
Republika,
atgriezties
Latvijas Republikā caur šā rīkojuma
4.17.
apakšpunktā
minētajām
robežšķērsošanas vietām;
**4.19.
atļaut
ārzemniekiem
izceļot no Latvijas Republikas caur
šā rīkojuma 4.17. apakšpunktā
minētajām robežšķērsošanas vietām;
**4.20. atļaut ārvalstu diplomātiem,
kas strādā Latvijā, kā arī personām, kas
ierodas Latvijā humānu apsvērumu
dēļ un valsts interešu nodrošināšanai,
ieceļot Latvijas Republikā un izceļot no
Latvijas Republikas caur šā rīkojuma
4.17.
apakšpunktā
minētajām
robežšķērsošanas vietām;
**4.21. Latvijas diplomātiskajām
un konsulārajām pārstāvniecībām
2.

ārvalstīs

neizsniegt

īstermiņa

un

ilgtermiņa vīzas ieceļošanai Latvijā,
kamēr pastāv ārkārtējā situācija;
**4.22.

Ekonomikas

sadarbībā

ar

pasākumus

ministrijai

tirgotājiem

sociālās

ieviest

distancēšanās

nodrošināšanai tirdzniecības vietās;
**4.23.
ievēroti

gadījumos,

šajā

kad

rīkojumā

netiek

noteiktie

pasākumi, tiek piemērota atbilstoša
administratīvā vai kriminālā atbildība;
**4.24.
nodrošināt

uzņēmumiem

primāri

pārtikas,

pirmās

zāļu,

nepieciešamības preču un to ražošanai
nepieciešamo izejvielu piegādi vietējā
tirgus vajadzībām;
**4.25. Ministru kabineta sēdes var
tik organizētas attālināti vai aptaujas
kārtībā, izmantojot videokonferences,
konferences zvanu, kā arī izmantojot
citus informācijas tehnoloģijas rīkus
saskaņā

ar

Ministru

prezidenta

noteikto kārtību;
**4.26.

Augstākās

priekšsēdētājs,

tiesas

konsultējoties

ar

apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu
priekšsēdētājiem, var noteikt kārtību
un nosacījumus, kādā nozīmētās tiesas
sēdes atliek vai neizskata vai citādi
ierobežo tiesvedības procesus, kas
ir saistīti ar mutvārdu tiesas procesu
norisi visās Latvijas Republikas tiesās;
**4.27. Zvērinātu tiesu izpildītāju
padome un Zvērinātu notāru padome
var noteikt ierobežojumus vai lemt
par

apmeklētāju

pieņemšanas

klātienē pārtraukšanu zvērinātu tiesu
izpildītāju un zvērinātu notāru prakses
vietās.
5.

Pasākumus

finansēt

no

institūcijām iedalītajiem valsts budžeta
līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par
valsts budžetu 2020. gadam", kā arī
pēc institūciju motivēta pieprasījuma
no

valsts

02.00.00

budžeta

"Līdzekļi

gadījumiem".

programmas

neparedzētiem

Šādos

gadījumos

lēmumu par finansējuma piešķiršanu
pieņem Ministru kabinets.
6. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo
situāciju un izņēmuma stāvokli" 3.
panta otrajā daļā noteiktā valsts
institūcija

ir

attiecīgās

nozaru

ministrijas, kuras apkopo un iesniedz
Finanšu ministrijā personu prasījumus
pret valsti par nodarīto kaitējumu.
7. Valsts kancelejai saskaņā ar
likuma "Par ārkārtējo situāciju un
izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo
daļu

paziņot

Saeimas

Prezidijam

par

Ministru

kabineta

pieņemto

lēmumu un atbilstoši minētā likuma
ceturtajai daļai informēt sabiedriskos
elektroniskos

plašsaziņas

līdzekļus

par pieņemto lēmumu.
Ministru prezidents
A. K. Kariņš
Veselības ministre
I. Viņķele
* punkts grozīts 2020.gada 13.martā
ar MK rīkojumu Nr.104.
**punkti grozīti 2020.gada 14.martā
ar MK rīkojumu Nr.105.
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AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR DARBA ORGANIZĒŠANU BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ RAIŅA IELĀ 52, BALVOS, BALVU NOVADĀ UN ATTĀLINĀTAJOS
KLIENTU PIEŅEMŠANAS PUNKTOS PAGASTU PĀRVALDĒS
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, lai mazinātu
riskus apmeklētāju un iestāžu darbinieku
veselībai, Balvu novada pašvaldības Sociālais
dienests no 2020.gada 16.marta līdz 2020.
gada 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu
klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.
Sociālais
dienests
sniegs
klātienes
pakalpojumus TIKAI neatliekamos gadījumos
un krīzes situācijās! Pirms došanās uz Sociālo
dienestu lūdzam SAZINĀTIES PA NORĀDĪTAJIEM
TĀLRUŅIEM.
Aicinām iedzīvotājus izvērtēt iespēju iesniegt
iesniegumu un dokumentus attālināti ērtākajā
veidā:
1. parakstot ar drošu elektronisku parakstu un
nosūtot uz e-pastu socdienests@balvi.lv;
2. izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu
“Iesniegums iestādei”;
3. slēgtā aploksnē Sociālā dienesta pastkastē
pie iestādes ārdurvīm;
4. nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501;
5. ievietojot slēgtā dokumentu kastē, kas atrodas Sociālā dienesta priekštelpā;
6. pagasta pārvaldē (pēc deklarētās dzīvesvietas)
tam īpaši paredzētā vietā.
Iesniegumā lūdzam obligāti norādīt tālruņa
numuru,
lai
darbinieks
nepieciešamības
gadījumā varētu sazināties ar Jums!!!
Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji
aicināti laikā no 1. – 9.aprīlim atskaites iesniegt
elektroniski, vai slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa
pastu vai aploksni, kura līmējuma vietā ir parakstīta
ar asistenta parakstu, ievietot slēgtā dokumentu
kastē Sociālā dienesta priekštelpā.
Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts
arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības
pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā
ģimenes locekļi ir bijuši “Covid-19” skartajās
valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas
kāds ģimenes loceklis) nekavējoties sazināties ar
pakalpojuma sniedzējiem (tālrunis 25691312).
Sociālā dienesta darba laiks ir nemainīgs, taču
jāievēro augstāk minētais par iestādes klātienes
apmeklējumu!
Sociālā dienesta Dienas centrs ir slēgts līdz
2020.gada 14.aprīlim!
Zupas virtuve, lai arī nenodrošina ēdināšanu
uz vietas, turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas
higiēnas un drošības prasības, ēdienu izsniedzot
tikai līdzpaņemtos traukos.
Naktspatversmē un Sociālajā mājā Daugavpils
iela 73A, Balvi, Balvu novads, darbs tiek nodrošināts
pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras
higiēnas normas gan klientiem/iedzīvotājiem, gan
darbiniekiem.
Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus,
saglabāt mieru un iecietību!

