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

10 idejas, kā svinēt Latvijas
neatkarības
atjaunošanas
trīsdesmitgadi 4. maijā
1.

Izzini, lasi un pēti materiālus
par
Latvijas
neatkarības
atjaunošanu un Atmodas laiku.
2. Cel godā Latvijas karogu.
3. Klāj baltu galdautu un gatavo
svētku pusdienas.
4. Piezvani vai virtuāli satiecies ar
tuvajiem un mīļajiem.
5. Pasaki paldies tiem, kuri tev
svarīgi.
6. Iepriecini
kaimiņus
un
garāmgājējus – radi svētku
sveicienu savā logā.
7. Pārskati ģimenes foto albumus
un pievieno Atmodas laika un
pēdējo trīsdesmit gadu bildes
Gadsimta
albumam
vietnē
https://www.latvijasgadsimts.lv/
albums?lng=lv.
8. Aprunājies
ar
vecākiem,
vecvecākiem par 1990. gada 4.
maija notikumiem vai pastāsti
saviem bērniem par tā laika
sajūtām.
9. Skaties Latvijas filmas un
klausies Atmodas laika mūziku.
10. Iepriecini kādu ar īpašo Atmodas
laika pastkarti pastabalodis.lv.

Šogad svinam 30 – tāda jauneklīga
un skaista jubileja mūsu valsts
atjaunotajai Neatkarībai. Gan toreiz
– 1990.gadā, gan tagad gaisā virmo
satraukums – lai gan pavisam atšķirīgs.
Toreiz izšķīrās Latvijas liktenis. Latvijas
PSR Augstākā padome balsoja “Par
Latvijas
Republikas
neatkarības
atjaunošanu”. Kā raksta LTV ziņu
dienesta korespondente Judīte Čunka:
“Debates ilga visu dienu, atmosfēra zālē
bija tik nokaitēta, ka sēdes vadītājam,
Anatolijam Gorbunovam, ik pēc brīža
vajadzēja apsaukt vai mierināt kādu
runātgribētāju. Balsojums par Latvijas
neatkarības deklarāciju sākas tikai
vēlā pēcpusdienā.” Lai dokuments
iegūtu juridisku spēku, vajadzēja
vismaz 134 balsis. Tautas frontes
pārstāvjiem bija tikai 132. Atlika cerēt
uz neatkarīgo deputātu atbalstu. 57
deputāti, neatkarības idejas pretinieki,
balsojumā
nepiedalījās.
Vienu
no Latvijas vēsturē svarīgākajiem

dokumentiem pieņēma ar 138 balsīm.
Pēc balsojuma virmoja emocijas - arī
ārā, zem parlamenta ēkas logiem, kur
tūkstošiem cilvēku, elpu aizturējuši,
gaidīja un skaitīja līdzi.
Gaidīja un skaitīja līdzi visa Latvija.
Arī balvenieši. Arī Balvu Tautas teātra
aktieri, kuri tieši šajā vēsturiskajā
dienā Balvu dzimtsarakstu nodaļas
telpās spēlēja Jura Zvirgzdiņa un Gata
Gudeta latvju traģihroniku “Jubilejas
gads”. Trīs aktieru sastāvi izdzīvoja
Latvijas vēsturi un cilvēku likteņus 50
gadu garumā – no 1939. līdz 1988.
gadam. Un vienlaikus dzīvoja līdzi
notikumiem Rīgā. “Grūti aprakstīt to
mirkli, kad istabā iedegas gaisma,
kad ir 1988.gads un skatītāji tiek
aicināti atvadīties no šīs telpas. Bet
uz ielas ir 1990.gads”. ( M.Šperberga,
“Vaduguns”, Nr.58/17.05.1990)
Šī Balvu teātrim ir īpaša izrāde –
daudz spēlēta tepat Balvos, rādīta
Klīvlendas latviešiem no Amerikas,

Foto no muzeja krājuma.

4.MAIJS PIRMS 30 GADIEM. RĪGA - BALVI.

Pēc izrādes.1.rindā no kreisās-Leonards Silovs, Daina Parisa, Arvīds Šnepers; 2.rindā
no kreisās-Andris Baranovskis, aktrise un kostīmu māksliniece Raimonda Kravale, Andris Tjunītis, režisore Vaira Resne, koncertmeistare Egita Salmane, Andris Ločmelis,
Iveta Supe, Aivis Ambarovs; 3.rindā – aizmugurē – gaismotājs un skaņu operators
Jānis Pastars.
un

pēc

Imanta

Ziedoņa

atzinīgā

novērtējuma izrādīta arī Jūrmalā –

Latvijas Kultūras fonda ēkā (bijušajā
Kirhenšteina vasarnīcā).
Tieši
teātra

1990.gada
izrādes

glabājas

Foto no muzeja krājuma.

Foto no muzeja krājuma.

Foto no muzeja krājuma.

Balvu rajona Latvijas PSR Augstākajā Padomē ievēlētie deputāti (no kreisās) Andris Līgotnis, Juris Cibulis, Kazimirs Šļakota, kuri
1990.gada 4.maijā balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Deklarāciju.

Tautas

Novada

informācija
teātri

reģiona

notika

videoieraksts,

Balvu

Papildus

4.maijā

par

pieejama

kultūrvēstures

kurš

muzejā.
Balvu

arī

Balvu

datu

bāzē

(http://www.balvurcb.lv/kb/) un Balvu
Centrālās

bibliotēkas

mājas

lapā

(http://www.balvurcb.lv/cb/).
Gaišas sirdis, domas un gaišu ceļu
mums - Latvijā!
Iveta Supe,
Balvu Novada muzeja vadītāja
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DOMES SĒDE

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Šī gada 23.aprīlī
notika pirmā
attālinātā Balvu novada domes sēde
pašvaldības vēsturē, tajā piedalījās
11 deputāti – Aigars Pušpurs, Anita
Petrova,
Eva
Smirnova,
Egons
Salmanis, Sandra Kindzule, Svetlana
Pavlovska,
Sandis
Puks,
Ivans
Baranovs, Aivars Kindzuls, Jānis
Zakarīts, Inta Kaļva. Tika izskatīti
kopumā 40 darba kārtības jautājumi.
Par darba plāna apstiprināšanu
2020.gadam
Domes sēdē deputāti apstiprināja
Balvu novada pašvaldības aģentūras
„SAN – TEX” darba plānu 2020.gadam.
Par Balvu novada attīstības
programmas
Investīciju
plāna
aktualizāciju
Deputāti apstiprināja Balvu novada
attīstības programmu 2018.– 2024.
gadam aktualizēto Investīciju plānu.
Par grozījumiem nolikumā
Domes
sēdē
lēma
izdarīt
grozījumus Balvu novada domes
2020.gada 24.janvāra lēmumā“ Par
Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes nolikuma apstiprināšanu”
(protokols Nr.2, 4.§) apstiprinātajā
Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes nolikumā.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
zemes
ierīcības
projektu
nekustamajam
īpašumam
“Augstāsala”
Tilžas
pagastā un zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam “Priedulāji”
Bērzpils pagastā, kā arī izdarīja
grozījumus Balvu novada domes 2020.
gada 20.marta lēmumā „Par zemes
ierīcības
projekta
apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Tabakova”
Lazdulejas pagastā.
Par nekustamo īpašumu
Domes sēdē deputāti lēma par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu zemes vienības daļai Tilžā, kā
arī par nekustamā īpašuma „Ceļvidi”
Bērzpils pagastā sadali.
Domes sēdē lēma par nosaukuma
“Rubeņsala”
piešķiršanu
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajam
nekustamajam īpašumam Bērzkalnes
pagastā un nodošanu atsavināšanai,
kā arī par nekustamā īpašuma
“Krācītes” Kubulu pagastā nodošanu
atsavināšanai.
Deputāti lēma par īpašuma tiesību
atjaunošanu neizmantotās zemes
vienības “Nazarovi” Vīksnas pagastā
piekritību Balvu novada pašvaldībai,
ierakstīšanu
zemesgrāmatās
uz
pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
Domes sēdē deputāti lēma pārdot
privātpersonai nekustamo īpašumu
“Lazdupes” Kubulu pagastā, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo platību
1,94 ha, nosakot nekustamā īpašuma
pārdošanas cenu EUR 2255,00.
Deputāti
apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajai
zemes vienībai Balvos nomas tiesību
izsoles rezultātus, arī nedzīvojamās
ēkas Partizānu ielā 66, Balvos, nomas
tiesību izsoles rezultātus, kā arī Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgajām
divām zemes vienībām Krišjāņu

