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

DAUDZVEIDĪGS, RADOŠS, SEKMĪGS UN IZAICINĀJUMU PILNS BIJIS ŠIS MĀCĪBU GADS

Krišjāņu pirmsskolas grupas bērni bija ļoti liels atbalsts Bērzpils vidusskolas
panākumiem “Zaļās jostas” rīkotajā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai
Latvijai”, kur Bērzpils vidusskolas skolēni izcīnīja 2. vietu valsts mērogā pēc savāktā
makulatūras apjoma uz vienu iestādes audzēkni, savācot vidēji katrs pa 220 kg
makulatūras un būdami čaklākie makulatūras vācēji Latgalē.

Tuvojas noslēgumam 2019./20.
mācību gads, kurš šogad ir vēsturisks,
jo kopš marta vidus dzīvojam citādipielāgojamies
krīzes
apstākļiem,
netiekamies pasākumos, baudām
tos virtuāli, sportojam individuāli, bet
izglītībā- mācāmies attālināti. Jau esam
sapratuši, ka tas nav viegli, brīžiem pat
ļoti grūti. Bet prieks, ka varam iet ārā,
smelties skaisto un neatkārtojamo
pavasarī. Vīruss jau nevar aizliegt
mums priecāties!
Atskatoties uz 2019./2020.mācību
gadu, tiešām priecājos, ka veiksmīgi
pirmo
mācību
gadu,
īstenojot
kompetenču pieejā balstītu mācību
saturu,
aizvadījušas
pirmsskolas.
Ir veikts liels darbs, lai pilnveidotu
pedagoģiskā
procesa
plānošanu,
sasniegumu vērtēšanu un iestāžu
mācību vidi. Jau, uzsākot mācības
pagājušā gada septembrī, visas
bērnu grupas tika aprīkotas ar
interneta pieslēgumiem un datoriem,
pirmsskolas iestādes ir uzsākušas
darbu skolvadības sistēmā e-klase.
Īstenojot pilnveidoto mācību pieeju,
ir mainījusies arī skolotāja loma tā vietā, lai dotu bērniem norādes,
uzdotu uzdevumus un vērotu, kā
bērni tos izpilda, skolotājs tagad pats
darbojas kopā ar bērniem. Mācību
process tiek organizēts visas dienas
garumā, un tas ietver gan pedagogu
mērķtiecīgi organizētu, gan netieši
vadītu rotaļnodarbību, gan bērnu
brīvu rotaļāšanos. Un nav šaubu, ka
mazie pirmsskolnieki ar katru dienu
kļūst aizvien atvērtāki, prot organizēt
savu darbu, izteikt viedokli un meklēt
atbildes nezināmajam. Milzīgs paldies
pirmsskolas pedagogiem par varēšanu
un ieinteresētību savā darbā.
Šis
mācību
gads
vispārējās

izglītības posmā pagāja gatavojoties
pilnveidotā mācību satura ieviešanai
pamatizglītībā
un
vidusskolā.
Pakāpeniskās
pārmaiņas
2020.
gada 1.septembrī sāksies 1., 4., 7.
un 10.klasēs un katru nākamo gadu
turpināsies, līdz aptvers visas klases.
Īpaši uzsvari tiks likti vidējā izglītībā
uz 10.klasēm un izglītības jomām, ko
piedāvās Balvu Valsts ģimnāzija un
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā
vidusskola, un tas ir bijis viens no
galvenajiem uzdevumiem šajā mācību
gadā.
Skumji, ka skolēnu skaita
neatbilstība normatīvajiem aktiem
liedz 10.klases atvēršanu Bērzpils un
Tilžas vidusskolās.
Lai palīdzētu pedagogiem pēc
iespējas veiksmīgāk turpināt mācīšanu
atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai,
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
mācību gada laikā
organizēja
metodiskā
atbalsta
pasākumus
novada skolās, kuru laikā tika vērotas
un analizētas mācību stundas ar
mērķi, kā skolotāji vada mācīšanos.
Lai demonstrētu labāko pieredzi,
šajos izbraukumos atklātās stundas
vadīja mācību jomu koordinatori
un novada skolu pedagogi. Sirsnīgs
paldies viņiem par uzdrīkstēšanos un
profesionalitāti.
Kaut arī ārkārtas situācija ieviesusi
būtiskas korekcijas skolu dzīvē, un
daudzi konkursi, mācību priekšmetu
olimpiādes un citi pasākumi izpalikuši,
tomēr 2019./2020.mācību gada laikā
mūsu skolēni ir guvuši panākumus.
Valsts
mācību
priekšmetu
olimpiādēs un zinātniski pētniecisko
darbu konferencē šogad piedalījās
vienpadsmit
skolēni.
Augstākais
sasniegums- 3.vieta krievu valodas
Turpinājums 2.lpp.

KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS ĢENERĀLKONSULS VIZĪTĒ BALVOS
27.maijā Balvu novada pašvaldībā
darba

vizītē

ieradās

Krievijas

parku jaunā dzīve: efektīva vēsturisko
dabas

objektu

apsaimniekošana

Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī
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ģenerālkonsula tagadējā darba vieta ir

pārrobežu

Daugavpilī, bet Koļesņikovs Jevgenijs

projektos. Uz doto brīdi pašvaldībai

Ivanovičs

veiksmīgi norit pieci projekti, kuros

ir kopš 1992. gada. Viņš ir strādājis

sadarbības partneri ir no Krievijas.

dažādos amatos Krievijas un ārzemju

Tie ir “Amatniecība bez robežām”,

(Norvēģija, Dānija, ASV) centrālajā

“Zaļie ceļi Rīga – Pleskava”, “Veco

aparātā.

diplomātiskajā

dienestā

(No kreisās) Krievijas Federācijas konsula padomniece Daugavpilī Pustovalova Natalia Viktorovna, Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Koļesņikovs Jevgenijs
Ivanovičs, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs un Balvu
novada domes deputāts Ivans Baranovs tikšanās laikā Balvu novada pašvaldībā.
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(svešvalodas) olimpiādē, un to ieguva
Balvu Valsts ģimnāzijas 10.klases
skolniece Evelīna Krakope (skolotāja
V. Kravale). Joprojām gaidām labāku
sniegumu valsts olimpiādēs, jo
skolēnu skaits ar labām un izcilām
sekmēm novada skolās ir pietiekami
liels.
Visa mācību gada laikā novadā
aktīvi strādāja karjeras konsultanti
L.Ločmele,
A.Langovska
un
I.Ozoliņa, kuras projekta ietvarā
īstenoja dažādas aktivitātes: kursus
skolotājiem, Izglītības izstādi 2020
Balvu Valsts ģimnāzijā, Karjeras
dienas, pasākumus ar dažādu jomu
pārstāvjiem, uzņēmējiem, radošos
konkursus skolēniem.
Radoši
un
sekmīgi
darbs
2019./20.m.g.noritējis profesionālajās
ievirzes izglītības iestādēs: Balvu
Mūzikas skolas audzēkņi veiksmīgi
piedalījās vairākos valsts un Latgales
mēroga
konkursos,
iegūstot
tajos godalgotas vietas. Augstus
sasniegumus guvuši Balvu Sporta
skolas audzēkņi un viņu treneri,
kas
vieglatlētikas,
svarcelšanas,
peldēšanas čempionātos un futbolā
godam pārstāvējuši mūsu novadu.
Arī Balvu Mākslas skolas audzēkņi ar
saviem darbiem sekmīgi piedalījušies
mākslas konkursos, jāuzteic skolas
kolektīvs par jaunām, inovatīvām
idejām nākošajam mācību gadam.
Pamanāms visa mācību gada
laikā bijis Balvu Bērnu un jauniešu
centrs, kurš veiksmīgi realizējis 5
projektus, pie sevis uzņēmis jauniešus
no citām valstīm – brīvprātīgā darba
veicējus, kuri ar savām idejām un
darbu iesaistījās visos pasākumos
un aktivitātēs, iepazīstināja mūsu
jauniešus ar savu kultūru. Projektā
“Pumpurs” - notikuši daudzi pasākumi,
iesaistot riska jauniešus dažādās
aktivitātēs. Pozitīvi vērtējamas Balvu
Bērnu un jauniešu centra aktivitātes
Tilžas pagastā.
Daudzveidīgs
2019./2020.
mācību gadā bija interešu izglītības
programmu piedāvājums visā novada
teritorijā, jo kopā tika īstenotas 96
interešu izglītības programmas, kurās
iesaistījās aptuveni 1500 bērni un
jaunieši. Ārkārtas stāvoklis sākumā
radīja neziņu un satraukumu, bet
darbs neapstājās – gan skolēni, gan
skolotāji lieliski parādīja, ka prot
pielāgoties jebkuriem apstākļiem
un radīt daudz interesantu darbu
digitālajā vidē.
Mācību
gads
kultūrizglītības
kolektīvos iesākās ar lielu atbildību
par to, ka šis būs XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
gads, taču pandēmijas dēļ svētki
tika pārcelti uz 2021.gadu. Izpalika
repertuāra apguves skates, konkursi,
kopmēģinājumi, izstādes, kam bērni
un skolotāji bija gatavojušies un
ieguldījuši pamatīgu darbu un enerģiju.
Mūsu novadā svētkiem gatavojās
aptuveni 500 dalībnieki. Ceram uz
krāšņiem svētkiem nākošvasar!
Priecē godalgotās vietas interešu
izglītības
jomā:
valstī
skolēnu
73.spartakiādē “Tautas bumba” –
Balvu pamatskolai 3. vieta (skolotāja

