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2020.gada 26. novembris

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

Aizejošais 2020.gads ir nesis
pārmaiņas
ikviena
dzīvē.
Arī
pašvaldības.
Vīrusa
COVID-19
uzliesmojums pasaulē un Latvijā,
ārkārtējā situācija, sadzīvošana ar
dažādiem ierobežojumiem, tā ir
bijusi mūsu ikdiena jau kopš šī gada
marta. Bet, neskatoties uz to, darbi
un projektu realizācija pašvaldībā
neapstājās. Varbūt dažkārt bija
jāmeklē radošāki risinājumi, piegāžu
dēļ aizkavējās kāda projekta realizācija
vai ierobežojumu dēļ nevarēja kaut
ko īstenot. Šajā un turpmākajos
informatīvā
izdevuma
numuros
informēsim, kā pagājis 2020.gads
novadā un katrā iestādē.
2020.gads Balvos
Lielākie darbi uzņēmējdarbības
jomā
2020.gads novada vēsturē ieies ar
lielākā būvdarbu līguma noslēgšanu
par būvdarbu veikšanu Brīvības ielā
1K, Balvos, bijušā gaļas kombināta
teritorijā. Šeit plānots uzbūvēt
divas ražotnes un katlu māju, kopā
uzbūvējot 7 ēkas un radot 86 darba
vietas. Līdzīgas industriālās teritorijas
tiek būvētas arī Balvu, Bērzkalnes un
Krišjāņu pagastos.
Turpinot
sakārtot
vidi
un
infrastruktūru
uzņēmējdarbības
attīstībai, ir apstiprināti vēl 2 projekti,
kuru realizācija sāksies nākamajā
gadā, – “Transporta infrastruktūras
uzlabošana
uzņēmējdarbības
atbalstam”, kas paredz Partizānu
ielas pārbūvi no Ķiršu ielas līdz
īpašumam Partizānu 66, projekta
plānotās izmaksas 77 430,29 EUR, un
“Vides sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai Balvu novadā, Partizānu
ielā 66, Balvos”, kur plānota laukuma
un angāra izbūve. Plānotās izmaksas
221 704,28 EUR.
Jau trešo gadu pašvaldība rīkoja
konkursu
“Esi
uzņēmējs
Balvu
novadā”. Ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka
septiņas iepriekšējos gados konkursā
“Esi
uzņēmējs
Balvu
novadā”
atbalstītās biznesa idejas turpina
attīstīties, kas rada pārliecību, ka arī
šogad piecu konkursa dalībnieku
- grantu saņēmēju - Dagnijas
Vaickovskas, Agitas Matules, Karīnas
Makarovas, IK “Heavy Productions”
un SIA “Lamur flowers” idejas
būs dzīvotspējīgas. Šogad budžetā
paredzētais finansējums bija 6000,00
EUR.
Lielākie darbi infrastruktūras
sakārtošanā
Šogad tika pabeigti Lāča dārza
labiekārtošanas
darbi,
veicot
demontāžas darbus (veco apgaismes
balstu, stabu, veco koku, caurteku,
betona celiņu utt. novākšana) un

labiekārtošanas darbus (caurteku
ievietošana,
tiltiņa
atjaunošana
uz
salu,
celiņu
atjaunošana
un
pamatnes
nostiprināšana,
šķembu seguma ierīkošana “lazdu
alejā”),
elektromontāžas
darbus
(elektrokabeļu atjaunošana, jaunu
elektrības stabu uzstādīšana parkā),
bruģakmens ieklāšanu un zālāju
ierīkošanu. Parks ir uzsācis savu
ceļu uz pilnību - tuvākajā laikā tajā
tiks izvietoti soliņi, tiks realizētas
vēl dažādas interesantas idejas, kas
padarīs šo vietu vēl mājīgāku gan
pilsētniekiem, gan pilsētas viesiem.
Lāča dārzā pabeigti arī Amatnieku
mājas fasādes atjaunošanas darbi.
Balvu novada pašvaldība piedalās
Latvijas – Krievijas pārrobežu projektā
“GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi
Rīga – Pleskava), lai kopā ar 12 projekta
sadarbības
partneriem
īstenotu
projektu – izveidotu nomarķētu
jaunu zaļo velo maršrutu ~ 400
km garumā no Rīgas līdz Pleskavai
(Balvu novadā skar Kubulu un
Vīksnas pagastus). Projekta kopējās
izmaksas –793 036,00 EUR, LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
2014
-2020.gadam
finansējums –713 732,40 EUR (90% no
projekta budžeta); projekta partneru
līdzfinansējums –79 303,60 EUR
(10% no kopējām izmaksām) Balvu
novada pašvaldības projekta daļas
kopējās izmaksas ir 24 010,00 EUR, no
tām 90% jeb 21 609,00 EUR LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas finansējums. Galvenās
Balvu novada pašvaldības aktivitātes
projekta ietvaros - bijušā dzelzceļa
posma infrastruktūras uzlabošana
no Sitas (Sitas upe) līdz Kupravai
26 km garumā, posma pielāgošana
nemotorizētajam
transportam,
informācijas stendu izvietošana ar
norādēm un atpūtas vietu izveide, un
tūristu skaitītāja uzstādīšana.
Vēl vienā Latvijas – Krievijas
pārrobežu
projektā
“Vides
pārvaldības pilnveidošana, īstenojot
kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu
reģionos” ir izveidots piebraucamais
ceļš un laukums pie Balvu ezera
ūdens ņemšanai.
Šogad pašvaldība uzsāka arī
dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu
projektā “Amatu prasmes tūrisma
telpā” (Tour de Crafts). Balvu novada
pašvaldības
aktivitātes
projekta
ievaros būs - Balvu muižas ēkas
pagrabstāva vienkārša renovācija,
keramikas
radošā
darbnīca/
meistarklase un vietējo amatnieku
piedalīšanās dažādos pasākumos/
radošajās darbnīcās tradicionālo
prasmju apgūšanai un praktisko

Foto Agnese Puļča.

PAVEIKTAIS 2020.GADĀ

Pagājušā gada septembrī sākās labiekārtošanas darbi Lāča dārzā. Gada laikā bijušais
muižas parks ieguva jaunu skatu.
iemaņu apmaiņai starp dažādām
amatniecības
nozarēm.
Kopējās
projekta izmaksas ir 816 946,72 EUR,
projekta līdzfinansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ir 694
404,70 EUR. Balvu novada pašvaldības
projekta
īstenošanai
ieplānotas
kopējās izmaksas 166 126,00 EUR
apmērā, projekta līdzfinansējums no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir
141 207,10 EUR.
Šogad turpinās projekts „Balvu
pilsētas ūdenssaimniecības attīstības
III kārta”. Septembrī ir uzsākta ārējo
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
izbūve Ķiršu ielā, Balvos. Projekts
paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi
450 m garumā un jaunu kanalizācijas
tīklu izbūvi 430 m garumā. Līguma
summa par būvdarbu izpildi ir
166855,00 EUR. Ūdensvada tīklu
izbūves darbi sastāda 77625,56 EUR
un kanalizācijas tīklu izbūves darbi
–89229.44 EUR. Kohēzijas fonda

līdzfinansējums paredz daļēji finansēt
tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu
izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā
projekta izstrādes, autoruzraudzības
un būvuzraudzības pakalpojumu
izmaksas.
Kohēzijas
fonda
līdzfinansējums sastāda 69,23% no
visiem attiecināmajiem izdevumiem.
Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī
daļa no saimnieciskās kanalizācijas
izbūves
izmaksām,
tehniskā
projekta izstrādes, autoruzraudzības
un būvuzraudzības pakalpojumu
izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas,
kas saistītas ar ūdensvada izbūves
izmaksām.
Lielākie darbi izglītības jomā
Balvu novada pašvaldība katru
gadu iegulda nozīmīgu finansējumu
izglītības iestāžu infrastruktūras un
materiāltehniskās bāzes sakārtošanā
un
papildināšanā,
skolēnu
pārvadājumos, bērnu ēdināšanā,
projektu līdzfinansēšanā. Par to

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 26. novembris
šajā un turpmākajos informatīvajos
izdevumos pastāstīs izglītības iestāžu
vadītāji.
Lielākie darbi sociālā jomā
Balvu novada pašvaldība 2020.gadā
uzsāka un šī gada beigās noslēgsies
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Balvu novadā” īstenošana.
Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Balvu novada
pašvaldībā. Tā rezultātā ir izveidota
grupu dzīvokļa māja (Liepu ielā 2, Balvos)
16 personām un daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs (Vidzemes
ielā 2B, Balvos), kurā atradīsies dienas
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
centrs, un tas sniegs pakalpojumu
66 projekta mērķgrupas personām

aprīkojuma iegāde – 0,4 miljoni (EUR).
Kultūras nams ir gatavs atvēršanai,
diemžēl ārkārtas situācijas dēļ šis
notikums ir pārcelts uz nenoteiktu laiku.
Gatavojoties Dziesmu un deju
svētkiem, tika iegādāti tautas tērpu
aksesuāri,
Ziemeļlatgales
kultūras
vērtību saglabāšanai un popularizēšanai
projekta “Tautu tērpa aksesuāri Balvu
novada pašdarbniekiem” ietvaros, kā
arī šim mērķim tika atvēlēti pašvaldības
līdzekļi. Par to izlietojumu šajā un
turpmākajos informatīvā izdevuma
numuros pastāstīs kultūras iestāžu un
kolektīvu vadītāji.

- kopā 82 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem,
kuriem
noteikta
invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē,
un pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kuras no valsts
ilgstošas aprūpes institūcijas pāriet
uz dzīvi sabiedrībā. Projekta kopējās
un attiecināmās izmaksas sastāda
571230,00 EUR, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējums 485545,50 EUR.
Lielākie darbi kultūras jomā
Pabeigti renovācijas un aprīkojuma
iegādes darbi Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Izmaksas - projekta
tehniskās dokumentācijas izstrāde, abu
kārtu būvdarbi, autoruzraudzības un
būvuzraudzības izmaksas kopā sastāda
– 4,2 miljoni (EUR), un tehnoloģiju
izbūve, piegāde, uztādīšana, mēbeļu un

Lai vakara pastaigas gar atjaunoto
Balvu Kultūras un atpūtas centru būtu
omulīgākās un gaišākas, ir atjaunots
apgaismojums Kultūras un atpūtas
centra laukumā.
Šonedēļ ir sākušies darbi Jaunatnes ielā,
Balvos, kur posmā (no 0,00 līdz 0,677
km garumā) tiks nomainīts ielas segums
un sakārtota ūdens atvade, tuvākajā
laikā uzsāksies darbi arī Lauku ielā,
kur 350 m garumā tiks nomainīts ielas
segums, sakārtota ūdens atvade, kā arī
atjaunoti problemātiskie centralizētā
ūdensvada un sadzīves kanalizācijas
inženierkomunikāciju tīkli. Jaunatnes
ielas seguma atjaunošanas būvdarbu
izmaksas ir 125 238,98 EUR, darbus veiks
SIA “Krustpils”. Lauku ielas 1.posma
pārbūves izmaksas ir 184 368,81 EUR,
darbu veiks SIA “Rubate”. Pašvaldība
informē, ka saistībā ar būvdarbiem ir
paredzēti satiksmes ierobežojumi, tāpēc
lūdzam būt iecietīgiem un saprotošiem

Vidzemes iela 24 šogad tika uzstādītas
rotaļu laukuma iekārtas.

Sakārtotā
un
labiekārtotā
ūdens
ņemšanas vieta ir liels ieguvums, it
īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, Latgales reģiona brigādes
Balvu daļā strādājošajiem.

Lielākie darbi Balvu pilsētā
◊
Projekta “Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus
Balvu novadā” ietvaros, uzsākti darbi industriālās zonas izveidē Brīvības
ielā 1K, Balvos, bijušajā gaļas kombināta teritorijā, būvdarbu līguma summa
5 776 270,17 EUR.
◊
Pabeigta Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācija, iegādāts
aprīkojums un izbūvētas tehnoloģijas. Kopējā summa 4,6 miljoni (EUR).
Finansējuma avoti: no EKII (emisijas kvotu izsolīšanas instruments) – 0,9 miljoni
(EUR); pašvaldības ilgtermiņa aizņēmums – 3,3 miljoni (EUR); no pašvaldības šā
gada budžeta līdzekļiem – 0,4 miljoni (EUR).
◊
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta “Veco parku jaunā
dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas - Krievijas
pierobežā” ietvaros sakārtots Lāča dārzs. Balvu novada pašvaldības, kā
sadarbības partnera, daļa projektā ir 272 031,00 EUR, no kuriem 90% ir
programmas finansējums jeb 244 827,00 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums
– 5% - 13 601,55 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 5% - 13 602,45 EUR.
Lāča dārza labiekārtošanas darbu veikšanai finansējums ir 192 614,60 EUR
(ar PVN), kurā ietilpst būvdarbu veikšana –166 265,99 EUR, būvuzraudzība –
2 986,76 EUR, autoruzraudzība – EUR 1 898,00, Lāča dārza dīķa tīrīšanas darbi
un saliņas labiekārtošana 21763,85 EUR.
◊
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Amatniecība bez
robežām” ietvaros veikti Amatnieku mājas fasādes atjaunošanas darbi.
Darbu kopējās būvdarbu izmaksas - 62 189,00 EUR, no kurām Programmas
finansējums – 54 000,00 EUR un Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums 8 189,00 EUR.
◊
Latvijas – Krievijas pārrobežu projekta “Vides pārvaldības pilnveidošana,
īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” ietvaros izveidots
piebraucamais ceļš un laukums pie Balvu ezera ūdens ņemšanai, iegādāts
aprīkojums – hidrantu pārbaudes iekārta, un veikta septiņu hidrantu
rekonstrukcijas darbi Balvu pilsētas teritorijā. Projekta kopējais budžets ir
646 735 EUR, projekta līdzfinansējums no Programmas ir 585 061,50 EUR (90
% no projekta budžeta). Balvu novada pašvaldības projekta budžets ir 68000
EUR, līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. gadam ir 61 200 EUR (90 % no projekta budžeta).
◊
Noslēdzās projekts „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana”. Balvu Valsts ģimnāzija un Balvu pamatskola pilnībā
aprīkotas ar jaunām ergonomiskām mēbelēm un informācijas un komunikāciju
tehnoloģijām, kā arī pilnībā sakārtota sporta infrastruktūra, pārbūvējot sporta
zāles un stadionus. Projekta kopējās izmaksas ir 3235493,47 EUR. No tām
attiecināmās izmaksas 2628811,77 EUR, kuras veido ERAF finansējums –
85 %, Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums - 10.5 %, kā arī Valsts budžeta
dotācija 4.5 % apmērā.
◊
Šī gada beigās noslēgsies projekta “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” īstenošana,
kura rezultātā ir izveidota grupu dzīvokļa māja un daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas
sastāda 571230,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējums 485545,50 EUR.
◊
Vidzemes iela 24 uzstādītas rotaļu laukuma iekārtas par kopējo summu
10046, 43 EUR.
◊
Atjaunots apgaismojums Kultūras un atpūtas centra laukumā
4,839,25 EUR.
◊
Satiksmes organizācijai un drošībai Dārza un Brīvības ielas krustojumā
uzstādīts sfēriskais spogulis – 205, 70 EUR.

Amatnieku mājai ir atjaunota fasāde. Tiek
domāts par projektu un citām iespējām,
kā šo ēku sakārtot arī no iekšpuses.

Lai uzlabotu satiksmes organizāciju
un drošību Dārza un Brīvības ielas
krustojumā, ir uzstādīts sfēriskais
spogulis.

14.oktobrī industriālās teritorijas ēkas pamatos, Brīvības ielā 1K, tika ierakta kapsula,
novēlot Balvu novada uzņēmējdarbības vides veiksmīgu attīstību un ikvienam
iedzīvotājam personīgo izaugsmi un panākumus. Kapsulā tika ievietots vēstījums
nākamajām paaudzēm, Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu
Novada Ziņas” pēdējais numurs, kā arī pašreiz apgrozībā esošā valūta – eiro monētas.
2.
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2020. GADS BALVU PAGASTĀ

Balvu pagastā šogad tika veikti
dažādi ikdienas darbi, pagasta centra
teritorijas sakopšana, labiekārtošana,
regulāra zāles appļaušana. Pagājušajā
gadā
tika
veikti
Naudaskalna
ūdenskrātuves
tīrīšanas
darbi,
šogad tika pabeigti labiekārtošanas
darbi. Tika sakārtoti un nolīdzināti
ūdenskrātuves krasti, iesēta zāle.
Projekta ietvaros pie Naudaskalna
dīķa tika uzstādīti atpūtas galdiņi ar
soliņiem (2 komplekti), uzstādītas
3 apgaismojuma laternas ar saules
baterijām,
uzstādīta
tualete,
izbūvēts stāvlaukums, dīķī ielaista
makšķerēšanas laipa uz pontoniem.
Ja darbi ritēs kā plānots, tad
paredzēta vēl ir divu durvju nomaiņa
tautas namam.
Pateicoties
kapu
pārzines
iniciatīvai, Dūrupes kapos ierīkota aka.
Balvu pagasta pārvaldes vārdā,
Inga Bleidere.

Balvu pagasta Tautas nama darbība
2020. gadā
Balvu Pagasta Tautas namā 2020.
gadā darbojās trīs pašdarbības
kolektīvi- jauktais vokālais ansamblis
“Malduguns” - vadītāja Viktorija
Babāne,
dramatiskais
kolektīvsvadītāja Vaira Resne, garīgo dziesmu
kolektīvs- vadītāja Maija Laicāne.
Kultūras norises šogad sākās ar
pateicības vakaru pagasta pašdarbības
kolektīviem, februārī, neraugoties
uz sniega izpalikšanu, Meteņdienu
aktīvi aizvadījām Pilskalnā, pielāgojot
aktivitātes dabas apstākļiem. Jau otro
reizi plaši apmeklēts ar vairāku grupu
piedalīšanos notika Mazo muzikantu
saiets “Tik dēļ Jums 2”. Pēc skatītāju
lūguma notikušas divas dramatiskā
kolektīva izrādes Nora Vētra –

Muižniece “Māsas”, kuras pēc skaita jau
bijušas trīspadsmit un četrpadsmit. Uz
Bērnības svētkiem šogad tika aicināti
astoņi mazie gaviļnieki ar vecākiem
un tuvākajiem cilvēkiem, un tie notika
neierastā vidē – pagasta ābeļdārzā.
Visa gada garumā, katru mēnesi
tika ieplānoti radoši tējas vakari, bet
sakarā ar Covid - 19 ierobežojumiem
notika tikai sveču liešanas vakars, kurš
apmeklētājos izraisīja lielu interesi.
Arī šogad Balvu pagasta komanda
“Optimisti” piedalījās erudīcijas prāta
spēlēs “Latvijas kauss 2020”, un ieguva
trešo vietu ar iespēju piedalīties
pusfinālā.
Kultūras dzīvē šis gads iezīmējies
citāds, Covid – 19 ierobežojumi ir
likuši kultūras dzīvi ierobežot, apturēt,
kolektīviem strādāt attālināti, kas ir
radījis jaunu pieeju un pieredzi, ka arī
tā ir iespējams strādāt. Dramatiskais
kolektīvs ir uzsācis jaunas izrādes
iestudēšanu,
vokālais
ansamblis
individuāli apguvis jaunas dziesmas,
arī garīgo dziesmu kolektīvs ir kopā
sanācis ievērojot visus Ministru
kabineta noteikumus. Darbība notiek
ar cerību drīz atgriezties ierastajā vidē.

Līdz gada beigām plānots pabeigt darbus Balvu pagasta “Dižlazdās” projekta
“Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros. Tā rezultātā ir uzbūvēta
moderna infrastruktūra, izbūvējot administratīvo ēku, laukumus, pievadceļus,
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, teritorijas apgaismojumu, izveidojot jaudīgu
elektropieslēgumu, kā arī ir pārbūvēts esošais 300 m garais ceļa posms no šosejas
Viļaka-Balvi. Kopumā tika revitalizēta degradētā teritorija 3,74 ha platībā. Izbūvētais
objekts konkursa kārtībā tiks nodots nomā komersantiem. Plānotas piesaistītās
investīcijas 2 000 000 EUR, izveidotas 34 darba vietas.