TĀLRUŅI SAZIŅAI
ADMINISTRATĪVĀ UN PLĀNOŠANAS VADĪBAS NODAĻA
Vadītāja pienākumu izpildītāja
Ligita Zelča
64521998 26624044
ligita.zelca@balvi.lv
Juriskonsults
Inita Pušpure
25742725
inita.puspure@balvi.lv
Personāla vadītājs/ lietvede
Rita Hrustaļova
26674899
rita.hrustalova@balvi.lv
Ekonomiste / kasiere
Tatjana Valujeva
25420112
tatjana.valujeva@balvi.lv
Vija
Sociālā darbiniece
27884946
vija.vartukapteine@balvi.lv
Vārtukapteine
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA
Sociālais darbinieks/nodaļas
Linda Laicāne 64521176 25608650
linda.laicane@balvi.lv
vadītājs
Sociālais darbinieks Balvu pilsētā Laura Līdaciņa 64521176 28684541
laura.lidacina@balvi.lv
Sociālais darbinieks Balvu pilsētā Maruta Sirmā 64521176 26195354
maruta.sirma@balvi.lv
Sociālais darbinieks
Anna Bikaviņa
27880978
anna.bikavina@balvi.lv
Balvu pilsētā, Balvu pagastā
Sociālais darbinieks
Bērzpils pagasta, Krišjāņu
Rudīte Dārziņa
26625340
rudite.darzina@balvi.lv
pagastā
Sociālais darbinieks
nadezda.logina@balvi.lv
Briežuciema pagastā, Vectilžas
Nadežda Logina 64546337 26183354
pagastā
Sociālais darbinieks
inara.skopane@balvi.lv
Kubulu pagastā, Vīksnas pagasta Ināra Skopāne 64521997 27815224
Tilžas pagastā
Sociālais darbinieks
64522676
evija.cipate@balvi.lv
Bērzkalnes pagastā, Lazdulejas
Evija Čipate
26618345
64521372
pagastā
SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA
Sociālais darbinieks darbam
ar veciem cilvēkiem/nodaļas
Anna Laizāne 64521189 26629395
anna.laizane@balvi.lv
vadītāja
Sociālais darbinieks darbam
gunita.ledaine@balvi.lv
ar personām ar atkarības
Gunita Ledaine 64521189 25657678
problēmām
Sociālais darbinieks (asistenta
Līga Delpereliga.delpere@balvi.lv
26635824
pakalpojuma administrators)
Tihomirova
Sociālā darbiniece
Indra Breidaka 64521189 26194104
indra.breidaka@balvi.lv
Veselības veicināšanas speciālists Ilze Kozlovska
28674458
ilze.kozlovska@balvi.lv
Dienas centra vadītāja
Ina Bankova
25748294
ina.bankova@balvi.lv
Saimniecības vadītājs
Valdis Lielpēteris
26611257
Jurijs Petrovs,
Vladimirs
Hrustaļovs,
64521995
Ēkas dežuranti (nakts patversmē)
Imants
Leišavnieks,
Aivars Čigurs
ATBALSTA UN REHABILITĀCIJAS NODAĻA
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem/nodaļas
Līvija Voroņina 64521997 28652089
livija.voronina@balvi.lv
vadītāja
Sociālais darbinieks darbam ar
kristine.novika@balvi.lv
Kristīne Novika 64521997 29168597
ģimeni un bērniem
Sociālais darbinieks darbam ar
Inga Mihailova 64521997 27880935
inga.mihailova@balvi.lv
ģimeni un bērniem
Sociālais darbinieks darbam ar
Vita Stefanoviča 64521997 29372939
vita.zondaka@balvi.lv
ģimeni un bērniem
Sociālais darbinieks darbam ar
ģimeni un bērniem
Psihologs

64521997

26182362

jelena.zelca@balvi.lv

Skaidrīte Krakope 64521997

25421132

skaidrite.krakope@balvi.lv

Jeļena Zelča

SIA “BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” INFORMĒ
Par “Covid-19” infekcijas izplatīšanās
novēršanas
pasākumiem
Pamatojoties uz Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojumu nr.103 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā
Slimību profilakses un kontroles centra
oficiālajā tīmekļa vietnē www.spkc.
gov.lv sniegto operatīvo informāciju
par Covid-19 skartajām teritorijām un
nolūkā veikt preventīvus pasākumus
infekcijas izplatīšanās novēršanai SIA
„Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā”:

2.2
Ierobežojumi
pieņemti,
lai aizsargātu māmiņu un
jaundzimušo
veselību
un
dzīvību, kā arī atbalstītu vispārējos
sabiedrības
epidemioloģiskās
drošības mērus.
Prioritāte ir
pacientu drošība un veselība.
Par
ambulatoro
pacientu
plūsmas
reorganizāciju
1. ATCELTAS
visas
plānveida
operācijas.
2. PĀRTRAUKTA pacientu pieņemšana
bez
iepriekšēja
pieraksta.

1. Atceltas
apmeklētāju vizītes
pie
pacientiem
nodaļās
2. Nav atļauts dzemdībās piedalīties
pavadošajām
personām
(tai
skaitā dzemdētājas partnerim,
dūlai, mātei, draudzenei u.c.).
2.1
Pavadošajām
personām,
kas
šobrīd
jau
atrodas
nodaļā,
līdz
pacientes
izraksta brīdim būs jāievēro
karantīnas situācijai pielāgoti
iekšējās
kārtības
noteikumi.
3.

3. Ambulatoro pacientu pieņemšana
notiek
tikai
pēc
iepriekšēja
pieraksta, taču arī šī pacientu
plūsma
maksimāli
ierobežota.
3.1.
Ar
pacientiem,
kas
pierakstījušies uz konsultāciju vai
izmeklējumu, iepriekšējā dienā
sazinās konkrētais speciālists
un apspriež konsultācijas vai
izmeklējuma steidzamību. Ja tā
tiešām ir nepieciešama tuvākajā
Turpinājums 7.lpp.
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BALVU KULTŪRAS UN
ATPŪTAS CENTRS
Visi mēģinājumi, izbraukumi un
pasākumi ir atcelti!
Saziņai:
kac@balvi.lv
strapcane.anita@inbox.lv
26367693 - direktore
27837630 - pasākumu organizatore
26309760 - mākslinieciskā vadītāja

BALVU CENTRĀLĀ
BIBLIOTĒKA IEROBEŽO
LIETOTĀJU
APKALPOŠANU
KLĀTIENĒ

P/A SAN-TEX APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, p/a SANTEX uz laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Bērzpils ielā 56, Balvos.
Visu jautājumu noskaidrošanai nepieciešamības gadījumā sazināties:
• rakstot uz e-pastu santex@balvi.lv;
• zvanot uz avārijas dienestu pa tālruni 64507010, mob.28686506;
• kvītis par izlietotā ūdens patēriņa daudzumu vai kādus citus dokumentus,
norādot tālruņa numuru atzvana veikšanai, iemest aģentūras pastkastītē;
• ja radušies jautājumi par gāzes un ūdens izlietojumu, līgumu slēgšanu,
zvanīt pa tālr. 64507199 vai mob. 29228746.