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Aigars Pušpurs
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

ŠOGAD NEIERASTS MĀCĪBU GADA
NOSLĒGUMS
16.maijā daudzi no mums piedalījās Lielajā Talkā, lai arī ārkārtējās situācijas
apstākļos bija jāievēro dažādi nosacījumi, tomēr gan pilsētā, gan pagastā tika
sakoptas vairākas teritorijas, galvenokārt veikti labiekārtošanas darbi, salasīti un
šķiroti atkritumi. Šādi darbojoties mēs spējam iedvesmot viens otru un citus uz
labiem darbiem, un varbūt nedaudz pieklauvēt pie to līdzcilvēku sirdsapziņas,
kuri izmet atkritumus tiem neparedzētās vietās. Atcerēsimies, ka, izdarot kaut
ko nedaudz vairāk tam, ko mēs darām ikdienā, būs ievērojami lielāks sakoptības
un tīrības rezultāts. Izmantosim šo laiku arī audzinot un mācot jauno paaudzi
nepiesārņot dabu un šķirot atkritumus! Tikai viens otru pamācot labiem darbiem,
mēs varam savu pilsētu un novadu sapost! Liels paldies visiem, kuri piedalījās
Lielajā Talkā, kuri ne tikai talkas dienā, bet arī ikdienā sakopj savu īpašumu, savas
iestādes apkārtni un vidi, kurā dzīvo, strādā, mācās vai uzturās, jo tas viss kopā
veido mūsu novada tēlu. Katram no mums ir jārūpējas, lai saglabātu Latviju tīru,
skaistu un zaļu nākamajām paaudzēm.
Mēs katrs esam atbildīgs par savu rīcību, arī par to, kur mēs liekam savus
saražotos atkritumus. Atgādinu, ka pašvaldības saistošie noteikumi par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā paredz, ka nekustamā īpašuma
īpašnieks ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no
sava īpašuma un tam ir jābūt noslēgtam līgumam ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju – SIA “Pilsētvides serviss”. Tāpat vēlos atgādināt, ka Balvos,
Ezera ielā 3, darbojas šķiroto atkritumu laukums, kurā novada iedzīvotāji bez
maksas var nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus. Arī visos pagastu
centros ir pieejami atkritumu šķirošanas konteineri. Šķirojot atkritumus, mēs ne
tikai saaudzējam dabu, bet varam būtiski samazināt to atkritumu daudzumu, kas
tiek aizvests apglabāšanai poligonos.
Tuvojas mācību gada beigas. Šogad neierasti klusas, jo skolās neskanēja
pēdējie skolas zvani, bērnu un jauniešu dziesmas un dejas neredzēsim un
nedzirdēsim pilsētas estrādē, kur ik gadu tikāmies mācību gada noslēguma
pasākumā, tomēr kopā ar skolām un izglītības pārvaldi esam izlēmuši, ka skolās
būs svinīga liecību pasniegšana, arī 9. un 12.klašu absolventi tiks īpaši godināti,
ievērojot visus ārkārtējās situācijas laika ierobežojumus un noteikumus. Protams,
nezinām, kas varbūt vēl var mainīties pēc 9.jūnija.
Skolēniem novēlu siltu un saulainu vasaras brīvlaiku, absolventiem veiksmi
un izturību eksāmenos, jo tie 12.klašu skolēniem šogad būs jākārto līdz pat jūlija
beigām! Lai arī 9.klašu skolēni ārkārtējās situācijas dēļ nekārtos paredzētos
eksāmenus, tomēr viņiem būs iespēja kārtot mazākumtautību valsts valodas
eksāmenu, kuru izmantos 4 Balvu pamatskolas skolēni! Šo klašu skolēniem arī
būs jāizdara nopietna izvēle stājoties vidējās un profesionālās izglītības iestādēs,
jo ar nākamo mācību gadu katram būs jāizdomā, kurus mācību priekšmetus viņš
turpmāk vēlēsies apgūt padziļināti! Lai vai kā, novēlu katram jaunietim atrast
savu ceļu un savu aicinājumu dzīvē! Lai veicas!

2.

I.Kacēna), Latgales reģionā – vokālās
mūzikas konkursā “Balsis” Balvu
Mūzikas skolas vokālajam ansamblim
–
augstākās
pakāpes
diploms
(skolotāja L.Vītola), Tilžas vidusskolas
vokālajam
ansamblim
«Varbūt»
- I pakāpes diploms (skolotāja
L.Vītola), skatuves runas konkursā
- Balvu pamatskolai, Balvu Valsts
ģimnāzijai - I un II pakāpes diplomi
(skolotājas K.Jermacāne, B.Salmane,
G.Blauma, I.Petrova), VI Latgales
jauno šaha amatieru čempionātā –
Tilžas vidusskolai – 1.vieta (skolotāja
M.Strupka), reģiona skolēnu sporta
sacensībās volejbolā un basketbolā
Balvu Valsts ģimnāzijai – 2. un 3.vieta
(skolotāji J.Zakarīts, V.Duļevskis).
Ar gandarījumu jāsaka paldies
Balvu
pamatskolas
kolektīvam
un direktorei L.Krištopanovai par
veiksmīgu sniegumu skolas direktores
profesionālās darbības vērtēšanas
laikā, turam īkšķus par Balvu Sporta
skolu un Tilžas vidusskolu, jo viņiem
akreditācija un vērtēšana būs vēl
pašās mācību gada beigās.
Izaicinājumu jaunajam mācību
gadam daudz- būtiski mainīsies
digitālā lietpratība un nodrošinājums,
ienāks jauni, līdz šim nebijuši mācību
priekšmeti
kā
“Inženierzinības”,
“Dizains un tehnoloģijas”, “Robotika”,
kas liecina, ka dzīvojam 21.gs., kam
ir citas prasības cilvēkam gan reālajā,
gan virtuālajā pasaulē.
Tādu lielu un ļoti cilvēcīgu paldies
par radošu, ļoti atbildīgu darbu saku
pilnīgi visiem mūsu novada izglītības
iestāžu vadītājiem! Uz jums varam
paļauties, ar jums varam droši iet
pretī jaunajam mācību gadam, jo
atkal mirdzēs prieks jūsu acīs, būs
interesantas, jaunas idejas.
Tādi brīžiem neredzami, bet
jūtami “čaklie rūķi”, īpaši pandēmijas
laikā, ir izglītības iestāžu tehniskie
darbinieki, kuru darbs pamanāms
gan iestāžu pagalmos, gan remontos,
gan noformējumos, gan virtuvēs. Lai
stipra veselība un jūsu darbs vienmēr
ir novērtēts.
Paldies, Balvu novada pašvaldībai,
kas katru gadu iegulda nozīmīgu
finansējumu
izglītības
iestāžu
infrastruktūras un materiāltehniskās
bāzes sakārtošanā un papildināšanā,
skolēnu
pārvadājumos,
bērnu
ēdināšanā, projektu līdzfinansēšanā,
par ko priecājamies un ko novērtējam
visi.
Skolēni,
pedagogi,
vecāki!
2019./20.mācību gadam noslēdzoties,
saku lielu pateicību katram, kurš
centīgi pilnveidoja sevi, apguva jaunas
prasmes, īpaši tehnoloģijās, bija
pacietīgs un saprata-tas ir ieguldījums
sevī un nākotnē. Es domāju, ka dzīvē
viss ir mūsos pašos- nekad nebaidīties,
tiekties un sasniegt!
Lai esam priecīgi un veseli, lai
visiem saulaina vasara! Uz tikšanos
skolā 1.septembrī! Ļoti, ļoti gaidām!
Sargājiet sevi un līdzcilvēkus!
Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja
Inta Kaļva
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AIZVADĪTA LIELĀ TALKA ARĪ BALVU NOVADĀ
Lai arī šogad Lielā Talka, kura
norisinājās 16.maijā, nelutināja ar
labiem laikapstākļiem, un saistībā ar
valstī noteiktajiem cilvēku pulcēšanās
ierobežojumiem tika rīkota neierastos
formātos - “Solo” “Duo” un “Ģimenes”,
tomēr tas neliedza sakopt vairākus
Balvu novada zemes stūrīšus.
Aktīvi cilvēki talkoja gan pilsētā,
gan

pagastos.