Lielākie darbi Balvu pagastā
◊ Projekta
“Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”
tiek
izveidota infrastruktūra uzņēmējiem Balvu pagasta “Dižlazdās”. Projekta
kopējās izmaksas ir 6 851 293,53 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir
5 379 520,10 EUR. Kopējais ERAF finansējums ir 4 112 535,91 EUR, valsts
budžeta dotācija 206 988,15 EUR. Balvu novada pašvaldības projekta
kopējās izmaksas ir 2 439 776,41 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir
2 439 092,42 EUR. ERAF finansējums 1 788 997,40 EUR, kas ir 73,35% no
attiecināmām izmaksām, valsts budžeta dotācija 87 982,91 EUR.
◊ Projekta “Kultūras un dabas objektu sakārtošana Balvu novadā” ietvaros
pie Naudaskalna dīķa tika veikti labiekārtošanas darbi – uzstādīti atpūtas
galdiņi ar soliņiem 2 komplekti, uzstādītas 3 apgaismojuma laternas ar
saules baterijām, uzstādīta tualete, izbūvēts stāvlaukums, dīķī ielaista
makšķerēšanas laipa uz pontoniem. Projekta kopējā izmaksu summa
- 10 392,82 EUR, piešķirts publiskais finansējums (Eiropas Savienības
finansējums un valsts budžeta finansējums) –9000,00 EUR, Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums 1 392,82 EUR.

Balvu pagasta
kultūras pasākumu organizatore
Aina Biseniece

Šogad labiekārtota apkārtne
Naudaskalna ūdens krātuves.

pie

2020.GADS BĒRZKALNES PAGASTĀ
Bērzkalnes pagasta pārvaldes
darbīgais gads ir skrējis lielā un raitā
darba tempā. Gan ar labiem, gan ne
tik labiem notikumiem, neskatoties
uz valstī esošo pandēmijas situāciju,
darba apjoms ne mirkli nemazinājās,
tika nodrošināta dokumentu aprite,
uzklausīti iedzīvotāji, iekasēti nodokļi,
papildus steidzām ievērot visus valstī
noteiktos norādījumus, vienlaikus arī
informējot iedzīvotājus, nogādājot
viņiem gan jaunāko presi, gan
nepieciešamo informāciju.
Mūsu darbi - tie ir nepārtraukti
komunālajā saimniecībā, - rokot,
labojot,
novēršot
ūdens
vada
plīsumus,
labojot
kanalizācijas
sistēmu, kas ir no 1974.gada. Atrakt
sistēmu pārvadus nākas gan ziemā,
gan vasarā, uzturot kārtībā gan
attīrīšanas iekārtas, gan dzeramā
ūdens padevi atbilstoši visiem
valstī noteiktajiem normatīvajiem
aktiem, tā iedzīvotājiem nodrošinot
nepārtrauktu ūdens padevi un
kanalizācijas
sistēmas
darbību.
Līdztekus ir ceļu
uzturēšana, to
ekspluatācijas nodrošinājums un
kapu apkārtnes uzturēšana, un
nepārtrauktā cīņa ar atkritumu

kaudzēm. Kapos tika saremontēts
iepriekšējā rudenī uzstādītais ūdens
padeves sūknis, kā arī ar
ticīgo
atbalstu nomainīti kapu vārtiņi katoļu
kapos. Paldies uzņēmējam, kurš
izgatavoja. Viss prasa lielu cilvēku
darbu, kā arī teritorijas labiekārtošanu
un apzaļumošana. Liels darbs ir pie
malkas sagatavošanas ziemai, jo
jāsagatavo ir vairāk kā 300m3 malkas,
lai nodrošinātu siltumu visiem, kas
atrodas mūsu lielajā ēkā, jo zem viena
jumta atrodas vairākas iestādes.
Ir prieks par paveikto pie pagasta
estrādes. Projekta ietvaros tika
nomainīta grīda un soliņi, pašu
spēkiem nokrāsota estrāde un
pārkrāsota skatuves grīda. Rudenī
kopīgi ar iedzīvotājiem pie estrādes
iestādījām kociņus dzīvžogam. Liels
prieks un ļoti liels paldies visiem par
līdzdalību.
Šogad esam nomainījuši uzrakstu
pie pagasta pārvaldes, kā arī tika
renovēts un salabots slieksnis, nu
vairs notekūdeņi netiek uz ēkas
pamatiem.
Lielu
finansiālo
ieguldījumu
un darba atdevi paņem skolēnu
pārvadājumu nodrošinājums, t.sk.

autobusa maršruta izstrāde, īpaši
dārgi ir autobusa remonts, bet viss
notiek, un skolēni tiek veiksmīgi
nogādāti uz skolu un atpakaļ. Tiek
pārvadāti arī bērni uz pirmsskolas
izglītības iestādēm, kā arī liels prieks
par darbīgo skolēnu pavadoni, kam
nākas uzturēt ne tikai kārtību, bet arī
veikt dezinficēšanas darbu autobusā,
likums ir likums, bet bērnu drošība ir
pirmajā vietā.
Lielu
paldies
saku
novada
pašvaldībai
par
sadarbību
un
atbalstu, īpaši liels paldies pagasta
pārvaldes kolektīvam, sabiedrisko
darbu veicējiem par ieguldīto darbu.
Mēs esam šeit, un šis ir mūsu laiks,
darbs vienmēr runā par mums.
Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja Skaidrīte Saleniece
2020. gads Bērzkalnes pagasta
kultūras darbā
2020. gads Bērzkalnes pagasta
kultūras dzīvē iesākās kā ierasts ar
Ziemas karnevālu, Sveču liešanu un
dedzināšanu, Meteņdienas izklaidēm.
Rubeņu
dramatiskais
kolektīvs
piedalījās Medņevas pagasta rīkotajā
amatierteātru saietā “Draudzības
3.

čemodāns”. No marta, sākoties
ierobežojumiem valstī, tika ierobežoti
arī mūsu plānotie pasākumi, bet,
ievērojot noteiktos ierobežojumus,
pagasta darbinieki piedalījās lielajā
sakopšanas talkā-sakārtojām atpūtas
un ugunskura vietu ceļā uz mūsu
pagastā atrodošos Lielo Vella akmeni.
Tā kā āra pasākumiem ierobežojumi
bija vieglāki, tad mēs savā pagastā
ielīgojām Jāņus ar Rubeņu dramatiskā
kolektīva un Lazdukalna lauku
kapelas piedalīšanos, jūlijā tika rīkoti
Bērnības un pilngadības svētki,
augustā tradicionāli notika pagasta
sporta svētki, septembrī ar koncertu
un
dejām
noslēdzām
vasaras
sezonu Bērzkalnes estrādē. Rudens
sezonā notika Ražas balle Rubeņu
saieta namā, svinējām Lāčplēša
dienu un Latvijas valsts dzimšanas
dienu, dziedot Latvijas valsts himnu
un iededzot svecītes pie Latvijas
valsts simtgadei izveidotā simbolaLatvijas kontūras. Paldies visiem, kuri
atbalstīja mūs un piedalījās mūsu
pagasta rīkotajos pasākumos.
Bērzkalnes pagasta kultūras
pasākumu organizatore
Sarmīte Gorbāne
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2020.gads
Bērzkalnes
pagasta
bibliotēkā
2020.gadā līdz novembra mēnesim
Bērzkalnes pagasta bibliotēkā ir
bijušas divpadsmit literatūras izstādes
un pieci pasākumi bērniem.
Sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību
Bērzkalnes
pagasta
bibliotēkas
darbība pilnībā netika pārtraukta.
Tika ievēroti
drošības pasākumi
bibliotēkā, ierobežots datorlietotāju
skaits un uzturēšanās laiks bibliotēkā.
Uz laiku atcelti pasākumi bibliotēkā.
Bibliotēkā vienmēr ir skatāmas
literatūras izstādes, kas saistītas ar

rakstnieku dzīves jubilejām, kā arī
tematiskās izstādes. Pašlaik bibliotēkā
ir skatāma Balvu Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde “Mūzika
krāsās”.
Kopā ar Bērzkalnes PII piedalāmies
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā.
Šajā laika posmā ir notikuši vairāki
pasākumi kopā ar Bērzkalnes PII
bērniem.
Bērzkalnes filiālbibliotēkas vadītāja
Irēna Šļakota

Projekta ietvaros atjaunotajā estrādē šogad jau norisinājās vairāki pasākumi.

Sakārtotā un labiekārtotā vidē ir patīkami
dzīvot un uzturēties. Bērzkalnes pagastā
par to tiek domāts, gan veicot ikdienas
uzturēšanas darbus, gan sapošot
pagastu uz dažādiem svētkiem, gan
ierīkojot jaunas puķu dobes.

Pagasta pārvaldes darbinieki rūpējas
arī par aizsargājamo dabas objektu,
kāds Bērzkalnes pagastā ir Lielais Vella
akmens, saukts arī par Ploskines, Brūklāju,
Ķīļu akmeni, apkārtnes sakopšanu.

Pie Latvijas valsts simtgadei izveidotā
simbola-Latvijas kontūras, Bērzkalnes
pagasta iedzīvotāji nu satiekas valsts
svētkos.

Šogad Bērzkalnes pagasta īpašumā
“Veldrītes” ir sākta infrastruktūras
izbūve uzņēmējiem, kas paredzēta
koka pārstrādei. Projekta “Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai
un
konkurētspējas
uzlabošanai
Balvu
novadā” īstenošana ir vērsta uz atbalsta
sniegšanu uzņēmējdarbībai. Tā mērķis
ir uzlabot konkurētspēju un dažādot
uzņēmējdarbību Balvu novadā, balstoties
uz komersantu vajadzībām, izveidot
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo
infrastruktūru, radīt jaunas darbavietas
un palielināt privāto investīciju apjomu,
veicot ieguldījumus atbilstoši Balvu
novada attīstības programmas 2011.2017.gadam
noteiktajai
teritoriju
ekonomiskajai specializācijai.

Darbs, kas paliks nākotnei. Septembra
vidū Bērzkalnes pagasta pārvaldes
darbinieki, pagasta bijušie vadītāji,
sabiedrisko darbu veicēji, kā arī
iedzīvotāji, kuri paši vēlējās iestādīt
košumkrūmu, papildināja estrādi ar
skaistu dzīvžogu.

Lielākie darbi Bērzkalnes pagastā
◊ Projektā
“Investīcijas
uzņēmējdarbības dažādošanai un
konkurētspējas uzlabošanai Balvu
novadā” sākta uzņēmējdarbības
infrastruktūras izveidošana 0,63 ha
platībā Bērzkalnes pagasta “Vedrītēs”
- 440 789,41 EUR. Projekta kopējais
finansējums 847 848,24 EUR.
◊ Projektā
“Balvi – Verpuļeva –
Elkšņeva – Mūrova posma pārbūve,
2.kārta” notiek minētā ceļa posma
pārbūve 0,785 km garumā. Projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
57776,46 EUR, no tām 90% apmērā
tiek piešķirts publiskais finansējums
51998,81 EUR un Balvu novada
pašvaldības
finansējums
10%
apmērā 5780,65 EUR.
◊ Projektā
„Kultūras
objektu
atjaunošana Balvu novada pagastos”
atjaunota
Bērzkalnes
pagasta
estrāde. Kopējās projekta izmaksas
(ar Bērzpils pagasta estrādi) 16561,12 EUR. ELFLA finansējums
- 14905,01 EUR, Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
1656,11 EUR.
◊ Bērzkalnes pirmsskolas izglītības
iestādē zāles remonts – 3000,00 EUR.
◊ Sūkņa iegāde un uzstādīšana –
700,00 EUR.

2020.GADS BĒRZPILS PAGASTĀ
2020.gadā mūs visus ietekmēja
dažādi ierobežojumi, kas saistīti ar
Covid-19 vīrusa straujo izplatīšanos
pavasarī un tagad, rudenī. Visvairāk
tas šogad skāra
kultūras dzīvi,
pasākumu rīkošanu un norisi arī mūsu
pagastā. Toties, pateicoties veiktajiem
grozījumiem budžetā, ir sakārtotas
daudzas simnieciskas lietas, ko iepriekš
nevarējām atļauties.
Ziemas mēnešos, sākot ar janvāri,
kad laukā darboties traucē laika
apstākļi, tika uzsākts pagasta ēkas otrā
stāva zāles remonts, ko pašu spēkiem
veica saimniecības pārzinis M.Lazdiņš
un palīgstrādnieks J. Pugačs. Iesaistījām
arī algotos strādniekus. Ceram līdz
Jaunajam gadam nomainīt grīdu, jo
materiāli jau ir iegādāti. Arī Saieta namā
tika veikts zāles un priekštelpas sienu
kosmētiskais krāsojums, ko veicām
paši. Saieta namam tika nomainītas
jaunas ārdurvis, pagasta priekšpusē un
ainaviski tematiskā parka teritorijā tika
uzstādīta videonovērošana, lai teritorijā

censtos ievērot kārtības noteikumus.
Visi pagasta darbinieki piedalījās Lielajā
talkā, strādājām pie Bēržu baznīcas,
Bēržu kapu sakopšanas, bērzu kociņu
stādīšanas pie Ičas. Protams, tika veikta
ikdienas pagasta un kapsētu teritorijas
uzkopšana, pļaušana.
Pavasarī mūs priecēja Veclaicenes
TN pašdarbnieku koncerts, Saieta
namā rīkojām novadnieces, gleznotājas
Annas Murašovas gleznu izstādi,
Nautrēnu TN Dekteru amatierteātris
viesojās Bērzpilī un izrādija J.Peleviča
lugu „Preilenīte”.
Šovasar Bērzpils pagasta Ičas
apmetnes tematisko ciemu apmeklēja 5
tūristu grupas no dažādiem novadiem:
Rīgas, Daugavpils, Balvu. Gides,
kultūras darbinieces Annas Krivišas,
vadībā ekskursanti dodas izzinošā
braucienā un klausās interesantu
stāstījumu par pagasta nozīmīgajiem
kultūras un vēstures pieminekļiem,
senajām apmetnēm Ičas upes krastā,
un nobeigumā - garda zivju zupa, vai uz

ugunskura gatavota spēka biezputra,
ko gatavo Ilga un Māris Lazdiņi. Ieguvēji
ir arī vietējie pagasta mājražotāji,
uzņēmēji, jo tūristi iegādājas vietējos
gaļas kūpinājumus, pašcepto maizīti,
sierus, apmeklē mūsu veikalus. Mūsu
pagasta lepnums un krāšņums ir mūsu
rožu kolekcija pie pagasta pārvaldes,
pateicoties mūsu pagasta tehniskajām
darbiniecēm un reizē arī dārzniecēm
Lāsmai Ziemelei un Renātei Ākulei rožu
ziedēšana mūs visus priecē no jūnija līdz
pat oktobrim. Rožu kolekciju papildina
jaunlaulātie, kuri apmeklē tematisko
parku, izšūpojas, iestāda savu laimes
rozi, vai kociņu. Perspektīvē veidosim
jaunlaulāto birztaliņu.
Tematiskajā parkā kopā ar Bērzpils
skolas skolēniem un skolotājiem šogad
svinējām Meteņus. Tematisko kalniņu
aizvien vairāk ir iecienījuši skolēni un
skolotāji, kuri tur novada kādu no
stundām. Ainaviski tematiskais parks
kopā ar folkloras kopu „Saivenis” - kā
orientēšanās punkts piedalījās, Latgales

4.

autofotoorientēšanās
piedzīvojuma
dienās Latgalē, pie mums iebrauca 27
ekipāžas.
Lai gūtu pieredzi un izzinātu citus
novadus, jūlija beigās Bērzpils pagasta
pašdarbnieki,
darbinieki,
brauca
pieredzes apmaiņas braucienā pa
Valmieras un Kocēnu novadu.
Augustā Saieta namā notika akcija
“Satiec savu meistaru” - aušanas
un cītara spēles pamatu apgūšanas
meistardarbnīcas, kur prasmi cītara
spēlē un aušanā apguva vairākas
pagasta sievietes un folkloras kopas
dziedātājas.
Bērzpils pagasta pārvaldei ir
izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
Bēržu baznīcu, palīdzam sagatavot
kurināmo,
sagatavot
dievnamu
svētkiem, apļaut un sakopt teritoriju
rudenī. Realizējot LEADER programmas
projektu, šogad pie Bēržu baznīcas
lielajām
kāpnēm
tika
uzbūvēts
auto novietošanas stāvlaukums un,
pateicoties pašvaldības finansējumam,
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ierīkoti gājēju celiņi baznīcas dārza
iekšpusē uz ieejas durvīm.
Septembra beigās, Miķeļdienas
ieskaņai ainaviski tematiskajā parkā
tika rīkota Kulinārā mantojuma diena,
piedaloties mājražotājiem, Lazdukalna
pagasta un mūsu pagasta folkloras
kopām un muzikantiem. Pasniedzām
dārzeņu
sautējuma
gatavošanas
meistarklasi brīvā dabā uz ugunskura.
Pagastā
sporta
dzīvi
vada
Jānis Rakstiņš, tiesa, sakarā ar
ierobežojumiem treniņi
un sporta
sacensības skolas sporta angārā ir
atceltas, bet septembrī skolotāja
J.Vaskinoviča piemiņas kauss futbolā
notika sporta laukumā, kur piedalījās
arī četras komandas no kaimiņu
novadiem.
Pašlaik
norit
remonta
darbi
pagasta pārvaldes pirmā stāva telpas
piemērojot ģimenes ārsta prakses
darbam. Darbus veic SIA “Vemols”.
Novembris-patriotu
mēnesis!
Atzīmējām Lāčplēša dienu, pieminējām
Latvijas brīvības cīnītājus un svinējām
Valsts svētkus, noliekot ziedus un
svecītes pie piemiņas vietas Bērzpils
centrā.
Patīkams notikums oktobra beigās!
Jauna transporta vienība pagasta
pārvaldei!
Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja
Biruta Bogdane
Paveiktais
Bērzpils
pagasta
bibliotēkā 2020. gadā.
Papildus
ikdienas
darbiem,
apmeklētāju
apkalpošanai,
šogad
veikta bibliotēkas grāmatu krājuma
pārskatīšana. Pēc atlases kā nolietoti
un mazizmantoti norakstīti pavisam
710 iespieddarbi, kas nodoti skolā
makulatūrai.
Strādāts daudz novadpētniecības
jomā. Regulāri apkopota jaunākā
informācija par Bērzpils pagastu,
cilvēkiem gan presē, gan interneta
vietnēs - pašvaldības mājaslapā
u.c. Apkopoti bibliotēkā pieejamie
materiāli un informācija datorā, un
iekārtota jauna materiālu mape „SitasRēzeknes šaursliežu dzelzceļš”, veikts
pētījums „Uzvārdi Bērzpils pagastā”.
Iekārtota atsevišķa novadpētniecības
un tematisku materiālu mape „Latviešu
kapusvētku fenomens „Godāt senčus

Nozīmīgs
ieguldījums
Bērzpils
pagasta Stacijas ielas iedzīvotājiem
ir Stacijas ielas posma ūdens atvades
sistēmas sakārtošana un ielas seguma
atjaunošana. Kopējās izmaksas ap
25 000 EUR, ceļu dotācijas budžeta
līdzekļi. Tagad ielas posms ir sauss,
ievietotas notekas, rakti novadgrāvīši,
ielas posmam uzbērta drupinātā grants.
Visu gadu tiek veikti arī pārējo pagasta
ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi,
ceļu greiderēšana, grants seguma
atjaunošana, ceļmalu appļaušana.