Ir iespēja apmainīt grāmatas
attālināti pasūtot caur elektronisko
katalogu
vai zvanot

BALVU NOVADA
BĀRIŅTIESA
Sakarā ar Covid -19 vīrusa
izplatību pakalpojumu sniegšana
Balvu novada Bāriņtiesā līdz 2020.
gada 14.aprīlim tiks nodrošināta
attālināti.
Bāriņtiesas darbinieki atsauksies
uz Jūsu zvaniem, tiks sniegtas
konsultācijas, lai sniegtu atbildes
uz Jūsu jautājumiem.
Iesniegumus,
informāciju
iespējams rakstīt elektroniski uz
e pastu: barintiesa@balvi.lv vai
zvanot uz tālruņa numuriem:
• Balvu
novada
Bāriņtiesa
priekšēdētājas p.i. - L.Čugurova
26618771
• Kubulu,
Vīksnas
pagasta
bāriņtiesas
locekle
G.Daščenko 28672443
• Tilžas,
Vectilžas
pagasta
bāriņtiesas locekle - L.Kindzule
26189837
• Krišjāņu, Bērzpils, Balvu pagasta bāriņtiesas locekle L.Kokoreviča - 28671551
• Bērzkalnes,
Lazdulejas,
Briežuciema
pagasts
64522978 vai 26618771

ZIEMEĻLATGALES
BIZNESA UN TŪRISMA
CENTRĀ
no 16. marta līdz 14. aprīlim
KLIENTU APKALPOŠANA
KLĀTIENĒ TIEK PĀRTRAUKTA
Aicinām sazināties un risināt Jūs
interesējošos jautājumus attālināti:
uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste – 26461435,
gunta.bozoka@balvi.lv
tūrisma organizatore – 29272948,
turisms@balvi.lv
Informācija par aktualitātēm
uzņēmējiem tiek publicēta
www.zlbc.lv

BALVU SPORTA CENTRS
strādā pēc esošā darba laika, bet
pieejami attālināti:
vadītājs Edgars Kaļva - 29336428
(sporta jautājumos, pasākumu
kalendāru, treniņiem un citos
jautājumos),
lietvede - Valda Trokša 20277789,
bērnu un jauniešu futbola treneri:
Ingus Zaharāns - 25157080
Jurģis Vilciņš - 28348016
Jānis Zakarīts - 29205760

64522110 – pieaugušajiem

Norēķinu centrs pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Lūdzam veikt
norēķinus attālināti caur internetbanku. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa
tālruni 64520238.

64522160 – bērniem.
Lasītavas, tai skaitā interneta,
lietotājus neapkalpo!

BALVU NOVADA MUZEJS

Bibliotēka aicina izmantot iespēju
reģistrēties elektronisko grāmatu

no 16.marta līdz 14.aprīlim apmeklētājiem ir slēgts!

lasīšanai www.3td.lv

Muzeja darbinieki turpina veikt savus darba pienākumus. Nepieciešamības

Balvu Centrālā bibliotēka sestdienās

gadījuma lūdzam sazināties rakstot uz e-pastu muzejs@balvi.lv vai zvanot

būs slēgta.

uz tālruņa numuriem – 28352770 vai 64521430. Krājuma jautājumos –
26119261. Vēstures jautājumos – 27835582.

TŪRISMA
INFORMĀCIJAS CENTRĀ

BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS
BŪVVALDE

(Brīvības iela 46, Balvi)
No 16. marta līdz 14. aprīlim

No 16. marta līdz 14. aprīlim
KLIENTU APKALPOŠANA
KLĀTIENĒ TIEK PĀRTRAUKTA.

KLIENTU APKALPOŠANA KLĀTIENĒ
TIEK PĀRTRAUKTA.

Visu nepieciešamo informāciju
aicinām iegūt, sazinoties pa tālr.
26161103 vai rakstot e-pastu
uz anita.avotina@balvi.lv vai
buvvalde@balvi.lv.

Visu nepieciešamo informāciju
aicinām iegūt sazinoties pa tālr.
29272948 vai rakstot e-pastu uz
turisms@balvi.lv.

Balvu novada pašvaldības Būvvalde
atgādina, ka no 2020. gada 1.
janvāra ļoti daudzi Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes pakalpojumi
tagad ir pieejami TIKAI Būvniecības
informācijas sistēmā (BIS).

Izmantojiet interneta resursus
tūrisma informācijas iegūšanai: par
Balvu novadu www.turisms.balvi.lv;
par tuvāko apkārtni - Latgales
tūrisma portālu www.latgale.travel.

Dzimtsarakstu nodaļas

ARHĪVS
no 13.marta līdz 14.aprīlim
pārtrauc klientu apkalpošanu
klātienē
Pakalpojumu par atkārtotu
dokumentu pieprasīšanu
un saņemšanu mēs nodrošināsim
tikai attālināti,
izmantojot e-pastu
dzimtsaraksti@balvi.lv un portālu
www.latvija.lv
Personu dzimšanas, miršanas
un laulību reģistrācija tiks
veikta!
Tālr.informācijai 29397765,
28641415

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
No 13.03.2020. līdz 14.04.2020. izglītības iestādes Balvu novadā netiek slēgtas.
No 16.03. līdz 22.03. skolēniem ir pavasara brīvlaiks, pēc tam mācības tiks organizētas attālināti.
Visos jautājumos lūgums zvanīt iestādes vadītājam!
Neskaidrību gadījumā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Intai Kaļvai, mob. 29437260
Izglītības iestāžu kontaktinformācija:
Iestādes nosaukums

Mobilais
telefons
28351941

Amats

Vārds, uzvārds

Balvu Valsts ģimnāzija

direktors

Inese PAIDERE

Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola

direktors

Balvu pamatskola

direktors

Larisa KRIŠTOPANOVA

26220549

pamatskola@balvi.lv

Bērzpils vidusskola

direktors

Ilona STEPĀNE

26188635

berzpilsvsk@balvi.lv

Tilžas vidusskola

direktors

Gunta RIŽĀ

29498432

tilzavsk@balvi.lv

Stacijas pamatskola

direktors

Ruta BUKŠA

26620641

stacijaspsk@balvi.lv

vadītāja p.i.