Balvu

novada

priekšsēdētājs

Piemēram,

pilsētā

pašvaldības

domes

Aigars

Pušpurs

ar

ģimeni sakopa teritoriju Partizānu ielas
galā, sakot lielu paldies par palīdzību
kaimiņienei Antoņinai ar ģimeni un
kaimiņam Aivaram. Tāpat

Edgara

Kamendera vadībā tika saposta Začu
kapu apkārtne, Balvu Mākslas skolas

Vectilžas pagastā priecājas talkotāju
pulkā redzēt bērnus, kuri ne tikai
palīdz savākt atkritumus, bet kuri arī
ciena apkārtējo vidi un nepiedrazo.

Lielajā Talkā kopā ar ģimeni piedalījās
arī Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Viņš
saka lielu paldies visiem talkotājiem,
par viņu darbu, enerģiju un ieguldījumu
apkārtējās vides sakopšanā.

Šogad Lielajā Talkā, sakarā ar ārkārtējo
situāciju, bija jāievēro arī dažādi
ierobežojumi.
Bērzkalnes
pagasta
pārvaldes darbinieces pie sakoptās
ugunskura vietas ceļa posmā uz Lielo
vella jeb Brūkāju akmeni rāda, kā tiek
ievērota 2 metru distance.

Biruta Bogdane saka paldies visiem,

talkas ietvaros organizēja šādu vietu

piemiņas ozola (tautā saukts Bruža

sakopšanu -

ozols)

kolektīvs kārtoja Balvu Mākslas skolas
telpas un apkārtni, talkošana noritēja
arī pie garāžām Ezera ielā 43.
Balvu pagastā - Verpuļevā –
Dzintars

Alsiņš

sakopa

ar

domubiedriem

piegružotu

īpašumu

Verpuļevas 6. celiņā.
Bērzkalnes

pagastā

pagasta

darbinieki sakopa ugunskura vietu
ceļa posmā uz Lielo vella jeb Brūkāju
akmeni, kā arī tika savākti atkritumi
gar ceļa malu, un tika sakoptas
teritorijas

Bērzkalnes

un

Rubeņu

ciemos. Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja Skaidrīte Saleniece saka ļoti
lielu paldies talkotājiem par atsaucību,
par paveikto, citējot Č.Milošu: “Tu
dzīvo te un tagad. Tev ir viena dzīve,
viens punkts. Ko paspēsi, tas paliks…”
Bet Elkšņevas ciemā talkoja Iveta Supe
kopā ar krustdēliem un kaimiņiem,
sakopjot ceļmalas. “Tīrs ir ne tikai tur,
kur tīra, bet arī tur, kur NEMĒSLO!!!
Nemetiet

savus

atkritumus

grāvsmalēs!!!” aicina talkotāji.

kuri piedalījās talkā! Paldies Rakstiņu
ģimenei,

kuri

talkoja

Beļauskos,

salasot atkritumus ceļa malās, paldies
Imantam M. par palīdzību!
Briežuciema

pagastā

cilvēki

pārsvarā talkoja savās mājās, bet
pagasta teritorijā esošajās ceļmalās

centra

stāvlaukuma,

bet

šķiroti

atkritumi,

un

pie

Baltā krusta uz Bruža ozolu, bet

u.tml.) savākšana Runcenes, Krišjāņu,

negaidīti uzsnigušais sniegs traucēja

Kaupiņu, Putrānu kapos. Kā atzīst

novērtēt

krišjānieši – tika paveikts daudz!

tāpēc talkošana ir pārcelta uz vēlāku

pagastā
ceļa

malās

tika

savākti

Steķintava

Gobusala-Guznava,

piegulošās teritorijas.

savākti

Tilžas pagastā tika sakoptas Tilžas
ciema ceļmalas un kapu teritorijas.

mūsu līdzcilvēki izveidojuši gada laikā
izgāztuves!

bija plānots sakārtot taciņu no Akuču

un Tutinavas un Pērkonu kapsētu

atkritumi mežmalās, kur neapzinīgie
atkritumu

apkārtnes

stāvlaukumu Sitā pie novada robežas,

kapsētām, iesaistoties kapu pārziņiem,
tika

sakopšana,

šķirojamo atkritumu (sveču, trauku

apbraucamā ceļa malās, kā arī sakopts

laikā tika atjaunotas arī puķu dobes
pie

mājas

–Pērkoni,

darbu veicēju līdzdalību. Šogad Talkas

Tilžas Kultūras nama darbinieki devās

Briežuciema

nelielā ekspedīcijā ar mērķi atrast un

pagasta

talkotāji aicina šīs cūcības izbeigt, lai

darbinieki talkoja pie Bēržu baznīcas,

nākošajā talkā viņi varētu atgriezties

sakopjot kļavu aleju, ravējot puķu

ar tukšiem maisiem! Pagasta centrs

bija veiksmīgs, jo placis tika atrasts

dobes, kā arī Aktīvās atpūtas ainaviski

un lielākā daļa sētu ir sakoptas un

un gandrīz lietošanas kārtībā, tagad

tematisko parku papildinot ar jauniem

skaistas, žēl, ka gadu no gada nekas

tikai jāgaidot iespēja uzrīkot kādu

košumkrūmiņiem, bet 11 jauni bērziņi

nemainās ceļmalās - tās ir piemētās

aktivitāti šajā burvīgajā meža pļaviņā.

tika iestādīti atpūtas vietā pie Ičas.

ar pudelēm un bundžām!

Tālāk kultūras nama darbinieki devās

Bērzpils

pagastā

Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja

apskatīt zaļumbaļļu placi meža vidū,
netālu no luterāņu baznīcas. Gājiens

Krišjāņu pagastā pagasta pārvalde

partizāniem

A.Bružem un A.Pūcem. Lielajā Talkā

atkritumi

tehnisko darbinieku un sabiedrisko

nacionālajiem

Staburagā, Mežupes daudzdzīvokļu

Kubulu

izmestie atkritumi tika savākti ar

upes gultnes tīrīšana

sakopt apkārtni pie pieminekļa un

veicamo

darbu

apjomu,

laiku.
,,Bēdu

manu,

lielu

bēdu”

ar

šīs dziesmas vārdiem Lielā Talka
sākās Vectilžas pagastā.

Kā stāsta

Vectilžas pagasta kultūras pasākumu
organizatore Maruta Arule, tad Talkas
dienā tika sakopta apkārtējā vide
(ceļmalas, ezermala). Pagasta centrs
ir sakopts, taču patīkami no talkas
dalībniekiem dzirdēt, ka ar katru gadu
atkritumu paliek aizvien mazāk.
Vīksnas
atpūtas

pagastā

vieta

un

tika

sakopta

peldvieta

pie

Sprogu ezera, bērnu rotaļu laukums,
pašvaldības

un

valsts

autoceļu

nomales, kas šķērso Vīksnas pagastu,
teritorijas

pie

pagasta

iestādēm

(pagasta pārvalde, bibliotēka, skola),
teritorija, kur tiks uzstādītas jaunā
rotaļu

laukuma

konstrukcijas

(pie

pagasta pārvaldes ēkas), velomaršruts
Nr.780

“Vīksnas

teritorijas

aplis”.

pastāvīgi

Visas

tiek

šīs

koptas,

bet Lielās Talkas ietvaros, tās tika
sakoptas visas nedēļas garumā. Tika
savākti 15 nešķiroto atkritumu maisi,
bet liela daļa tika sašķirota vākšanas
procesā un ievietoti tiem paredzētajos
konteineros.
Arī šogad Lielās Talkas moto bija
“Mēs piederam nākotnei - Latvija
pieder

nākotnei!”,

un

šogad

šim

sauklim bija arī papildus vēstījums:
“Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”.
Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums
jārūpējas par savu sētu un pagalmu,

Krišjāņu pagastā tika sakopta atpūtas
vieta - Krišjāņu Staburags.