un svinēt dzīvi””, kurā apkopoti
materiāli arī par pagasta kapusvētku
vēsturi, pievienotas arī bildes. Izsūtīti
160 elektroniski pieprasījumi par
novadpētniecību dažādām iestādēm
un personām.
Sadarbībā ar pagasta kultūras darba
organizatori A. Krivišu sociālās saziņas
vietnē Facebook tika ievietotas atmiņas
par saviem skolas gadiem Golvaru
8-gadīgajā skolā un Bērzpils vidusskolā,
un ar mums atmiņās dalījās citi
skolas absolventi, ievietojot vietnē arī
fotogrāfijas. Tādējādi bibliotēka krietni
papildināja savu fotogrāfiju krājumu.
Kopā ir veikta pagasta Krucifiksu
apzināšana un dokumentēšana, pie
kuriem notiek Maija dziedājumi.
No 2003. gada bibliotēka regulāri
piedalās LNB Bērnu literatūras centra
izsludinātajā projektā „Bērnu/Jauniešu/
Vecāku žūrija”. Arī 2020. gadā bibliotēka
piedalās šajā projektā.
Bibliotēkai neatkarīgu apstākļu
dēļ, izplatoties vīrusam, 2020. gadā
samazinājušies galvenie darba rādītāji:
lasītāju skaits un apmeklējumi, attiecīgi
arī izsniegums.
Atzīmējot valsts un gadskārtu
svētkus,
jubilejas
ievērojamiem
cilvēkiem, arī novadniekiem, uzlikta
izstāde novadniekam P. Sudarovam,
katru mēnesi uzliktas literatūras
un materiālu izstādes – no 5 līdz 8
izstādēm, t.sk., arī bērniem.
Bērzpils filiālbibliotēkas vadītāja
Anna Griestiņa
Svarīgākie
saimnieciskie
Bērzpils vidusskolā

Bērzpils vidusskolas ēku uzturēšanā
un mācību procesa nodrošināšanā
2020. gadā paveiktie darbi - iekārtots
Atbalsta personāla kabinets, uzklāts
linoleja grīdas segums 2 sākumskolas
klasēs, IT kabinetā, mazajā gaitenī,
sakārtots apgaismojums 5 mācību
klasēs (3 sākumskolas klases un
vēstures kabinets, datorklase), veikts
kosmētiskais remonts mūzikas klasē,
nomainīts grīdas segums, veikti sienu
krāsošanas darbi, pārkrāsotas sienas
pirmsskolas grupas telpā, sākumskolas
telpā, nokrāsotas grīdas 2 internāta
istabiņās, 4 pirmsskolas telpās, 2 klašu
telpās, veikts kosmētiskais remonts
zēnu darbnīcās, papildināti gultas veļas
krājumi pirmsskolai un internātam,
iegādāti jauni trauki nolietojošos
vietā, atjaunoti apstādījumi
skolas
apkārtnē, nomainīts apkures sistēmas
krāns, savākti un nodoti metāllūžņi,
sadarbībā ar pašvaldību pie skolas
uzstādītas ātrumu ierobežojošas ceļa
zīmes, iegādāti robotikas komplekti
un interaktīvais ekrāns un dažādi
mācību līdzekļi, iztīrītas skolas ēkas
jumta
notekcaurules.
Tuvākajā
laikā paredzēts uzlikt jaunu žogu ap
rotaļlaukumu.
Bērzpils vidusskolas direktore
Ilona Stepāne

darbi

Pie Bēržu baznīcas izbūvēti 2 gājēju
celiņi uz ieejas durvīm baznīcā. Turpmāk
Bēržu baznīcas apmeklētāji dievnamu
varēs
apmeklēt
tīriem
apaviem.
Balvu novada pašvaldība katru gadu
piešķir finansējumu Balvu novadā
esošajām draudzēm. Bēržu katoļu
baznīcas draudze šoreiz to izmanto, lai
labiekārtotu dievnama apkārtni.

Bērzpils vidusskolā ik gadu tiek domāts
par to, lai bērni mācītos estētiski skaistā
un sakoptā vidē.

Bērzpils pagasta sieviešu biedrība „Dzērvenīte”, kurā aktīvāk darbojas pagastā
strādājošie, realizēja projektu „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana aktīvās atpūtas
ainaviski tematiskajā parkā.” Projekta finansējums no LEADER programmas, pašvaldības
līdzfinansējums, izmaksas ap 10 000 EUR. Pieaicinot Bēržu draudzes prāvestu, Balvu
partnerības pārstāvi, būvniekus, vietējos iedzīvotājus, svinīgi tika iesvētīts aprīkojums
un baudīta uz ugunskura gatavota gulašzupa. Tematiskais parks priecē gan vietējos
iedzīvotājus, gan ciemiņus, ekskursantus, kuri apmeklē Bērzpils pagastu.

5.

Septembrī pie Bērzpils pagasta pārvaldes
tika uzbūvēts jauns malkas šķūnītis.

Pagasta ēkas otrajā stāvā pašu spēkiem
veikts zāles remonts.

Pavasarī tika uzsākta Bērzpils pagasta
estrādes grīdas seguma nomaiņa,
estrādes pārkrāsošana, noteku nomaiņa.
Finansējums: LEADER programma, Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējums,
Bērzpils Saieta nama budžeta līdzekļi.
Kopējā summa ap 9000 EUR. Darbi tika
pabeigti augusta vidū. Estrādi atklāja ar
mākslinieka Andra Skujas koncertu.
Lielākie darbi Bērzpils pagastā
◊ Projektā „Kultūras objektu atjaunošana
Balvu novada pagastos” atjaunota
Bērzkalnes pagasta estrāde. Kopējās
projekta izmaksas (ar Bērzkalnes
pagasta estrādi) - 16561,12 EUR. ELFLA
finansējums - 14905,01 EUR, Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējums 1656,11 EUR.
◊ Projektā, kuru realizēja REL Bēržu
Svētās Annas Romas katoļu draudze,
“Autostāvvietas laukuma ierīkošana
pie Bēržu Svētās Annas Romas katoļu
baznīcas”
izveidota
autostāvvieta
pie baznīcas. Kopējais finansējums
– 9992,92 EUR, ELFLA publiskais
līdzfinansējums – 8993,63 EUR, Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējums –
999,29 EUR.
◊ Projektā,
kuru
realizēja
Bērzpils
pagasta sieviešu biedrība „Dzērvenīte”
„Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
aktīvās atpūtas ainaviski tematiskajā
parkā Bērzpils pagastā” ir pilnveidots
aktīvās atpūtas ainaviski tematiskais
parks. Projekta attiecināmās izmaksas
– 9827,04 EUR, publiskais finansējums
8844,34 EUR, Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums 982.70 EUR.
◊ Malkas šķūna būvniecība – 3518,00 EUR
◊ Bērzpils pagasta telpu remonts,
piemērojot telpas ģimnes ārsta praksei
- 9865,00 EUR.
◊ Finansējums Bēržu Romas katoļu
draudzei, kas izmantots gājēju celiņu
izbūvei pie baznīcas - 1000,00 EUR
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2020.GADS BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
Pagastā ikdienas darbi norit mierīgā
un saprotošā gaisotnē. Pateicoties
pašvaldības atbalstam šogad beidzot
bija iespēja nomainīt Tautas namā
apgaismojumu gan zāle, gan uz
skatuves. Pašu spēkiem pārkrāsojām
zāles sienas.
Ļoti patīkams un vajadzīgs darbs
paveikts 3 stāvu daudzdzīvokļu mājā
“Dīķmalas”, kur atrodas bibliotēka,
feldšeru veselības punkts, audēju
telpas un 9 pašvaldības dzīvokļi.
Nomainītas 2 ārdurvis, 4 logi kāpņu
telpās
un
veikts
kosmētiskais
remonts kāpņu telpās. Rodoties
neparedzētai ārkārtas situācijai, tika
veikts kanalizācijas sistēmas remonts
par pašvaldības papildus iedalītajiem
naudas līdzekļiem.
Ar algoto pagaidu sabiedrisko
darbu veicēju palīdzību visa gada
garumā tika veikta pagasta centra
teritorijas sakopšana, labiekārtošana,
regulāra zāles appļaušana, lieko krūmu
izgriešana.
Pagasta teritorijā atrodas 5 kapsētas,
kuras, sadarbojoties ar kapsētu
pārziņiem, vienmēr tiek uzturētas
kārtībā un sakoptas. Dukuļevas kapsētā
pēc vētras postījumiem nācās atjaunot,
atremontēt zvana nojumi.
Pavasarī iepirktā malka sazāģēta,
sakrauta, tā nodrošinot visas pagasta
iestādes ar kurināmo.
Veicam
pašvaldības
ceļu
uzturēšanas
darbus:
ceļmalu
apauguma
noņemšana,
krūmu
izciršana,
divreizēja
ceļmalu
appļaušana, grants uzbēršana, ceļu
greiderēšana, bedrīšu lāpīšana centra
māju iekšpagalmā.
Šis
gads
ieviesis
izmaiņas
kultūras procesos arī Briežuciemā.
Priecājamies, ka vairākus pasākumus
izdevās realizēt ierastajā klātienes
formātā. Gada sākumā bija iespēja
kopīgi noskatīties vairākas jaunākās
latviešu filmas, pašdarbības kolektīvi
ar savām programmām paciemojās arī
citos pagastos un novados. Februārī
bija priecīgs notikums - mūsu pagasta
talantīgā jauniete Renāte Ločmele
saņēma balvu Jauniešu gada balvas
pasākumā, un grupa AMMA tika
godināta pasākumā Balvu novada
Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums”.
Tradicionāli februāris Briežuciemā ir

bija jauna pieredze. Priecājamies, ka
varējām palīdzēt Rutai Cibulei apzināt
Maija dziedājumu pratējus.
Valsts
svētku pasākumā bija iecere godināt
akcijas “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu
savu pastkastīti” dalībniekus, pasākums
ir pārcelts, bet skaistās pasta kastītes
rotā pagastu. Paldies māksliniekiem
un meistariem. Ir izveidots buklets par
pagasta kultūras dzīvi, rokdarbnieces
gatavo
darbiņus
izstādēm
un
suvenīriem. Pārējie seši kolektīvi ar
nepacietību gaida satikšanās brīdi,
bet vadītāji strādā individuāli pie
repertuāra izstrādes, apgūs jaunas
iemaņas, gatavo aksesuārus saviem
dejotājiem un dara citus darbiņus.
Prieks, ka projekta ietvaros jauniešu
folkloras kopai tika iegādāti apavi.
Lai arī pašreiz pasākumi klātienē
nenotiek, cenšamies cilvēkus kaut
nedaudz iepriecināt, veidojot svētku
noformējumus, un esam pieejami

konkursu mēnesis, šogad draudzīgā
un atraktīvā konkursā satikās pagājušo
gadu konkursu “Misis briežuciemiete”,
“Misters
briežuciemietis”,
“Super
vecmāmiņa” un „Super vectētiņš”
dalībnieki. 8. marta koncertā “Tikāmies
martā” ar skatītājiem satikās gan
tautas nama kolektīvi un vietējā
žurka Kornēlija, gan viesmāksliniece
no tālienes Nadežda Cado. Nedaudz
citādāk, bet klātienē nosvinējām
arī
Saulgriežus,
pagasta
svētku
programmā iekļāvām ne tikai vietējo
aktieru iestudēto muzikālo brīvdabas
izrādi un sportiskās aktivitātes, bet
šogad reizē nosvinējām arī Bērnības
un Jaunības svētkus! Domāju, ka svētki
izdevās, bija kupli apmeklēti. Akcijā
“Satiec savu meistaru” šogad tikāmies
ar adītāju Ināru Circeni. Rokdarbu
darbnīcas dāmas un citi Tematiskā
ciema ļaudis sagaidīja arī dažas nelielas
ekskursantu grupas un paši kopā ar
pagasta iestāžu darbiniekiem devās arī
pieredzes apmaiņā. Atraktīvie pagasta
ļaudis veidoja vairākus kāzu vārtus,
etnogrāfiskais ansamblis sadziedājās
ar folkloras draugiem no Rīgas lai dzīve krāsaināka. Tautas nama
ļaudis čakli apmeklēja arī Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes projekta
meistarklases un arī attālinātos
seminārus un kursus. Prieks par
vasaru!
Un šogad
dzīvē apstiprinājās
pieņēmums,
ka
nestandarta
situācijās
cilvēki
kļūst
izdomas
bagātāki. Darbojāmies arī attālināti.
Manuprāt,
ilgstoša
darbošanās
neklātienē kultūras jomā nenes cerēto
gandarījumu, bet iesākums izdevās.
Aicinājumam
iesaistīties
digitālajā
Lieldienu
svinēšanas
pasākumā.
Atsaucās daudzi
iedzīvotāji, un
digitālais
albūms tagad atspoguļo
ne tikai Lieldienas, bet ir ar ieskatu
pagasta dzīvē kopumā. Lai iepriecinātu
iedzīvotājus, kolektīvu vadītāji un
pagasta iestādēs strādājošie gatavoja
dāvaniņas kādam labam, čaklam,
cienījamam cilvēkam, kurš būtu pelnījis
Paldies vārdu. Dāvaniņas nogādājām
katram
adresātam.
Pašdarbības
kolektīvi iesaistījās arī virtuālajā gājienā
“Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”
un darbojās attālināti, veidojot video
ierakstus, sazinoties digitālajā vidē. Tā

Šogad daudzdzīvokļu mājā “Dīķmalas”
nomainītas 2 ārdurvis, 4 logi kāpņu
telpās un veikts kosmētiskais remonts.

Briežuciema pagasta ļaudis piedaloties
akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu
savu pastkastīti”, ne tikai uzlaboja vai
pilnībā atjaunoja dažas pastkastītes
(foto), bet iznesa arī pagasta vārdu visā
Latvijā.

digitālajā vidē. Visi plānotie pasākumi
ir notikuši- ja ne klātienē, tad attālināti.
Bet par cik ne tik plaši kā plānots,
ietaupītie budžeta līdzekļi novirzīti, lai
iegādātos sen vajadzīgu inventāru, kam
parasti pietrūka līdzekļu – video ekrāna
iegādei uz skatuves, blūžu šūšanai
deju kolektīva dāmām. Ar cerībām
gaidām gada nogali, bet, ja situācija
tomēr nemainīsies, kultūras ļaudīm
ir iecere citādiem Ziemassvētkiem!
No Briežuciema pamatskolas laikiem
tautas nama sienu rotā trāpīgs un
iedvesmojošs Z. Mauriņas teksts
„Neatlaidība un sīksta pacietība
vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā
izaudzēt krāšņas rozes”. To novēlam
sev un arī citiem!
Briežuciema pagasta pārvaldes
vadītāja Anastasija Gabrāne un
Briežuciema pagasta kultūras pasākumu
organizatore Zita Mežale

Briežuciema pagasta pārvalde rūpējas
ne tikai par to, lai pagasts būtu skaists
ikdienā, bet piedomā kā pagasta
iedzīvotājus un viesus iepriecināt arī
svētkos.

Briežuciemieši var lepoties ar saviem
čaklajiem
aroda
meistariem.
Pie
rokdarbu darbnīcas dāmām un citiem
Tematiskā ciema ļaudīm šogad viesojās
dažas nelielas ekskursantu grupas, bet
katru gadu Briežuciema pagasts piedalās
arī akcijā “Satiec savu meistaru”. Šogad
bija iespēja tikties ar adītāju Ināru Circeni
(foto).
Lielākie darbi Briežuciema pagastā

Tautas namā šogad ir nomainīts zāles
un skatuves apgaismojums, un pašu
spēkiem pārkrāsotas zāles sienas.

Projekta “Tautu tērpa aksesuāri Balvu novada pašdarbniekiem” ietvaros Briežuciema
bērnu un jauniešu folkloras kopai “Soldanī” tika iegādāti jauni apavi, kuros šogad
“Soldanī” uzstājās “Novada Garša” Krāslavas pilsētas svētku ietvaros (foto).
6.

◊ Apgaismojuma nomaiņa Tautas namā –
3000,00 EUR.
◊ Mājas “Dīķmala” kāpņu telpu remonti –
2350,00 EUR.
◊ Atdzelžošanas
iekārtas
remonts
–
1100,00 EUR.
◊ Ūdensvada sūkņa nomaiņa – 800,00 EUR.
◊ Projektā
“Tautas
tērpa
aksesuāru
iegāde, Ziemeļlatgales kultūras vērtību
saglabāšanai
un
popularizēšanai
Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras
kopa ‘’Soldanī” iegādāti apavi - 816,75 EUR.
Projekta kopējās izmaksas EUR 12427,48,
tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
EUR 8530,20. Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums 3897,28 EUR.
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Saimnieciskā dzīve Krišjāņos
Krišjāņu Tautas nama pieslēgšana
centrālajam
ūdensvadam
un
kanalizācijai,
labierīcību
telpas
izveide ir vērienīgākais paveiktais
darbs Krišjāņos. Veikts kosmētiskais
remonts
arī
kultūras
darba
organizatores kabinetā un darbinieku
ieejas gaitenī.
Ambulancē
pieņemamajā
kabinetā veikts daļējs remonts,
nomainītas padomju laika mēbeles,
iegādāts
printeris-kopētājs,
lai
ģimenes ārstei un ārsta palīdzei
ērtāka un patīkamāka strādāšana.
Ļoti pateicīgi esam viņām par to, ka
rod iespēju strādāt Krišjāņos. Nav
vienkārši izbraukāt Krišjāņus, ja valsts
ceļu stāvoklis nereti ir bēdīgs, kā arī
braukšanu apgrūtina putekļainais ceļš
un kravas automašīnu intensitāte.
Krišjānieši joprojām cer uz asfalta
segumu.
Gatavojoties apkures sezonai,
pašu spēkiem esam salabojuši
dūmvadu. Ilgu laiku aizņem malkas
griešana un likšana grēdās. Malkas
ir daudz, jo jāapkurina 3 pašvaldības
daudzstāvu mājas un skolas ēka. Šis
darbs balstās uz sabiedrisko darbu
veicēju un kurinātāju pleciem.
Uzlabojas atkritumu savākšanas
un
šķirošanas
jautājums,
t.i.,
pavasara Lielās talkas ietvaros visās
pagasta teritorijā esošajās kapsētās
savākti vidē nonākušie plastmasas un
stikla atkritumi. 3 lielākajās kapsētās
uzstādīti
atkritumu
konteineri,
uzsākta atkritumu apsaimniekošana.
Lai arī ne visi apzinās, kur vieta
dalītajiem
atkritumiem,
kur
bioloģiskajiem,
tomēr
situācija
uzlabojas. Paveiktie darbi kapsētās
lielā mērā ir atbilstoši kapu uzraugu
iniciatīvai un aktivitātei. Putrānu kapu
uzraudze Anna Lose paveikusi lielu
darbu ceļā uz kapsētu digitalizācijuizveidojusi shematisku kapu karti,
apzinājusi maksimāli daudz bez
piederīgo aprūpes palikušajās kapu

kopiņās guldītos, kā arī nomainīts
viens no lielajiem krustiem. Savukārt
pie Krišjāņu kapiem uzraudzes
Rudītes Vaskas vadībā iegādāts
guļbūves galds ar soliem.
Lielā talka sapulcēja pagasta
pārvaldes darbiniekus un sabiedrisko
darbu veicējus Krišjāņu Staburagā
uz upes gultnes atbrīvošanu no
sanestajiem kokiem, zariem. Atpūtas
vieta regulāri tiek sakopta, iespēju
robežās labiekārtota. Apkārtējās
vides sakopšana notiek pagasta
centrā. Apmeklētājus vai tikai garām
gājējus priecē viesu nams “Noras”.
Ikviens privātīpašums ir sakopts un
ar savu šarmu.
Vēl
paveikti
ļoti
daudzi
saimnieciski darbi. Bet lielākās rūpes
rada biežās avārijas ūdensvadā, kā
arī notekūdeņu jautājums.

izplatīšanās dēļ ļoti daudzi pasākumi
izpalika. Annas dienā Krišjāņos tika
sagaidīti dziedātgribētāji no tuvākas
un tālākas apkaimes pasākumā
“Satiec dziesmu Krišjāņos”. Pagasta
seniori šogad tika
kopā aicināti
uz atpūtas pēcpusdienu. Vasaras
izskaņā
svinējām
divus
lielus
pasākumus: Pagasta svētkus un
Krišjāņu deju grupas „Dzirksteles”
5 gadu jubileju. Krišjāņu pagasta
svētki “Zem varavīksnes loka” pulcēja
neredzēti
daudz
apmeklētāju,
kurus priecēja muzikāls sveiciens
no “Gints & es”. Turpinājumā
ar dižošanos, apdāvināšanu un
dažādām aktivitātēm sevi prezentēja
apvienotās pagasta ciemu komandas
– Žogi, Krampiņas, Laima, Naglīši,
Krišjāņu centrs-un apliecināja, cik
krišjānieši ir daudzveidīgi, talantīgi un
saliedēti.
Novitāte izklaides jomā Krišjāņos
ir slēpņošana. Tā
ir dārgumu
meklēšanas
spēle
nedaudz
orientēšanās sportam līdzīgs aktīvās
atpūtas veids ar uzsvaru uz nokļūšanu
konkrētajā vietā un noslēptā objekta
atrašanu, kuru esam nodomājuši
pilnveidot un piedāvāt plašākam
interesentu lokam.