Mārīte Buliga

26160936

piladzitis@balvi.lv

vadītājs

Iveta BARINSKA

26335427

sienazitis@balvi.lv

vadītājs

Inga EISAKA

26617493

kubulipii@balvi.lv

vadītājs

Inta KORLAŠA

26626480

berzkalnepii@balvi.lv

direktors
direktors

Egons SALMANIS
Elita TEILĀNE

29169345
29157234

balvimuz@balvi.lv
balvims@balvi.lv

direktors

Ludmila BEĻIKOVA

26525506

balvibjss@balvi.lv

Olita Loseva

20278819

bbjc@balvi.lv

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis”
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde
„Sienāzītis”
Kubulu pirmsskolas izglītības
iestāde „Ieviņa”
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestāde
Balvu Mūzikas skola
Balvu Mākslas skola
Balvu Sporta skola
Balvu bērnu un jauniešu centrs

4.

Biruta VIZULE

26178911

E-pasts
bpg@balvi.lv
bpvv@balvi.lv
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BALVU PAGASTA PĀRVALDE

BRIEŽUCIEMA PAGASTA
PĀRVALDE

no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim
APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA

LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE
no 2020.gada 16. marta līdz 14. aprīlim

no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim

Balvu pagasta pārvaldes darbinieki sazvanāmi pa
tālruņiem: 64522112; 26417861; 26322353,

APMEKLĒTĀJIEM KLĀTIENĒ SLĒGTA
Mēs Jums palīdzēsim un informāciju sniegsim

e-pasts: balvi@balvi.lv

telefoniski:

Maksājumus lūdzam veikt internetbankā.

Lietvede - 29448152

kultūras darba organizators - 26107182

Kultūras darba organizators - 25444621

Eiropas Atbalsta fonda pārtikas un higiēnas un

FVP vadītāja - 26179342

sazinoties pa tālruni 26322353.

TILŽAS PAGASTA PĀRVALDE

Bibliotekāre -26473793

no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim

e-pasts: briezuciems@balvi.lv

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA

Veidlapas iesniegumiem un kastīte, kur tos
ievietot, atrodas pagasta pārvaldes priekštelpā.

no 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada

KRIŠJĀŅU PAGASTA PĀRVALDE

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA

no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim

NEPIECIEŠAMOS IESNIEGUMUS ATRADĪSIET UZ

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA!

GALDIŅA PAGASTA PĀRVALDES ĒKĀ!

Var sazināties elektroniski krisjani@balvi.lv

situācijā mēs Jums palīdzēsim telefoniski atbildot uz Jūsu zvaniem, ja rodas jautājumi

Telefoniski:

droši zvaniet.

29447351 - pārvaldes vadītāja

Iesniegumus un citus dokumentus ievietojiet tam

• Pārvaldes vadītāja – 26167818

Tautas nams strādā attālināti.

• Kultūras darbinieks – 26472561

26372319 - Kultūras pasākumu organizatore
kas

ir

piestiprināta pie sienas pagasta pārvaldē!

Bibliotēkas un feldšeru punkta darba grafiks
nemainās, tomēr lūdzam izvērtēt nepieciešamību
to apmeklējumam!

BĒRZPILS PAGASTA PĀRVALDE
no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim

Mēs Jums palīdzēsim telefoniski, zvani, ja Jums
rodas jautājumi:

paredzētajā kastītē 1.stāvā!

• Bāriņtiesas darbinieks – 26177972

iesnieguma uzrakstīšanai.

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA

• Pagasta pārvaldes vadītāja - 28319661

• Sociālais darbinieks - 26618345

Pagasta ēkas pirmajā stāvā ir pieejamas veidlapas

no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim

26638776 - lietvede

• Lietvede - 26340331

Lūdzu izmantojiet internetbankas pakalpojumus!

VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE

26568952 - rēķinvede

Mēs esam, lai palīdzētu!

KASES MAKSĀJUMI NETIEK PIEŅEMTI

Ja rodas jautājumi par rēķiniem, zvani, 22030695

Klientus apkalpojam attālināti!

Jebkurā laikā un jebkādā problemātiskā dzīves

kastītē,

Mēs Jums palīdzēsim telefoniski, zvani, ja Jums
rodas jautājumi: 26181117, 26190244

14.aprīlim

atstājiet

FVP - 28795017

Saimniecības pārzinis - 26224183

saimniecības preču komplektus var saņemt,

Iesniegumus

Mēs jums palīdzēsim telefoniski:

saimniecības pārzinis - 26450904

Sociālais darbinieks - 26183354

BĒRZKALNES PAGASTA
PĀRVALDE

Kad iesniegumu esiet aizpildījis, iemetiet to pasta

klientu apkalpošanas speciālists - 26618469

Bāriņtiesas locekle - 26177972

pasta kastītē pagasta pārvaldes ēkā.

pārvaldes pirmajā stāvā uz galdiņa!

pārvaldes vadītājs - 29105480

Rēķinvede - 26173664

rakstisku informāciju lūdzam atstāt paredzētajā

Nepieciešamās iesniegumu veidlapas atradīsiet

kastītē pie pagasta ēkas.

Pagasta pārvaldes vadītāja - 26633595

Iesniegumus, ūdens skaitītāju rādījumus un citu

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA

• Lietvede – 26618011
• Rēķinvede – 26618011
• Kultūras pasākumu organizatore – 27835511
• Filiālbibliotēkas vadītāja – 28357780
• Saimniecības pārzinis – 26545928
• Sociālais darbinieks – 26183354 (trešdienās un
ceturtdienās)

KUBULU PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes ēkā pieejamas iesnieguma veidlapas.

no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim

E-pasts: vectilza@balvi.lv

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA
Lūdzam savas prasības, iesniegumus,
priekšlikumus noformēt rakstveidā un
ievietot pagasta pārvaldes kastītē!
Iesniegumu veidlapas pieejamas pagasta
pārvaldes foajē.
Mēs Jums palīdzēsim telefoniski. Jautājumi pa
tālruni:
Pārvaldes vadītāja B.Bogdane - 20223100
Lietvede I.Lazdiņa - 26601738
Rēķinvede L.Čudare - 26640781
Saimniecības pārzinis M.Lazdiņš - 25474656
Sociālā darbiniece R.Dārziņa - 26625340
Bāriņtiesas darbiniece - 28671551

Nepieciešamos iesniegumus

VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE

atradīsiet uz galdiņa pagasta pārvaldes ēkā!

no 2020.gada 16.marta līdz 14.aprīlim

Mēs Jums palīdzēsim telefoniski, zvaniet, ja Jums
rodas jautājumi:
• Par nekustamā īpašuma nodokli, transporta
izdevumu atmaksu - 26188047
• Par citiem saimnieciskiem jautājumiem 64522668, 64560154, 25648420

64520264 (Ilze Strupka)

aizpildījis,

Kultūras pasākumu organizatore
lūdzu,

iemetiet to tam paredzētajā pasta kastītē!
5.