Bērzpils pagasta Beļauskos talkoja Rakstiņu ģimene, salasot atkritumus gar ceļa
malām. To esot bijis daudz!
3.

kas veido valsti kopumā, jo visa Latvija
ir mūsu kopīgā dzīves telpa.
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PALDIES VĀRDU NEKAD NEVAR BŪT PAR DAUDZ - PALDIES BRIEŽUCIEMIEŠI!
Par cik publiskus pasākums rīkot
nedrīkst, un pagasta ļaudis 4.maijā
paliek bez svētkiem, kopā ar kolektīvu
vadītājiem nolēmām, ka svētkos varētu
iepriecināt vismaz dažus Briežuciema
cilvēkus. Radās ideja izmantot vienu
no Latvijas 100gades biroja idejām iepriecini līdzcilvēku, kurš tev svarīgs.
Ideja tāda, ka daudzi cilvēki veic mazus,
bet nozīmīgus darbiņus, sabiedriskos
pienākumus, ir izpalīdzīgi, atsaucīgi.
Darot šos darbus ar sirdi, tie kļūst lieli
un nozīmīgi. No sākuma kolektīvu
vadītāji un es nolēmām, ka katrs
sagatavosim kādu simbolisku, bet
mīļu pārsteiguma dāvaniņu kādam
pagasta cilvēkam 4. maijā. Bet tad
uzrunāju arī pagasta darbiniekus,
tehniskos darbiniekus, bibliotēku,
feldšeri, veikala pārdevējas, pastnieci,
piedāvājot
iesaistīties
dāvaniņu
gatavošanā. Lielākā daļa ļoti labprāt
piekrita. Un tā 22 cilvēki sarūpēja
35 dāvaniņas. Lielāko tiesu puķu
un kociņu stādus, medu, ievārījuma
burciņas, saldumus, Valentīna Kaša
dāvināja savas izdotās grāmatas,
rokdarbu pulciņa dāmas - savus
rokdarbus, ādas apstrādes meistars
Andris - ādas piekariņus. Jāpiebilst, ka
dāvaniņu gatavošanā aktīvi iesaistījās
vietēja veikala „Senda Dz’’ pārdevējas,
viņas sagatavoja vairākas dāvaniņas
gan smaidīgākajam mazajam pircējam
Robertam, gan labestīgākajam veikala
apmeklētājam, gan cilvēkiem, kuri
atsaucīgi un izpalīdzīgi pagasta
sabiedriskajā dzīvē. Bibliotekāre 10
bibliotēkas lasītājiem, palīgiem izstāžu
veidošanā
un
novadpētniecībā,
izgatavoja Pateicības rakstus. Daudzi
dāvināja
pašaudzētus
stādus,
piemēram, Sandra Circene izvēlējās
gatavot dāvaniņas bijušajām skolas
direktorēm Valentīnai Ločmelei un
Lidijai Ločmelei, jo skolai
šogad
būtu 110.jubileja. Rokdarbu pulciņa
dāmas ar saviem darbiem iepriecināja
tos, kuri aktīvi apmeklē „Atspoles’’
pasākumus, Andris saviem sadarbības
partneriem tūrismā un amatniecībā
dāvināja paša gatavotus
atslēgu
piekariņus. No pagasta pārvaldes
vadītājas saldu dāvanu saņēma

mūsu atsaucīgā un čaklā pastniece
Ingūna. Arī Ingūna piedalījās akcijā
un trīs savus līdzcilvēkus iepriecināja
ar pašas mājās audzētām lilijām.
Kolektīvu vadītāji pārsvarā dāvaniņas
gatavoja tiem, kuri viņiem izlīdzējuši
ar transportu, padomu vai kā citādi
palīdzējuši darbā. Briežuciemā ir
daudz cilvēku ar kuplu gadu skaitu,
un milzīgu dzīvesprieku un enerģiju.
Piemēram, Marija Deksne, Genovefa
Zelča, Veneranda Mežale. Pārsteigumu
saņēma arī aktīvs sportists, pļaušanas
sacensību līdzorganizators Aleksandrs
Pakalnīts, kurš nav neviena kolektīva
oficiāls dalībnieks, bet pamanās gan
teātri paspēlēt, gan daudz ko citu
sabiedrības labā padarīt, atbalsta
arī savu kundzi viņas radošajā
darbā. Arī jaunā briežuciemiešu
paaudze
pelnījusi labus vārdus.
Šoreiz pārsteigumu saņēma talantīgā
muzikante Renāte, kura nekad nav
teikusi, ka nevaru, nav laika, ja vajag,
blakus muzicēšanai spēlē teātri,
uzdejo, auž un dara citas jaukas lietas,
arī apzinīgākie deju kolektīva vīri.
Dāvaniņas saņēma arī cilvēki, kuri
ilgus gadus dzīvo mūsu pagastā. Savu
darba mūžu Briežuciemam veltījusi,
piemēram, Ļubova
Grunte, kura
ilgus gadus strādājusi par pārdevēju.
Valentīna un Pēteris Keiši – daudzus
gadus uzturējuši kārtībā vienu no
pagasta krucifiksiem, Aivars Pavārs,
kurš ir ienācējs Briežuciemā, bet te
ir izveidojis ģimeni, kopj ģimenes
īpašumu, cilvēks ar zelta rokām,
prot visus darbus, ir atsaucīgs. Mēs
viņu dēvējam par īstu latgalieti (lai
arī latgaliski runāt nav iemācījies).
Arī atsaucīgās frizieres Līvija un
Laila. Brigitas Langovskas saimē visi
ģimenes locekļi ir talantīgi, atsaucīgi
un atvērti cilvēki. Gan pati Brigita, gan
dēlu ģimenes piedalās kultūras dzīvē,
vairākas reizes esam priecājušies par
viņu radošajiem darbiem izstādēs.
Reizēm ir tā, ka lieli plāni un labi
nodomi bremzējas transporta dēļ,
daudzi Briežuciemā zina, ka tad
jāsauc palīgā Jānis vai Egons Ločmeli.
Viņi izlīdz ar transportu arī mūsu
muzikantēm, ir labi kaimiņi un

izpalīdzīgi cilvēki daudzās lietās. Tāda
ir arī Pundura Oļģerta saime, viņu
mājas ir Tematiskā ciema punkts, bieži
mūsu pagasta vizītkarte sakoptībā un
viesmīlībā, kad ciemiņi brauc. Šajās
mājās dzīvo arī „Ziemassvētku vecītis”.
Tautas namam ir izveidojusies radoša
un laba sadarbība ar toršu cepēju
Venerandu Keišu, viņa divus pagasta
cilvēkus iepriecināja ar savām tortēm.
Šīs un pārējās pārsteiguma dāvaniņas
4. maijā sasniedza adresātus! Šoreiz
dāvaniņas veidoja pagasta iestādēs
strādājošie cilvēki un paši izvēlējās,
kuram
sev
svarīgam
cilvēkam
pārsteigumu sagatavot, bet Jūs
jebkurš citos svētkos vai arī ikdienā
tā varat iepriecināt kādu cilvēkulabu kaimiņu, draugu, iedvesmotāju,
palīdzīgas rokas sniedzēju, laba
vārda teicēju. Tas neprasa ne daudz
laika, ne naudas. Vislabākā dāvana
ir paša rokām izaudzēta puķe vai
ievārījuma burka no sava dārza ogām.
Un saņēmējam būs pārsteigums un
prieks ne jau tāpēc, ka viņam pašam
nebūtu tās puķes vai burciņas. Sen
zināms, ka garšīgākie āboli ir kaimiņa
dārzā un labāks ūdens kaimiņa akā,
īpaši tad, ja tas ir pasniegts ar labu
domu! Lai mūsu akcija pamudina ik
katru darīt labas lietas!
Paldies par iesaistīšanos akcijā