Krišjāņu Tautas nama darbība
Janvārī Krišjāņu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis „Elija”, kopā ar
bijušajiem vadītājiem, dziedātājiem,
kaimiņpagastu
vokālajiem
ansambļiem un viesiem nosvinēja
20 gadu jubileju. Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītājas vietniece
sporta un kultūras jautājumos
Iveta Tiltiņa dalībniecēm pasniedza
Izglītības,
kultūras
un
sporta
pārvaldes Pateicības rakstus par
ieguldīto darbu. Arī februāris mūsu
pagasta
pašdarbniekiem
atnesa
priecīgus brīžus, Kristīne Razgulova
nominācijās „Gada jaunietis pagastā”
un sociālo tīklu skatītāju balsojumā
tika pasludināta par balvas ieguvēju.
Patīkami pārsteidza arī ziņa, ka
Laimas lauku kapela ir Balvu
novada „Gada lepnums kultūrā”
nominācijas - „Debija kultūrā” balvas
ieguvēji. Tika plānotas daudzas un
dažādas aktivitātes, taču pandēmijas

Krišjāņi
pagasta
bibliotēkas
aktivitātes.
Krišjāņu bibliotēkā ieteikumi par
aizraujošāko grāmatu, periodikas

Krišjāņu pirmsskolas grupiņa
Tā kā lieli kosmētiskie remonti
pirmsskolas grupas telpās tika veikti
2018. gadā, tad šogad telpās tika
veikti tikai sīki kosmētiski darbi.
Šogad papildināta materiāltehniskā
bāze: papildināti gultas veļas krājumi,
iegādāti jauni trauki, nopirkti mācību
līdzekļi un spēles, viena gultiņa, galdi
ēdamzālei. Uz 1.stāvu pārvietota
ugunsdrošības signalizācijas pults.
Papildināti apstādījumi
skolas
apkārtnē.
Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja
Iveta Socka-Puisāne

Krišjāņu pagasta pārvalde Lielās talkas
ietvaros iztīrīja ne tikai upes gultni pie
Staburaga (foto), bet arī sakopa Mežupes
daudzdzīvokļu mājas apkārtni, savāca
šķirojamos atkritumus (sveču, trauku
u.tml.) Runcenes, Krišjāņu, Kaupiņu,
Putrānu kapos.

Kā atzīst krišjānieši, tad vērienīgākais
darbs šogad ir bijis Krišjāņu Tautas nama
pieslēgšana centrālajam ūdensvadam un
kanalizācijai un labierīcību telpas izveide.

Arī Krišjāņu pagastā top jaunas un
skaistas puķu dobes, kas vēlāk priecē kā
vietējos iedzīvotājus tā viesus.

Šādi izskatījās Lielās talkas laikā visās
pagasta teritorijā esošajās kapsētās
savāktie vidē nonākušie plastmasas
un stikla atkritumi (foto atkritumi no
Runcenes kapiem). Tagad 3 lielākajās
kapsētās ir uzstādīti atkritumu konteineri,
tādejādi uzlabojot atkritumu savākšanas
un šķirošanas jautājumu.

izdevumu
vai
e-pakalpojumu
lietošanu ir bibliotekāres Sanitas
Sineles ikdiena. Tiek organizētas
tematiskas
pēcpusdienas
un
vadītas akcijas ,,Par tīru pagastu!”,
,,Kustēsimies kopā!”. Ierobežojumu
laikā notika grāmatu un periodikas
izvadāšana lasītājiem. Atsaucību guva
Ģimenes dienai veltītā foto izstāde.
Izveidots novadpētniecības stūrītis.
Bibliotekāre organizē čaklākajiem
bibliotēkas
apmeklētājiem
izzinošus pārgājienus, apciemojot
vietējos zemniekus un uzņēmējus.
Bibliotekāre,
iejūtoties
pasaku
tēlos, apciemo un iesaista dažādās
aktivitātēs
Krišjāņu
pirmsskolas
grupiņas bērnus, kā arī izrāda
iniciatīvu tūrisma dzīves attīstībā
Krišjāņos.

Krišjāņu
pagastā
“Mežainē”
ir
uzsākta komersantiem iznomājamas
infrastruktūras
izbūve
(kravu
pārkraušanas laukums un angārs), kas
būs orientēta uz dažādu pakalpojumu
sniegšanu tuvākajā apkārtnē esošajām
zemnieku saimniecībām un SIA. Šī
projekta mērķis ir uzlabot konkurētspēju
un dažādot uzņēmējdarbību Balvu
novadā, balstoties uz komersantu
vajadzībām, izveidot uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamo infrastruktūru,
radīt jaunas darbavietas un palielināt
privāto investīciju apjomu.

Pārgājiens uz brīvdienu mājām “Noras”
ir viens no Krišjāņu pagasta bibliotekāres
organizētajiem pasākumiem čaklākajiem
bibliotēkas apmeklētājiem.
7.

Lielākie darbi Krišjāņu pagastā:
◊ Krišjāņu Tautas nama pieslēgšana
centrālajam
ūdensvadam
un
kanalizācijai un labierīcību telpas
izveide – 12220,00 EUR.
◊ Projektā
“Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai
un konkurētspējas uzlabošanai
Balvu novadā” Krišjāņu pagasta
“Mežainē” sākta uzņēmējdarbības
infrastruktūras
izveidošana
0,75 ha platībā par summu 407
058,83 EUR. Projekta kopējais
finansējums 847 848,24 EUR.
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2020.GADS KUBULU PAGASTĀ

Šis gads Kubulu pagastā bijis
darbīgs. Neskatoties uz ārkārtējo
situāciju, ievērojot noteiktos drošības
pasākumus, plānotie darbi notika,
saimnieciskās lietas tika kārtotas
un novārtā nepalika neviens no
aktuālajiem
darbiem.
Turpinājām
strādāt pie teritorijas sakopšanas,
malkas
sagatavošanas
kultūras
namam, pagasta pārvaldei, feldšeru
veselības punktam, vasarā regulāri
appļāvām zālājus- laukumus, grāvjus
gar ielu malām, ap attīrīšanas iekārtām
un ūdens urbumiem, uzturam kārtībā
laukumu
pie
piemiņas
akmens
komunistiskā
genocīda
upuriem,
sporta un rotaļu laukumus, dzīvžogu
un puķu dobes pie pagasta ēkas, puķu
“kubuliņus” pie ceļu krustojuma BalviGulbene. Pagastā ir sešas kapsētas,
kurās regulāri un pēc vajadzības
notiek sakopšanas darbi. Lielās talkas
ietvaros pie kapsētām tika ierīkotas
atkritumu šķirošanas tvertnes. Tāpat
kā katru gadu piešķirto budžeta
līdzekļu ietvaros veikti pagasta ceļu
ikdienas uzturēšanas darbi - ceļmalu
appļaušana, asfaltbedrīšu remonts,
autoceļu klātnes planēšana, grants,
smilts iestrāde ceļu posmu kritiskajās
vietās,
veikta
lielo
izskalojumu
aizbēršana ar grants iestrādi ceļiem Sita
–Briedīši, Stirnusala- Sita, EsmeraldovaMeirāni.
Pateicoties tuvinieku ziedojumiem
un pašvaldības atbalstam, atjaunots
pavasara
stiprā vēja nopostītais
Silaciema-Kurnas kapu krucifikss, un
1.augustā, kapusvētku laikā, kapos
apbedīto tuvinieki varēja
novērtēt
paveikto, kas tapis kopīgā darba
rezultātā. Daudz darba un enerģijas
šī mērķa
īstenošanā ieguldījusi
kapu vecākā sadarbībā ar apbedīto
piederīgajiem.
Atjaunots krucifiksa namiņš pagasta
centrā Balvu novada pašvaldības
projekta “Kultūras un dabas objektu
sakārtošana Balvu novadā” ietvaros,
tādējādi veicinot latvisko tradīciju
saglabāšanu un to pārmantojamību
nākamajām
paaudzēm,
spodrinot
mūsu kultūrvidi.
Ir izstrādāts un apstiprināts projekts
par izkraušanas laukuma un Balvu ielas
pārbūvi Kubulu pagastā. Pārbūves
darbus plānots uzsākt nākošajā gadā.
Šogad izdevās īstenot sen loloto
sapni – uzlikt kultūras nama skatuvei
jaunu grīdu. Tā nebija remontēta
gandrīz pusgadsimtu, kopš ēkas
uzcelšanas. Šo darbu paveica SIA
“Timber Kit”. Pašu darbinieku spēkiem
veicām nelielu kosmētisko remontu
pārkrāsojot kultūras nama zāles
sienas, izmazgāti biezie skatuves
aizkari, un arī šis darbs prasījis piepūli
gan to noņemšanā, gan mazgāšanā un
uzlikšanā atpakaļ, un kultūras nams
gaida brīdi, kad pašdarbības kolektīvi
atkal varēs nākt kopā mēģinājumos un
koncertos priecēt skatītājus.
Kubulu pagasta pārvalde
Paveiktais
2020.gadā
Stacijas
pamatskolā.
Skolā mācību procesā lielāku
lomu spēlē pašvadītas mācības un
informācijas tehnoloģiju izmantošana.

Pateicoties
Balvu
novada
pašvaldības
piešķirtajam
finansējumam iegādāti pieci Lego
robotikas komplekti. Skolā klātienē
esošie vecākie (6.klases) skolēni
pakāpeniski apgūst to montēšanu un
darbināšanu. Vasaras periodā veikta
informātikas kabineta grīdas seguma
maiņa, iegādāti jauni datorgaldi.
Attālināto mācību process ar kājām
gaisā apgriezis audzināšanas darbu un
pasākumus. Taču aktivitātes notikagan pa vienam, gan pa klašu grupām,
gan mājās, gan skolā. Piemēram,
Pēdējā zvana svētki 9.klases skolēniem
2020.gada 25.maijā- skolas dārzā, ar
ozola zaros paslēptiem pārsteigumiem
no 8.klases skolas biedriem.
Skola saglabā tradīcijas organizēt
aktivitātes un iestāties par zaļu
dzīvesveidu,
mācīt
skolēniem
ilgtspējīgas vides apsaimniekošanu.
2020.gada septembrī skolā ieguvusi
nu jau 5. starptautisko Ekoskolu Zaļo
karogu.
Stacijas pamatskolas direktore
Ruta Bukša

Montesori pedagoģija”.
Pedagogi,
atbalsta
personāls,
skolotāju palīgi un tehniskie darbinieki
iestādē darbojas kā komanda sadarbojas viens ar otru, atbalstot un
papildinot.
Saziņai ar vecākiem tiek izmantota
mūsdienīga saziņas forma - e-klase.
Izglītības iestāde pieteicās Balvu
novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes
rīkotajam
konkursam
„Gada balva izglītībā” nominācijā „Par
inovācijām izglītības iestādes darbībā”.
Balvu novada pašvaldība atbalsta
izglītības iestādi un ir ieinteresēta
iestādes attīstībā un drošībā.
Kubulu PII „Ieviņa” vadītāja
Inga Eisaka
2020. gads Kubulu kultūras namā
Drīz būs aizritējis 2020. gadsneparasts un izaicinājumu pilns.
Neskatoties uz ierobežojumiem,
saistībā ar Covid-19, gandrīz visi
plānotie pagasta kultūras pasākumi
ir notikuši, tikai pieticīgāk, ievērojot
noteikumus, kas izvirzīti attiecīgajā
laika posmā.
Kā katru gadu nav izpalikuši arī
citu iestāžu organizētie novada un
starpnovadu pasākumi.
Pagasta pašdarbnieki gadu iesāka
ar tradicionālo
svētku koncertu
pansionātā “Balvi”, kurā
piedalījās
deju kolektīvi “Cielaviņa” , “Rūtas” un
ansamblis “Vakarblāzma ”.
Gada sākumā Kubulos vēl paspēja
notikt daudz lielāka un mazāka
mēroga
pasākumu,
kas
domāti
dažādām auditorijām. Tautisko deju
cienītāji varēja apmeklēt bērnu deju
kolektīva “Balvu vilciņš” koncertu un
sadanci “Lecam pavecam, lecam pa
jaunam... 17”. Filmu mīļotājiem bija
iespēja redzēt šobrīd tik aktuālās un
panākumus guvušās filmas “Valkātājs”
(pēc filmas notika arī tikšanās ar
režisoru Ivaru Zviedri) un “Pilsēta pie
upes”. Kupls apmeklētāju pulks bija
Justīnes Kļavas izrādei “Dāmas”, ko
rādīja amatierteātris “Spēlmaņi”.
14. februārī interesenti tika aicināti
uz Balvu novada Gada balvas kultūrā
„Mūsu
lepnums”
apbalvošanas
ceremoniju, kur
vairākas balvas
ieguva arī Kubulu kultūras nams. Balvu
nominācijā „Gada cilvēks kultūrā”
saņēma Maija Laicāne-ilggadējā (vairāk
kā 20 gadi) pagasta kultūras darba
organizatore, balvu nominācijā „Gada
projekts” saņēma Kubulu jauktā vokālā
ansambļa jubilejas koncertuzvedums
„Mistērija par sapni un mīlestību”, bet
nominācijā „Gada kultūras pasākums
pagastā” par labāko tika
atzīts
pasākums Kubulu pagasta svētki- “Mūs
šodien visus skola sauc”.
Februāra beigās 13 komandas no
dažādām Latvijas
vietām sacentās
erudīcijas
spēlē ”PRĀTA SPĒLES
LATVIJAS KAUSS 2020.”
Prieks, ka
komanda “Kubuli -Latvijai ” ieguva 2.
vietu šajās sacensībās.
Martā
norisinājās
II tautas
muzikantu saiets, kuru papildināja
deju kopu uzstāšanās un, kur varēja
arī izdancoties, kā arī Starpnovadu
skolēnu tautisko deju kolektīvu skate.
Pirmais ārkārtas situācijas laiks

Kubulu PII „Ieviņa”
Tā nu mēs visi esam - koši, krāsaini,
tik dažādi! Esam visi kopā Kubulu PII
„Ieviņā”, priekos un bēdās, ikdienā un
svētkos.
Bērniem, darbiniekiem un vecākiem
2020.gads ir bijis pārmaiņu, jaunas
pieredzes un izaicinājuma laiks. Apgūta
pieredze strādāt, sadarboties attālināti,
rast risinājumus un ātri reaģēt.
Mācīšanās
process
–
rotaļnodarbības
ir
visas
dienas
garumā. Izglītības iestādē tiek īstenota
mācību saturu apguve atbilstoši
kompetenču pieejai. “Ieviņā” bērni
pēta, eksperimentē, mācās un svin
svētkus daudz izmantojot āra vidi:
grupu un pagasta spēļu laukumus,
iestādes estrādi, pļavas un mežu.
Bērni ikdienā mācās digitālās prasmes,
ievērojot drošu un galvenais, jēgpilnu
interneta resursu lietojumu. Iestādē
tiek organizēti izglītojoši, radoši,
mūsdienīgi,
kvalitatīvi
organizēti
projekti „Sakopsim tuvāko apkārtni”,
„Mācāmies šķirot”, „Zaļā palodze”,
„Satikšanās prieks”, „Svētku rota
Latvijai”„ u.c.
Izglītības
iestādē
iekārtota
maināma un transformējama mācību
vide, kas rosina darbošanos. Materiāli
sakārtoti mācību jomās, kas ir brīvi
pieejami bērniem. Iestādē ir plašs
grāmatu, didaktisko materiālu, spēļu
klāsts.
Lai īstenotu kompetenču pieeju,
pedagogi
apmeklēja
kvalitātes
pilnveides kursus. Divi skolotāju palīgi
apgūst auklīšu programmu. Pedagogu
kolektīvs šogad sniedza metodisko
atbalstu kolēģiem iestādē rīkotājās
starpnovadu metodiskajās apvienībās
„Kompetenču pieeja mācību saturā,
darbs ar 3-4 gadīgiem bērniem”
un „Lasītprasmes veicināšana un
jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana visu
vecumposmu bērniem”. Sadarbībā ar
Montesori medicīniskās pedagoģijas
skolotāju I. Supi, iestāde piedāvāja,
kompetences pilnveides programmu
„Palīdzi man to izdarīt pašam –

8.

Izglītības iestādē iekārtota maināma un
transformējama mācību vide, kas rosina
darbošanos. Šogad iegādātas arī jaunas
bērnu gultiņas (5 gab.), bērnu galdi (3
gab.) un bērnu krēsliņi (6gab.).

Stacijas pamatskolas vecāko klašu
skolēni pakāpeniski apgūst Lego
robotikas komplektu montēšanu un
darbināšanu.
Lielākie darbi Kubulu pagastā
◊ Kubulu kultūras nama skatuves
grīdas remonts – 5923,00 EUR.
◊ Stacijas
pamatskolā
veikts
informātikas
kabineta
grīdas
remonts
(seguma
maiņa)
–
2897,00 EUR.
◊ Stacijas
pamatskolā
iegādāti
datorgaldi – 550,00 EUR.
◊ Projekta „Tautu tērpa aksesuāri
Balvu novada pašdarbniekiem”
iegādāti tautas tērpu aksesuāri
(krekli, meiteņu ņieburi – vestes,
zēnu vestes, bikses, zeķes zēniem,
meitenēm, kurpes 10 pāri, pastalas
40 pāri) Kubulu kultūras nama
un Stacijas pamatskolas TDK
“Cielaviņa” – EUR 3964,30. Projekta
kopējās izmaksas 12427,48 EUR,
tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums 8530,20 EUR un
Balvu
novada
pašvaldības
līdzfinansējums EUR 3897,28 EUR.
◊ Apstiprināts projekts “Degradēto
teritoriju revitalizācija Austrumu
pierobežā” (realizācija 2021.gadā),
kas paredz izbūvēt Balvu ielu
no krustojuma ar ceļu GulbeneBalvi-Viļaka – Krievijas robeža
850 m garumā un izbūvēt laukumu
500
m2.
Plānotas
izmaksas
376 470,59 EUR.
◊ Projekta “Kultūras un dabas objektu
sakārtošana Balvu novadā” ietvaros
tika veikta Krucifiksa namiņa
atjaunošana Kubulos (apšuvuma
dēļu un jumta seguma nomaiņa,
bruģa ieklāšana). Projekta kopējā
izmaksu summa - 10 392,82 EUR,
piešķirts publiskais finansējums
(Eiropas Savienības finansējums
un valsts budžeta finansējums)
–9000,00 EUR, Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
1 392,82 EUR.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 26. novembris
kultūras namā tika izmantots veicot
lielākus un mazākus remontus- lielākais
bija jaunas skatuves uzbūvēšana no
pašiem pamatiem.
Kolektīvu vadītāji šajā laikā mācījās,
apguva jaunas iemaņas datora un
interneta lietošanā, ar pašdarbniekiem
strādāja
attālināti.
Jau
vasarā
pēc
ierobežojumu
mazināšanas,
pašdarbības
kolektīvi
pamazām
atsāka mēģinājumus.
Jūlijā mazos piecgadniekus sveicām
bērnības svētkos, augusta beigās
notika Pilngadības svētki, kuros bija
iespējams noskatīties velošova “Green
trial” demonstrējumus. Pielāgojoties
neparedzētajiem
apstākļiem
abi
pasākumi notika ārā.
Vēl augustā apmeklētājus patīkami
pārsteidza un aizkustināja
jauno
mūziķu koncerts “Ceļš. Mūzika. Balts”.
Nozīmīgākais pasākums Kubulu
iedzīvotājiem 2020. gadā bija ilgi lolotais
tautisko deju kolektīva “Cielaviņa” 20
gadu jubilejas koncerts, kas notika 29.
augustā.
Svētku koncertu, vadītāja
Zita Kravale un pāri par 70 “Cielaviņas”
esošo un bijušo dejotāju, ņemot vērā
valstī esošo sarežģīto situāciju, veidoja
burtiski soli pa solim vairāk kā pusgada
garumā. Koncerts dzīvo skatītāju un
dejotāju sirdīs un atmiņās joprojām.
Pasākumā piedalījās VEF kultūras un
tehnikas pils Tautas deju ansamblis
“Rotaļa”. “Cielaviņu” sveica Lubānas
jauniešu
deju
kolektīvs”Žuburi”,
Balvu bērnu deju kolektīvs “Balvu
vilciņš”, deju studija “Terpsihora”, deju
kopa “Kubuliņš”, savukārt Kubulu
jauktais vokālais ansamblis dziedāja

pavadījumu
vairākām
“Cielaviņas”
dejām. Lielā lietus dēļ, saudzējot
krāšņos
kolektīvu
tērpus,
ārā
paredzētais koncerts tika pārcelts uz
iekštelpām. Līdz ar to negaidīti, bet
ļoti atbilstoši skatuves uzdevumam un
nozīmei, ar lielu godu un cieņu, svinīgi,
radot svētkus visiem klātesošajiem,
ar 32 dejām tika atklāta un iedejota
Kubulu kultūras nama jaunā skatuve.
Vēl rudenī, Kubulos,
pasākumā
“Gada balva izglītībā 2020” tika sumināti
pedagogi, notika Māra Lāpāna trešās
dzejoļu grāmatas “Viegli pieskarties
pasaulei vēlos… ” atvēršanas svētki un
stand up komiķa Maksima Trivaškevica
uzstāšanās.
Visa gada garumā, kad tas bijis
iespējams, Kubulu
kultūras namā
ir notikušas arī
dažādas sapulces,
semināri, kopmēģinājumi.
Apmeklētājiem bijusi iespēja redzēt
dažādas izstādes, patlaban vēl ir
iespēja aplūkot Intas Rukas fotoizstādi.
Pašdarbības kolektīvi, neskatoties uz
ierobežotajām iespējām, ir piedalījušies
pasākumos arī ārpus Kubuliem. Deju
kopa “Rūtas” ir koncertējusi Kārsavā,
Blomē, Bērzkalnē, deju kolektīvs
“Cielaviņa”-Lubānā, senioru kolektīvi
“Vakarblāzma ” un “Rūtas” braukuši
kopīgā ekskursijā uz Gulbenes novadu.
Deju kolektīvs “Cielaviņa ” projektā
“Tautas tērpu un to aksesuāru iegāde
Balvu novada pašdarbniekiem” ieguvis
apavus un tērpu sastāvdaļas.