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ
PAŠVALDĪBAS DARBS TURPINĀS
Aprīlis Balvu novada pašvaldībā atnesa vairākus nozīmīgus notikumus. Viens
no tiem noteikti ir tas, ka ir parakstīts novada vēsturē lielākais būvdarbu līgums
par summu EUR 5 776 270,17 ar SIA “LVS Building” par būvdarbu veikšanu
Brīvības ielā 1K, Balvos, bijušā gaļas kombināta teritorijā. Pretendents tika izvēlēts
atklātā konkursa “Būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi Balvos,
Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus
Balvu novadā” ietvaros” rezultātā. Iepirkums tika sludināts vairākas reizes, kas
aizkavēja projekta īstenošanas uzsākšanu. Šobrīd tiks uzsākta būvprojekta
aktualizācija, un pēc iepirkuma noslēguma par būvuzraudzības veikšanu tiks
uzsākti būvdarbi. Ļoti ceru, ka drīz varēs uzsākties darbi, un Balvu pilsētā būs par
vēl vienu sakārtotu vietu vairāk, ne tikai atjaunojot degradēto teritoriju 7,61 ha
platībā, bet radot arī jaunas darba vietas.
Protams, paralēli turpinās darbi saistībā ar citiem projektiem un atbalstu
biedrībām projektu realizācijā. Kā viens no jaunākajiem Domes lēmumiem ir
atbalsts biedrībai “Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība” projektam “Vides pieejamības
nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem Balvu dievnamos”. Atbalsta
apmērs 10% no kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 666,34. Šis un citi atbalsta
pasākumi un darbi ir cieši saistīti ar mūsu infrastruktūras un vides sakārtošanu.
Otrs notikums cieši sasaucas ar ārkārtējo situāciju valstī, kad iedzīvotāji tiek
aicināti palikt mājās, pēc iespējas izvairīties no savstarpējiem kontaktiem. Bet
šajā laikā darbi Balvu novada pašvaldībā neapstājas, visas iestādes un darbinieki
strādā, kuriem iespēja, arī attālināti. Tika meklēti dažādi risinājumi, lai arī domes
deputāti varētu strādāt attālināti. 16.aprīlī veiksmīgi tika aizvadītas pirmās
attālinātās domes komiteju sēdes, bet 23.aprīlī pirmo reizi pašvaldības vēsturē
notika attālinātā Balvu novada domes sēde. Paldies ikvienam deputātam, kuri
piedalījās šajā sēdē. Tā veiksmīgi tika aizvadīta, un visi darba kārtības jautājumi
izskatīti.
Tuvojas 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30.gadadiena,
kuru ārkārtējās situācijas laikā atzīmēsim savādāk, nekā ierasts. Šo trīsdesmit
gadu laikā ir izaugusi jauna paaudze, un mēs visi kopā esam veidojuši Latviju tādu,
kāda tā ir šobrīd. Kopš 2015.gada šajā dienā tiek atzīmēti Baltā galdauta svētki,
diena, kad izvēlējāmies brīvību un iestājāmies par Latvijas neatkarību. Tāpēc
aicinu ikvienu izmantot šo mirkli, esot mājās savā ģimenes lokā, lai sanāktu kopā
svinīgā noskaņā pie svētku galda. Un ne jau galdautā vai tā krāsā visa būtība. Tas
vairāk ir simbols – vienotībai, tam, ka sapulcējamies un esam kopā! Šoreiz tikai
savu pašu tuvāko lokā! Svētki ir jāsvin! Kaut vai lai novērtētu to brīdi un cilvēkus,
kas bija tik drosmīgi, lai pieņemtu svarīgus lēmumus, lai parādītu savu atbalstu
Latvijas valstij. Šodien mūsu pienākums ir sasniegto nosargāt un attīstīt, lai mūsu

Ekrānuzņēmums no domes sēdes.

zemi brīvu un drošu atstātu nākamajām paaudzēm!

Šādi noritēja pirmā attālinātā Balvu novada domes sēde 23.aprīlī.
2.

pagastā un arī divām zemes vienībām
Tilžas pagastā nomas tiesību izsoles
rezultātus, un vēl apstiprināja arī
Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai
zemes vienībai Vectilžas un Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajai zemes
vienībai Vīksnas pagastā nomas
tiesību izsoles rezultātus, kā arī uzdeva
Saimnieciskajai nodaļai sagatavot
zemes nomas līgumus ar visiem izsoļu
uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību nomu uzvarētājiem.
Par zemes nomu
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar privātpersonu par
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvos 0,06 ha platībā
iznomāšanu ēku uzturēšanai, slēdzot
zemes nomas līgumu uz 6 gadiem,
nosakot nomas maksu EUR 28,00
bez PVN, gadā, un nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.
Deputāti lēma par Balvu novada
pašvaldībai piederošās nedzīvojamās
ēkas Pārupes ielā 4, Tilžā, nodošanu
nomā, kā arī par Balvu novada
pašvaldībai piederošo telpu nodošanu
nomā dzīvoklī Nr.1 Jaunatnes ielā 7,
Krišjāņos, un atļāva slēgt apakšnomas
līgumu par zemes vienības daļas
Briežuciema pagastā iznomāšanu
lauksaimniecības
vajadzībām,
kā
arī lēma izdarīt grozījumus Balvu
novada Domes 2019.gada 25.aprīļa
lēmumā par zemes nomas līguma
pagarināšanu
privātpersonai
Bērzkalnes pagastā.
Par
patapinājuma
līguma
pagarināšanu
Domes sēdē lēma pagarināt
patapinājuma līgumu ar biedrību
„Kalmārs” par telpām Brīvības ielā 48,
Balvos, uz 12 gadiem.
Par pašvaldības kustamo mantu
Deputāti lēma par Balvu novada
pašvaldības kustamās mantas traktora JuMZ 6KL, valsts reģistrācijas
numurs T9939LF, par Balvu novada
pašvaldības kustamās mantas vieglās
automašīnas VW Sharan, valsts
reģistrācijas numurs EJ7428, un par
Balvu novada pašvaldības kustamās
mantas vieglās automašīnas AUDI A4,
valsts reģistrācijas numurs FL3690,
nodošanu atsavināšanai.
Domes sēdē lēma nodot Balvu
novada
pašvaldības
aģentūrai
„SAN-TEX” bezatlīdzības lietošanā
automašīnu
DAF
45220,
valsts
reģistrācijas numurs ML5945, ar
bilances vērtību EUR 23 994,30, uz
laiku līdz 2040.gada 31.decembrim.
Deputāti atbalstīja lēmumu atļaut
norakstīt Balvu novada pašvaldībai
piederošo vieglo automašīnu VW
CARAVELLE,
valsts
reģistrācijas
numurs FJ5635, izlaiduma gads 1997,
atlikusī bilances vērtība EUR 0.00.
Par medību tiesībām
Domes sēdē lēma nodot medību
tiesības privātpersonai Balvu novada
pašvaldībai piekritīgajās un rezerves
zemes
fonda
zemes
vienībās
Lazdulejas pagastā 18,9239 ha
kopplatībā un Briežuciema pagastā
3,4190 ha kopplatībā, slēdzot medību
tiesību nomas līgumu uz 12 gadiem,
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nosakot medību tiesību nomas maksu

ēdināšanas

pakalpojumus

komersants

Balvu

novada pašvaldības izglītības iestādēs,

gadā EUR 0,30 ar PVN par 1 hektāru.
Par valsts budžeta finansējuma
sadalījumu
Domes sēdē deputāti apstiprināja

turpina

nomas

20.janvāra

maksas samaksas kavējuma gadījumā.

Nr.3/2011

pašnodarbinātās

biedrības

Par

personas,

atmaksu

iegādei

kas

īrnieku

parādsaistību

ēdināšanas

Deputāti

pakalpojumus, tūrisma pakalpojumus,

pašvaldības

parādu

izglītības iestādēm 2020.gadā.

publisku

apmērā

„Balvu

Par

novada

līdzfinansējuma

nodrošināšanu biedrībai

veic

sabiedriskās
pasākumu

fizioterapijas,

personām ar kustību traucējumiem

sniegšanu Balvu novada pašvaldības

Balvu

dievnamos”

nomātajās

10%

apmērā

līdzfinansējumu

telpās,

kā

arī

„SAN-TEX”
cenrādi””

projektu, kas paredz, ka PA „SANTEX” sniegtajiem pakalpojumiem tiek

enerģija”

par

norēķinus ar AS „Balvu enerģija”.

darbības,

aģentūras

pakalpojumu

158.29

mirušā īrnieka parādu un lēma veikt

mākslinieciskās jaunrades

mainīti tarifi, un izmaiņas saistītas ar
dažādu izdevumu palielinājumu.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Deputāti

lēma

Par grozījumiem domes lēmumā

novada

Domes

priekšsēdētāja

sēdē

novada

novada

pakalpojumu,

universālo pasta un citu pakalpojumu

pieejamības

noteikumos

Balvu

EUR

Balvu novada pašvaldības dzīvokļa

nodrošināšana

“Vides

AS

„Par

2011.gada

Balvu

un

rehabilitācijas

skaistumkopšanas

Deputāti lēma nodrošināt projekta

rīkošanu,

atzina

„Grozījumi

domes

saistošajos

pašvaldības
sniegto

pašvaldības pirmsskolas un vispārējās

Nr.___/2020

novada

procentus

1.2. komersantus,

līgumsodus

Balvu

iekārtu izmantošanu;
un

un

kavējuma

maksas un nomas maksas par virtuves

mācību līdzekļu un mācību literatūras
Balvu

Domes sēdē pieņēma saistošo
noteikumu

1.3. nepiemērot

pilnā apmērā atbrīvo no telpu nomas

piešķirtā valsts budžeta finansējuma
sadalījumu

pakalpojuma

sniegšanu.

lēma

izdarīt

visas

grozījumu Balvu novada Domes 2015.

Petrovai

piešķirt

pašvaldības

Balvu
Domes

vietniecei

ikgadējo

Anitai

apmaksāto

“Balvu

pārējās

noteiktas

gada 14.maija lēmumā “Par Balvu

atvaļinājumu – trīs kalendāra nedēļas

Teritoriālā invalīdu biedrība” projekta

augstāk

noteikumos,

novada pašvaldības iestāžu vadītāju

no 2020.gada 5.maija līdz 2020.gada

realizācijai

pamatojoties uz personas motivētu

pienākumu pildīšanu to prombūtnes

26.maijam (ieskaitot) par nostrādāto

iesniegumu un 2020.gada 2.aprīļa

laikā”.

laika periodu no 2019.gada 16.jūnija

biedrībai

EUR

666,34.

Projekta

kopējās izmaksas ir EUR 6663,42.
Par krīzes skarto nozaru atbalsta
pasākumiem

nozares,

kas

minētajos

Par pagasta pārvaldes vadītāja

Ministru kabineta noteikumu Nr. 180

funkciju deleģēšanu

“Noteikumi par publiskas personas

Domes sēdē lēma, ka ar 2020.

Deputāti

un publiskas personas kontrolētas

lēma

atvaļinājuma pabalstu 50 procentu
deleģēt

gada 12.martu līdz turpmāko lēmumu

kapitālsabiedrības

nomas

novada

pašvaldības

pieņemšanai, bet ne ilgāk kā uz

maksas atbrīvojuma vai samazinājuma

pagasta

pārvaldes

likuma “Par valsts apdraudējuma un

piemērošana

tā seku novēršanas un pārvarēšanas

izplatību”

pasākumiem

noteiktajiem kritērijiem:

izplatību”

sakarā

darbības

ar

Covid-19

laiku

īstenot

mantas

1.2.1.

Balvu

apmērā no noteiktās mēnešalgas.