PACIENTU IEVĒRĪBAI!
Ar pagājušo nedēļu Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienībā esam atjaunojuši lielāko
daļu valsts apmaksāto plānveida veselības
aprūpes pakalpojumu.
No 29. maija ārstniecības iestādes, papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem,
varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārā
sniegtos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus.
Savukārt no 3. jūnija būs atļauts sniegt arī
visus plānveida stacionāros veselības aprūpes
pakalpojumus, kas nozīmē, ka būs pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi.
Lielāko reorganizāciju šajā situāciju
piedzīvojuši
apvienības
ambulatoro
pieņemšanu speciālisti.
Lai nodrošinātu stacionāro un ambulatoro
pacientu plūsmu nekrustošanos, uz Balvu
poliklīniku, Krasta ielā 1, pārceltas arī ķirurga,
onkologa, neirologa, alergologa un kardiologa pieņemšanas, kā arī fizikālās medicīnas
pakalpojumi un veloergometrija, kas līdz

ārkārtas situācijas sākumam atradās Balvu
slimnīcas ēkā.
Tāpat atgādinām, ka visi pakalpojumi tiek
sniegti TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.
Lūgums pacientiem, kas ierodas uz ambulatoriem izmeklējumiem un konsultācijām,
ievērot
noteiktos
epidemioloģiskos
pasākumus infekcijas izplatīšanās riska
mazināšanai. Neievērojot šos nosacījumus,
ārstniecības personām ir tiesības atteikt
izmeklējumus un konsultācijas.
Pacientu un darbinieku drošībai, lai
ievērotu distanci un mazinātu savstarpējo
kontaktu iespēju, pacientus aicinām uz
vizītēm ierasties ne agrāk kā 10 minūtes pirms
noteiktās konsultācijas laika, kā arī izvērtēt
nepieciešamību ņemt līdzi pavadošās personas.
Lana Upīte,
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
izpilddirektora p.i.
4.

– Anastasijai Gabrānei, Marutai
Ločmelei, Anitai Pakalnītei, Sandrai
Circenei, Skaidrītei Pakalnītei, Andrim
Ločmelim,
Ingūnai
Šubrovskai,
Laimai Ločmelei, Annai Pundurei,
Inetai Apšeniecei, Valentīnai Kašai,
Guntai Upītei, Inārai Circenei, Birutai
Pundurei, Silvijai Aparei, Helēnai
Ločmelei, otram Andrim Ločmelim,
Dainim Keišam, Valentīnam Mežalam,
Aldim Punduram, Venerandai Keišai.
Svētku dienās tika izsūtītas arī
digitālā Lieldienu albuma fotogrāfijas
albuma veidotājiem, lai katrs vienu
fotogrāfiju varētu arī saglabāt savā
mājas foto albumā. Svētku brīvdienās
dāmu
deju
grupas
dalībnieces
katra savās mājās uzdejoja sev un
domājams, ka arī mājiniekiem par
prieku. Video iesūtīja vadītājai Sandrai,
lai saliekot kopā, izveidotu svētku deju
video. Tiek apzināti ļaudis, kuri ik gadu
dzied Maija dziedājumus, lai iesniegtu
informāciju Rutai Cibulei turpmākam
darbam. Lielākā daļa briežuciemiešu
izmatoja saulainās dienas, lai strādātu
tīrumos, dārzos un siltumnīcās. Mūsu
pagasts būs skaists un sakopts arī šajā
vasarā.
Zita Mežale,
Briežuciema pagasta
kultūras pasākumu organizatore
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TURPINĀS LĀČA DĀRZA LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
dārzā

turpinās

rudenī

Lāča dārza dīķa tīrīšanas darbus.
Būvdarbu veicējs ir SIA “ASKO

uzsāktie labiekārtošanas darbi. Uz
doto brīdi jau ir veikti demontāžas

AS”,

darbi (veco apgaismes balstu, stabu,

autoruzraugs - IK “BBB”. Dīķa tīrīšanas

veco koku, caurteku, betona celiņu

darbus, tilta atjaunošanas (arī jaunu

utt.

margu uzlikšana), krēsla veidošanas

novākšana),

labiekārtošanas

darbi (caurteku ievietošana, tiltiņa

būvuzraugs

-

SIA

“ArhiProf”,

no akmens uz salas veic SIA VITAR7.
Kopējais

atjaunošana uz salu, celiņu atjaunošana

projekta

finansējums

un pamatnes nostiprināšana, šķembu

ir EUR 685 354,00, no kuras 90%

seguma

ir

ierīkošana

“lazdu

alejā”),

elektromontāžas darbi (elektrokabeļu
parkā)

labiekārtošanas

finansējums

jeb

Balvu

novada

pašvaldības,

kā

turpinās

sadarbības partnera, daļa projektā

bruģakmens

ir EUR 272 031,00, no kuriem 90%

un

darbi

programmas

EUR 616 818,00.

atjaunošana, jaunu elektrības stabu
uzstādīšana

ieklāšana un zālāja ierīkošana. Tiek

ir

plānots, ka darbi tiks pabeigti jūlija

EUR

sākumā.

līdzfinansējums – 5% - EUR 13 601,55,

Lāča
darbi

dārza
norit

labiekārtošanas

Latvijas

–

Krievijas

programmas
244

finansējums

827,00,

valsts

jeb

budžeta

EUR 13 602,45.
Lāča dārza labiekārtošanas darbu

LV-RU-040 “Veco parku jaunā dzīve:

veikšanai paredzētais finansējums ir

efektīva

objektu

EUR 192 614,60 (ar PVN), kurā ietilpst

apsaimniekošana Latvijas - Krievijas

būvdarbu veikšana – EUR 166 265,99,

pierobežā” ietvaros. Sakārtojot šo

būvuzraudzība

dabas

Lāča dārzā top jauni celiņi, lai pavisam drīz varētu baudīt nesteidzīgas pastaigas
bijušajā Balvu muižas augļu dārzā.

pašvaldības līdzfinansējums – 5% -

pārrobežu sadarbības projekta Nr.
vēsturisko

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Lāča

atspoguļo Programmas, Programmas

labiekārtošana EUR 21763,85.
Šis raksts ir tapis ar Latvijas-Krievijas
pārrobežu

sadarbības

programmas

986,76,

2014. -2020. gadam finansiālu atbalstu.

pilsētas teritoriju, pašvaldība līdztekus

autoruzraudzība – EUR 1 898,00, Lāča

Par tā saturu ir atbildīga tikai Balvu

projektam pagājušajā rudenī veica arī

dārza dīķa tīrīšanas darbi un saliņas

novada pašvaldība, un tas ne vienmēr

–

EUR

2

iesaistīto valstu Latvijas un Krievijas
viedokli, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.

OFTALMOLOGA KABINETS BALVOS TURPINA STRĀDĀT AR JAUNO APARATŪRU
noteikt acu optisko stiprumu, palīdzot
noskaidrot

un ambulatorās veselības aprūpes

korekciju. Izmeklējumu rezultātā tiek

infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu

noskaidrots redzes asums un veikta

un

redzes asuma korekcija, izmantojot

Gulbenes

uzlabojot
aprūpes

slimnīcu

apvienība”,

kvalitatīvu

veselības

pakalpojumu

pieejamību”

īstenošanas

nepieciešamo

lēcu

optiskās koriģējošās lēcas.
Jaunā

acu

ultraskaņas

ietvaros

2019.gada

izsludināja

konkursu

diagnostikajā oftalmoloģijā, ar kuras

par iekārtu un aprīkojuma iegādi

palīdzību iespējams iegūt acs audu

oftalmologa kabinetam Balvos.

dimensionālo attēlu un informāciju

29.oktobrī

Noslēdzot konkursu, ir nomainītas
vairākas

iekārtas,

izmeklēšanas

par

ierīce

intraorbitālo

ir

audu

ierīce

stāvokli.

aprīkojot

Izmeklējumu pamatā ir ultraskaņa,

oftalmologa kabinetu ar jaunām un

līdz ar to izmeklējums ir nesāpīgs un

modernām medicīniskajām iekārtām.

drošs veselībai.
Iekārtas

Tika iegādāti:

apmācības

1. Refraktometrs;

Foto no SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” arhīva.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” ERAF projekta “Stacionārās

tika

piegādātas

notika

neilgi

un
pirms

Oftalmologi- ārstes (no kreisās) Rūta Aborinska un Tatjana Šaicāne pie jaunajām,
projektā iegādātajām iekārtām.