26188345 (Dzintra Pipcāne)

26562027 (Ilgvars Bērziņš)

• Par kultūras jautājumiem - 26186364
esiet

Pagasta pārvaldes vadītāja

Saimniecības pārzinis

• Par ceļiem - 29138702

iesniegumu

Nepieciešamības gadījumā zvanīt:

Lietvede

• Par dzīvokļa jautājumiem - 26188047

Kad

APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA

20284144 (Ligita Kacēna)
Pārvaldes ēkā pieejamas iesnieguma veidlapas.
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PAR INFEKCIJAS IZPLATĪŠANU PAREDZĒTS SODS
Par

līdzcilvēku

ar

Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.

700 eiro, juridiskajām personām — no

izvairās no izolēšanas, tā izolējama

jaunatklātā koronavīrusa izraisīto

Proti, noziedzīgs nodarījums var būt

140 līdz 2800 eiro.

piespiedu kārtā.

slimību

citām

izdarīts arī ar netiešu nodomu – “ja

infekcijas slimībām paredzēts sods

persona apzinājusies savas darbības

Personas pienākums ir nepakļaut

izolēšanu Ministru kabineta noteiktajā

un

epidemioloģiskie

vai bezdarbības kaitīgumu, paredzējusi

citas personas inficēšanās riskam,

kārtībā pieņem Veselības inspekcijas

pasākumi. LV portāls skaidro, ko

nodarījuma kaitīgās sekas un, kaut

nosaka

vadītājs

šajā ziņā paredz Krimināllikums un

arī šīs sekas nav vēlējusies, tomēr

likuma 18. pants.

Epidemioloģiskās drošības likums.

apzināti pieļāvusi to iestāšanos,” teikts

“Covid-19”

piespiedu

Lai

inficēšanu

gan

vai

drošības

vai

viņa

vietnieki

pēc

ārstniecības personas pieprasījuma.

pastāv

infekcijas

slimību

Ja persona atsakās šim lēmumam

izteikuši

Krimināllikuma 9. pantā. Savukārt

izplatības risks, institūcijām ir tiesības

pakļauties,

Krimināllikuma komentāros precizēts:

noteikt

medicīnas iestādē nogādā policijas

ir

par

Ja

Epidemioloģiskās

Lēmumu par personas piespiedu

koronavīrusa

speciālisti

brīdinājumu

Paredzēta piespiedu izolācija

personu

ierobežojošus

to

piespiedu

“Covid-19”

“Darbības vai bezdarbības kaitīguma

pasākumus. Minētā likuma 16. pants

darbinieks

apdraudējumu cilvēku dzīvībai un

apzināšanās nozīmē to, ka persona

paredz

pretepidēmijas

vai Veselības inspekcijas inspektora

veselībai, joprojām pienāk ziņas par

noziedzīgā

izdarīšanas

pasākumu veikšanu, ja tiek saņemta

klātbūtnē. Ja nepieciešams, policija

personām, kuras, apzinoties, ka var būt

laikā, balstoties uz dzīves pieredzi,

informācija par “situāciju, ka pastāv

izolēšanas vietā nodrošina apsardzi,

infekcijas avots, bezatbildīgi pakļauj

izglītību, profesionālajām iemaņām,

pamatotas aizdomas par nopietnu

noteikts Epidemioloģiskās drošības

līdzcilvēkus

intelektuālo līmeni un citām īpašībām,

sabiedrības veselības apdraudējumu

likuma 22. pantā.

neievērojot pašizolēšanās ieteikumus.

izprot

(strauja

Šāda

apstākļus un to, ka viņas rīcība

izraisītās

slimības

saslimšanas

rīcība

var

riskam,

beigties

gan

ar

nodarījuma

sava

nodarījuma

faktiskos

Par

sanitāri

higiēniskās

un

darbavietā

vai

izglītības

kontrolējama

reģistrējamās infekcijas izplatīšanās)”.

iestādē,

vai par kuras inficēšanos ir radušās

radīts būtisks kaitējums valsts varai

pamatotas

vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu

Slimību

profilakses

epidēmiju, soda ar brīvības atņemšanu

centra

rekomendācijām,

noteikts

• šī infekcijas slimība ir iekļauta Min-

uz laiku līdz vienam gadam vai ar

ievērot divu nedēļu mājas karantīnu

istru kabineta (MK) apstiprinātā

īslaicīgu brīvības atņemšanu (no 15

personām,

infekcijas slimību sarakstā, kurš

diennaktīm līdz trim mēnešiem), vai

“Covid-19” skartās valstis, taču kāds,

fiksēts

ar piespiedu darbu, vai ar naudas

to slēpjot, šo nosacījumu neievēro. Vai

“Slimību

sodu. To paredz Krimināllikuma 140.

ir iespējams, ka šai personai varētu

1.

pants. “Ar epidēmiju saprot infekcijas

iestāties kriminālatbildība, pat ja viņa

pastāvīgi kontrolētajām slimībām,

slimības

nav vēlējusies kādu apzināti inficēt?

piemēram, tuberkulozi. “Covid-19”

kas pārsniedz konkrētai teritorijai

Kā

LV

ministrijas

un

kontroles

aizdomas,

MK

un

• izolēšana

arī

intensīvu

atbildība pie minētajiem apstākļiem

novērstu

izplatīšanos areālā, kurā iepriekš tā

var iestāties tikai tad, ja sanitāri

ar

nav reģistrēta,” teikts Krimināllikuma

higiēniskās

pretepidēmijas

komentāros.

drošības

Pēdējais
gadījums,
pie

plašāk
kad

kriminālatbildības

Krimināllikuma
bērnu

inficēšanu

“Salmonella

kārtība”

attiecas

uz

ir

nepieciešama,

cilvēku

infekcijas

lai

inficēšanos

slimību,

un

pasākumi

citi

nevar

apturēt šīs slimības izplatīšanos, jo

pārkāpšana

persona nepakļaujas ārstniecības

sauktas

jākonstatē, ka epidēmiju izraisījusi

personas norādījumiem attiecībā

minētā

tieši attiecīgās personas (nevis kādas

uz ārstēšanu un noteiktā režīma

citas personas) prettiesiskā rīcība.

ievērošanu, nav spējīga izpildīt

netiks

ārstniecības personas norādījumus

minētajiem

pilnā apjomā un noteiktā laikā

pēc

panta,

epidemioloģiskās

noteikumu

7

turklāt,

zināmais

personas

un

Nr.