Bērzkalnes
saimniecības

Sīkāk

ar

ar

Covid-19

pārzinim veikt Bērzkalnes pagasta

Domes

un

4.punktā

pārvaldes

www.balvi.lv

sakarā

3.punktā

līdz 2020.gada 15.jūnijam, un izmaksāt

kas

pilnā

vadītāja

saistās

ar

administratīvo

apmērā

pienākumus,

līgumu
aktu

slēgšanu,

Balvu

lēmumiem

var

sadaļā

Normatīvie

akti

novada
iepazīties
Pašvaldība/

un

attīstības

sagatavošanu

plānošanas dokumenti/Lēmumi. Balvu

šādus krīzes skarto nozaru (kurām

atbrīvo no telpu nomas maksas par

un izdošanu, uzraudzības, kontroles,

novada Domes sēdes ir pieejamas arī

sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski

periodu, kurā komersants pārtraucis

izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi,

audio formātā - www.balvi.lv sadaļā

pasliktinājusies

pakalpojuma sniegšanu;

attiecībā uz A.S.

Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības

situācija)

1.2.2.

atbalsta pasākumus:
1.1. komersantus,

kas

sniedz

samazina

Par

telpu

MŪSU UZDEVUMS IR DARBOTIES
Kultūras

noteikumu

Laikā, kad gaisma svin uzvaru pār

iedzīvotāji vērtē pēc pasākumiem.

drosmi un sevis pārvarēšanu. Aicinu-

tumsu, mostas visa dzīvā radība un

Un ko nu?! Viņi atpūšas?! Nē, mēs

saņemamies

dabā iestājies pavasaris, mūs visus

strādājam

domājam.

aplaudēs, kāds... Bet darbs notiek!

apšaubīs,

Mūsu mērķis nav izdabāt un izpatikt,

un

daudz

nesapratīs

un

ka domāšana aizņem daudz laika
un

enerģijas.

rezultāts,

Pēc

tas

ir

domāšanas

ļaujamies!

Kāds

ir

Bez domāšanas ir mums jūra

pašsaprotami.

darbu, ko var saukt par inventerizāciju,

Domājot, nonācām pie lēmuma, kā

atlasi,

rotāt pilsētu maija svētkiem, tagad

norakstīšanu

top tehniskie sagataves darbi, un

rekvizītos, dokumentos utt.

vīruss. Un lai šis laiks paietu kaut
nedaudz priecīgāk, lai pēc iespējas
vairāk
Krišjāņu

pozitīvas

tautas

emocijas,

nams

aicināja

iedzīvotājus iekrāsot pavasari, savu

apkopošanu,

scenārijos,

iegūtu

noskaņojumu un Lieldienu nedēļu

bildēs,

košāku, rīkojot fotokonkursu, kura
laikā katrā

nedēļas dienā vajadzēja

tos izliksim pirms svētkiem. Līdzīgi

Tiek strādāts pie savas mājas

tapa Lieldienu- pavasara vēstījums.

lapas dizaina izstrādes, apkopotas

Biju ļoti patīkami pārsteigta par

Izveidojās konkursu cikla ideja un

fotogrāfijas KACa renovācijas laikā

lielo atsaucību, fotogrāfijas bija gan

pats

un veidota prezentācija. Ik dienu

konkurss,

kurus

ievietosim

sociālajos tīklos- piedalies un iegūsti

iztēlojamies

ielūgumu uz svētkiem jaunajā Balvu

kultūras

Kultūras un atpūtas centrā pēc tā

plānošanas un nākotnes vīzijas, un

atvēršanas! Pirmais konkurss, kurš

ikdienu tās mainās un papildinās,

bija nopietnāks, jau noslēdzies un

jo reālajā dzīvē ne viss notiek pēc

uzvarētāji zināmi. Tas tika publicēts

iedomu plāna.

darbību

namā,

kur

sēžu

lielākā vai mazākā mērā ir skāris lielais

mūsu uzdevums - darboties.

šķirošanu,

dokumenti/Domes

PALDIES PAR POZITĪVAJĀM EMOCIJĀM!

Un tas viss no cilvēkiem prasa arī
un

plānošanas
audio ieraksti.

pienesumu

Vairums

darbinieku

saistošo

pieņemšanu

nomas maksu par periodu, kurā

iesūtīt attiecīgās krāsas fotogrāfijas.

asprātīgas,

radošas,

romantiskas,

un daudzi autori tika ieguldījuši lielu

renovētajā
neiztikt

Foto no konkursa arhīva.

finanšu

darbu fotogrāfiju veidošanā. Paldies

bez

visiem, kuri piedalījās, visaktīvākie,
protams, bija pagasta iedzīvotāji, bet
lielu interesi izrādīja arī iedzīvotāji

Viena no konkursam
fotogrāfijām.
laikraksta

„Vaduguns”

iesūtītajām
redaktora

uzmanību, un fotogrāfija tika ievietota
„Vaduguns” numurā. Bija ļoti daudz
fotogrāfiju, kuras izraisīja apbrīnu,
izdomu, orģinalitāti, pozitīvismu, un
iedzīvotāju ieinteresētību piedalīties
konkursā, tāpēc nolēmu piešķirt arī

no Bērzpils, Tilžas, Jaunstrūžāniem,

nelielas pārsteiguma balviņas, un tās

Balviem un pat no Lielbritānijas.

izpelnījušies saņemt- Anita Pauliņa,

un izspēlēts sociālajos tīklos, kā arī

Maija svētki! Tie šogad kultūras

Iesūtīto fotogrāfiju skaits bija liels –

Daniels Zalūkšnis, Mārtiņš Stempers,

rezultāti izlozēti video rullītī sociālajos

darbiniekiem tiks saņemti neierastā

213, un vairāk kā četrdesmit autori

un Aina Korkla par fotogrāfiju ar

tīklos. Nākamie konkursi būs no

formā, esot mājās. Tas nozīmē, ka

iesūtīja

stāstu.

sadaļas "Asini prātu!"

mierīgi, rimti, bez stresa...kāds svinēs,

tieši

Saikne
var

notikt

ar

iedzīvotājiem

tikai

sociālajos

šobrīd

Lai saule debesīs un mūsu sirdīm,

Uzrunājam viņus! Ja atsauksies, ja

lai atveras vārti uz sirsnību, sapratni,

būs materiāls, būs video rullītis, kur

labestību,

varēs redzēt savējos. Mums patīk

līdzjūtību...Drīz tiksimies!

pieņemšanu,

tāpēc

fotogrāfiju

kāds vienkārši baudīs brīvību.

tīklos.

fotogrāfijas
izvēlēties
autorus

konkursam,
neparastāko
bija

diezgan

sarežģīti, jo centušies bija visi!
Pateicība

piedošanu,

skatīties pazīstamus cilvēkus! Arī paši

Sintijai

Velmei

Lai arī negribīgi, tomēr drēgnais un
nemīlīgais

laiks pamazām atkāpjas,

un saules staru siltums kļūst arvien
par

mīlīgāks. Ar gaismas atnākšanu katrā

piedalīšanos fotokonkursā un iegūto

no mums atgriežas arī vēlme saskatīt

nomināciju - „Neparasti – radošākā”

skaisto un pozitīvo, kas mums ir

autore, Evitai Dvoreckai nominācija-

visapkārt!

„Neparasti- darbīgākā” autore, Sanitai

kultūras nama darbinieki un mākslas

Anita Strapcāne,

-

Inese Kalniņa,

kolektīvu vadītāji ir iesaistīti šādā

Balvu Kultūras un atpūtas centra

asprātīgākā” autore, viņas iesūtītā

Krišjāņu tautas nama kultūras

procesā, uzaicināti konkrētai darbībai.

direktore

otrdienas fotogrāfija izpelnījās pat

darba organizatore

Kalniņai

3.

nominācija

-„Neparasti
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PRIECĀJAMIES PAR IESPĒJU ATTĪSTĪT
JAUNAS IEMAŅAS UN PRASMES

Balvu

pagozēšanās interneta zālē (un
ne tikai lietotājiem), jā, protams, ir
karantīna atgrieztajām grāmatām
un citas neērtības, bet ir patīkami, ka
sākot darba dienu, un atverot ALISI
(bibliotēku informācijas sistēma),
jau gaida vairāki desmiti grāmatu
pasūtījumi. Nesatiekot klātienē savu
apmeklētāju, sagatavotās grāmatu
paciņas satiek savu lasītāju. Mēs,
protams, gaidām šīs situācijas beigas,
bet mēs katru dienu priecājamies par
iespēju attīstīt jaunas iemaņas un
prasmes!

pirmsskolas

izglītības

iestādes "Sienāzītis" bērni ārkārtas

aizmirstas

situācijā

kurās iesaistās tēti, sportojot kopā ar

pirmsskolas

mācību

programmu apgūst attālināti, regulāri

bērniem.

sazinoties ar skolotājām, izmantojot

Katru

sporta

dienu

grupu

idejām

dzīvojam it kā citā realitātē. Kā mums

skolotāja Iluta. Balss ziņas un video

klājies?

sniedz atgriezenisko saiti mūzikā.

tehnoloģijas, bērni pagājušā mēnesī
kopā ar māmiņu un tēti turpināja
apgūt mēneša tēmu "Ūdens cikls".
Ģimenēs tapa lieli un mazi mākoņi,
un bērni paši šo projekta darbošanos
nosauca

"Mans

sapņu

mākonis".

prieks par bērnu radošumu, fantāzijas
neaptveramo lidojumu un čaklajiem
pirkstiņiem. Bērni, izmantojot video,
mācījās prezentēt savus darbus un
viņiem radās vēlme turpināt iesākto
mākoņu pētniecību ar binokļiem. Tā
ar mazajām bērnu rokām tapa binokļi,
un pastaigas laikā bērni pētīja dažādos

pievienojas

Neskatoties

uz

darbojas

tikai

izglītības

iestādes

divas

lauzto koku, koku zaru,

piemēram,

ūdens vadu plīsumi, bojājumi, kuru
novēršanai

vajag

gan

finansiālus

ieguldījumus, gan cilvēku/darbinieku
lielu ieguldījumu un prasmi. Ir prieks,
ka izdodas novērst. Šajā ziemas un
pavasara sezonā ir nācies šos darbus
veikt daudzreiz, tai skaitā nomainīts
ūdens sūknis Bērzkalnes ciemā. Visus
darbus jau nemaz nevar uzskaitīt...
Pateicoties
pašvaldības
estrādes
priecīgi

Balvu

novada

projektam,

notiek

remontdarbi.
par

šo.