Tā kā laikapstākļu dēļ paredzētais deju
kolektīva “Cielaviņa” 20 gadu jubilejas
koncerts tika pārcelts uz telpām, pavisam
neplānoti, bet ļoti atbilstoši skatuves
uzdevumam un nozīmei, ar lielu godu
un cieņu, svinīgi, radot svētkus visiem
klātesošajiem, ar 32 dejām tika atklāta
un iedejota Kubulu kultūras nama jaunā
skatuve.
Kubulos projekta ietvaros ir veikta
Krucifiksa namiņa atjaunošana.

Kubulu pagasta
kultūras pasākumu organizatore
Maija Laicāne

Kubulu kultūras nama un Stacijas
pamatskolas tautisko deju kolektīvam
“Cielaviņa” atjaunoti tautu tērpi.

Kubulu pagasta pārvalde rūpējas ne
tikai par apkārtējās vides sakopšanu un
uzpošanu svētkiem, bet arī par piemiņas
vietu - piemiņas akmeni komunistiskā
režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa
stacijas.

2020.GADS LAZDULEJAS PAGASTĀ
2020. gads Lazdulejas pagastā
ir bijis rosīgs. Nepiesaistot dārgus
ārpakalpojumus, Lazdulejas pārvaldes
darbinieki
saliedētā un draudzīgā
komandā paveica daudzus darbus,
kas nebija plānoti gada sākumā,
savām rokām, neatstājot novārtā
pamatdarbus.
Pavasarī tika veikts kosmētiskais
remonts Lazdulejas pagasta pārvaldes
zālē.
Tika
pārkrāsotas
sienas,
atjaunota laka dēlīšiem, nomainītas
jaunas grīdlīstes.
Lazdulejas pārvaldes pirmā stāva
koridoros tika veikts kosmētiskais
remonts: atjaunota krāsa sienām,
kabinetu durvīm, nomainīts grīdas
segums un grīdlīstes.
Grūtākais un nopietnākais darbs
bija ūdens vada nomaiņa 110 m
garumā daudzdzīvokļu mājai Mežvīni,
tas prasīja ne tikai fizisku, bet arī
morālu izturību, neskatoties uz visām
grūtībām darbs tika paveikts veiksmīgi
neizmantojot ārpakalpojumu.
Patīkamākais
un
priecīgākais
notikums bija jūlijā. Pagasta centrā
dzīvo daudz ģimeņu ar maziem
bērniem. Lai radoši pavadītu brīvo
laiku svaigā gaisā, vecāki ar bērniem
izmantoja veco rotaļu laukumu. Šim
rotaļu laukumam bija nepieciešama
atjaunošana un papildināšana ar
jaunām rotaļu laukuma konstrukcijām,
kas arī tika izdarīts. Bērnu laukums
svinīgi tika atklāts Bērnības svētku
pasākumā, kurā bērnus, vecākus un

viesus priecēja biedrība “Balvu teātris”
ar jautru un atraktīvu izrādi, kuras
laikā tika pasniegtas pārsteiguma
dāvaniņas 15 pirmskolas vecuma
bērniem, no kuriem 5 šogad uzsākuši
mācības 1.klasē.
Šogad,
tuvojoties
tumšajam
gada laikam, tika veikta pirmā kārta
laternu maiņā, lai Lazdulejas pagasta
iedzīvotāji varētu droši pārvietoties
tumšajos vakaros. Tika uzstādītas pieci
jauni LED gaismekļi. 2021. gadā darbs
pie ielu apgaismojuma uzlabošanas
tiks turpināts.
Arī
kultūras
pasākumu
organizatores
kabinets
beidzot
piedzīvoja patīkamas pārmaiņas. Vecā
linoleja vietā tika ieklāts lamināts,
tika izlīdzināt grīda, restaurētas logu
palodzes, nomainītas tapetes, ko bija
skāris laika zobs.
Lazdulejas pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Višņakovs

Patīkamas pārmaiņas šogad piedzīvoja
pagasta pārvaldes ēka, tajā vairākām
telpām
tika
veikts
kosmētiskais
remonts, arī pagasta kultūras pasākumu
organizatores kabinetā (attēlā).

Lai tumšajā laikā iedzīvotājiem būtu
gan ērtāk, gan drošāk pārvietoties, tiek
nomainīti apgaismes objekti laternās.
Nākošajā gadā ielu apgaismojuma
uzlabošanas darbi turpināsies.
Lielākie darbi Lazdulejas pagastā

Jūlija sākumā Bērnības svētku laikā
svinīgi tika atklāts atjaunotais bērnu
rotaļu laukums. Gan bērni, gan vecāki
ir ļoti priecīgi. Sevišķi sajūsmināti ir par
jaunām šūpolēm un slidkalniņu.

Pavasarī tika veikts kosmētiskais remonts
Lazdulejas pagasta pārvaldes zālē.
9.

◊Ūdensvada nomaiņa 1590,00 EUR.
◊Projekta „Bērnu rotaļu laukumu
labiekārtošana
Balvu
novada
Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas
pagastos” atjaunots bērnu rotaļu
laukums
Lazdulejas
pagasta
centrā. Projekta kopējās izmaksas
EUR 19 886,35, tai skaitā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums
EUR 17 897,71, Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
EUR 1 988,64 EUR.
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2020.GADS TILŽAS PAGASTĀ
Neskatoties
uz
daudzajiem
ierobežojumiem, ar ko ir bagāts šis
2020. gads, Tilžas pagastā ir realizēti
vairāki projekti, un ciems ieguvis
patīkami vizuālu izskatu.
Ir
realizēts
Pieminekļa
nacionālajiem
partizāniem
pārvietošanas projekts.
Ciema centrā ir uzbūvēts bērnu
rotaļu laukums.
Rīkojot
solotalkas,
ievērojot
drošības pasākumus, piedaloties
pašvaldības darbiniekiem un ciema
iedzīvotājiem, ir veikti centra zemes
izlīdzināšanas un apzaļumošanas
darbi.
Ar dubulto asfaltbetona virsmu
apstrādāta Dārza iela gar Tilžas
pirmsskolas izglītības iestādi.
Valstī noteiktie ierobežojumi
arī Tilžas kultūras nama darbīgo
vidi izmainīja līdz nepazīšanai,
bet tilženieši nepalika pasīvi. Tika
realizētas kultūras darba vadītājas
Daigas sen izteiktās vēlmes par
liepu žoga sastādīšanu apkārt
novecojušajam
ciema
estrādes
žogam. Divu nedēļu laikā, iesaistoties
ciema un ārpus ciema dzīvojošajiem
ļaudīm, tika sastādītas vairāk kā 300
liepas, kuras veiksmīgi ir ieaugušas
un jau piedzīvojušas pirmo lapkriti
jaunajā vietā.
Tilžas centrā šovasar ir tapuši trīs
puķu grozi. Pašvaldības darbinieki,
saskaņojot
ar
valsts
mežiem,
sagādāja groziem nepieciešamo
pinamo materiālu un
kultūras
darba
organizatore,
atjaunojot
savas kādreiz apgūtas grozu pīšanas
prasmes, uzpina trīs puķu grozus,
kuri ik pa laikam iegūst sev jaunu
dekoratīvu piepildījumu attiecīgi
gadalaikam,
un
priecē
ciema
iedzīvotājus un viesus. Kā arī pīto
dekoratīvo sienu ieguva šķiroto
atkritumu konteineri, kuri atrodas
pie pagasta pārvaldes ēkas.
Bet vēl pirms visu ierobežojumu
iestāšanās, Tilžas
un Vectilžas
kultūras
namu
apvienotais
etnogrāfiskais ansamblis paspēja
piedalīties Līvānos Starptautiskajā
masku festivālā un maska Siena
guba (Aina Zelča) ieguva 1. vietu.
Tilžas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Bērziņa
Tilžas vidusskolā paveiktais 2020.
gadā
Kā jauninājums Tilžas vidusskolā
šogad ir speciālās klases izveide
Balvos, Vidzemes ielā 2B, kur tiek
īstenota Speciālās pamatizglītības
programma ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem.
Ar pašvaldības lielu atbalstu
Speciālā klase tika aprīkota atbilstoši
prasībām
izglītojamajiem
ar
speciālām vajadzībām:
• Tilžas vidusskolas speciālās klases
izveidošanai un telpu pielāgošanai
tika piešķirti 9981,51 EUR, kā
arī iegādāti mācību līdzekļi un

inventārs - līdzsvara balansēšanas
diska komplekts, masāžas riņķi,
konusi,
vingrošanas
nūjas,
celiņštrepītes,
vingrošanas
bumbas, lecamauklas, mūzikas
instrumentu
komplekts,
konstruktori, galda spēles, puzles,
vingrošanas paklāji, speciālās
klases metodiskie uzskates līdzekļi
- 2235,00 EUR.
• Esam aprīkojuši speciālo klasi
ar
nepieciešamo
inventārulaminēšanas iekārtu, paklāju,
sēžammaisiem, virtuves iekārtu,
elektrisko
plīti,
mikroviļņu
krāsni, gludekli, blenderi, ēdienu
termosiem, ledusskapi, tējkannu,
bērnu
priekšautiem,
tvaika
nosūcēju, bērnu garderobēm 536,00 EUR.
• Iegādātas jaunas 6 planšetes par
kopējo summu 602,00 EUR un
interaktīvā tāfele 2625,00 EUR, kā
arī izveidoti un uzstādīti dažādi
izziņas mācību līdzekļi mācību
procesa īstenošanai un fiziskām
aktivitātēm.
Tilžas
vidusskolas
ēkā
izremontētas zēnu un meiteņu
sporta ģērbtuves, koridors uz sporta
zāli, iekārtots un izremontēts sporta
skolotāju
kabinets.
Kosmētisko
remontu veica skolas darbinieki: tika
veikta sienu līdzināšana, krāsošana,
sporta skolotāju kabinetā ieklāti
griesti, sienu krāsošana. Materiālu
iegādei tika iztērēti 609,43 EUR.
Robotikas mācīšanai ir iegādāti
robotikas komplekti (5gb) par
kopējo summu 2499,98 EUR, kā
arī interaktīvais ekrāns ar statīvu
speciālās programmas īstenošanai
Tilžas vidusskolā par kopējo summu
2741,86 EUR.
Tilžas
vidusskola
sadarbībā
ar pašvaldību, attālinātā mācību
procesa
nodrošināšanai,
izglītojamajiem tika sagādātas
2
planšetes ar interneta pieslēgumu
par kopējo summu 169,40 EUR un 5
viedtālruņus ar interneta pieslēgumu
par kopējo summu 544,50. Interneta
pieslēgumu nodrošina pašvaldība
līdz 31.12.2020.
Pašvaldība
nodrošina
finansējumu
skolas
atbalsta
personālam
psihologam,
sociālajam pedagogam, speciālajam
pedagogam un pedagoga palīgam
(daļējs finansējums).
Gada laikā mācību procesā tiek
īstenoti šādi projekti:
Projekta
“Ziemeļlatgales
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanā un integrēšanā mācību
procesā “ ietvaros īstenotas radošās
darbnīcas, meistarklases “Satiec
savu meistaru” kopā ar mākslinieci
Vēsmu Ušpeli.
ESF
projekta
“Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” -īstenošanas laikā
Tilžas vidusskolā pavisam iesaistīti
21 izglītojamie no 5.-12.klasei un 11

pedagogi, kuri sniedza konsultatīvo
atbalstu šiem izglītojamiem.
Projekta
īstenošanā
kopā
ar
jaunieši
iniciatīvu
grupu
“Piedzīvojumu gars” tika izveidota
orientēšanās spēle Tilžas pagastā.
Izglītojamajiem uzlabojās sekmes,
pārliecinātība par savām spējām,
paaugstinājās mācīšanās motivācija.
Uzrakstīts un iegūts finansējums
4600,00 EUR apmērā Jauniešu
iniciatīvu
projektam
aktivitāšu
īstenošanai ESF projektā “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” .
Kā
jaunums
tika
licencēta
Speciālās
pirmsskolas
izglītības
programma
izglītojamajiem
ar
garīgās veselības traucējumiem,
kuru īstenojam Tilžā, Dārza ielā1.
Vispārējās pirmsskolas izglītības
programma tiek īstenota gan Tilžā,
gan Vectilžā.
Pirmsskolas izglītības īstenošanā
ieviests kompetenču pieejā balstīts
mācību
process.
Pirmsskolā
mācību procesu organizē integrētā
rotaļnodarbībā
visas
dienas
garumā, un tā ietver gan pedagoga
mērķtiecīgi organizētu, gan netieši
vadītu rotaļdarbību, gan bērnu
brīvu rotaļāšanos. Darbošanās un
mācīšanās katru dienu notiek gan
telpās, gan ārā.
Bērniem
tiek
dota
iespēja
mācīties iedziļinoties un ar prieku,
domāt un praktiski pētīt, sadarboties,
apgūt zināšanas un prasmes un
pašiem prast tās novērtēt. Skolotājs
mācīšanās
procesā
piedāvā
daudzveidīgus
uzdevumus
un
atbalstošus mācību līdzekļus, kas
tika iegādāti (par kopējā summu475,00 EUR)
– dažādas spēles,
konstruēšanas materiāli, rotaļlietas,
attēli, kas ļauj bērnam vingrināties,
kļūdīties un modelēt savu darbību,
nesteidzinot pabeigt iesākto, un
katram pašam paplašināt savu
pieredzi.
Pirmsskolas
grupai
Tilžā
tika iegādāts arī lielizmēra koka
konstruktors (245,00 EUR vērtībā),
kas ļauj vaļu izdomai, kur bērns
pats var kļūt par jauno būvnieku un
inženieri, uzbūvē pats savu pili vai
māju.
Iegādāti
mācību līdzekļi par
kopējo
summu
992,00
EUR.
Mācīšanās atspoguļojas arī telpu
noformējumā – atgādnēs, plakātos,
bērnu darbos, un tā arvien vairāk
notiek ne vien telpās, bet arī ārā.
2020.gadā
tika
labiekārtots
arī rotaļu un spēļu laukums. Tika
iegādātas divu veidu šūpoles, par
kopējo summu 780,00 EUR. Kuras
tiek uzstādītas.
Tilžā pašu spēkiem izremontēta
5-6.gadīgo bērnu grupas garderobe
par kopējo summu 500,00 EUR.
Pirmsskolas
grupā
Vectilžā
labiekārtotas mācību un rotaļu
telpas, iegādāti mācību līdzekļi un
10.

individuālie mācību līdzekļi:
• Mācību līdzekļi pamatā iegādāti
„Runcis g”, apmēram 370, 00 EUR;
• Mācību līdzekļi (piederumi, darba
burtnīcas) katram bērnam –
450,00 EUR;
• Jaunais mācību komplekts „Sakām
mācīties” – 80,00 EUR.
Vasarā pārkrāsots – rotaļu laukums,
virtuves grīda, izjaukta starpsiena,
lai izvietotu mācību centrus, bērnu
mēbeles – 100,00 EUR;
Iegādāti materiāli garderobei
– 350,00 EUR; inventārs – matrači,
spilveni – 165,40 EUR; kurtuvei –
apkures katls, šamoti otrai krāsnij,
skursteņa tīrīšanas pakalpojumi,
pakojums, ūdens boilers, veikts
signalizācijas remonts un iegādāti
jauni aizkari trīs grupas telpām un
zālei – 220,00 EUR.
Gads sākas kā balta lapa. Katram
mums ir iespēja to padarīt krāsainu,
dzīvespriecīgu, pozitīvu un aktīvu.
Esot radoši iekrāsojam savu ikdienu
ar saulainām, siltām krāsām!
Varavīksne- Dieva apsolījums –
VISS BŪS LABI!
Paldies Balvu novada pašvaldībai
par
finansiālo
atbalstu
ideju
īstenošanai un iespēju parādīt mūsu
darbu!
Kopā vienotā redzējumā var
izdarīt lielas un labas lietas! Paldies
par to!
Tilžas vidusskolas direktore
Gunta Rižā
Iespējas jauniešiem Tilžā
Gada
sākumā
jauniešiem
izrādot
iniciatīvu,
tiekoties
ar
Balvu Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciālistiem, pēc
sarunām ar pagasta pārvaldi,
jauniešu iesnieguma Balvu novada
domes vadībai, tika atrasta telpa
slēgtās Tilžas internātpamatskolas
telpās. Šobrīd ir iekārtota jauniešu
neformālā tikšanās vieta Tilžas
pagastā, kur jaunieši lietderīgi var
pavadīt savu brīvo laiku kopā ar tās
koordinatori Sigitu Loču.
Pavasarī tika iesniegts un uzsākts
realizēt
projektu
programmas
“Pumpurs” projekts „Tilžā notiek
labas lietas – junior edition”.
Projekta virsmēķis ir priekšlaicīga
mācību
pārtraukšanas
riska
novēršana. Tā specifiskais mērķis

Tilžas centrā šovasar ir tapuši trīs puķu
grozi, kuri ik pa laikam iegūst sev
jaunu dekoratīvu piepildījumu attiecīgi
gadalaikam un priecē ciema iedzīvotājus
un viesus.
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ir iesaistīt Tilžas pagasta jauniešus
aktivitātēs ar pozitīvu, integrējošu
un iekļaujošu vidi, kurā viņi spētu
realizēt iniciatīvas un attīstīt savu
potenciālu kā skolā, tā arī ārpus
tās, izvēloties veselīgus, pozitīvus
uzvedības moduļus. Projekta laikā ir
notikušas saliedēšanās, personības
pilnveidošanās
un
pašizziņas
aktivitātes, sportiskās un veselīga
dzīvesveida aktivitātes, sabiedrībai
lietderīgs darbs, kā arī motivējošas
lekcijas un meistarklases kopā ar
dažāda profila speciālistiem savā
jomā. Projekta kuratore Sigita
Loča darbojas biedrībā “Next
horizont”, kura šobrīd veic Tilžas
jauniešu neformālo izglītošanu un
ir radusi iespēju dažādot jauniešiem
pieejamās
aktivitātes
tuvāk
dzīvesvietai.
Gada pirmajā pusē telpas tika
nedaudz labiekārtotas ar Tilžas
pagasta, Tilžas vidusskolas un
Balvu Bērnu un jauniešu centra
pieejamajiem resursiem. Telpās
notika dažādas neformālās tikšanās,
lai apvienotu jauniešus iniciatīvu
grupā, kuri paši varētu noteikt
savu darbības virzienu, vai izvirzīt
prioritātes. Pie jauniešiem ciemojās
arī Eiropas brīvprātīgā darba veicēji
no Armēnijas un Tucijas, tiekoties
kopīgās aktivitātēs.
Šobrīd darbu ar šo neformālo
jauniešu grupu Tilžā veic Sigita Loča,
vadot interešu izglītības pulciņu
“Dzīves prasmju ABC”, kurš savās
tēmās aptver dažādas aktivitātes.
Šobrīd darbs ir ierobežots
saistībā ar epidemioloģisko situāciju,
pārtrauktas projekta aktivitātes,
līdz to atļaus valdības lēmumi.
Tilžas jaunieši joprojām tiek aicināti
sazināties ar Sigitu vai Balvu Bērnu
un jauniešu centra speciālistiem,
lai saņemtu konsultāciju par viņiem
interesējošiem jautājumiem.
Balvu Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste
Gunita Prokofjeva
2020. gada lielākie pasākumi
bibliotēkas dzīvē
Neskatoties
uz
ārkārtējo
situāciju, kas notiek valstī, Tilžas
pagasta
bibliotēka
saviem
apmeklētājiem
piedāvā dažādas
iespējas un pakalpojumus.
Februārī pasākumu cikls “Drošs
internets sākas ar tevi!”. Tiek atzīmēta

Šogad ir izveidota labiekārtota piemiņas
un svētku vieta Tilžas pagasta centrā,
izveidojot bruģētu platformu un laukumu
papildinot
ar gaismas elementiem,
karoga mastu un soliņiem.