šajā sarakstā vēl nav iekļauts.

skaidroja
krimināl

un

aizsargātām

reģistrācijas

pielikumā

Ģenerālprokuratūrā,

parādīšanos

izolēt

noteikumu

raksturīgu saslimstības līmeni, vai
tās

var

ārstniecības iestādē, ja:

apmeklējušas

portālam

bija

par

ir

izraisījusi

ar

baktēriju

Ja

enteriditis”

vairākos

konstatēta,

epidēmiju,

epidēmijas

izraisīšana

tad

pie

bērnudārzos 2018. gadā. Apsūdzētie

apstākļiem personai, visticamāk, var

un

– uzņēmuma atbildīgās personas –

iestāties

iespējams

nebija ievērojuši sanitāri higiēniskās

saskaņā ar Latvijas Administratīvo

nodrošināt

un

pārkāpumu

apstākļus, lai nepieļautu citu per-

epidemioloģiskās

drošības

administratīvā
kodeksa

atbildība

42.

ka

vai aizliegumu pārkāpšanu, ja ar to

neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi

apmēros,

atgādinām,

par tās laikā noteikto ierobežojumu

Veselības

izplatīšanos

situācija,

kura inficējusies ar infekcijas slimību

ar

sekojot

kuras

ārkārtas

situācija:

Saskaņā

epidemioloģiskās drošības noteikumu

un

Ņemot vērā, ka valstī izsludināta

Epidemioloģiskās

intereses vai nodara tām kaitējumu.”
šāda

grūti

drošības likuma 21. pantu personu,

apdraud citas personas likumīgās

piespiedu izolāciju.

Piemēram,

un

personas

saskaņā ar Krimināllikuma 225.1 pantu

kriminālatbildību un cietumsodu, gan
Līdz pat gadam cietumā

obligātu

ārstniecības

kārtā

pantu.

personas

dzīvesvietā

nav

ārstēšanas

laikā

nepieciešamos

soda

ar

personas

brīvības

interesēm,

atņemšanu

uz

laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu
brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu
darbu,

vai

ar

naudas

sodu.

Ja

minēto ierobežojumu vai aizliegumu
pārkāpšana izraisījusi smagas sekas,
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku
līdz astoņiem gadiem.
ĪSUMĀ:
• Par

sanitāri

higiēniskās

un

epidemioloģiskās drošības noteikumu

neievērošanu,

ja

šāda

rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt
piemērots cietumsods.
• Lai iestātos kriminālatbildība, nav
nepieciešama

tīša

vēlme

kādu

inficēt. Pietiek ar iespējamo seku
apzināšanos.
• Institūcijām

infekcijas

slimību

izplatības riska gadījumos ir tiesības
noteikt

personu

ierobežojošus

pasākumus.
Informācija

pārpublicēta

no:

Proti, par epidemioloģiskās drošības

sonu inficēšanos.

https://lvportals.lv/skaidrojumi/314074-

Lai iestātos kriminālatbildība, nav

prasību pārkāpšanu uzliek naudas

Ja ir konstatējami iepriekš minētie

par-infekcijas-izplatisanu-paredzets-

nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt.

sodu fiziskajām personām no 10 līdz

nosacījumi, bet infekciozā persona

noteikumus.

sods-papildinats-2020

SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” INFORMĒ PAR ATKRITUMU IZVEŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS
PAKALPOJUMU NEPĀRTRAUKTĪBU COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ
izmantot

no 13. marta uz nenoteiktu laiku tiek

Latvijas

reģionos,

e-pasta saziņas iespējas un zvanot

slēgti visi klientu centri un filiāles:

iespējamu

atkritumu

klientu centriem pa tālruni, tādējādi

Alūksnē, Gulbenē, Balvos.

nav iespējams prognozēt turpmāko

centru

kabineta un Krīzes vadības padomes

vīrusa

izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā

jārēķinās

koronavīrusa izplatības ierobežošanai

plūsmas palielinājumu, ņemot vērā

atkritumu

būtiskus kultūras, sporta un izglītojošo

Saistībā ar 12. martā Ministru

apsaimniekotājs

“Pilsētvides

serviss”

iedzīvotājus

par

SIA

informē
pakalpojumu

attīstību

iestāžu

ar

darbības

rādītājus.

Arī

atkritumu apsaimiekošanas nozares

Malienas

–

organizācijas

reģionā

Gulbenes,

paredz,

ka

(World

varētu pieaugt saražotais sadzīves

novadā.

atkritumu daudzums, cilvēkiem vairāk

veida
pēc

lai

veselības

atkritumiem,

laiku pārtraukt visu reģionālo klientu

personu

serviss”

atkritumus

darbinieku un klientu drošības un

nemainību arī ārkārtas situācijā. Lai arī

īpaši

risku palielinošiem pasākumiem un

aicina

sekas!

vairāku

resursu un darbaspēka mobilizēšanai,

lēmumu no 13. marta uz nenoteiktu

nepieciešamību doties uz dažādiem
izvērtēt

“Pilsētvides

pakalpojuma sniegšanu un kvalitātes

WHO)

lietoti

roku dezinfekcijas līdzekļi). Arī SIA

pieņēmuši

lietošanas

aicina
utilizēt

kopā

nelietot

ar

šāda
uzreiz

sadzīves

atkārtoti

un

nedalīties ar citiem cilvēkiem.
SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka
6.

tuvinieku drošību un veselību, apsvērt

atkritumu pārvaldību (sejas maskas,
cimdi,

laika pavadot mājās.

jautājumus,

organizācija

rūpēties arī par veselības aprūpes

SIA “Pilsētvides serviss”, apsverot

pilnvērtīgu

Aicinām rūpēties par savu un

Organization;

apstākļos

gatavi operatīvai rīcībai, pieejamo
nodrošinātu

Veselības

Health

Covid-19

tādējādi

Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Alūksnes

Uzņēmuma pārstāvji ziņo, ka ir

Pasaules

starptautiskas

nepārtrauktību

aicinot

samazinot saslimšanas risku.

apturēšanas

nodrošināšanas

darbību,

katras

rīcības

iespējamās

Vairāk informācijas par turpmāko
atkritumu apsaimniekošanas kārtību
un jautājumiem, zvanot uz attiecīgā
klientu apkalpošanas centra tālruni
(https://www.pilsetvide.lv/lv/parmums/kontakti) vai rakstot e-pastu uz
info@pilsetvide.lv.