Esam

Neskatoties

ļoti
uz

gaida satikšanās brīdi, kad atkal kopā
varēs rotaļāties.
Šis ir tāds patiess vērtību un
pārdomu laiks. Darbojoties attālināti
saprotam, ka esam kļuvuši saliedētāki
un radošāki. Nepārtraukti dalāmies ar
savām idejām, ierosmēm.
Mīļš paldies visiem vecākiem par
izturību, pacietību un radošu atbalstu!
Visiem

saulainus

svētkus novēl Balvu PII "Sienāzītis"
kolektīvs.

zaķus, cālīšus un raibu raibās olas.
Arī paši mazākie čakli darbojas
mājās.

Katru

nedēļu

uzdevumus,

skolotājas
kas

rosina

un neatkārtojami ir viņu paveiktie

atrodas

Priedaines kapi, kas pieder luterāņu
draudzei

un

katoļu

draudzei,

un

to kopējā platība ir nepilni 5.0 ha.
Kapi, protams, ir piederīgo pārziņā,
bet pagasta pārvalde palīdz uzturēt
kārtībā kapu apkārtni, ierāda kapu
vietas, uztur kārtībā kapliču, veic
ierakstus kapu reģistra grāmatā no
2015.gada 9.novembra (reģistrā uz
doto brīdi ir 107 ieraksti), novācam

darbi. Mazākie bērni radoši darbojas
kopā ar saviem lielākajiem brāļiem
un māsām. Kādam no mazuļiem uz
palodzes uzradies sakņu dārzs, kur
saulē gozējas pirmie redīsi, tomāti

Gatavoju un dziedu.

ARĪ APRĪLĪ TILŽĀ NOTIEK LABAS LIETAS

Ir salabots jaunajai akai ūdens

Lūk, labās lietas!
Apkārt Tilžas brīvdabas estrādei
esam iestādījuši dzīvžogu. Iestādītas
353 liepas un aptuveni 45 košumkrūmi.
Stādīšanas procesā piedalījās 37
Tilžas un kaimiņpagastu iedzīvotāji.
Atbalstītāji - stādu audzētava "Arumi"
(Mārupe) un saimnieki Ināra, Pēteris
Duļevski (Inārai Tilža ir dzimtā puse),
z/s " Skujenieki" un Raimonds Zelčs.
No sirds pateicamies visiem par darbu
un atbalstu!
Esam
uzsākuši
nelielus
labiekārtošanas darbus pie Akuču
Baltā krusta. Greizā stiepļu žoga vietā
iestādījām tūjas. Vēl jānoliek plāksnes
celiņam, svecīšu un ziedu vietai un
jāpārkrāso krusts.
Lai
kaut
nedaudz
piesegtu
nesimpātiskos atkritumu konteinerus
pie pagasta pārvaldes ēkas, uzpinām
norobežojošu sienu no lazdām.
Pēc stingrāka
pamata noklāšanas
vieglākai konteineru pārvietošanai
darbs būs pabeigts pilnībā.
Tilžas Kultūras nama vēstures

pumpis. Viss kārtībā - ir aka, ir ūdens!
Paldies visiem, kas kopj un uztur
kārtībā savu tuvinieku atdusas vietu.
Būsim saprotoši, tīrība un kārtība
nerodas pati no sevis, tas ir visu
kopējais darbs!
Skaidrīte Saleniece,

Foto no Bērzkalnes pagasta pārvaldes arhīva.

pagastā

skaistus

Mazie, čaklie pirksti uzbūruši Lieldienu

kapiem sadzīves atkritumus!

vadītāja

Bērzkalnes

un

un kapu apmeklētajiem nevest uz

jau būs pasākumi, būs iespēja sanākt

par pašu cilvēku, tā veselību, dzīvību.

omulīgi

savā starpā atkal satikšanās prieku.

novācam. Ļoti liels lūgums cilvēkiem

grūtībām, virzāmies uz priekšu. Gan

vērtību skala, jo nav nekā svarīgāka

logos,

kas norisinās WhatsApp grupā, radot

kurus arī

Bērzkalnes pagasta pārvaldes

kopā. Ceru, ka cilvēkos būs mainījusies

dežūrgrupas,

Pie Priedaines kapiem ir salabots jaunajai akai ūdens pumpis.
4.

istabās notiek nelieli remontdarbi un
mēbeļu maiņa.
Daiga Lukjanova,
Tilžas pagasta
kultūras pasākumu organizatore

Foto no Tilžas pagasta pārvaldes arhīva.

lietas,

iestādē

iesaistījās tautasdziesmu maratonā,

BĒRZKALNES PAGASTĀ DARBA PIETIEK
neplānotas

ka

gozējās Lieldienu zaķi. Kas nepacietīgi

vecākus darboties mājās. Vienreizēji

gadu, ir ļoti lieli vēji, un kapos ir daudz

to,

muzikālā

Savukārt aprīļa mēnesī piecgadnieki

Grāmatu kaudzītes ietērptas īpašos “aizsargtērpos” pacietīgi gaida savus lasītājus.

kā jau dzīvē bieži notiek, daudzas

arī

mākoņu veidus.

sagatavo

atkritumu kaudzes. Šogad, kā nevienu

skolotāju

projektiem ar skanošām un radošām

Skolotājas atzīst, ka viņām ir liels

Ikdienā darba pietiek visiem un,

aktivitātes,

Ir ātri paskrējis laiks, kad liekas, ka

ka izmantojot mūsdienu modernās

Foto no Balvu Centrālās bibliotēkas arhīva.

arī

e-klasi un WhatsApp grupu saraksti.

Skolotājas Anda un Ieva priecājas,

Ruta Cibule,
Balvu Centrālās bibliotēkas direktore

un citi zaļumi. Protams, mājās netiek

Foto no personīgā arhīva.

Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka
krīzes laiks ir bibliotēku laiks! Arī
šī ārkārtas situācija to apliecina!
Cilvēkam ir cits laika sadalījums un arī
nepieciešamība kaut ko mainīt savā
ikdienā. Meistarīgi apvienojot valdības,
pašvaldības un kolektīva iekšējās
drošības
izstrādātos
noteikumus
ar iespēju komunicēt ar lietotājiem
attālināti un ierobežota personīgā
kontakta apstākļos, mēs sniedzam
iedzīvotājam kvalitatīvu pakalpojumu.
Var tikai priecāties par to, cik ātri
bibliotēkas lietotāji ir gatavi pieņemt
jaunas komunikācijas formas. Jā,
protams, paliek ilgas pēc pasēdēšanas
lasītavā ar avīzi rokā un nesteidzīgas

ARĪ PIRMSSKOLĀ MĀCĀS ATTĀLINĀTI

Tilžas ciema labiekārtošanas darbos kopā ar citiem arī Tilžas pagasta
pārvaldes vadītāja Anna Bērziņa.

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 28.aprīlis

LIELDIENAS BRIEŽUCIEMĀ 2020
rīkoti

publiski

pasākumi,

tiek
kārtas

situāciju raksturo Sandras Circenes

kā attālināti tiek gaidīts Lieldienu

fotogrāfija, kurā Circeņu ģimenīte

dievkalpojums

krāsainām

zeķēm

radio,

lai

saņemtu

kājās,

pēdiņas

Lieldienu svētību. Droši vien liela

mīļi

atpūšas.

daļa kristīgās pasaules šādi iesāka

šūpoles un ģimenes, radi un draugi

gaisā

pulcējas olu kaujām. Šogad viss ir

Veselu šī gada Lieldienu stāstu, ar

noticis citādāk... Bet pavasaris ir klāt,

fotogrāfijām iesūtīja Marija Skaba- ja

Ne tikai bērni, bet arī pieaugušie

un Lieldienas cilvēki svinēja

tik un

labi padomā, arī vienatnē var izdomāt,

svētku dienas ir vadījuši brīvā dabā

tā. Klusāk, ģimeniskāk – vienalga, vai

kā saorganizēt olu kaujas! Pirmo foto

šūpojoties,

sirdī Lieldienas sajustas kā kristīgās

jau pirms Lieldienām iesūtīja Guna

meklējot, izbaudot dabu un klusumu

baznīcas

Sisojeva -kopā ar dēliņu Robertu

pastaigās.

svētkiem izgatavotos pavasara putnus

svētku

ģimenes kopā būšanas svētki. Ja

un logu rotājumus.

Veidere, Sanita Supe, Aina Supe, kuras

nevaram

svētki,

tradicionālie

vai

svētki,

pulcēties

kā

latviešu

pavasara
kopā,

vai

gribējās,

un

ģimeniski

Lieldienu rītu.

Jāpabrīnās par

Lieldienu

zaķa

olas

Jaukas fotogrāfijas ar

aktivitātēm

iesūtīja

Inguna

izdomu un radošumu olu krāsošanā

mājās Briežusalā bērnus

tomēr

nezūd.

un

gatavošanā!

riepām izgatavoti jauki svētku zaķi, arī

tika

aicināti

Brīnišķīgas Lieldienu olas un rotājumi

Līga Nikolajeva, Samanta Šubrovska,

izdevušies

Alisei Garkalnei, Līgai

Silvija Apare, Indra Pakalnīte! Francis

svētku dienas, lai izveidotu albumu

Langovskai ar ģimeni, Anitai Pakalnītei,

Pundurs par aktivitātēm "Soldatu"

"Lieldienas Briežuciemā 2020".

Mariannai Langovskai, Leilai Vidzupei,

mājās dalījās ar sirsnīgām, ģimeniskām

Inesei Smirnovai,

Guntas Upītes

bildēm, arī Lidija Ločmele fotogrāfijās

fotogrāfi, bet bilžu bija stipri vairāk, jo

saimei, Oļipoviem, Mežalu ģimenei,

pastāstīja gan par pirmssvētku, gan

katrs iesūtīja pa vairākām fotogrāfijām.