Droša interneta diena! Pildījām
dažādus uzdevumus, mācījāmies
analizēt lasāmo informāciju un
mēģinājām kritiski domāt - vai viss,
ko mēs redzam internetā, atbilst
patiesībai.
Izspēlējām
dažādas
situācijas, lai būtu gudri, pieklājīgi
un spētu izvērtēt internetā lasāmo
informāciju. Pasākumu apmeklēja
3.-5. klases skolēni.
Augustā Tilžas pagasta bibliotēkā
ikviens interesents varēja atnākt
uz tikšanos ar mūzikas pedagoģi
un ievērojamā Tilžas fotogrāfa
Jāņa Augusta Ziemeļa mazmeitu
Rasmu Kulamovu. Šoreiz saruna
nebija par fotogrāfu, bet gan par
grāmatu triloģiju “No ievziediem līdz
Mārtiņiem”, ko uzrakstījusi Rasmas
mamma Ivāra Dzidrīte Grenceviča.
5. augustā Tilžas bibliotēkas
projekta “Bērnu žūrijas” eksperti
devās iepazīt Ludzas pilsētu.
Septembris ir dzejas mēnesis.
Skolēniem tika piedāvāts pasākumu
cikls
“Dzejas
dienu
virpulī!”,
kuru apmeklēja no 1. – 7. klases
skolēni (kopā 60 skolēni). Ikviens
apmeklētājs, iepriekš piesakoties,
varēja izspēlēt orientēšanās spēli
bibliotēkā “Noķer dzejoli!”.
26. septembrī LNB Vislatvijas
Skaļās lasīšanas konkursā Balvu
reģionu pārstāvēja Amanda Avotiņa
no Tilžas. Amanda lasīja T. Parvela
grāmatu “Muris un Vufs.”
Vēl līdz gada beigām var
iesaistīties projektā “Bērnu/jauniešu/
vecāku žūrija.” Jāizlasa 6 grāmatas
un jāaizpilda vērtēšanas anketa.
Tilžas pagasta bibliotēkā ir
iespēja izmantot datubāzes “Lursoft
laikrakstu bibliotēka” un “Letonika.
lv”. “Lursoft laikrakstu bibliotēkā”
jūs varēsiet izlasīt laikrakstus un
žurnālus gan jaunākos, gan senākos
izdevumus. Šeit var lasīt Latvijas
centrālo un vietējo periodisko
izdevumu pilna teksta publikācijas.
“Letonika.lv” datubāzē var izmantot
dažādas vārdnīcas, enciklopēdijas,
meklēt literatūras darbus un atrast
daudz citas noderīgas informācijas.
Šo datu bāzi var izmantot attālināti no
saviem mājas datoriem. Pirms tam
gan jāinteresējas pie bibliotekāres,
jo tiks nosaukts lietotājvārds un

parole, lai pieslēgtos attālināti.
Laikā,
kad
jāievēro
īpaši
piesardzības
noteikumi,
vēlos
atgādināt
lasītājiem
par
“3td
E-grāmatu
bibliotēku”,
kas
reģistrētajiem pašvaldību publisko
bibliotēku
lietotājiem
piedāvā
bez
maksas
lasīt
e-grāmatas
tiešsaistē
mobilajā
ierīcē
vai
datorā. Par lietotājvārdu, paroli
un piereģistrēšanos jautā savā
bibliotēkā.

Bibliotēkā ir paplašināta un
uzlabota bērnu apkalpošanas zona.
Ar jaunāko informāciju, kas notiek
bibliotēkā ikviens var iepazīties
https://www.instagram.com/
tilzasbiblioteka/,
http://bibliotekas.
lv/tilza/, https://www.facebook.com/
Tilžas-pagasta-bibliotēka.
Tilžas bibliotēkas vadītāja
Ilze Pugača

Projekta ietvaros Tilžas pagasta centrā tika izveidots sporta un brīva laika pavadīšanas
laukums bērniem.
Lielākie darbi Tilžas pagastā

Daudz ko var izdarīt arī pašu spēkiem.
Tā Tilžā izremontēta 5-6.gadīgo bērnu
grupas garderobe.

Arī Tilžas pirmsskolas grupas apmeklētāji
šogad var priecāties par labiekārtotu
rotaļu un spēļu laukumu.

Ar dubulto asfaltbetona virsmu šogad
apstrādāta Dārza iela.
11.

◊Šobrīd notiek ciema ūdensvada
pārbūves darbi – 20000,00 EUR.
◊Projekta “Piemiņas un svētku
vietas
labiekārtošana
Tilžas
pagastā” veikta piemiņas un
svētku
vietas
labiekārtošana.
Kopējās izmaksas ir EUR 19303,28.
Publiskā finansējuma daļa ir 90%
apmērā no projekta izmaksām
un Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums 10%.
◊Projekta „Bērnu rotaļu laukumu
labiekārtošana
Balvu
novada
Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas
pagastos” atjaunots bērnu rotaļu
laukums Tilžas pagasta centrā.
Projekta kopējās izmaksas EUR
19 886,35, tai skaitā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums
EUR 17 897,71, Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums EUR 1
988,64 EUR.
◊Projekta „Tautu tērpa aksesuāri
Balvu novada pašdarbniekiem”
iegādāti tautas tērpu aksesuāri
(meiteņu blūzes un zēnu krekli,
meitenēm
ņieburi-vestes
un
brunči, zēniem vestes un bikses,
meitenēm – zeķes, zēniem – zeķu
valnīši, saktas, ziedu vainadziņi,
lakatiņi, pastalas) Tilžas kultūras
nama TDK “Palazdīte” - 3303,63
EUR, un tērpu aksesuāri (blūzes,
svārki, saktas, tautiskās jostas)
Tilžas vidusskolas skolēnu korim
- 4342,80 EUR. Projekta kopējās
izmaksas 12427,48 EUR, tai
skaitā Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums 8530,20 EUR un
Balvu
novada
pašvaldības
līdzfinansējums EUR 3897,28 EUR.
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2020.GADS VECTILŽAS PAGASTĀ

Šis, 2020.gads, ir bijis citādāks un
sarežģītāks nekā iepriekšējie gadi.
Taču neskatoties uz to, darbi Vectilžas
pagasta pārvaldē nav apstājušies. Lai
arī brīžiem bija jāstrādā ārkārtējās
situācijas apstākļos, paredzētie darbi
visās struktūrvienībās tika paveikti.
Vectilžas pagastā ir sakārtota apkures
sistēma Sporta un atpūtas centrā,
nomainīti sūkņi attīrīšanas iekārtās,
tika demontēta vecā attīrīšanas iekārta
un sakārtota tās teritorija, sagatavota
malka nākamajai apkures sezonai
pirmsskolas izglītības iestādei, Feldšeruveselības punktam, Sporta un atpūtas
centram un pagasta pārvaldei, kapsētās
tika izzāģēti bīstamie koki, regulāri
tiek sakoptas un appļautas Vectilžas
pagastam piederošās teritorijas, tiek
uzturēti kārtībā Vectilžas pagasta ceļi un
ceļu malas, kā arī tiek veikti citi darbi.
Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāja
Genovefa Jermacāne

Vectilžas pagasta Sporta un atpūtas
centrā ir iedibinātas daudzas labas
tradīcijas
Vectilžas pagasta iedzīvotāji ir
atsaucīgi un labprāt apmeklē pasākumus,
kuros savu prasmi un talantu rāda mūsu
pašu bērni, jaunieši un pieaugušie. Par
to liecina skatītāju pilnā zāle koncertos,
kur tradicionāli priekšnesumus sniedz
sporta un atpūtas centra un citi
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
Vectilžas sporta un atpūtas centrā
darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi:
deju kopa ,,Viola” un bērnu deju
kolektīvs - vadītāja Daiga Lukjanova,
folkloras kopa ,,Saime” - vadītāja Solveta
Logina, jauniešu tautu deju kolektīvs
,,Vectilža” - vadītāja Kristīne Jermacāne,
amatierteātris ,,Melnais kaķis” - vadītāja
Inese Daukste.
Vectilžas sporta un atpūtas centrs
šogad rīkoja un piedāvāja skatītājiem un
klausītājiem daudzveidīgus pasākumus
dažādām gaumēm:
• Pateicības
pasākums
pagasta
amatiermākslas
kolektīvu
dalībniekiem kopā ar kaimiņpagastu
amatiermākslas kolektīviem.
• Ziemas sporta spēles ,,Ķeram ziemu!”
• Sporta diena ģimenēm.
• Līgo svētku ieskadināšana kopā ar
grupu ,,AMMA” un deju kopu ,,Viola”,
pasākuma laikā Vectilžas ezerā uz
plosta tika aizdegta kopīgā jāņuguns;
• Bērnības svētki, uz kuriem aicināja
,,Kikeri - Ņau – Vau –Mū”.
• ,,Kulinārais mantojums”, piedalījās
sabiedrībā zināmas saimnieces.
• Jaunības svētku pasākums, kurā
sveicam pagasta jauniešus, kuri svin
18.

Līgo pasākumā Vectilžas ezerā uz plosta
tika aizdegta kopīgā jāņuguns.

• Augustā ar plašu programmu tika
svinēti Vectilžas pagasta svētki, kas
aizsākās jau piektdienas vakarā
ar filmas ,,Klases salidojums 2”
demonstrējumu. Pēc filmas ar
izgaismotiem velosipēdiem varēja
piedalīties velobraucienā ,,Izgaismo
Vectilžu”, tā ieskandinot pagasta
sporta
svētkus!
Sporta
svētku
noslēgumā varēja baudīt grupas
,,Ginc un Es” koncertprogrammu
,,Mīlot dziesmu”.
Sporta un atpūtas centrā tika rīkoti
un apmeklētājiem piedāvāti arī citi
pasākumi, kā piemēram, filmas ,,Piļsāta
pi upis”, ,,Dvēseļu putenis”. Radošās
darbnīcas - ,,Sveču dekupāža”, Līgo svētku
ieskandināšana (siera siešana, vainagu
darināšana ), pērļošanas (aproču, valsts
svētku piespraude) radošā darbnīca.
Akcijā
,,ApGLEZNO
un
NOBILDĒ
savu pastkastīti”, tika atjaunotas 11
pastkastītes. Pagasta vecākā paaudze
devās izzinošā ekskursijā uz Gulbenes
novada Litenes pagastu. Pagasta
amatiermākslas
kolektīvi
veidoja
video sveicienus Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienai un Līgo
svētkiem. Folkloras kopa piedalījās maija
dziedājumos pie krucifiksiem un psalmu
dziedājumos. Sporta un atpūtas centra
amatiermākslas
kolektīvi
piedalījās
izbraukuma koncertos. Folkloras kopa
,,Saime” piedalījās XXI Starptautiskajā
Masku tradīciju festivālā Līvānos.
Augustā
folkloras
kopu
sadziedāšanās pasākumā ,,Saule brida
rudzu lauku” piedalījās Ķekavas novada
folkloras kopa ,,Rāmupe” un tās vadītājs,
folklorists Andris Kapusts.
No 23. līdz 30. septembrim pagasta
aktīvākie sportisti piedalījās Eiropas
sporta nedēļā ,,Piecelies un piecel citus”.
Pagasta ģimeņu biedrība realizējusi
projektu ,,Tautas tradīciju saglabāšana”,
kura ietvaros tika iegādāti mūzikas
instrumenti (cītars, mandolīna) un 15
linu kleitas.
Vectilžas pagasta
kultūras pasākumu organizatore
Maruta Arule
Tilžas
vidusskolas
vispārējās
pirmsskolas izglītības grupa
Tilžas
vidusskolas
vispārējās
pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā
darbojas jau piekto mācību gadu. Šajā
mācību gadā grupiņu regulāri apmeklē
14 audzēkņi.
Ikdienu
pavadām
aktīvās
rotaļnodarbībās, kur apgūstam dažādas
prasmes. Katru dienu, neatkarīgi no
laika apstākļiem, dodamies āra pastaigā
un aktīvi darbojamies rotaļu laukumā.
Iestādē vienu reizi nedēļā speciālistu

vadībā bērniem notiek logopēdiskās,
muzikālās un deju nodarbības.
Lai arī šī ir jauktā vecuma grupiņa (1,5
– 6 gadi), pozitīvais ir tas, ka varam sniegt
individuālo pieeju katram bērnam.
Svinam visus nozīmīgākos svētkus
un svētku rotā tērpjam arī mācību
iestādes telpas, tikai šogad bez vecāku
klātbūtnes.
Gadu
gaitā
izveidojusies
laba
sadarbība ar pagasta bibliotekāri.
Arī šogad esam cītīgi „Bērnu žūrijas”
grāmatu lasītāji un vērtētāji.
Jauno mācību gadu uzsākām ar
pozitīvām pārmaiņām – kosmētiski
atremontētās un uzlabota plānojuma
telpās, kas ļauj pilnvērtīgāk organizēt
mācību procesu.
Iegādātas jaunas attīstošās spēles un
rotaļlietas, papildināta materiālā bāze.
Priecājamies par kopā būšanas laiku
mūsu mazajā un tomēr plašajā izglītības
iestādē.
Pirmsskolas skolotāja
Anda Bombāne

izstādes, tematiskās, rokdarbu un vietējo
kolekcionāru izstādes uzrunā visus
bibliotēkas apmeklētājus no jaunākās
līdz vecākajai paaudzei. Priecājos, ka
Vectilžas pagastā dzīvo cilvēki, kuri nesēž
rokas klēpī salikuši, bet dara brīnumu
lietas: veido personīgās kolekcijas un
dalās ar tām, piedalās izstādēs, ļaujot
ar saviem darbiem iepazīties arī citiem
pagasta iedzīvotājiem un bibliotēkas
apmeklētājiem. Liels prieks, ka arī
sarežģītākos laikos cilvēki atrod brīvus
mirkļus, radīt iedvesmojošas lietas.
Lai veiksmīga 2020.gada nogale
esošajiem
un
potenciālajiem
apmeklētājiem!
Vectilžas bibliotēkas vadītāja
Ina Skrima

2020.gads Vectilžas bibliotēkā
,,Bet
no
visiem
brīnumiem
visbrīnumainākā
ir
grāmata”
/Z.Mauriņa/.
Iespēju
robežās
organizēju
pilnvērtīgu darbu, gan iegādājoties
jaunāko
literatūru,
gan
abonējot
periodiku nākamajam gadam, kā arī
nepieciešamības gadījumā, sagādājot
atsevišķus
izdevumus
no
citām
bibliotēkām, gan veicu dokumentu
skenēšanu, kopēšanu un citus darbus
pēc lietotāju pieprasījuma, gan arī
sniedzu konsultācijas darbam ar datoru,
internetu un informācijas meklēšanu.
Literatūras popularizēšanas nolūkos
bibliotēkā
tiek
organizēti
dažādi
pasākumi un izstādes. Literatūras
izstādes cenšos veidot tā, lai tās būtu
interesantas un piesaistītu apmeklētājus
ar interesantu citātu vai aktuālu domu
graudu. Visa gada garumā ir apskatāmas
dažādas izstādes, kā arī ,,Jaunāko
grāmatu izstāde” tiek veidota regulāri,
iegādājoties jaunu lasāmvielu.
Ir ļoti patīkami, ka bibliotēkas
apmeklētājus interesē ne tikai grāmatu,
periodikas lasīšana un informācijas
meklēšana, bet arī izstādes, kas lielisks
bibliotēkas dzīves dažādošanas veids,
kas neuzkrītoši pastāsta par jaunākajiem
literatūras papildinājumiem, rakstnieku,
dzejnieku,
ievērojamu
cilvēku
nozīmīgajām dzīves un radošā darba
jubilejām, kā arī vietējo iedzīvotāju
un
amatnieku
rokdarbiem
un
pārsteidzošajiem hobijiem. Slaveniem
rakstniekiem un valodniekiem veltītas

Vectilžas pagasta pārvaldei jārūpējas par
siltuma nodrošināšanu visās iestādēs,
tāpēc laicīgi tiek sagatavota malka.

Pirmsskolas grupiņa jauno mācību
gadu uzsāka kosmētiski atremontētās
un uzlabota plānojuma telpās, kas ļauj
pilnvērtīgāk organizēt mācību procesu,
kas tiek organizēts kā iekštelpās, tā ārā,
piemēram, svinēta Latvijas dzimšanas
diena (foto).

Projekta ietvaros folkloras kopai “Saime”
tika iegādātas jaunas linu kleitas.
12.

Vectilžas pagasta iedzīvotājiem patīk gan
piedalīties bibliotēkas izstāžu veidošanā,
gan ar interesi tās aplūkot, piemēram,
I.Zelčas rokdarbu izstādi (foto).