ārkārtas situācijas laika martā, kas

2. Tonometrs;
3. Elektriski regulējams galdiņš;

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu

4. Spraugas lampa ar galdiņu;

apvienība” oftalmologiem - ārstēm

Projekta nosaukums: Stacionārās

5. Proves lēcu komplekts ar briļļu

Tatjanai Šaicānei un Rūtai Aborinskai

un ambulatorās veselības aprūpes

aprīkojums izmaksājis EUR 33420,20,

infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu

t.sk. ERAF finansējums EUR 28407,17,

rāmi;

kādu

6. Zīmju projektors;
7. Acu

ultraskaņas

izmeklēšanas

ierīce;

laiku

neatļāva

klātienes

pieņemšanas, un līdz ar to iekārtas

un

netika pilnvērtīgi izmantotas. Taču

Šīs iekārtas ļauj daudz efektīvāk
izmeklēt pacientu redzes sistēmu,

slimnīcu

apvienība”,

uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes

tagad abi speciālisti ir atpakaļ darba

8. Ārstu krēsls.

Gulbenes

ierindā un apmeklētājus pieņem gan

pakalpojumu

klātienes, gan arī telefonkonsultāciju

numurs: 9.3.2.0/18/I/014.
Projekta

režīmā.

pieejamību,
aktivitātes

projekta

Oftalmologa

kabineta

iekārtas

un

Valsts finansējums EUR 3007,82 un
Slimnīcu apvienības līdzfinansējums
EUR 2005,21.

izmaksas:

BALVU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA – UZŅĒMĒJIEM DRAUDZĪGA VIETA

“Ne

tikai

sadarbības

grāmatas

–

projekta

bibliotēkas

uzņēmējdarbības

atbalstam

lapā

grāmatas, kuras varētu būt noderīgas

tikai grāmatas”. Ja kāda no tām jūs

uzņēmējdarbības

ir

jauniem,

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada
pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Pārrobežu

Centrālā bibliotēka ir iegādājusies

gan

attīstībai

gan

pieredzējušiem

uzņēmējiem. Grāmatu iegāde turpinās
un bibliotēkas plauktos ieplūst arvien
jauni un vērtīgi resursi.

”(Not

Grāmatu saraksts ir aplūkojams

just books) LV-RU-010 ietvaros Balvu

Balvu Centrālās bibliotēkas mājas
5.

www.balvurcb.lv

ieinteresējusi,

bet

sadaļā
jūs

“Ne

neesiet

bibliotēkas lietotājs, lūdzu, sazinies ar
bibliotēku tel.:64522111.

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

BIBLIOTĒKU DARBINIEKI TURPINĀS
IZGLĪTOTIES
Balvu
guvusi

Centrālā

atbalstu

bibliotēka

Latgales

ir

kultūras

PABEIGTA BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAS UN
BALVU PAMATSKOLAS MODERNIZĀCIJA
PROJEKTĀ „BALVU NOVADA VISPĀRĒJĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀCĪBU VIDES
UZLABOŠANA”

no bibliotekāru puses tika piedāvāta
kopējai analizēšanai.

projektu

konkursā,

Prieks par iespēju turpināt šo

finansējumu

apmācību

sadarbību un papildināt zināšanas

saskarsme”

un praktiskās iemaņas saskarsmes

Šā gada 28.aprīlī Balvu Valsts

Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem

jautājumos, definējot saskarsmi kā

ģimnāzija saņēma pēdējās projektā

veido ERAF finansējums – 85 %, Balvu

organizēšanai.

galveno darba instrumentu jebkura

paredzētās iepirktās mēbeles. Līdz ar

novada pašvaldības līdzfinansējums –

to noslēdzās vairāk kā divus gadus

10,5 %, kā arī Valsts budžeta dotācija

ilgušā projekta aktivitātes.

4,5 % apmērā.

programmas
saņemot
“Darba

instruments

-

2019. gadā Balvu reģiona bibliotēku
darbiniekiem

izveidojās

profesionāla jautājuma risināšanai.

lieliska
Ingrīda Supe,

sadarbība ar Narmadas Tautskolu.
Ar

Latgales

kultūras

2018.gada

Balvu Centrālās bibliotēkas

programmas

Vecākā bibliotekāre sabiedrisko

palīdzību tika organizētas nodarbības,

attiecību jautājumos

lai saprastu kā reaģēt un sniegt

jūlijā

tika

Balvu pamatskolas sporta laukuma

kompetenču pieejā balstītā vispārējās

būvniecība.

izglītības

2019.gada

mācību telpās un sporta zālē.

bibliotēku

sākumskolas

būvuzņēmēji

saskatīt atbildi jebkurai situācijai, kas

JAUNIEŠU BIEDRĪBA “KALMĀRS”
UZSĀKS ĪSTENOT PROJEKTU
jaunas

prasmes,

nodeva

Balvu

pakāpenisku

ieviešanu Balvu pamatskolā un Balvu
gaiteņu, sanitāro mezglu remontu,

Valsts

sporta infrastruktūras atjaunošanu,

ģimnāzijai lietošanai pilnīgi atjaunotas

jaunu informācijas tehnoloģiju iegādi

skolas telpas un sporta laukumu.

un pielietošanu mācību procesā, kā

Tāpat 2019.gadā arī tika pilnībā
pabeigta abu mācību iestāžu IKT

attieksmes

satura

Valsts ģimnāzijā, veicot mācību klašu,

2019.gada maijs bija laiks, kad

darbiniekus, jo pasniedzēja palīdzēja

1. jūnijā uzsāks projekta “reAKCIJA”

būvdarbi

februārī

klients no sociāli nelabvēlīgas vides.
iedvesmoja

kuras

Projekta mērķis ir sekmēt plānoto

noslēdzās

ļoti

2628811,77,

pabeigta

pakalpojumu, ja bibliotēkā iegriežas
Tas

izmaksas-EUR

arī mācību procesam nepieciešamo
ergonomisko mēbeļu iegādi.

modernizācija, un tikai projekta pašās

un

veicināšanai

beigās, 2020.gadā, noslēdzās plānotās

Andris Vrubļevskis,

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

un sevis izziņai caur mākslu un

ergonomisko mēbeļu un aprīkojuma

projektu koordinators

Eiropas

piegādes.

īstenošanu

biedrība

“Kalmārs”

zināšanas

motivācijas

projekta

radošajām aktivitātēm, tādējādi radot

"Atbalsts

iespēju neformālā veidā izpaust savas

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas

emocijas, mazināt stresu, kā arī izzināt

samazināšanai" ietvaros, ko pazīst arī

jaunas profesijas, kuras iespējams

ar nosaukumu “PuMPuRS”.

būs

Nr.

Sociālā

fonda

8.3.4.0./16/I/001

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu
prasmju,

attieksmju

pilnveidošanu,

un

zināšanu

tādējādi

mazinot

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
risku

un

veidojot

pozitīvu

un

integrējošo jauniešu vidi.
Projekta

laikā

tiks

organizētas

interesantas

arī

pēc

Projekta kopējās izmaksas ir EUR
3238897,51. No tām attiecināmās

skolas

absolvēšanas.

PROJEKTS „BALVU PILSĒTAS
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS III KĀRTA”

Projekta mērķa grupa ir Balvu
novada jaunieši un sadarbības skolu
audzēkņi, kas mācās 5.-12.klasē.
Projekta īstenošanas laiks ir 8
mēneši, no 2020. gada 1. jūnija līdz
2021. gada 31. janvārim.

dažādas aktivitātes saliedēšanai un

Projekta koordinatore

iesaistīsies ne tikai kā dalībnieki, bet
arī kā organizatori, veicinot būtisku

iespēja

pašizziņas

aktivitātes,

īstenošanu biedrība “nextHorizont”

sabiedrībai lietderīgs darbs, kā arī

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

motivējošas lekcijas kopā ar dažāda

Eiropas

profila

Nr.

8.3.4.0./16/I/001

projekta
"Atbalsts

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai" ietvaros, ko pazīst arī
Projekta mērķis ir iesaistīt Tilžas
pagasta

jauniešus

aktivitātēs

ar

pozitīvu, integrējošu un iekļaujošu

veica būvnieks SIA „ĢL Konsultants”.

Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju

Būvuzraudzību veica

īpašnieki piesaista gan neatkarīgus

SIA „BaltLine

autoruzraudzību

SIA

speciālistiem

savā

jomā

3

4566,4 m garumā

notekūdeņu

Ziedu

kanalizācijas

stacijas
ielu

(Celtnieku

krustojums,

Miera

-

summa

par

būvdarbu

un kanalizācijas tīklu izbūves darbi,
pēc

2020. gada 31. decembrim.

nodošanas

ekspluatācijā,

–

EUR 570124,32. Izveidojies līdzekļu
Aleksandra Klija,

tā arī ārpus tās, izvēloties veselīgus,

Projekta koordinatore

pārpalikums

EUR 11937,27, kurš

tiks novirzīts ūdensvada un sadzīves

pozitīvus uzvedības moduļus, tādejādi

kanalizācijas inženiertīklu būvniecībai

mazinot

Ķiršu ielā Balvos.

mācību

Dzīvojamo

pārtraukšanas riskus.

izrādījuši

Projekta laikā notiks saliedēšanās,
pilnveidošanās

ūdensvada

un
6.

pieslēgtos

centralizētajam

pilsētas

ūdensvadam

un

centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
iedzīvotājiem

ir

jāraksta

noteikumu

pieprasījums

Tehnisko
Balvu

arī www.santex.lv mājaslapā).

ekspluatācijā, sastāda EUR 411195,04

mēneši, no 2020. gada 1. jūnija līdz

Lai

TEX” (pieprasījuma veidlapa pieejama

tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas

Projekta īstenošanas laiks ir 7

un attīstīt savu potenciālu kā skolā,

personības

nozares darbinieku pakalpojumus.

dzīvojamām mājām.

izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada

Mērķa grupa ir Tilžas pagasta

„SAN-

iespēja pieslēgties 111 individuālām

Līguma

un aktieriem.

aģentūras

novada pašvaldības aģentūrai “SAN-

būves pieņemšanu ekspluatācijā.

māksliniekiem, uzņēmējiem, ārstiem

gan

iela, Kooperatoru iela). Tika radīta

pabeigti. Tika parakstīts akts par

vidi, kurā viņi spētu realizēt iniciatīvas

priekšlaicīgas

būvniekus,

TEX” sniegtos ūdens un kanalizācijas

2019. gada 24.oktobrī būvdarbi

jaunieši, kuri mācās 5.-12.klasē.

ar nosaukumu “PuMPuRS”.

noslēgti līgumi ar 63 māju īpašniekiem.

un

sportiskās

māju

īpašniekiem. Pieslēgums veikts un

sūknēšanas

un veselīga dzīvesveida aktivitātes,

dzīvojamo

būvniecību”,

bet

kārtas

89

ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi

un

notiek labas lietas – junior edition”

fonda

III

ūdenssaimniecības

kanalizācijas tīkli

JAUNIEŠU BIEDRĪBA “NEXTHORIZONT”
UZSĀKS ĪSTENOT PROJEKTU

Sociālā

izsniegti

pilsētas

ūdensvada tīkli 4839 m garumā, jauni

gūt

1. jūnijā uzsāks projekta “Tilžā

“Balvu

Projekta laikā tika izbūvēti jauni

dzīves gājuma aprakstu. Aktivitāšu
būs

gada 21. aprīlim tehniskie noteikumi

„Wesemann”.

pilnveidojot “soft skills” un paplašinot
jauniešiem

noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par

Globe”,

prasmju attīstību profesiju pasaulē,

laikā

pieslēgumu ierīkošanu. Līdz 2020.

attīstības

Aleksandra Klija,

komandas veidošanai, kurās jaunieši

Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija

lielu
un

māju
interesi

īpašnieki
par

kanalizācijas

ir

jaunu
tīklu

Iedzīvotāji aicināti arī izmantot
Balvu

novada

pašvaldības

līdzfinansējuma iespējas, lai pieslēgtos
pilsētas centralizētajam ūdensvadam
un

centralizētajai

kanalizācijas

sistēmai. Līdzfinansējuma apjoms ir
līdz 400€ par materiāliem.
Balvu novada P/A „SAN-TEX” aicina
visas mājsaimniecības, kas projekta
realizācijas

gaitā

ir

saņēmušas

iespēju, izmantot centralizētos ūdens
un kanalizācijas tīklu pieslēgumus un
novērtēt to.

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

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “SAN-TEX” UZSĀK SADARBĪBU AR TIEŠSAISTES RĒĶINU
APKALPOŠANAS UN SAZIŅAS PLATFORMU BILL.ME
PA “SAN-TEX” paziņojums:

uzņēmuma un klienta ikdienu.
Kādas

Mēs turpinām klientu apkalpošanas
un pakalpojumu kvalitātes attīstību,
un

esam

uzsākuši

sadarbību

priekšrocības

Bill.me

piedāvā patērētājiem?

analītika. Daudzās nozarēs ir svarīga

norādītajiem bankas kontiem –

skaitītāju rādījumu savākšana, un Bill.

tiek piemērota komisija saskaņā ar

me nodrošina šo iespēju.

konkrētās bankas cenrādi;

Vai man obligāti jāreģistrējas

ar

Ātra un ērta rēķinu saņemšana un

tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un

apmaksa, kā arī rēķinu arhīvs. Vairs

saziņas platformu Bill.me. Platformas

nav jāmeklē rēķins, nav jāaizpilda

Ja klients ir norādījis savu e-pasta

ieviešana ir uzsākta, lai nodrošinātu

maksājuma uzdevums internetbankā.

adresi – šajā gadījumā klients savā

Jums

Bill.me mājaslapā?

• Norēķinu centrā, Partizānu ielā
14, Balvos, Balvu novadā - tiek
piemērota komisija saskaņā ar P/A
„SAN-TEX” cenrādi.

apkalpošanu,

Ar Bill.me – viens klikšķis, un rēķins ir

e-pastā

par

Bill.me mājaslapā man parādās

vienlaikus uzlabojot uzņēmuma darba

apmaksāts. Rēķina precīza summa un

to, ka viņam ir jāiesniedz skaitītāju

tikai rēķina summa – kur es varu

procesus.

numurs tiek sagatavoti automātiski.

rādījumi/izrakstīts jauns rēķins un, lai

apskatīt rēķinu?

Sākot ar 2020. gada 20.maiju,

Izmantojot Bill.me platformu rēķina

to apskatītu, viņam jāpieslēdzas Bill.

saņemt rēķinus un nodot skaitītāju

apmaksai, komisijas maksa ir 2%

me sistēmai.

rādījumus elektroniski būs iespējams

attiecībā pret izrakstīto tā brīža rēķinu.

Atbilstoši

Bill.me

Tā tiek uzrādīta pirms maksājuma

ja klients vēlas elektroniski noziņot

„Lejupielādēt”. Gadījumā, ja iepriekš

veikšanas. Saņemot rēķinu Bill.me

skaitītāju rādījumus, kā arī saņemt

esat veicis avansa maksājumus un

platformā, rēķinu iespējams apmaksāt

rēķinu, tādā gadījumā reģistrācija Bill.

rēķina izrakstīšanas brīdī Jums ir

arī jebkurā citā veidā.

me mājaslapā ir obligāta.

izveidojusies pārmaksa, tad rēķins tiks

arvien

labāku

rēķinu

apkalpošanas

platformā.
Visi klienti, kuri jau izmanto savu
e-pastu ikmēneša rēķinu saņemšanai
un saziņai ar PA „ SAN-TEX”, saņems

Vēl viena no iespējām, ir ziņojumu

reģistrācijas saiti. Pēc vienkārša un

nosūtīšana un saņemšana. Mēs visi

saprotama

reģistrācijas

saņems

paziņojumu

–

un

lejupielādētu

Neapmaksātie rēķini

un izvēlieties

parādīts sadaļā „Rēķini”.
Kā man rīkoties, ja vēlos, lai man

BEZ MAKSAS!
es

apskatītu

rēķinu, atveriet sadaļu Pārskats –
iepriekšminētajam,

Reģistrēšanās Bill.me sistēmā ir
Ja

Lai

nevaru

pieslēgties

un

izrakstīto rēķinu saņem arī dzīvokļa

procesa

vēlamies ērti un ātri risināt sadzīves

uzreiz būs pieejamas visas Bill.me

jautājumus, lai iegūtu laiku ģimenei

reģistrēties (nav regulāra interneta

platformas

mobilajā

un draugiem, saviem hobijiem. Tāpēc

pieslēguma, nav e-pasta adreses)

lietotnē uz Android un iOS. Vairāk

tik svarīga ir iespēja ātri sazināties ar

Bill.me sistēmā, kā man nodot

rēķinu

informācijas par Bill.me platformas

apkalpojošo uzņēmumu un atrisināt

skaitītāja rādījumus? Vai darbosies

personām, Jums tās nepieciešams

priekšrocībām un pakalpojumiem Jūs

problēmu.