Absolūtā alkohola daudzums
saražotajos pārējos alkoholiskajos
dzērienos (litros):
Atļauja derīga līdz:

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 17.marts

Atļauja izsniegta saskaņā ar Balvu novada pašvaldības 14.08.2014. saistošo noteikumu Nr./2014 „Par
atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā izsniegšanas
kārtību”.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektors

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

(V.Uzvārds)”

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2020.gada 27.februāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.3, 4.§)

Domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2020.gada 27.februārī

Aigars Pušpurs

DOKUMENTS
IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453
SATUR
LAIKA
ZĪMOGU
fakss+371
64522453,
e-pasts:
dome@balvi.lv

Nr.6/2020

Balvos

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2014.GADA 14.AUGUSTA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 9/2014 “PAR ATĻAUJU VĪNA,
RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU
RAŽOŠANAI BALVU NOVADĀ IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBU”

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2020.gada 27.februāra
lēmumam (sēdes prot. Nr.3,4.§)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta otro daļu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada Domes 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6/2020 „Grozījumi
Balvu novada Domes 2014.gada 14.augusta saistošajos noteikumos Nr. 9/2014 “Par atļauju
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā
izsniegšanas kārtību”” projektu

Izdarīt Balvu novada Domes 2014.gada 14.augusta saistošajos noteikumos Nr. 9/2014 “Par
atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā
izsniegšanas kārtību” šādus grozījumus:
1. izteikt 1.un 2.punktu šādā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā mazajai alkoholisko
dzērienu darītavai Balvu novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek izsniegta
atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai
raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholisko dzērienu (turpmāk – alkoholiskie
dzērieni) ražošanai no savā (vai Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktajos
gadījumos citas personas) īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos
un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem.
2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk –
Atļauja) tiek izsniegta bez maksas uz komersanta vai fiziskās persona — saimnieciskās
darbības veicēja (turpmāk — fiziskā persona) — pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim
kalendārajiem gadiem.”;
2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Atļaujas saņemšanai komersants vai fiziska persona iesniedz iesniegumu Balvu
novada pašvaldībai (vai elektroniski e-pastā dome@balvi.lv atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), kurā norāda:
4.1. komersanta nosaukumu (vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu), komersanta

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) tiek izdoti, lai nodrošinātu
atbilstību Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otrajā daļā
noteiktajai terminoloģijai. Alkoholisko dzērienu aprites likums paredz,
ka Mazā alkoholisko dzērienu darītava ir ne tikai komersants, bet arī
fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicēja. Saistošajos noteikumos
paredzēts, ka atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un
dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem,
neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus, var saņemt
tikai komersants. Tāpēc ir nepieciešams grozīt saistošos noteikumus, lai
šādu atļauju varētu arī saņemt fiziska persona.
Saistošajos noteikumos tiek grozīti punkti, kuros paredzēts personu loks,
kam var tikt izsniegtas atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos
dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem,
neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Šis loks
tiek papildināts ar fizisko personu – saimnieciskā darba veicēju. Šī paša
iemesla dēļ tiek precizēts saistošo noteikumu pielikums.

2. Īss projekta
satura izklāsts

nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (vai fiziskās personas - saimnieciskā
darba veicējas – reģistrācijas numuru), juridisko adresi, kontakttālruni;
4.2. ražošanas vietu (adresi);
4.3. ražošanai paredzēto:
4.3.1. saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējo apjomu (litros);
4.3.2. absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos
dzērienos (litros).
3. papildināt 6.1 un 6.2.apakšpunktu aiz vārda “komersants” ar vārdiem iekavās ”(vai
fiziskā persona)”;
4. papildināt 7.1 .apakšpunktu aiz vārda “komersants” ar vārdiem iekavās ”(vai fiziskā
persona)”;
5. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. (paplašinās iespējas izveidot mazās
alkoholisko dzērienu darītavas.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

“

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Nav

Domes priekšsēdētājs

A.Pušpurs

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

Turpinājums no 3.lpp.

PIELIKUMS
Balvu novada pašvaldības 2014.gada 14.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.9/2014 „Par atļaujas vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Balvu novadā izsniegšanas kārtību”
ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU
RAŽOŠANAI BALVU NOVADĀ
_________. Nr. __________

laikā, tad pacients tiek pieņemts

Gulbenē pārtraukts holtera moni-

kā plānots. Ja tā ir atliekama, tad

torings. Tiek pārtraukta arī ambu-

pieraksts tiek atcelts līdz brīdim

latoro

kad

atjaunosies

kārtība

iepriekšējā

ambulatorajiem

pakalpojumiem.

Balvos

Atceltās

konsultācijas un izmeklējumi tiks
nodrošināti primāri rindas kārtībā.

Balvu novada pašvaldība atļauj veikt _____________________ ražošanu:

4. Pakalpojumi, kas līdz šim tika
nodrošināti tā saucamajā „dzīvajā

Komersanta nosaukums (vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
un juridiskā adrese:

rindā” (pediatrs, RTG), turpmāk tiek
nodrošināti pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni Gulbenē 64472809

Komersanta (vai fiziskās personas) reģistrācijas
apliecības Nr.:
Ražošanas vieta:

(pediatram),
64507132
5. Balvos
jumi

Absolūtā alkohola daudzums
saražotajos pārējos alkoholiskajos
dzērienos (litros):

tologa

Atļauja derīga līdz:
Atļauja izsniegta saskaņā ar Balvu novada pašvaldības 14.08.2014. saistošo noteikumu Nr./2014 „Par
atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Balvu novadā izsniegšanas
kārtību”.

(V.Uzvārds)”

vai

20208566 (RTG). Balvos pa tālruni

Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu
kopējais apjoms (litros):

Balvu novada pašvaldības izpilddirektors

64471590

7.

–

vai

27875343

(RTG).

ambulatorie

pakalpo-

alergologa,

reanima-

konsultācijas,

kardiologa

kardiogrammu

Aicinājums
atgriezušies

cilvēkiem,
no

PAŠIZOLĀCIJU
mājās

veikšana.

–

vismaz

kuri

ārzemēm,
palikt
uz

ir

veikt

karantīnā

14

dienām.

Ja pastāv aizdomas par inficēšanos
ar

COVID-19,

gadījumā

ir

pazīmes,

nekavējoties

tādā

jāzvana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam (NMPD) – 113. Tā mediķi
konsultēs un ieteiks pareizu tālāko
rīcību.

Un

gadījumā
Ar

NEDODIETIES
uz

savu

aizdomu

uzņemšanas
ierašanos

nodaļu.

slimnīcā

ir

apdraudēti tur esošie līdzcilvēki - citi
pacienti un arī mediķi. Jo, ja ārstniecības

konsultācijas, holtera monitorings

iestādē

nonāks

un fizikālās medicīnas procedūras

pacients

ar

tiek

Ambulatorās

viņš, pats to nezinot, var inficēt

ķirurga un neirologa konsultācijas

rindā gaidošos pacientus, tādējādi

tiek pārceltas uz poliklīnikas ēku.

veicinot strauju Covid-19 izplatību.

pārtrauktas.