Vectilžas pagastā vēl par vienu sakārtotu
vietu vairāk - tika demontēta vecā
attīrīšanas iekārta un sakārtota tās
teritorija.
Lielākie darbi Vectilžas pagastā
◊ Iegādāts motorzāģis un pļāvējstrimmeris – 1500,00 EUR.
◊ Projekta
„Tautas
tradīciju
saglabāšana” ietvars iegādāti mūzikas
instrumenti – cītara un mandolīna,
15 tautas tērpi (linu kleitas), 10
galvas auti folkloras kopai “Saime”.
Projekta kopējās izmaksas: 1889,00
EUR, no kurām LAD
publiskais
līdzfinansējums 1700,10 EUR, Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējums
– 170,01 EUR.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 26. novembris

2020. GADS VĪKSNAS PAGASTĀ
Šis gads aizslēdza mums durvis,
mēs atvērām logus!
Gads, kad laika aplī griežas, līdz
tam skrienam zibenīgi,
Gandarījums sirdī spiežas, šogad
bijām apzinīgi.
Pavasaris atnesa vēl nebijušu
pieredzi,
un
tas
galvenokārt
ietekmēja darba stilu, ko ar visiem
pieejamajiem līdzekļiem maksimāli
pielāgojām iedzīvotāju vajadzībām un
ērtībām. Par spīti visapkārt esošajam
mirkļa haosam un tā ilgtermiņa
sekām atradām arī veidu kā priecēt
iedzīvotājus. Lieldienu pasākums
nenotika, toties krāšņas un nebijušas
dekorācijas priecēja ikvienu, kura
ceļš veda gar tām. Vasarā Vīksnā
notika rosība, bezgalīgi daudz gaišu,
patīkamu un jautru emociju Vīksnas
pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem,
kā
katru
gadu,
atnesa
Jāņu
ielīgošanas koncerts, ko ieskandināja
folkloras kopa “Olūts” un “Aizezeres
muzikanti”.
Trīs
burvīgi
svētki
augustā piepildīja Vīksnu. Diena
iesākās ar bērnības un pilngadības
svētkiem, bet dienas otrajā daļā
notika sporta svētki. Ievērojot
drošības pasākumus, viss izdevās.
Lai pasākumi arī turpmāk noritētu
mājīgā un omulīgā gaisotnē Tautas
nama zālē tika veikts kosmētisks
remonts. Tautas nama kultūras
pasākumu organizatorei, no Balvu
novada pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem, tika iegādāts jauns
stacionārais dators.
Gads, kad metās laika dejā,
darbiem, notikumiem pildīts,
Rodas visiem smaids mums sejā,
šogad daudz ir izdarīts.
Apsekojot 8 mūsu pagasta
mūža mājas, tika konstatēts, ka ir
nepieciešams veikt virkni uzlabojumu
un pat kādu vērienīgāku remontu.
Tika veikta Miezāju kapsētas galvenās
ieejas vārtu rekonstrukcija un katoļu
krusta atjaunošana, arī kapličas jumts
piedzīvoja atjauninājumus. Vērienīgs
darbs tika paveiks arī Egļukalna
kapsētā. Tur par ziedotāju savāktiem
līdzekļiem tika rekonstruēta kapu
krusta nojume un atjaunots krusts,
Kačupes un Derdziņu kapsētās tika

Vīksnas Feldšeru veselības punkts šogad
tiek pārvietots uz citām, plašākām
telpām, ērtāka piekļuve un patīkamā
gaisotne palīdzēs cilvēku labsajūtai.

veikts mazāks, bet vienlīdz svarīgs
uzlabojums. Arī mazās “mini” mājiņas
laika zobs un daba nesaudzē.
Atjaunošanas darbi pārvērta arī
Derdziņu kapsētas zvana torni, nelieli
labojumi palīdzēja novērst laika zoba
atstātās pēdas. Arī Kupravas, Čāgu,
Dampadruvas un Vīksnas kapsētās
tika veikti mazāki, bet tikpat nozīmīgi
atjaunošanas darbi.
Vīksnas Feldšeru veselības punkts
šogad tiek pārvietots uz citām,
plašākām telpām, ērtāka piekļuve un
patīkamā gaisotne palīdzēs cilvēku
labsajūtai. Tas tika darīts tādēļ, ka
vecāka gada gājuma iedzīvotājiem
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
ir grūti nonākt pašreizējās telpās,
kas atrodas otrajā stāvā, turpretim
jaunās telpas ir daudz vieglāk
sasniedzamas, kā arī uz tām ved
bruģēts, ērti lietojams, celiņš. Ar
Balvu novada pašvaldības atbalstu ir
iegādātas jaunas ārdurvis. Tādējādi
radītas ērtas, siltas un mājīgas telpas,
kur atgūt veselību un sirdsmieru.
Arī Vīksnas bibliotēkas grāmatu
plaukti ir atjaunoti un uzposti, gatavi
arī turpmāk saturēt aizraujošu un
noderīgu literatūru.
Apkārtnes
sakopšanas
darbi
noritēja visa gada garumā – griezām,
pļāvām,
vācām,
atjaunojām,
remontējām, ravējām un stādījām.
Iespēju robežās tiek uzturēti ceļi,
koptas ceļmalas un grāvji.
Vietējais uzņēmējs ar savu
komandu, ir izveidojuši “Vanagu
dzimtas
parku”,
kam
oficiāla
nosaukuma gan vēl nav, bet cilvēku
priekam jau ir paveikts daudz. Vasarā
tajā jau lepni zaļoja pirmie stādītie
kociņi un blakus esošajā pļaviņā
ziedošās
rudzupuķes.
Vanagu
dzimtai ir daudz plānu, kā piemēram,
nākotnē ir doma arī par dabīgas
lapenes ierīkošanu parka vidū.
Paldies mūsu ļaudīm, kas rūpējas
par skaistām, nenovērtējamām un
ilglaicīgām vērtībām – nākotnes
mantojumu, labsajūtu un cilvēku
prieku.
Notikumu virpulī šogad tikām
ierauti, nedaudz mainām dzīves ritmu,
satraukuma ieskauti,

Tomēr darbi ritēja mums raiti,
varam lepoties ikviens ar savu
pagastsaimi.
Nekas nespēj nodzēst tās liesmas
cilvēku sirdīs, ko iededz kopā
būšanas prieks, labi padarīta darba
sajūta un vēlme darboties. Notikumi
gada gaitā ir sakrājušies, tie veido
mūsu kultūras, sporta un atpūtas
aktivitātes. LEADER projekta “Bērnu
rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu
novada Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas
pagastos” ietvaros, pie pagasta
pārvaldes ēkas ir labiekārtots jauns
bērnu rotaļu laukums, tā konstrukcijas
priecē mūsu jaunākos iedzīvotājus,
ko koku paēnā uz soliņa var gaidīt
pieaugušie ļaudis. Savukārt vecākie
pagasta iedzīvotāji devās aizraujošā
braucienā uz Aglonas novadu. Kādā
agrā pavasara pēcpusdienā rīkojām
pasākumus mūsu skolas jaunāko
klašu bērniem – pankūku cepšanas
meistarklasi.
Skatījām
Latvijas
neredzīgo biedrības Balvu nodaļas
darboņu burvīgo izstādi – gleznas
un rokdarbus. Bija skatāmas arī
brīnišķīgo personālizstāžu gleznas
un fotogrāfijas. Devāmies izzinošajā
pārgājienā pa Vīksnu, jeb izaicinājumā
“Iepazīsti sevi Ziemeļatgalē”, uz
vietām par kurām varam teikt: “Reiz
bija”. Cauri Vīksnai līkločus meta arī
velobrauciens maršrutā Balvu pilsēta
– Elkšņeva – Oknupe – Sprogu ezers –
Vīksna – Gobusala – Balvi. Pateicoties
starptautiskai ziedojumu piesaiste
metodei “Ziedotāju aplis” tapa
mūsu pašdarbnieku izlolotais sapnis
Vecās pieturas stāsts, mini estrāde
– domu, ideju un labi pavadīta
laika pietura, kurā atklāšanas
dienā iedzīvotāji tika priecēti ar
sirsnīgu un jautru koncertu. Rudens
pievārtē izdejojām starptautiska
mēroga deju izaicinājuma deju
Jeruzalema dance challenge. Maziem,
piesardzīgiem, bet radošiem soļiem
izdejojām, izdziedājām, nostrādājām

un aizvadījām šo gadu.
Gadam griežot otru pusi, visi
apdomājas klusi,
Svarīgs darbs, kad iet no rokas,
kopumā mums labi sokas.
Ir daudz jauka un pozitīva
piedzīvots, arī pavisam nopietni darbi
ir tikuši veikti. Pateicoties Latvijas
Valsts ceļu projektam, šogad ceļam
Pērkoni – Vīksna – Mālupe, posmā
no Pērkoniem līdz Vīksnai atjaunota
asfalta virsējā kārta ar dolomīta
šķembām un emulsiju. Tas pagarina
asfalta seguma lietošanas ilgumu par
5-7 gadiem.
Ceļam Vīksna – Kuprava posmā
no Vīksnas līdz Aizezerei sakārtota
ūdens atvades sistēma – iztīrīti grāvji,
ierīkotas jaunas nobrauktuves un
salabotas esošās, iebūvētas jaunas
caurtekas. Posmā līdz trešajam
kilometram uzlabots ceļa segums,
iestrādājot grunti.
Ceļa Pērkoni – Vīksna – Mālupe
posmā starp Vīksnu un Mālupi
Vīksnas pagasta ciemā “Ukraina”,
bebru
darbības
rezultātā
tika
appludināta brauktuve. Pateicoties
mednieku iniciatīvai un pagasta
zemniekam,
bebru
aizsprosti,
izmantojot mežistrādes tehniku tika
nojaukti. Valsts ceļi appludinātajā
vietā paaugstināja ceļa uzbērumu un
iztīrīja ceļa malā esošās grāvis.
Katru gadu noslēdzot, vajag
nedaudz pavērot,
Cik ir tomēr šeit mums labi, pat ja
redzam to mēs knapi.
Elpojam mēs gaisu tīru, redzam
savu zemi brīvu,
Esam tuvu mēs viens otram, savu
laimi kopā rokam.
Sargāsim sevi, viens otru un visus
ko mīlam, jo aizvadījām šo gadu
braši, ir kur tiekties un ko plānot
nākošajam gadam.

Arī Vīksnas pagasta pārvalde rūpējas
par pagasta teritorijas sakārtošanu un
labiekārtošanu, kā arī pārsteidz pagasta
iedzīvotājus un viesus ar svētku tematikai
pieskaņotām dekorācijām.

Projekta ietvaros pie pagasta pārvaldes
ēkas ir labiekārtots jauns bērnu rotaļu
laukums.

Trīs burvīgi svētki augustā piepildīja
Vīksnu. Diena iesākās ar bērnības un
pilngadības svētkiem (foto), bet dienas
otrajā daļā notika sporta svētki.

Miezāju kapsētā tika rekonstruēti
galvenās ieejas vārti, kā arī atjaunots
katoļu krusts, arī kapličas jumts
piedzīvoja atjauninājumus.
13.

Vīksnas pagasta pārvaldes kolektīvs

Lielākie darbi Vīksnas pagastā
◊ Projekta „Bērnu rotaļu laukumu
labiekārtošana Balvu novada Vīksnas,
Lazdulejas un Tilžas pagastos”
atjaunots bērnu rotaļu laukums
Vīksnā. Projekta kopējās izmaksas
EUR 19 886,35, tai skaitā Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums EUR
17 897,71, Balvu novada pašvaldības
līdzfinansējums 1 988,64 EUR.
◊ Vīksnas Feldšeru veselības punktam
tika nomainītas durvis – 400,00 EUR.
◊ Tautas namam iegādāts jauns
dators – 800,00 EUR.
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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
Šī gada 17.novembrī notika Balvu
novada ārkārtas domes sēde. Tā
notika attālināti. Tajā piedalījās 12
deputāti – Aigars Pušpurs, Anita
Petrova, Aivars Kindzuls, Egons
Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva,
Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Svetlana
Pavlovska, Tālis Korlašs, Aija Mežale,
Jānis Zakarīts. Tika izskatīti kopumā 4
darba kārtības jautājumi.
Par projekta pieteikumu
Ārkārtas domes sēdē lēma iesniegt
projekta pieteikumu “Balvu Mūzikas
skolas
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana” Eiropas Reģionālā
attīstības
fonda
4.2.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām
sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu
pašvaldību ēkās” ceturtās projektu
iesniegumu atlases kārtas ietvaros,
un apstiprināja projekta kopējās
izmaksas EUR 377423,60, t.sk. EUR
323638,89 ir attiecināmās izmaksas
un EUR 53784,71 ir neattiecināmās
izmaksas. Projekta ERAF finansējums
ir 54% no attiecināmajām izmaksām,
t.i. EUR 174765,00, un projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu
projektam
46%
apmērā jeb EUR 148873,89 no
projekta attiecināmajām izmaksām
un neattiecināmās izmaksas EUR
53784, kopā nosakot EUR 202658,60,
projekta
priekšfinansējuma
un
līdzfinansējuma izmaksām, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.

Par individuālo aizsardzības
līdzekļu atsavināšanu
Deputāti lēma atsavināt no valsts
saņemtos individuālos aizsardzības
līdzekļus – daudzkārt lietojamās sejas
maksas (mazgājami mutes un deguna
aizsegi), nenoskaidrojot Balvu novada
pašvaldības un tās iestāžu vajadzību
pēc tām, un nododot bez atlīdzības
īpašumā divas daudzkārt lietojamās
sejas maskas šādām fizisko personu
grupām:
• personām, kurām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem piešķirts
trūcīgas
vai
maznodrošinātas
personas statuss;
• personām,
kuras
ir
tiesīgas
saņemt naktspatversmes, aprūpes
mājās, dienas aprūpes centra,
dienas centra vai krīzes centra
pakalpojumus.
Balvu
novada
pašvaldības
Sociālais
dienests
nodrošinās
daudzkārt lietojamo sejas masku
izsniegšanu pret parakstu minētajām
fizisko personu grupām, veicot
izsniegto daudzkārt lietojamo sejas
masku uzskaiti pašvaldību sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu
administrēšanas lietojumprogrammā
SOPA, sākot ar 2020. gada 20.
novembri.
Par finansējuma piešķiršanu
no
līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem
Ārkārtas
domes
sēdē,
pamatojieties uz Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes “Pīlādzītis” un
Kubulu
pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Ieviņa”
iesniegumiem,

lēma piešķirt no Balvu novada
pašvaldības
2020.gada
budžetā
apstiprinātajiem
līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem 10000,00
EUR mācību procesa nodrošināšanai
- Balvu pirmsskolas izglītības iestādei
“Pīlādzītis” 7500,00 EUR
triju
interaktīvo ekrānu iegādei un Kubulu
pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa”
2500,00 EUR viena interaktīva ekrāna
iegādei.
Par finansējuma nodrošināšanu
pārtikas paku iegādei
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 saistošajiem
noteikumiem saņēma apmaksātas
pusdienas, kā arī tie, kuri mācās Balvu
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošās izglītības iestādēs,
nosakot:
• Nodrošināt ar pārtikas pakām tos
7.-12.klašu izglītojamos, kas apgūst
izglītību Balvu novada izglītības
iestādēs.
• Nodrošināt 1.-6.klašu izglītojamos,
kas apgūst izglītību Balvu novada
izglītības iestādēs, un 5-gadīgos,
6-gadīgos bērnus, kas apgūst
izglītību Balvu novada izglītības
iestādēs, ar minētajām pārtikas
pakām gadījumā, ja mācību
process notiek attālināti;
• Nodrošināt ar minētajām pārtikas
pakām
mērķgrupas,
kuras

minētas:
o Balvu
novada
Domes
2015.gada 12.februāra saistošo
noteikumu Nr. 8/2015 “Par sociālās
palīdzības
pabalstiem
Balvu
novadā” 7.1.2., 7.1.3. un 7.1.4.
punktos;
o Balvu novada Domes 2015.
gada 12.marta saistošo noteikumu
Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību
Balvu novadā” 3.1.2., 3.1.3. un
3.2.punktos;
o Balvu novada Domes 2015.
gada 12.marta saistošo noteikumu
Nr. 9/2015 “Par Balvu novada
pašvaldības sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un finansiālo
atbalstu audžuģimenēm” 2.7., 2.8.
un 2.8.1punktos, ja tās neatbilst
lēmuma 1 un 2.punktā noteiktajām
mērķgrupām.
• Gadījumā, ja pirmsskolas izglītības
iestādes izglītojamais ir apmeklējis
izglītības iestādi un vienlaicīgi par
attiecīgo periodu ir saņēmis arī
pārtikas paku, veikt pārrēķinu
nākošajā kalendārajā mēnesī un
attiecīgi samazināt piešķiramo
pārtikas pakas vērtību.
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.

APVIENOJAMO BALTINAVAS, BALVU, RUGĀJU UN VIĻAKAS NOVADU DOMJU
DEPUTĀTU KOPSAPULCĒ IEVĒL APVIENOTĀ BALVU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJU

9.novembrī notika apvienojamo
Baltinavas,
Balvu,
Rugāju
un
Viļakas novadu domju deputātu
kopsapulce, kurā darba kārtībā
bija viens jautājums “Par apvienotā
Balvu novada Vēlēšanu komisijas
ievēlēšanu”.
Kopsapulcē
piedalījās
35
apvienojamo
Baltinavas,
Balvu,
Rugāju un Viļakas novadu domju
deputāti.
Pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 4.punktu, kur
noteikts, ka, lai 2021.gada pašvaldību

vēlēšanas
nodrošinātu
tajos
novados, kurus skar administratīvo
teritoriju apvienošana, līdz 2020.gada
1.decembrim pašvaldību domes
sasauc visu apvienojamo pašvaldību
deputātu kopsapulci, kas ievēlē
novada vēlēšanu komisiju; deputātu
kopsapulci ierosina sasaukt un vada
tās pašvaldības domes priekšsēdētājs,
kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits
atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju
reģistra datiem; ievēlot novada
vēlēšanu komisiju, katras pašvaldības
domes deputātu balsu skaits ir
proporcionāls konkrētās pašvaldības

iedzīvotāju kopskaitam un Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju
un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 10.panta pirmo, otro un
trešo daļu, kas nosaka, ka par katru
kandidātu balso atsevišķi un par
ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti,
kuri saņēmuši visvairāk balsu,
taču ne mazāk, kā nepieciešams
lēmuma pieņemšanai; tie kandidāti,
kuri
saņēmuši
ievēlēšanai
nepieciešamo balsu skaitu, bet
neiekļūst vēlēšanu komisijā, tiek
iekļauti vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu
sarakstā.
Pārbaudot

pieteikto kandidātu atbilstību likumā
noteiktajām prasībām un ņemot
vērā balsojuma atsevišķi par katru
pieteikto kandidātu, par apvienotā
Balvu novada Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāju ievēlēja Ivaru Loginu,
par apvienotā Balvu novada Vēlēšanu
komisijas locekļiem - Ilonu Blūmu,
Ēriku Baltiņu, Artu Ķerģi, Dainu
Tutiņu, Andri Ķerģi, Imantu Serdāni,
Daci Zelču, Elitu Mozuli, un iekļāva
apvienotā Balvu novada Vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu sarakstā
Mārīti Berķi un Ilonu Ločmeli.

NO 20. NOVEMBRA MAZAIZSARGĀTĀS PERSONAS VARĒS SAŅEMT BEZMAKSAS
HIGIĒNISKO SEJAS MASKU
Balvu novada pašvaldībai valsts ir
piešķīrusi individuālos aizsardzības
līdzekļus – daudzkārt lietojamas
maskas (mazgājami mutes un deguna
aizsegi).
Sejas maskas varēs saņemt
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas, kurām piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss. Masku var saņemt, uzrādot
personas apliecinošu dokumentu un
izziņu par personas/ģimenes atbilstību
trūcīgas
vai
maznodrošinātas

personas/ģimenes statusam.
Sākot ar 20. novembri minētās
personu grupas var saņemt maskas
Balvu novada pagastu pārvaldēs pie
sociāla darbinieka. Lūdzam sazināties
ar sociālo darbinieku telefoniski un
vienoties par tikšanās laiku.
Balvu pilsētā maskas var saņemt
Daugavpils ielā 73A (ieeja no Sociālā
dienesta ēkas puses).
Kontaktinformācija:
Balvos – Laura Līdaciņa, tel.
28684541, Maruta Sirmā, tel. 26195354;

Balvu pagastā - Anna Bikaviņa, tel.
64521176; 27880978;
Bērzpils, Krišjāņu, Tilžas pagastos Rudīte Dārziņa, tel. 26625340;
Briežuciema un Vectilžas pagastā
- Nadežda Logina, tel. 64546337;
26183354;
Kubulu un Vīksnas pagastā - Ināra
Skopāne, tel. 64521997; 27815224;
Bērzkalnes un Lazdulejas pagastā Evija Čipate, tel. 64522676; 26618345.
Neskaidrību
gadījuma
aicinām
zvanīt
pa
tālruni

14.