Ilzei

svētku aktivitātēm kopā ar ģimeni

Priecājamies, ka arī šāda attālināta

saimei, Annai un Līnai Pundurēm,

"Hortenzijās".

aktivitāte cilvēkus ieinteresēja. Albums

Jermacānu

"Jasmīnu" mājās - Dailis dēliņam

izdevās krāsains un dažāds. Paši

Skutelei,

pēc gadiem varēsim paskatīties un

Kulikovai, Valentīnai Ločmelei, Brigitai

rotaļu laukumu! Mazajam

atcerēties 2020.gada pavasari. Bildes

Langovskai, Ozoliņu ģimenes dāmām,

prieks ne tikai par devīgo svētku zaķi,

sūtīja pārsvarā Briežuciema ļaudis, bet

Līgai Langovskai, Skaidrītei Pakalnītei,

bet arī par slidkalniņu un šūpolēm!

ar bildēm dalījās arī cilvēki, kuriem ir

Vandai Sutugovai, Beātei Dortānei,

Inga Mežale dalījās ar interesantām

radoša sadarbība ar briežciemiešiem

Sanitai Supei, Sabīnei Veiderei, Kašai

aktivitātēm, ko piedāvāt

un tie, kuriem saknes mūsu pagastā.

Valentīnai, "Atspoles", dalībniecēm,

kad visas brīvdienas jāpavada mājās!

olas,

Laimai Ločmelei, Anastasijai Gabrānei,

Katrīna Pundure izrādās svētkos bija

kompozīcijas,

Marutai Ločmelei, Lidijai Ločmelei. Ar

devusies izbraucienā ar motociklu!

lai

kopības

sajūta

Tāpēc

briežciemieši

iesūtīt

fotogrāfijas,

kā

pavadītas

Ar savu svētku sajūtu dalījās 55

Protams,
veidotas

tika

krāsotas

svētku

ievērotas

Pundurei,

Birutas

Pundures

saimei,
Ritai

Valentīnai

Saleniecei,

Dacei

Lieli

priecē no

svētku

prieki

Lieldienu dāvanā sarūpējis veselu
Mikam

bērniem,

Briežusalā bērnus priecē no riepām izgatavoti jauki svētku zaķi.
Andris Ločmelis radoši darbojies savā
ādas apstrādes darbnīcā, Briežuciema
vīri Dāvis Ločmelis un Rodžers Supe
pašreiz strādā patālu no mājām, arī
svētkos bijuši

darbā! Atsūtītajām

fotogrāfijām bija piebilde ar smaidiņu
"kādam arī jāstrādā"!
Briežciemietis Artis Logins pašreiz
atrodas

Norvēģijā,

bet

Lieldienas

tikušas atzīmētas ar latviskās krāsās
krāsotām olām, pavasara ziediem
un fiziskām aktivitātēm. Artis devies

svētku noformējuma idejām dalījās

apmeklētas

arī bibliotēka un tautas nams. Laimai

brīvajās dienās mācījās izrādei vārdus,

pārgājienā kalnos un izspēlējis spēli

pirtis un kārtas šūpoles bērniem. Nav

paldies par bilžu dažādību, pagasta

nu vismaz Reinis Apars!

Geocaching.

izpalikušas arī olu kaujas, atpūta brīvā

pārvaldes

(domājams, ka ne tikai viņa!) svētkos

Lūk, cik raibas un dažādas ir bijušas

galdi

tradīcijas,

rotājumu

klāti

svētku

kristīgās

svētku

Foto no "Lieldienas Briežuciemā 2020" arhīva.

Visi bijām pieraduši, ka Lieldienās
ar ļaudīm ir pilnas baznīcas,

ģimenei,

vadītājai

Dramatiskā

Anastasijai,

kolektīva

dalībnieki
Aija Keiša

dabā, spēles un ikdienas darbiņi savās

Marutai

iespēju

muzicējusi sev un mājiniekiem par

Lieldienas Briežuciemā 2020! Varbūt

saimniecībās. Cilvēki vairāk ir gribējuši

fotogrāfijās ieskatīties arī krāsošanas

prieku! Kā liela daļa lauku ļaužu,

nemaz nebija tik slikti pabūt mājās?!

palikt "aizkadrā", bet tas netraucē

procesā! Arī

Valentīns

Mežals

Gan jau kāds parušinājās puķu dobē,

katrā fotogrāfijā saskatīt katras mājas

saulainu smaidu lepojās ar krāšņajām

priekus!

Aktivitātes svaigā gaisā,

īpašo gaisotni, īpaši, ja fotogrāfiju

Lieldienu olām, gan jau pati bija savu

muzicēšana un pirts- kas var būt

noskatījās

albumu – tikai foto neiesūtīja!

autori

ir

pazīstami.

Secināju,

un

Lidijai

par

Agate Pakalnīte ar

baudījis

pirts

sakopa

apkārtni,
filmu

izlasīja
vai

grāmatu,
pāršķirstīja

ka

rociņu pielikusi krāsošanā! Arī Gerdai

labāks svētkos! Esmu pārliecināta,

daudzi labprāt mutiski pastāstīta, kā

Dortānei "Nārbuļos" Lieldienu zaķis

ka šie laika pavadīšanas veidi ir vieni

pavadītas svētku dienas savā ģimenē,

atnesis pilnu riekšavu olu, tāpat kā

no ierastākajiem mūsu pagastā! Bet

bet ne visi piekrīt publicitātei. Tas ir

Patrīcijai Supei. Nav izticis arī bez

laukos nevar bez darba arī svētkos!

saprotams un respektējams lēmums.

svētku cienasta – receptes gardumiem

Ainārs

Paldies tiem, kuri ar savu svētku sajūtu

būs jājautā Evitai Začestei, Marutai

brīvdienās strādājis ar traktoru un

dalījās! Jūsu fotogrāfijas parāda visa

Ločmelei, Ingunai Šubrovskai, Laimai

fotogrāfijās

saimnieci

Zita Mežale,

pagasta svētku svinēšanas tradīcijas.

Ločmelei, Agrim Kalnejam. Anastasija

Laimu ar savas saimniecības trušiem

Briežciema pagasta

Gabrāne

un

Man likās, ka ļoti labi šī brīža svētku

padalījās

ar

fotogrāfiju,

Logins

šī

gada

iemūžinājis

vistām-

simboliski

Lieldienu

Gan

jau

tiksimies

nākamajos

svētkos klātienē!
Fotogrāfiju izlase apskatāma arī
facebook!

Lieldienām!

kultūras pasākumu organizatore

MUZEJĀ – SPRAIGS DARBA CĒLIENS!
Vienlaicīgi

par bērniem ar speciālām vajadzībām.

izskanēja jautājums par radošiem

atsaukušies pasaules muzeju akcijai

notiek arī krājuma materiālu pilna

Turpinām atbildēt uz interesentu

risinājumiem. Nezinu - vai tas ir gluži

#MuseumBouquet, kuras būtība – dāvāt

zinātniskā inventarizācija (priekšmetu

jautājumiem

radoši un neredzēti, bet šajā laikā

pasaulei prieku daloties internetvidē

esamība,

tīklos

stipri vien vairāk izmantojam sociālos

ar virtuāliem ziediem, kuri redzami

temperatūras un mitruma režīms,

tīklus, virtuālās iespējas – piemēram,

muzeja krājumā. Akcijas iniciators –

situācijas fiksēšana aktos), un tas

"Atmiņas par Sibīriju", kuru kā reālu

Ņujorkas vēstures biedrība.

jāveic 25 012 vienībām!

No Latvijas pašvaldību savienības

izstādi
izstādīt

bija

Balvu

pielāgojām
vidē,

plānots

arī

šogad

martā

idejām

un

piedāvājumam.

gandrīz

Esam

“ZOOM”

iepazīšana,

vienībām!

novietojums

krātuvēs,

Tiek apkopoti materiāli, un muzejs

Diezgan jautrs pasākums sanāca
kolektīvā

500

piedalās pieteikuma “Maija dziedājumi

lai

Valsts

ģimnāzijā,

skatīšanai

virtuālajā

varētu strādāt un rīkot arī sanāksmes

pie

mākslinieku

P.Džigura

attālināti.

sagatavošanā, lai tos iekļautu Latvijas

un J.Ūdra dzimšanas dienām par

krucifiksiem

Nemateriālā

Tomēr pats svarīgākais ir tas, ka

kultūras

Ziemeļlatgalē”
mantojuma

telefoniski,

un

e-pastā,

par

VKKF

atbalstu

foto

kolekcijas

debesīm”

“Zem

sociālajos

priecājamies
Intas

Rukas

tām

pašām

iepirkumam,

veicam

dažādus saimnieciskus darbus. Lai
arī daudzi plānotie pasākumi ir atcelti
(Starptautiskā Muzeju Nakts, akcija
“Satiec savu meistaru”, Leļļu izstāde),
ar cerību domājam par turpmākajām

ieskats

"Pasaules piestājiens" dod iespēju

sarakstā.

daiļradē – muzeja Facebook kontā.

vairāk pievērsties tādiem darbiem,

Kopā

Sekojot vēsturisko notikumu atceres

kam

ritumā

tālāko iespējamo rīcību - lai varētu

datumiem,

sociālajos

nevarējām atvēlēt pietiekami daudz

aktīvāk iekļauties ar savu piedāvājumu

tīklos info un kādu foto no muzeja

laika - notiek intensīva krājuma datu

mācību procesā, tiek

krājuma - piem. “Balvu pagasta valdes

apstrāde un ievade NMKK (Nacionālajā

materiāli

1.sanākšana 1926.gada 1.aprīlī”. Ar

Muzeju kopkatalogā) šajā periodā

programmas, kā arī veidota jauna

Iveta Supe,

aizrautību sekojam arī citu muzeju

kopkatalogu esam papildinājuši par

muzejizglītojoša programma domājot

Balvu Novada muzeja vadītāja

godu

tiek

veidots

neliels

izvietojam

ikdienišķajā

darba

5.