arī vecā sistēma?

norādīt. To ir iespējams izdarīt sadaļā

varat atrast tīmekļa vietnē www.bill.

ir

me.

iestrādāto komunikāciju bloku.

iespējas,

arī

Klientus, kuri pašreiz neizmanto
e-pastu
TEX”,

saziņai

aicinām

ar

uz

santex@balvi.lv

Bill.me

paveicams,
Bill.me

ir

gadījumā

izmantojot
iekļauta

tas

lietotnē

Jā, darbosies arī vecā sistēma,

„Uzņēmumi”,

nosūtīts

arī

nospiežot

uz

citām

pogas

„Pievienot pārstāvi +” un ievadot

formātā

pieprasīto informāciju.

vai

piezvanot

PA

„SAN-

mobila

nodrošina

TEX” pa T:64507199. (Lai gan sakarā

e-pasta

adresi

lietotājiem pilnu Bill.me platformas

ar Covid-19 MK noteikumu 1013.

iesūtīt

tiktu

kā arī var nodot lapiņas papīra

„SAN-

kas

Lai paziņojums par Jums izrakstīto

izstrādāta

PA

lietotne,

īrnieks?

Ko nozīmē servisa komisija, kas
tiek parādīta zem rēķina summas?

šādu

funkcionalitāti un iespējas. Lielākā

38.punkts nosaka, ka nodot rādījumus

Bill.me informatīvi parāda servisa

informāciju: vārds, uzvārds, īpašuma

daļa platformas lietotāju par vienu

drīkst tikai elektroniski vai telefoniski,

komisijas apmēru (2% apmērā no

adrese.

no ērtākajām priekšrocībām uzskata

p/a SAN-TEX tomēr pieņemam arī

rēķina summas), kas tiks iekasēta tikai

iespēju iesniegt skaitītāju rādījumus

papīra formātā.)

gadījumā, ja rēķina apmaksu veiksiet

Rūpējoties par Jūsu datu drošību,
vēlamies Jūs informēt, ka rēķinu
apkalpošanas

platforma

pilnībā

Eiropas

Bill.me

Vai rēķins ir obligāti jāapmaksā

tieši mobilajā lietotnē.
Kādi

ir

uzņēmuma

galvenie

Savienības

ieguvumi no sadarbības ar Bill.me?

Vispārīgās datu aizsardzības regulai

Viena no galvenajām priekšrocībām

un

atbilst

visaugstākajiem

maksājumu

drošības standartiem.

• Bill.me
rēķinu

uzņēmuma

automātisko

integrācijai

ar

Bill.me ir elektronisko norēķinu

grāmatvedības

programmu,

tiek

vadības platforma. Tas ir mūsdienīgs,

optimizēti un automatizēti tādi procesi,

integrēts

tehnoloģijas

kā rēķinu sagatavošana un piegāde

risinājums, kas atvieglo un uzlabo

klientiem, samaksas saņemšana un

manuāli

apmaksājot

Vairāk informācijas

izvēloties

http://www.san-tex.lv/

vai

tiek

T:64507199

piemērota servisa komisija 2%

Vai Bill.me klientu atbalsta

apmaksu

–

komanda:

apmērā no rēķina summas;
veicot

T: +371 66905690

pārskaitījumu uz kādu no rēķinā

E-pasts: support@bill.me

• Internetbankā,

NVA AICINA IZMANTOT ELEKTRONISKĀS
APMĀCĪBAS MODULI
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) aicina izmantot elektroniskās
apmācības moduli “Kā veidot efektīvu
darba
meklēšanas
stratēģiju”,
kas
ikvienam
interesantam
ir
pieejams
e-pakalpojumu
vietnē
http://e-apmaciba.nva.gov.lv
(autori
zācija ar portāla Latvija.lv starpniecību).
Elektroniskais mācību modulis
darba meklētājiem tiešsaistē ļaus
apgūt darba meklēšanas metodes,
iemācīs,
kā
efektīvi
strukturēt
darba meklēšanas soļus, kā noteikt
prioritātes,
kā
izstrādāt
darba
meklēšanas rīcības plānu, lai darbs
būtu atrasts. Tagad iemācīties efektīvi
meklēt darbu var jebkurš interesents
attālināti, ja vien pieejams internets.
Elektroniskās apmācības modulis
“Kā veidot efektīvu darba meklēšanas

mājaslapā,

platformas

stratēģiju” sastāv no trim sadaļām:
“Darba meklēšana”, “Laika plānošana”
un “Stresa vadība”. Modulis darba
meklētājam
sniedz
ieteikumus
gan savu zināšanu, prasmju un
iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika
plānošanai darba meklējumos, gan
palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties
bezdarba situācijā un jauna darba
meklēšanas laikā. Mācību saturā
iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio
un videomateriāli, dialoga simulācijas
un pašpārbaudes iespējas.
Nodarbinātības valsts aģentūra
aicina
izmantot
elektroniskās
apmācības
moduli
“Kā
veidot
efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”
un turpināt darba meklējumus,
ievērojot valstī noteiktos piesardzības
pasākumus!
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Ar cieņu,
PA „ SAN-TEX”

rēķina apmaksas veidu:

Pateicoties

Kas ir Bill.me?

mākoņu

Klients var izvēlēties sev ērtāko

ir efektīva un funkcionāla norēķinu
pārvalde.

Bill.me mājaslapā.

Bill.me mājaslapā?

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

“BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA, REĢ.NR.90009115622,
IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJA AMATU
Prasības pretendentiem(-ēm):
• Otrā līmeņa augstākā izglītība
• Labas latviešu un angļu valodas zināšanas un vēlamas krievu valodas zināšanas
saziņas līmenī
• Labas iemaņas darbam ar datoru un biroja tehniku
• Vēlama darba pieredze projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā
• Labas argumentēšanas un komunikācijas prasmes
• Prasme plānot un patstāvīgi organizēt darbu
• Spēja strādāt gan komandā, gan patstāvīgi
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz šādi dokumenti:
• Motivēta pieteikuma vēstule
• Dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
• Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas
• Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu (ja nepieciešams) kopijas
• Citus dokumentus, kas apliecina pretendenta piemērotību projektu vadītāja
amatam
Darba līgums uz nenoteiktu laiku, darba laiks – 40 stundas nedēļā (pilns darba
laiks), darba alga – 935,00 EUR, darbavietas adrese – Bērzpils iela 1A, Balvos.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2020.gada 5.jūnija
plkst.15.00 (pieteikuma saņemšanas termiņš) slēgtā aploksnē, uz kuras norāda
“Konkursam uz Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja amatu”. Dokumentus
var iesniegt personīgi Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV4501 (1.stāvā) telefoniski sazinoties ar Balvu novada pašvaldības administrācijas
sekretāru pa tālruni 64522453, mob.t.26104539,

vai sūtot pa pastu, vai

elektroniski uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi dome@balvi.lv (parakstītu ar
drošu elektronisko parakstu), attiecīgi norādot, ka tas ir pieteikums “Konkursam
uz Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja amatu”. Tālruņi uzziņām par
konkursa nolikumu 64522634, mob.t.29361548.

BALVU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS
NOMETŅU PROJEKTU KONKURSS
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina
konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai 2020.gada vasaras
brīvlaikā.
Nolikumu, pielikumus un līguma projektu atradīsi Balvu novada pašvaldības
mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Aktualitātes izglītībā.
Pieteikumi jāiesniedz Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, Balvos līdz 2020.gada 1.jūnijam. Izstrādājot pieteikumu
vasaras nometņu organizēšanai, jāņem vērā vadlīnijas piesardzības pasākumiem
bērnu nometņu organizētājiem!
Kontaktinformācija

–

Ilona

Salmane,

interešu

izglītības

speciāliste,

ilona.nalivaiko@balvi.lv, 29440694

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

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
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Izdevumu sagatavoja Iluta Mežule
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
E-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830.
Par faktu, skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