25608650 vai 25420112.
Maskas tiks nodrošinātas arī
nakstpatversmes
pakalpojuma
saņēmējiem.
Pakalpojuma
“Aprūpe
mājās”
klientiem maskas piegādās aprūpētāji.
Balvu novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus būt atbildīgiem un ņemt
vērā valstī noteiktos ierobežojumus
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā,
lai pasargātu gan sevi, gan apkārtējos
cilvēkus.
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ZANDARTU MAZUĻI IELAISTI BALVU NOVADA EZEROS
Valsts
atbalsta
pasākuma
„Zivju
resursu
pavairošana
un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”
ietvaros ar Zivju fonda atbalstu tika
palielināti zivju resursu krājumi Balvu
novada ezeros.
Projekta „Zivju resursu pavairošana
Balvu novada ezeros 2020.gadā”,
Nr.38/
Nr.20-00-SOZF02-000038
ietvaros 22.oktobrī tika palielināti zivju
resursu krājumi Balvu, Pērkonu un

ZS “Skaldas” zivju mazuļu ielaišanu
kontrolēja Ziemeļlatgales pārtikas
un veterinārā dienesta Balvu filiāles
veterinārā inspektore Maija Budeviča
un Valsts vides dienesta Rēzeknes
reģionālās vides pārvaldes kontroles
daļas, resursu kontroles sektora
sektora vecākais inspektors Jānis
Jaundžeikars.
Projekta kopējās izmaksas EUR
6809,88, kur Zivju fonda finansējums
EUR 5788,39 un Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējums
EUR
1021,49.

Sprogu ezeros.
Projekta
mērķis:
Palielināt
zivju
resursus
Balvu
novada
ezeros,
nodrošinot
atpūtas
un
makšķerēšanas iespējas ezeros, kā
arī veidot kvalitatīvus ūdenstūrisma
pakalpojumus.
Projekta īstenošanas rezultātā
2020.gadā Balvu novada ezeros tika
ielaisti 26 800 gab. zandartu mazuļi:
•
Balvu ezerā - 9 000 gab.;
•
Pērkonu ezerā – 13 000 gab.;
•
Sprogu ezerā - 4 800 gab.
Zivju
mazuļu
piegādi
veica

Papildus Balvu novada pašvaldība
sedz zandartu mazuļu transportēšanas
izmaksas EUR 231,11.
Irēna Začeva,
Finanšu un attīstības nodaļas
projektu vadītāja

IESPĒJAS IESAISTĪTIES BIEDRĪBAS „RAIBAIS KAĶIS” REALIZĒTAJOS PROJEKTOS
2020. gadā biedrība „Raibais kaķis”
uzsāka vairāku projektu realizāciju,
un to turpinājums būs 2021.gadā.
Projektu ietvaros gan jauniešiem, gan
pieaugušajiem būs iespēja pilnveidot
savas zināšanas, attieksmes un
prasmes neformālās izglītības ceļā.
Aktuālai informācijai ir iespējams
sekot biedrības Facebook lapā https://www.facebook.com/raibais.
Projekts
„BELIKEYOU”
ir
programmas ERASMUS+ stratēģiskās
partnerības skolu inovācijas projekts,
kurā ir iesaistītas organizācijas no
Itālijas, Grieķijas, Polijas, Rumānijas
un Spānijas. Projekta koordinējošā
organizācija ir Itālijas (Florence)
organizācija ARTES, kuras viena no
aktivitātēm ir neformālās izglītības
uzņēmējdarbības
programmas
vadīšana
vidusskolas
skolēniem
ar
mērķi
izglītot
vidusskolēnus
uzņēmējdarbībā un programmas
noslēgumā finansiāli atbalstīt labāko
ideju realizēšanu. Galvenais jautājums,
uz kuru projekts centīsies atbildēt,
ir – kā veicināt uzņēmējdarbības
gara veicināšanu jauniešu vidū,
tādējādi arī veidojot kopēju Eiropas
uzņēmējdarbības kultūru. Ar projektu
vēlamies panākt, ka aizvien vairāk
jaunieši saka: „Es vēlos būt kā tu” (BE
LIKE YOU). Projekta mērķis ir izveidot
digitālo stāstu stāstīšanas programmu,
balstoties uz uzņēmējdarbības lomu
modeli, lai veicinātu Eiropas jauniešu

veidošana,
izglītības
veicināšana,
atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un
saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai
kultūras daudzveidības nodrošināšana
(definīcijas avots https://sua.lv/).
Vairāk
par
ERASMUS+:
Jaunatne darbībā programmu var
uzzināt
Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūras
mājas
lapā
www.jaunatne.gov.lv
sadaļā
ERASMUS+ un Eiropas solidaritātes
korpuss.
Projekts „Educate educators” ir
programmas ERASMUS+ pieaugušo
izglītības projekts, kura ietvaros ir
plānots izglītot biedrībā iesaistītos
brīvprātīgos. Projekts tiek realizēts
sadarbojoties
ar
starptautiskiem
partneriem Itālijā un Grieķijā. Projekta
ietvaros biedrības brīvprātīgajiem
būs iespēja apgūt neformālās un āra
dzīves izglītības metodoloģiju divās
dažādās mobilitātēs Itālijā un Grieķijā,
kā arī piedalīties darba ēnošanā
Itālijā, lai uzlabotu biedrības sniegto
aktivitāšu kvalitāti un daudzveidību
pieaugušo izglītības jomā. Vairāk par
Erasmus+ programmu var uzzināt
Valsts izglītības attīstības aģentūras
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā
Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.
Novembra mēnesī biedrība uzsāka
arī sadarbību ar Nodarbinātības Valsts
aģentūras Balvu filiāli pieņemot darbā
darba meklētājus Eiropas Sociālā

uzņēmējdarbības kultūras veidošanos.
Projekta
ietvaros
izglītojošam
personālam būs iespēja iepazīties
ar
projekta
ietvaros
izstrādāto
programmu, jauniešiem piedalīties
programmas nodarbībās, gan Latvijas,
gan starptautiskā mobilitātē.
Projekts „EntrepRURAL socialy” ir
programmas ERASMUS+: Jaunatne
darbībā
stratēģiskās
partnerības
projekts labās prakses apmaiņai, kura
galvenā tēma ir sociālā uzņēmējdarbība
laukos. Projektu koordinē Latvijas
organizācija
sadarbojoties
ar
organizācijām no Itālijas, Rumānijas
un Bulgārijas. Projekta ietvaros ir
paredzēts izstrādāt rokasgrāmatas,
un paredzēta iespēja piedalīties
trīs mobilitātēs (Bulgārijā, Latvijā
un Itālijā), kas domātas jauniešiem
vecumā no 18 – 25 gadiem, kuri vēlas
iepazīties ar sociālo uzņēmējdarbību
un attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju.
Katra mobilitāte ir atvēlēta noteiktai
tēmai – personības izaugsme (es kā
sociālais uzņēmējs), stāstu stāstīšanas
metodes izmantošana savas sociālās
uzņēmējdarbības popularizēšanai un
dažādu digitālo iespēju izmantošana
sociālajā uzņēmējdarbībā. Latvijā
sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar
ierobežotu atbildību (SIA), kas veic
labvēlīgu sociālo ietekmi, radošu
saimniecisko darbību, piemēram,
sociālo
pakalpojumu
sniegšana,
iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības

BALVU
NOVADA
PAŠVALDĪBA
KOMPENSĒS
IZGLĪTOJAMAJIEM ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ
Balvu novada domes deputāti
17.novembra ārkārtas sēdē pieņēma
lēmumu 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 saistošajiem
noteikumiem saņēma apmaksātas
pusdienas, kā arī tie, kuri mācās Balvu
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošās izglītības iestādēs:
Izglītības iestādes ar direktora
rīkojumu izsniegs pārtikas pakas, par
to saņemšanu informējot e-klasē,
mykoob vai zvanot:
1.
7.-12.klašu
izglītojamajiem,

Balvu novada pašvaldības Sociālais
dienests izsniegs pakas:
3.
1., 2., 3. un 4. klases
izglītojamie, kuri deklarēti Balvu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā,
bet mācās citās novadu skolās, un nāk
no trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm;
15.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs
publikācijas
sagatavošanai
nav
uzskatāms par satura apstiprinājumu,
kas atspoguļo tikai autoru viedokļus,
un Komisija nevar būt atbildīga par
tajā ietvertās informācijas jebkādu
izmantošanu.
Sergejs Andrejevs,
biedrības „Raibais kaķis” valdes
priekšsēdētājs

ĒDINĀŠANAS

4.
pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarētie 5., 6., 7., 8. un 9.
klašu izglītojamie, kuri mācās citās
novadu skolās un kuri nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenēm, ja pašvaldībai ir neizmantoti
brīvpusdienu
nodrošināšanai
piešķirtie valsts budžeta līdzekļi;
5.
pārtikas pakas saņems arī
bērni bāreņi un bez vecāku gādības
palikušie bērni, bērni ar invaliditāti,
riska ģimeņu bērni, kuri apmeklē
Balvu pirmskolas izglītības iestādes
diennakts grupu, daudzbērnu, trūcīgu
un maznodrošinātu ģimeņu bērni, kuri
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi
(līdz 5 gadu vecumam) un kuri līdz 24
gadu vecumam apgūst arodizglītību
ārpus novada mācību iestādēs –
programmā, kura netiek piedāvāta

kuri apgūst izglītību Balvu novada
izglītības iestādēs;
2.
gadījumā, ja mācību process
notiek
attālināti,
arī
1.-6.klašu
izglītojamajiem
un
5-gadīgajiem,
6-gadīgajiem bērniem, kuri apgūst
izglītību Balvu novada izglītības
iestādēs (uz doto brīdi Balvu
sākumskolas 1.-6.klašu skolēniem vai
atkarībā pēc situācijas nākotnē).

fonda projekta „Subsidētās darba
vietas bezdarbniekiem un pasākuma
„Darbam
nepieciešamo
iemaņu
attīstība”, kura ietvaros iesaistītiem
darba meklētājiem būs iespēja
pilnveidot savas kompetences, kas
ir nepieciešamas mūsdienu darba
tirgus apstākļos, tai skaitā kompetenci
starptautisku projektu realizēšanā.
Plašāka informācija par pasākumu
ir atrodama Nodarbinātības valsts
aģentūras mājas lapā https://www.nva.
gov.lv/lv/darbs-nevalstiskaja-sektorabezdarbniekiem.

IZMAKSAS

pašvaldības teritorijā esošajās mācību
iestādēs.
Par pārtikas pakām:
• Pārtikas paku sagatavošanu un
izsniegšanu organizēs izglītības
iestāde.
Sīkāka
informācija
pieejama katrā izglītības iestādē vai
zvanot Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītājai 29437260;
• 3., 4., 5., punktā minētās pakas
izsniegs Sociālais dienests.
Jautājumu gadījumā var sazināties
ar Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītāju
tel: 64521998 vai
socdienests@balvi.lv

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 26. novembris

KOPĀ PRET COVID-19
Par vīrusu, kas izraisa slimību

publiskās vietās ir obligāta. Tas ir

vai citā sabiedriskā vietā ar masku uz

vecākiem un pedagogiem. Arī vairāku

daudz

viens no profilakses pasākumiem, kas

sejas, ir salīdzinoši niecīgs laiks, un to

iestāžu darbinieki strādā uz pārslodzes

nezināmo, taču viens gan ir skaidrs,

var ierobežot vīrusa izplatību. To ir

nudien var izturēt katrs.

robežas, jo daudzi kolēģi nav darbā.

vīruss ir lipīgs, slimība – bīstama.

ņēmuši vērā gandrīz visi mūsu novada

Covid-19,

joprojām

ir

Vīruss izplatās gaisa pilienu un

iedzīvotāji

un

iegādājušies

Pašvaldības

aicinājums

visiem

novada iedzīvotājiem!

vienreiz

Bez

visas

sabiedrības

iesaistīšanās,

situācijas uzlabošanās nav iespējama.

aerosola veidā, un to var iegūt kontakta

lietojamās sejas maskas vai daudzkārt

Būsim disciplinēti! Ievērosim visus

Vērojot aktivitātes sociālajos tīklos,

ceļā,

tieši

lietojamās, kas izgatavotas no auduma.

valstī noteiktos ierobežojumus savai

informāciju, ar ko ne viens vien dalās,

turklāt

attālumam

liela

starp

nozīme
cilvēkiem.

ir

Elpceļu

Taču svarīgi ielāgot pareizu masku

un līdzcilvēku drošībai! Distancēsimies,

secinu, ka arī mūsu novadā ir cilvēki,

pilieni rodas ne tikai klepojot vai šķaudot,

valkāšanu. Maskai ir pilnībā jānosedz

mazgāsim

nēsāsim

kuriem šķiet, ka vīruss ir izdomāts vai

bet arī sarunājoties, tādēļ, atrodoties

deguns un mute, to nedrīkst novilkt

sejas maskas, nedosimies ciemos un

ka tā ir pasaules vareno sazvērestība,

tuvumā personai (1 metra tuvumā), kam

zem zoda. Vienreiz lietojamā maska nav

neaicināsim

un tādēļ ierobežojumi nav jāievēro.

ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, ir

izmantojama ilgtermiņā! Ja maska jānēsā

bērniem, kā ievērot drošību. Tas viss

Cienījamie

pamatots risks saslimt. Tiesa, jāpatur

ilgāk par divām stundām (piemēram,

ir iespējams un neprasa daudz pūļu.

patiešām pastāv, un tas ir nodarījis

prātā infektologu brīdinājums, ka arī

braucot autobusā garākā maršrutā), tā

Epidemioloģiskā situācija valstī ir ļoti

ļaunumu miljoniem cilvēku visā pasaulē!

cilvēks bez slimības simptomiem var būt

ir jānomaina, tāpat vienreiz lietojamā

nopietna – saslimušo skaits pieaug katru

Smagus zaudējumus nākas piedzīvot

infekcijas nēsātājs un tādēļ apkārtējiem

maska nav paredzēta glabāšanai pēc

dienu, un slimība izplatās tik strauji,

arī

bīstams. Fiziskās distances ievērošanai –

noņemšanas (arī ne mazgāšanai) un

ka nav iespējams izsekot infekcijas

joprojām šaubāties par vīrusa esamību

divi metri vienam no otra – var pasargāt

atkārtotai

masku

izplatības ķēdes. Slimnīcās Covid-19

un

no vīrusa pārneses. Atcerieties, ka

pareizi noņemt, nepieskaroties tās ārējai

pacientiem paredzētās gultasvietas jau

aicinu veidot viedokli, balstoties uz

vīrusa izplatība pašlaik jau tiek uzskatīta

virsmai. Atcerēsimies pēc izmantošanas

ir teju aizpildītas, diemžēl saslimst arī

zinātniski korektām publikācijām, nevis

par nekontrolētu, tādēļ paļaušanās tikai

to neizmest apkārtējā vidē, un arī

medicīnas darbinieki, un tātad – resursi

sazvērestības

uz veiksmi un uz to, ka mūsu mazpilsētā

atkritumu konteinerā lietotās maskas

pamazām izsīkst.

aprunāties

teju visi esam radi un draugi, tātad –

drīkst izmest tikai, ievietotas maisiņā.

Arī mūsu novadā inficēto personu

viens burbulis, nav prātīgi.

Ja maska ir daudzreiz lietojama, tā

skaits ir liels, un vēl lielāks – karantīnā

jānoglabā polietilēna maisiņā, nevis tieši

esošo

piemēram,

kabatā vai somā, un mājās jāizmazgā

ārstējas mājās, citi – jau slimnīcā. Ko tas

mobilajiem tālruņiem, durvju rokturiem,

ar ziepēm un siltu ūdeni ikreiz pēc

nozīmē? To, ka dzīves vide visiem kļūst

Balvu novada pašvaldības

kāpņu

lietošanas.

nedrošāka. Attālināti mācās arī jaunāko

domes priekšsēdētāja vietniece

klašu bērni, kas rada milzīgu slogu

Anita Petrova

Jāņem vērā, ka vīruss kādu laiku
saglabājas

uz

virsmām,

margām,

pakomāta

un

citiem

bankomātiem,

lietošanai.

Svarīgi

koplietošanas

Piekrītu, ka lielai daļai maskas var

objektiem. Tādēļ ir tik svarīga roku

radīt neērtības, taču centīsimies saprast

mazgāšana ar ziepēm (vai dezinficēšana)

arī to, ka, piemēram, mediķiem maskas

un virsmu apstrāde ar dezinfekcijas

jānēsā katru dienu, turklāt daudzas

līdzekļiem. Ne mazāk svarīga nozīme ir

stundas no vietas. Viņi ir tie, kuriem

biežai telpu vēdināšanai gan mājās, gan

jāstrādā arī speciālā tērpā, kas nebūt nav

darbavietās.

ērts un elpojošs, un milzīgā emocionālā

Maskas – apkārtējo drošībai

spriedzē. Salīdzinot ar mediķu darbu,

No 20.novembra masku lietošana

dažas minūtes, kuras pavadām veikalā

rokas,

pareizi

ciemiņus,

personu

skaits.

skaidrosim

Liela

daļa

līdzcilvēki,

daudzām

šis

ģimenēm

ierobežojumu

Latvijā.

Ja

nepieciešamību,

teorijām.

ar

vīruss

Un

cilvēkiem,

rosinu

kuri

tam

visam ir gājuši cauri. Esmu droša, ka
priekšstats mainīsies.
Lai mums visiem laba veselība!

Eglītes iedegšana Balvos un Tilžā
29.novembrī plkst.17.00 Facebook https://www.facebook.com/BalvuKAC/
tiešraidē būs iespējams skatīties, kā iedegas Lielā egle Balvu Kultūras un
atpūtas centra laukumā.
30.novembrī plkst.16.30 Facebook https://www.facebook.com/TilzasPagasts/
“Tilžā notiek labas lietas” būs iespējams redzēt, kā eglīte tiek iedegta Tilžas
pagasta centrā.
Būsim atbildīgi, paliksim mājās, aizdegsim pirmo Adventa svecīti vainagā un
vērosim attālināti, kā gaismiņas iedegas pilsētas un pagastu eglītēs.

Izstāde Balvu Centrālajā bibliotēkā “Iepazīšanās randiņš
ar uzņēmēju”
No 11. novembra līdz 30.decembrim Balvu Centrālajā bibliotēkā būs iespēja
iepazīsties ar šo uzņēmēju radīto produkciju:
• Z/S “Kotiņi”
• SIA “AMATI PRINT”
• Ilze Liepiņa
• Radošā māja “Upene”
• “Arnitas labsajūtu darbnīca”
• Inga Circene
• Olga Reče
• Benorse
• SIA “TAKO Akmens”
• Studija “Azote”
Bibliotēka ir vieta, kur satikties uzņēmējam un patērētājam!
Šis pasākums tiek organizēts projekta LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas –
bibliotēkas uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības lūgums
Cienījamie iedzīvotāji!
Šajā pandēmijas laikā vislabāk spējam novērtēt to, cik svarīga loma ir
ārstniecības iestādēm dzīvesvietas tuvumā.
Lūgums visiem novada iedzīvotājiem ar izpratni izturēties pret mūsu Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienības lūgumu, savas automašīnas nenovietot
slimnīcas teritorijā. Ikdienā tas būtiski traucē piegādes slimnīcai, kad teritorijā
jāiebrauc lielajām automašīnām. Tāpat, ņemot vērā daudzos ierobežojumus,
arī slimnīcas personāls vairāk izvēlas uz darbu doties ar savām personīgajām
automašīnām, nevis sabiedrisko transportu. Cienīsim savus mediķus un
atbrīvosim viņiem vietu automašīnu novietošanai, kamēr viņi veic savus darba
pienākumus.
Nav aizliegts slimnīcas teritorijā iebraukt tajos gadījumos, kad nepieciešams
nogādāt personu ar smagām veselības problēmām uz dažādiem
izmeklējumiem. Toties automašīnas vadītājs, gaidīšanas laikā var izbraukt
ārpus slimnīcas teritorijas, un beidzoties procedūrām, atgriezties un paņemt
savu piederīgo.
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