ar

un

skolotājiem

plānojam

kārtoti esošie

pārskatītas

aktivitātēm, lai pēc ārkārtas situācijas
atcelšanas esam gatavi jaunam darba
cēlienam ar apmeklētājiem klātienē.
Īsi sakot - VISS NOTIEK!

vecās

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 28.aprīlis

KAS NOTIEK VĪKSNĀ COVID LAIKĀ
KAS TE NOTIEK?
Pagasta pārvaldes vadītāja kopā
ar savu radošo komandu rūpējas par
saprotamu, vienkāršu, bet izsmeļošu
un skaidru šī brīža situācijas izklāstu
un atainojumu. Pastāvīga informācijas
nodošana
iedzīvotājiem,
dažādo
ikdienu ar netradicionālu pieeju
darbam, ievērojot distanci paliekam
sociāli aktīvi, kā izrādās sarunāties
var arī vairāk kā divu metru attālumā
vienam no otra, iepazīstam sociālo tīklu
un tehnoloģiju milzīgās iespējas un
iesaisti darba procesā. Saimnieciskās
lietas tiek kārtotas un novārtā
nepaliek neviens no aktuālajiem
pavasara darbiem-griežam, grābjam,
kārtojam un apkopjam, pieskatām, lai
darbojas viss ierastajā ritmā. Labojam,
ja salauztu, ko redzam. Sadarbojamies
ar skolu, bibliotēku, Tautas namu.
Sociālā dienesta darbinieki turpina
savu darbu, spējam nodrošināt
katram darbiniekam savu kabinetu,
kā arī ievērojam divu metru distanci
pārvietojoties pa pagasta telpām.

DEVĪZE!
Vīksnā darbojas radoši un cīnās
skaisti!

KAS KATRAM PADOMĀ
ŠAJĀ LAIKĀ UN KĀDU
PIEEJU PRAKTIZĒJAM?!
Ātra un konstruktīva rīcība ārkārtas
situācijas pasludināšanas sākumā,
deleģēti tika visi darbinieki un savu
darbu saņēmuši veica virkni drošības
pasākumu. Tika izvietota informācija,
apzināts skolas, bibliotēkas, feldšeru
veselības
punkta,
aptiekas
un
sociālo darbinieku darba laiks un tā
specifika. Apzināti, iegādāti un izvietoti
dezinfekcijas līdzekļi, cimdi. Iestādēs
tiek veikta virsmu dezinfekcija un

drošības sajūtai pievienojas pateicība
un smaids. Bez savu darbinieku
atbalsta un tūlītējas reaģēšanas
to nevarētu paveikt. Laika gaitā
uzturam kontaktus ar visām pagasta
iestādēm un pārvaldes darbiniekiem.
Sadarbojoties ar skolu un sociālo
dienestu
skolēniem nodrošināta
pieeja mācību procesa atvieglošanai,
nodotas iedalītās viedierīces, lai
mācības ritētu veiksmīgi. Tiek plānots
un organizēts brauciens pie katras
ģimenes, kurā ir skolēni, kam jānogādā
pusdienu dāvaniņas – pārtika, kas tiks
nodota ievērojot higiēnas prasības un
drošības normas. Katrs esam viens
otram drošs un spēcīgs atbalsts, šādās
situācijās disciplīna un organizētība ir
prioritāte.
Turpinām uzturēt lietvedības un
aktuālāko darbu veikšanu pagasta
pārvaldē. Telefoniski konsultējam
iedzīvotājus. Mums ir pielāgota
komunikācija. Pagasta pārvaldei ir
īpaši “izdevīga” priekštelpa – koridors.
Tas ir kā starpnieks un drošības sala.
Tur var atstāt savus ieteikumus,
prasības, lūgumus un iesniegumus
(ir pieejamas veidlapas), kā arī
atrast aktuālāko informāciju. Var
nodot neatliekamu palīdzību mazāk
nodrošinātajiem, vienlaicīgi ieturot
distanci un visas neatliekamās sarunas
veikt ar loga palīdzību. Iedzīvotājus pat
uzjautrina alternatīvie risinājumi, bet
tas neļauj atslābt, un cilvēki ir droši,
bet piesardzīgi, kopumā iebildumu
nav, nekārtības nenotiek. Iedzīvotāji
interesējas par to kā norit pārvaldes
darbs un ir ļoti saprotoši.
Cilvēku saprātīga un ieturēta
rīcība ir vainagojusies ar konstruktīvu
sadarbību. Bērnu rotaļu laukumu,
stadionu, Vīksnā tik ļoti iemīļoto
šūpoļu norobežošana ieviesa klusumu
vēl vairāk, bet.. Visjaunākie iedzīvotāji
nebēdā, ka nevar tos izmantot,

prieku rada, garāmejot, pamāt un
sasveicināties ar savām tik mīļajām
šūpolēm.
Ar
dažādu
mūsu
novada
informatīvo līdzekļu palīdzību esam
pavēstījuši, ka šogad tapa, jau iepriekš
izsapņotas un izlolotas, Lieldienu
dekorācijas. Katrs sevī atrada radošo
garu un izpaudās vēl nebijušās
interpretācijās. Tapa olas, zaķi un
zaķēni, taureņi un Vīksnas saules
aplis, kas šobrīd kalpo kā milzu ola
un nākotnē tiks pielāgots aktuālajiem
svētkiem.
Ar Vīksnas Tautas nama facebook
lapas palīdzību tiek nodota aktuālākā
informācija par COVID-19, Balvu
novada
svarīgākie
paziņojumi,
palīdzības info nodošana vienam
pie otra, bet svarīgākās lietas nespēj
nomākt kāri pēc labā un jaukā.
Sveicam
savus
pašdarbniekus,
dalāmies ar skaistiem apsveikumiem,
uzmundrinām
viens
otru
un
pasmaidām saulei.
Sagatavotas un aizvestas ceturkšņa
atskaites. Gatavoti svētku scenāriji un
domātas jaunas un pielabotas vecākas
dekorācijas, kārtota tērpu noliktava.
Meklēta
mūzika
attiecīgajiem
svētkiem.
Dejotāji mācās deju soļus Skype
un nepārtraukti sazinās WhatsApp.
Kolektīva vadītāja izstrādā un gatavo
savas horeogrāfijas dāmu deju grupai
,,Kaimītes” un bērnu un jauniešu
deju grupai. Meklē un apgūst deju
soļus tautu deju kolektīviem. Viņa
ir ļoti centīga un radoša, bieži pati
gatavo aksesuārus visiem saviem
kolektīvu dalībniekiem. Aktieri uz
Līgo svētkiem gatavo Anitas Grīnieces
lugu ,,Līgošanas nerātnības” un
dekorācijas. Vadītāja aktieriem mācīja
individuālas etīdes. Folkloras kopas
vadītājs meklē piemērotākās dziesmas
folkloras kopas ,,Olūts” dalībniecēm.

Par cik pašdarbības kolektīvu vadītāji
un dalībnieki cītīgi gatavojās mātes
dienas pasākumam, kurš diemžēl
nenotiks, jāgatavojas nākošajiem
gadskārtu svētkiem un jāpiemeklē cits
repertuārs.
Kaut arī šajā ārkārtas laikā daži
darbi ir jāpārplāno, nekas nav apstājies
un ikdienā darba pietiek. Protams,
ir neierasti, ka zālē nav bērnu čalu,
dejotāju un dziedātāju.
Ceram, ka šis vīruss atkāpsies un
atsāksies ierastais darba ritms, jo kaut
arī ar pašdarbības vadītājiem bieži
uzturam telefoniskus kontaktus, esam
noilgojušies un priecāsimies redzēt arī
katru pašdarbnieku.
Laikā,
kad
pulcēšanas
nav
iespējama,
izmantojam
mums
pieejamos darbinieku resursus, lai
apzinātu un apkoptu 8 savas pagasta
mūža mājas. Kapsētās vēsā mierā vējš
lauž kokus un purina zarus, rada darbu
un dod ziņu, ka ir laiks padomāt par
tuvinieku apkopšanu, kā zinādams, ka
distancēšanās laikā darbs svaigā gaisā
ir svētīgs.
Ar apzinību, drošību, inovatīvām un
jaunām-nebijušām pieejām, dvēseles
lidojumu radošajās izpausmēs, ar
kārtīgu humora devu sagaidām
pavasari un secinām, ka mums
latviešiem vīruss nav ierobežojums,
tā ir iespēja sevi pacelt jaunā līmenī,
darbs vienmēr mūs dzen uz priekšu,
mēs protam rast risinājumu.

izmaksājamā pabalsta apmēru par 50
euro mēnesī katram bērnam, ko valsts
kompensē pašvaldībai 100% apmērā.
Lai varētu pretendēt uz pabalstu
krīzes situācijā, personai Sociālajā
dienestā
jāiesniedz
rakstisks
iesniegums, kurā aprakstīta krīzes
situācija un jāpievieno dokumenti,
kas apliecina krīzes situācijas rašanos
sakarā ar Covid-19 izplatību, un
atbilstību krīzes pabalsta saņemšanai.
Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds,
personas kods, adrese, tālrunis, konta
numurs.
Sociālajam
dienestam,
lai
pieņemtu lēmumu par pabalsta
piešķiršanu, ir jāiegūst pierādījumi,
kas apliecina personas apgalvojumus
par atbilstību pabalsta saņemšanai,
un jāveic lietderības apsvērumi.
Ja mājsaimniecībā dzīvo vairākas
personas, Sociālais dienests izvērtē
katras personas situāciju un spēju
nodrošināt pamatvajadzības.
Iesniegumu
par
pabalstu
krīzes situācijā un tam pievienotos
dokumentus Sociālajam dienestam

var iesniegt attālināti, izmantojot
e-pastu socdienests@balvi.lv, portāla
Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums
iestādei” vai ievietojot īpaši paredzētā
dokumentu kastē Sociālajā dienestā
vai pagasta pārvaldēs pasta kastē.
Iesniegumu
saņems
sociālais
darbinieks,
kurš
ar
personu
sazināsies, lai izvērtētu situāciju,
vajadzības un informētu par tālāko
iesnieguma izskatīšanas un lēmuma
pieņemšanas kārtību. Sociālā dienesta
kontakttālruņi
informācijai
par
pabalstu krīzes situācijā: 25608650,
28684541, 26195354. Visu Sociālā
dienesta darbinieku kontakti pieejami:
http://www.balvi.lv/pasvaldiba/
pasvaldibas-iestades/socialais-dienests/
kontakti
Sociālais dienests aicina informēt
par vientuļiem senioriem, novārtā
atstātiem bērniem un ikvienu, kurš
nonācis grūtībās!