(vai

Covid-19

apmeklēs)
infekciju

-

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 17.marts

IZSOLES
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu Brīvības ielā 40A, Tilžā, Tilžas pagastā,
Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 0.1131
ha platībā, kadastra Nr.3886 003 0385 (kadastra
apzīmējums 3886 003 0385). Izsoles sākumcena –
EUR 1355.00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit
pieci euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv.
Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020. gada 27.aprīlim plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.gada 27.aprīļa
plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 135.50 (viens simts
trīsdesmit pieci euro 50 centi) un reģistrācijas
maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS
“Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2020.gada 28.aprīlī plkst. 10.00.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Celmi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kas
sastāv no zemes vienības 1.21 ha platībā, kadastra
Nr.3858 006 0529 (kadastra apzīmējums 3858
006 0529) un mežaudzes 0.77 ha platībā. Izsoles
sākumcena – EUR 2500 (divi tūkstoši pieci simti euro).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv.
Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020. gada 27.aprīlim plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.gada 27.aprīļa
plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 250 (divi simti
piecdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2020.gada 28.aprīlī plkst. 10.40.

PROJEKTAM NOSLĒDZOTIES, SKOLĀM
TIEK IEPIRKTAS PĒDĒJĀS MĒBELES
Projektam Nr. 8.1.2.0/17/I/014
„Balvu novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”
noslēdzoties,
pašvaldība
steidz
īstenot pēdējās tā aktivitātes, iepērkot
mācībām nepieciešamās mēbeles
Balvu pamatskolā un Balvu Valsts
ģimnāzijā.
Elektronisko iepirkumu sistēmā
tiek iegādāti datorgaldi, datorkrēsli,
mācību galdi ar krēsliem un mēbeles
mācību materiālu uzglabāšanai.
Visi projektā paredzētie būvdarbi
tika pabeigti jau 2019.gadā.
Projekta mērķis ir sekmēt plānoto
kompetenču pieejā balstītā vispārējās
izglītības
satura
pakāpenisku
ieviešanu Balvu pamatskolā un Balvu
Valsts ģimnāzijā, veicot mācību klašu,
gaiteņu, sanitāro mezglu remontu,
sporta infrastruktūras atjaunošanu,
jaunu informācijas tehnoloģiju iegādi
un pielietošanu mācību procesā, kā
arī mācību procesam nepieciešamo
ergonomisko mēbeļu iegādi.
Projekta attiecināmās izmaksas
ir EUR 2628811.77, tanī skaitā ERAF
finansējums – 85 % un Balvu novada
Domes līdzfinansējums ir 10.5 %, kā
arī Valsts budžeta dotācija 4.5 %.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Oparnieki”, Balvu pagastā, Balvu novadā,
kas sastāv no zemes vienības 1.01 ha platībā,
kadastra Nr.3846 005 0596 (kadastra apzīmējums
3846 005 0596). Izsoles sākumcena – EUR 2020.00
(divi tūkstoši divdesmit euro, 00 centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu
novada
pašvaldības
mājaslapā
www.balvi.lv.
Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu
Novada Ziņas”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā
interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var
iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
2020. gada 27.aprīlim plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2020.gada 27.aprīļa
plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 202.00 (divi simti divi
euro, 00 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci
euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā
sēžu zālē, 2020.gada 28.aprīlī plkst. 10.20.

PROJEKTA “PAKALPOJUMU
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNU
ĪSTENOŠANAI BALVU NOVADĀ”, NR.
9.3.1.1/18/I/010 ĪSTENOŠANA

Būtiskākās aktivitātes projektā:
1. Balvu pamatskolas sporta laukuma pārbūve, veicot skrejceliņu seguma nomaiņu un sporta aktivitāšu
bruģa laukuma izbūvi;
2. Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve, veicot skrejceliņu,
basketbola un volejbola laukumu
seguma nomaiņu un sporta laukuma aprīkojuma iegādi;
3. Telpu remonts un ventilācijas
sistēmas
pārbūve
Balvu
pamatskolā, tai skaitā jauna dabas
zinību kabineta izveide;
4. Telpu
remonts
un
iekšējo
inženiertīklu pārbūve Balvu Valsts
ģimnāzijā, tai skaitā ventilācijas
sistēmas
izbūve
ģimnāzijas
internāta virtuvei;
5. Ergonomisku mēbeļu un jaunu
IT
iegāde
mācību
procesa
nodrošināšanai Balvu pamatskolā
un Balvu Valsts ģimnāzijā.

Projekta mērķis ir sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu
infrastruktūras izveide un attīstība
Balvu novada pašvaldībā.
Projekta
ietvaros
tiek
veikti
pārbūves darbi divos objektos:
• Balvos, Liepu ielā 2, kur notiek
Grupu dzīvokļu mājas pārbūves un
atjaunošanas darbi. Būvdarbi uz
1.martu ir izpildīti par 64%.
• Balvos, Vidzemes ielā 2B, kur
tiek veikti pārbūves darbi ēkas
1.stāvā un pagarabstāvā. Projekta
īstenošanas rezultātā tiks izveidots daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs. Paveikto
būvdarbi apjoms uz 1.martu ir
41,32%
Šobrīd izsludināts iepirkums par
papildus būvdarbu veikšanu Liepu
ielā 2.
Projekta īstenošanas periods no
2019.gada jūlija līdz 2020.gada jūnijam.
Projekta kopējās un attiecināmās
izmaksas sastāda EUR 571230,00, tai

Andris Vrubļevskis,
projektu koordinators

skaitā Eiropas Reģionālās attīstības
fonda
(ERAF)
finansējums
EUR
485545,50.
Projekta
pieteikumā
tiek
veikti grozījumi, kur tiks iekļautas
nepieciešamās papildus būvdarbu
izmaksas, jo ir attiecināma snieguma
rezerve. Sakarā ar iepriekšminēto,
palielināsies projekta kopējo izmaksu
un ERAF finansējuma apjoms, kā arī
pagarināts projekta īstenošanas beigu
termiņš.
Projekta īstenošanas dalībnieki:
• Būvprojektu
izstrādāja
un
autoruzraudzību veic SIA “VEK”,
• Ēkās pārbūves darbus veic SIA “LVS
Building”,
• Būvuzraudzību veic SIA “Kalna
Nami”.
Projekta vadītāja Irēna Začeva

Balvu Sporta skolas peldbaseins sakarā

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS „PANSIONĀTS „BALVI””

ar valsts teritorijā izsludināto

Sakarā ar to, ka Balvu novada pašvaldības „Pansionātā „Balvi”” no 2020.gada
16.marta ir noteikta karantīna, iestādes administrācija aicina apmeklētājus neapmeklēt iestādes
klientus klātienē, nepieciešamības gadījumā sazināties ar darbiniekiem elektroniski uz e-pastu:
pansionatsbalvi@balvi.lv, vai tālr.: Direktors +371 26586237;
Sociālā darba un aprūpes struktūrvienības vadītājs +371 26327084;
Sociālais darbinieks +371 29467306;
Vecākā medicīnas māsa +371 26446977.
Balvu novada pašvaldības
„Pansionāts „Balvi”” administrācija

ārkārtējo situāciju
pārtrauc pakalpojumu sniegšanu
no 2020.gada 13. marta līdz 14. aprīlim
Balvu Sporta skolas administrācija
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