VĪKSNA
LATVIJAI:

SAKA

VISAI

COVID aizslēdza mums durvis, mēs
attaisījām logus!
Dzintra Pipcāne, Vīksnas pagasta
pārvaldes vadītāja
Ligita Kacēna, Vīksnas pagasta
kultūras pasākumu organizatore

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta
ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19
izplatību, un vienu kalendāra mēnesi
pēc ārkārtējās situācijas beigām
Sociālais dienests var piešķirt pabalstu
krīzes situācijā ģimenei (personai),
kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības, ja
ģimene (persona) atbilst, piemēram,
kādam no šādiem kritērijiem:
1. persona ir piespiedu bezalgas
atvaļinājumā, personai ir piešķirts
bezdarbnieka statuss, bet
tai
nepienākas
bezdarbnieka
pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta
saņemšanas laiks ir beidzies,
pašnodarbinātas personas, kurām
nepienākas dīkstāves pabalsts, vai
uz uzņēmuma līguma, vai uz cita
veida līguma pamata nodarbinātas
personas – pakalpojumu sniedzēji,
kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis
darbu vai ienākumus no īpašuma
ārvalstīs, u.c.);
2. ģimenei (personai) ir radušies
papildus izdevumi, ko tā pati

nespēj segt, atrodoties pašizolācijā
saistībā ar atgriešanos no Covid-19
skartajām valstīm/šobrīd jebkuras
citas valsts (piemēram, ienākumi
un uzkrājumi iztērēti papildus
mājoklim, viesnīcai, transportam,
u.c.);
3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Pabalsta krīzes situācijā apmērs un
piešķiršanas kārtība ir noteikta Balvu
novada Domes 2015.gada 12.februāra
saistošo noteikumos Nr. 8/2015 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Balvu
novadā”. Tiek gatavoti grozījumi
saistošajos noteikumos, kas paredzēs
atšķirīgu kārtību pabalsta piešķiršanai
krīzes situācijā saistībā ar valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju. Aicinām
sekot līdzi aktuālajai informācijai
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv.
Informējam, ka ģimenei, tai skaitā
audžuģimenei un aizbildnim, kurai ir
tiesības uz pabalstu krīzes situācijā
un kura aprūpē bērnu līdz 18 gadu
vecumam,
pašvaldība
palielina
6.

Linda Laicāne,
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
T.25608650

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 28.aprīlis

NOSLĒDZAS PROJEKTS „BALVU
NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA”
2018.gada

pagastā, Balvu novadā, kas sastāv

pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada

Reģionālās

veido ERAF finansējums – 85 %, Balvu

no zemes vienības 10,43 ha platībā,

8.jūnija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils

projekta

novada pašvaldības līdzfinansējums -

kadastra Nr.3866 002 0102 (kadastra

ielā 1A.

novada

10.5 %, kā arī Valsts budžeta dotācija

apzīmējums 3866 002 0102). Izsoles

Visiem pretendentiem līdz 2020.

4.5 % apmērā.

sākumcena – EUR 12 110 (divpadsmit

gada 8.jūnija plkst. 16.30 jāiemaksā

tūkstoši viens simts desmit euro, 00

drošības nauda 10% apmērā no izsoles

centi).

sākumcenas, t.i. EUR 1211.00 (viens

izmaksas-EUR

Attīstības

Fonda

un

Eiropas

līgumu

(ERAF)

Nr.8.1.2.0/17/I/014.

„Balvu

vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana” īstenošanu.
projekts

28.aprīlī

uz Balvu Valsts

tika

piegādātas

noslēdzas,

un

ģimnāziju

pēdējās

projektā

iepirktās mēbeles. Atliks vēl maija
mēnesī Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā iesniegt pēdējās projekta
atskaites.
Pa šo projekta ieviešanas laiku
Balvu Valsts

ģimnāzija un Balvu

pamatskola
jaunām
un

pilnībā

aprīkotas

ergonomiskām

informācijas

tehnoloģijām.

un

2628811.77,

ar

kompetenču pieejā balstītā vispārējās
izglītības

satura

pakāpenisku

Ar

centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00

mājaslapā www.balvi.lv. Informācija

(pieci euro, 00 centi), Balvu novada

sporta infrastruktūras atjaunošanu,

par izsoli tiek publicēta Balvu novada

pašvaldības,

jaunu informācijas tehnoloģiju iegādi

pašvaldības informatīvajā izdevumā

bankas kontā: AS “Citadele banka”,

un pielietošanu mācību procesā, kā

– „Balvu Novada Ziņas”, laikrakstā

konts: LV 05PARX0012592970001.

arī mācību procesam nepieciešamo

”Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,

ergonomisko mēbeļu iegādi.

pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un

Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2020.gada

Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.

9.jūnijā plkst. 10.00.

Andris Vrubļevskis,

komunikāciju

Balvu novada pašvaldības

iestādēs

projektu koordinators

izremontētas mācību telpas, sanitārie
mezgli un gaiteņi, kā arī pilnībā
sporta

Lai gan valstiski visi ierobežojumi

infrastruktūra,

un

pārbūvējot sporta zāles un stadionus.

2019.

gada

ar

garīga

cilvēkiem

traucējumiem
dažādus

ir

sociālos

Individuālā

vairāk

kārtība

pielāgota

Covid-19

vīrusa

izmeklējumiem

diagnosticēšana un ārstniecība. Ir

ja kāda speciālista nepieejamība var

mainījušies mūsu paradumi, kā mēs

kaitēt atlabšanai, meklējam palīdzību

pieņemam

ierobežojumus,

laicīgi.

mājas apstākļus un vairāk izvērtējam

Kā

jaunos

katru došanos ārpus mājas, tomēr der
neesam atstāti.

saņemt

situācijas valstī, jo dažkārt tas ir

modeļa

kuru

īsteno

veids.

Paredzams,

situācijas

laikā,

ka
šāda

Situācijā, kad nav skaidri zināms,

sniegšanas

kad viss atgriezīsies ierastajā gaitā,

ārkārtējās

kārtībā, dažādas citas saslimšanas

atbalsta

nešķiro nedz laiku, nedz arī attīstības

Labklājības ministrija sadarbība ar 10

sniegšanas forma kļūs izplatītāka arī

Latvijas pašvaldībām, tajā skaitā arī ar

citiem pakalpojumiem.

gaitu.
Tādēļ, lai nav nepatīkamu brīžu

Balvu novada pašvaldību, izmantojot

Iesaistītajām pusēm jābūt gatavām

Eiropas Sociāla fonda līdzfinansējumu.

meklēt inovatīvus risinājumus, arī

mazāk,

tādus, kādi vēl nav darīti. Galvenais,

laicīgi. Ja nevar līdzēt vai nav pieejams

lai visas iesaistītās puses justos droši

ģimenes

un

medicīniskie pakalpojumi, dodamies

Projekta

ietvaros

vitāli

svarīgo

pakalpojumu nodrošināšana turpinās,
izvērtējot katru gadījumu individuāli
un ievērojot drošības prasības. Tomēr,
sociālie darbinieki norāda, ka nereti
paši cilvēki nevēlas turpināt saņemt
atsevišķus pakalpojumus, jo baidās
apmeklēt speciālistu un izvēlas palikt
mājās.
Cilvēku vēlme šajā gadījumā tiek
respektēta. Jāņem vērā, ka esošajos
apstākļos cilvēkiem ir paaugstināts
risks

izjust

trauksmi

un

no

tās

izrietošās sekas. Pat, ja cilvēks nevēlas
saņemt nevienu pakalpojumu klātienē,
iespējama saziņa un konsultēšanās
ar savu sociālo darbinieku attālināti.
Atbalsta
nodrošina

sniegšanu,
arī

pakalpojuma

cilvēki

saņemtu

nākotnē un ielaistu slimību būtu

nepieciešamo

informācija

sociālo

pēc

palīdzības

valstiskie

atļautie

mūsu

pašreizējās

bailes inficēties, saskarties ar vīrusu,

un prasībām. Labklājības ministrijas
pieejama

ārsts,

Iespējams,

aicināti sekot aktuālākajām izmaiņām
mājaslapā

dodamies

uz uzņemšanas nodaļu.

atbalstu. Pakalpojumu sniedzēji tiek

rada bažas un piesardzību, tomēr

aktuālā

neārstētas saslimšanas var atspēlēties

pakalpojumu

ilgstošākam atveseļošanās procesam

jomā.

pēc tam.
Konkrētajā

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists,

apgalvot,

ka

informēti

un

situācijā
mūsu
zinoši

varam

speciālisti
par

ir

iestāde

esam

vizītēm,

aktualizējuši

higiēniskā un pretepidēmiskā režīma
plānu,

tiek

pielāgotas

pacientu

plūsmas, lai nodrošinātu pacientam
drošu

atrašanos

iestādē

un

personālam drošu darbu!
Tomēr darām zināmu, ka, ņemot
vērā

infekcijas

izplatības

riskus,

plānveida ambulatorie pakalpojumi
netiek sniegti pacientiem ar elpceļu
saslimšanas simptomiem. Tiem pēc
palīdzības

jāgriežas

uzņemšanas

nodaļā.
Jūsu,

kā

dodoties
ir

uz

ievērot

pacientu

pienākums,

ārstniecības

visus

iestādi,

norādījumus

par

dezinfekcijas līdzekļu un medicīniskās
maskas

obligātu

un

atbilstošu

lietošanu!
Tikai mēs paši zinām par savām
saslimšanām, hroniskām kaitēm un
varam pamanīt pirmos impulsus, kad
nevēršanās pie mediķiem var nebūt
tas labākais risinājums.
Esam atbildīgi!

visiem
Balvu un Gulbenes slimnīcu

pie katra pacienta, un esam pilnībā

apvienības vārdā,

jaunajiem

darba

apstākļiem.

t.sk

attālināti,

Nāciet, sniegsim Jums palīdzību,

atbalsta

personas

izmeklēsim, ievērojot visus drošības

ietvaros.

Atbalsta

aspektus!
7.

speciālistu

drošības pasākumiem, kas jāievēro
pielāgojušies

64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

atsevišķām

nebūt nav apstājusies citu slimību

tika pielietota vēl pirms ārkārtējās

budžeta

un

reālā situācija rāda, ka rindas ir, taču,

rakstura

atbalsta

radioloģiskajiem

pirmreizējām

zināt, ka bez medicīniskās palīdzības

visefektīvākais

uz

pacientu testēšanai un ārstēšanai,

personas pakalpojumā šāda prakse

pakalpojumus

izmēģinājumprojektā,

palīdzība

novembra

iespēja

90009115622,

Līdz ar 20.aprīli, kad ir atjaunota

medicīniskā

šķiet

SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANA
UN NODROŠINĀŠANA EIROPAS
SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA IETVAROS
NOTIEK ARĪ ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
Kopš

Reģ.Nr.

VESELĪBAS APRŪPE IEDZĪVOTĀJIEM
NAV APSTĀJUSIES

Finanšu un attīstības nodaļas

savestas kārtībā ventilācijas sistēmas,

sakārtota

pieteikumu

iepazīties Balvu novada pašvaldības

gaiteņu, sanitāro mezglu remontu,

noteikumiem

pretendenti

tūkstotis divi simti vienpadsmit euro 00

Valsts ģimnāzijā, veicot mācību klašu,

izsoles

Izsoles

var

ieviešanu Balvu pamatskolā un Balvu

mēbelēm

Mācību

īpašumu

Projekta mērķis ir sekmēt plānoto

Mazliet vairāk kā divus gadus
ilgušais

izsolāmā objekta apskati.

kuras

ar

augšupejošu

izsolē

dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada

3235493,47. No tām attiecināmās

par

mutiskā

Šajā pat laikā interesenti var veikt

Lazdulejas

novada pašvaldība parakstīja līgumu

ar

atklātā

pašvaldība

“Liepusala”,

Projekta kopējās izmaksas ir EUR

aģentūru

pārdod

novada

nekustamo

Balvu

finanšu

Balvu

soli

21.februārī

Centrālo

IZSOLE

izpilddirektora p.i. Lana Upīte

“Balvu Novada Ziņas”, 2020.gada 28.aprīlis

PROJEKTA „INVESTĪCIJAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS DAŽĀDOŠANAI UN
KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANAI BALVU
NOVADĀ” ĪSTENOŠANA

LIELĀ TALKA – ŠOGAD 16.MAIJĀ
Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās
distancēšanās aicinājumu, Lielā Talka šogad 16.maijā tiek organizēta, lielāku
uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu, kas nozīmē arī vairāk individuālo talkas
vietu pieteikumu.

Turpinās programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus
uzņēmējdarbības
attīstībai
atbilstoši
pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām ”īstenošanas noteikumi”
otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas ietvaros apstiprinātā
Balvu
novada
pašvaldības
projekta
“Investīcijas
uzņēmējdarbības
dažādošanai
un
konkurētspējas
uzlabošanai Balvu novadā” Nr.
3.3.1.0/17/I/038 īstenošana.
2020.gada janvārī tika izsludināts
un martā, ar līguma parakstīšanu,
noslēdzās iepirkums būvprojekta
aktualizēšanai (pārskatot risinājumus
un
iebūvējamos
materiālus
un
apjomus),
būvdarbiem
un
autoruzraudzībai
objektiem
Bērzkalnes
pagasta
īpašumā
“Veldrītes”,
kur
tiks
izbūvēta
infrastruktūra, kas paredzēta koka
pārstrādei, un Krišjāņu pagastā,
kur paredzēts būvēt komersantiem
iznomājamu infrastruktūru (kravu
pārkraušanas laukums, angārs), kas
orientēta uz dažādu pakalpojumu
sniegšanu tuvākajā apkārtnē esošajām
zemnieku saimniecībām un SIA.

Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru,
sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad
talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru
distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt
vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā,
kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi
un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu!
Visus talkotājus aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē,
kuru atradīsiet Lielās Talkas mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā
šogad ir notikušas izmaiņas:
• labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas
notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz
privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un
kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji;
• uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir
nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus un
kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana.
Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei - Latvija pieder
nākotnei!” un šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: “Sakop savu sētu,
Tava sēta – Latvija”. Tā mērķis veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par savu
sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves
telpa. Šogad visus aicinām vairāk pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai,
ievērojot visus sociālās distancēšanās noteikumus.
16.maijā Lielā Talka notiks, ievērojot tā brīža piesardzības apstākļus, ja tādi
uz talkas brīdi būs aktuāli. Ja nebūs, talkojam kā parasti. Bet gatavojamies arī
talkot kopā ar visu pasauli š.g.19.septembrī Pasaules talkā!
Un svinēsim pavasari, jo prieks un laimes sajūta neļauj slimībām mūs

Noslēgtā
līguma
ietvaros
paredzētajai projektēšanai jābeidzas
jūnija sākumā, bet būvdarbi jāpaveic
līdz 2021.gada 02.martam.
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, veicot
ieguldījumus atbilstoši Balvu novada
attīstības
programmas
2011.2017.gadam
noteiktajai
teritoriju
ekonomiskajai specializācijai.
Plānotie rezultāti projektā –
radīt vismaz 12 jaunas darba vietas,
nodrošināt, ka labumu gūs vismaz 6
komersanti, kā arī piesaistīt investīcijas
vismaz 720 674,00 EUR apmērā.
Projektam
apstiprinātās
attiecināmās izmaksas ir EUR 847
315,86, tanī skaitā ERAF finansējums
– 72,10 %.
Andris Vrubļevskis,
Balvu novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļas
projektu koordinators

iekarot!

PROJEKTS “INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS
ATTĪSTĪBA, REVITALIZĒJOT ĪPAŠUMUS
BALVU NOVADĀ”

Vita Jaunzeme,
Lielās Talkas vadītāja

Balvu

DIGITĀLĀS KLAVIERES MŪZIKAS SKOLAI

novada

Balvu Mūzikas skola sadarbībā ar

digitālās klavieres. Saskaņā ar tirgus

būvdarbu

Balvu novada pašvaldību ir īstenojusi

izpēti preču piegādi veica SIA “RDL”

EUR 5 776 270,17.

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu

veikals “Mūzikas Centrs”.

“Digitālo klavieru iegāde”, Nr.2010-1MDM-M02030.

Projekta īstenošana tika uzsākta
2020.gada

Projekta mērķis:

30.martā

un

pabeigta

Projekta

kopējās

EUR 1239, kas sastāv no Valsts

teorētisko

priekšmetu

Kultūrkapitāla fonda finansējuma EUR

ieinteresējot

800,00 un Balvu novada pašvaldības

mācību

programmas,
un

nodrošinot

atbilstoši

konkurētspējīgāku

bērnus

konkurētspējīgā

un

līmenī

apgūt

izvēlēts
un

teritorijas

5.6.2.0/17/I/020,

aktualizācija,
noslēguma

Atklātā
būvdarbi
attīstība
ietvaros”

un
par

pēc

iepirkuma

būvuzraudzības

veikšanu tiks uzsākti būvdarbi.
Projekta

izpildītājmākslinieku un

"Industriālās

teritorijas

attīstība, revitalizējot īpašumu Balvu

skolotāju skaitu.
īstenošanas

tika

Šobrīd tiks uzsākta būvprojekta

skolu audzēkņu skaitu un līdz ar

Projekta

uzbūvēt 5 ēkas.

īstenošanas uzsākšanu.

tādējādi papildinot mūzikas vidus
to arī

veikšanu Brīvības ielā 1K, Balvos.

vairākas reizes, kas aizkavēja projekta

teorētiskos mācību priekšmetus,

Projekta ietvaros tiks sakārtota

ražotnēm un katlu māju, kopā plānots

rezultātā. Iepirkums tika sludināts

projektu vadītāja

jaunas

ar SIA “LVS Building” par būvdarbu

Nr.

Finanšu un attīstības nodaļas

radīs

degradētā teritorija 7,61 ha platībā un

revitalizējot īpašumus Balvu novadā”,

Irēna Začeva,

un

darba vietas.

plānota industriālā teritorija ar divām

“Industriālās

Balvu novada pašvaldības

jauniešus

summu

Balvos, Brīvības ielā 1K, projekta

audzēkņu

visās izglītības programmās;
• motivēt

par

uzņēmējdarbību

15.aprīlī, tika parakstīts līgums

autoruzraudzība

līdzfinansējuma EUR 439,00.

sagatavošanu, kas vērsta uz izcilību

ir

konkursa “Būvprojekta aktualizācija,

izmaksas

un jauniešiem kvalitatīvi apgūt

līgumu

Pretendents

21.aprīlī.

• rast iespēju Ziemeļlatgales bērniem

pašvaldība

parakstījusi novada vēsturē lielāko

Projekta rezultāti:
• atjaunota degradētā teritorija 7,61
ha platībā;
• radītas 86 darba vietas;
• komersantu ieguldījums nefinanšu
investīcijās EUR 5 244 388,00.
Projekta

kopējās

izmaksas

EUR 6 169 868,22, tajā skaitā ERAF EUR 5 055 939,36 un Valsts Budžeta
finansējums - EUR 260 376,97.
Projekta īstenošanas laiks ir 24
mēneši: no 2019.gada jūlija līdz 2021.
gada jūnijam.
Irēna Začeva,
projekta vadītāja

novadā" mērķis ir sakārtot degradēto
rezultātā

teritoriju un izveidot industriālo zonu,

Mūzikas skolai tika nopirktas YAMAHA

kur uzņēmēji veiksmīgi attīstīs savu
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