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Atklāts aktīvā
dzīvesveida centrs
“Kureti”

Tiek izsludināts konkurss “Balvu novada
gada balva uzņēmējdarbībā 2021”
Konkursa norises laiks:
2021. gada 4. novembris – 2021. gada 17. novembris

Informāciju par Konkursa nolikumu skatīt mājas lapā www.balvi.lv, var saņemt Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrā, Vidzemes ielā 2B, Balvi, LV – 4501, e – pasts: biznesacentrs@balvi.lv,
tālrunis 26461435.
Kandidatūras vērtēšanai izvirzāmas līdz 2021. gada 17. novembrim plkst.16.00, iesniedzot
19. oktobrī, Bērzpils ielā 62C, Balvos, tika atklāts aktīvā
vienotu, elektroniski aizpildītu pieteikuma formu - anketu, kura pieejama
dzīvesveida centrs “Kureti”. Centra īpašnieks Edgars Kaļva,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra mājas lapā www.zlbc.lv.
pēc valstī šobrīd izsludināto epidemioloģiskās drošības
ierobežojumu beigām, šajā centrā piedāvās dažādu
KONKURSā NOTEIKTAS 10 NOMINāCIJAS:
izklaides un korporatīvo pasākumu iespējas, piepūšamās
GADA MāJRAŽOTāJS/AMATNIEKS
atrakcijas bērniem, kā arī radošās darbnīcas, nometnes,
Mājražotājs/amatnieks, kurš savas produkcijas izveidei izmanto vietējos resursus, inovatīvas
ēdināšanas pakalpojumus.
pieejas un risinājumus, atbilstošu vizuālu noformējumu, produkciju realizē izstādēs, tirdziņos/
veikalos. Piedāvātais produkts/pakalpojums veicina amatu prasmju popularizēšanu
novada/reģiona atpazīstamību.
Informācija: Gunta Božoka
Foto: no personīgā arhīva

GADA JAUNAIS UZŅĒMĒJS
Uzņēmums, kas savu darbību uzsācis ne agrāk kā 3 gadus pirms konkursa izsludināšanas,
kurš veic investīciju piesaisti (t.sk. finansējumu no projektiem), aktīvas mārketinga darbības,
izveidojis kvalitatīvu/inovatīvu/nozīmīgu produktu vai pakalpojumu.

GADA LAUKSAIMNIEKS
Saimniecība, kura pēdējo divu gadu laikā gūst stabilus ienākumus no lauksaimnieciskās
produkcijas ražošanas un realizācijas, kurā tiek veikta darbības modernizācija, investīciju piesaiste
(t. sk. finansējums no projektiem), kura saimnieko videi draudzīgi.

GADA SADARBĪBAS PARTNERIS
Uzņēmums, kurš atbalstījis novadā realizētās aktivitātes, kopīgos projektus, kuri veicina
novada attīstību un atpazīstamību (t.sk. sniedzis finansiālu atbalstu).

GADA ĢIMENES UZŅĒMUMS
Vienas ģimenes apsaimniekots uzņēmums, kurš veic investīciju piesaisti (t.sk. finansējumu
no projektiem), aktīvas mārketinga darbības pakalpojuma virzīšanai tirgū,
amata prasmju nodošanu.

GADA TIRGOTāJS
Uzņēmums, kuru raksturo apkalpošanas kultūra, atbilstošs un piemērots
telpu iekārtojums, informācijas pieejamība, kurš veic investīciju piesaisti (t.sk. finansējumu no
projektiem), aktīvas mārketinga darbības pakalpojuma virzīšanai tirgū. Uzņēmums, kurš veicina
novadā ražotās produkcijas tirdzniecību un popularizēšanu.

GADA INVESTĪCIJA
Uzņēmums, kurš ilgstoši un noturīgi darbojas uzņēmējdarbības vidē, kurš iegulda būvēs,
tehnoloģijās, infrastruktūrā, inovācijās, uzņēmējdarbības attīstībā, cilvēkresursos. Darbinieki tiek
motivēti ar darba tirgū konkurējošu atalgojumu, nodokļu nomaksu, darba devēja organizētiem
kopējiem pasākumiem, sakārtotu darba vidi.

NOVADA TĒLA POPULARIZĒTāJS
Sen lolotā biznesa ideja īstenojusies pateicoties
ģimenes atbalstam, kā arī veiksmīgi apvienojot dažādu
uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju finansējumu, tajā
skaitā Balvu novada pašvaldības 2021. gada pavasarī grantu
konkursā iegūto divi tūkstoši euro atbalstu.
“Kureti” centrā būs gaidīti visi Balvu novada un apkārtējo
novadu cilvēki, jo tuvākais līdzīga veida piedāvājums pašreiz
ir tikai Rēzeknes novadā.
Lai arī pašreizējos apstākļos šis uzņēmējdarbības veids
var būt pakļauts daudziem riskiem, tomēr uzņēmējs Edgars
ir pārliecināts: “Kas neriskē, tas nevinnē”! Mēs atbalstām lai izdodas!

Uzņēmums, kurš attiecīgajā gadā ar savu produktu/pakalpojumu/darbību ir veicinājis
novada atpazīstamību, kurš aktīvi piedalījies novada saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē.

GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
Uzņēmums, kurš sniedz kvalitatīvu, daudzveidīgu, pieprasītu pakalpojumu, kurš veic
investīciju piesaisti (t.sk. finansējumu no projektiem), aktīvas mārketinga darbības pakalpojuma
virzīšanai tirgū.

GADA TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
Uzņēmums, kura darbība ir viesmīlības (ēdināšana, izmitināšana), atpūtas vai izklaides
nozarēs, kurš sniedz kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veic mārketinga aktivitātes produkta/
pakalpojuma virzīšanai tirgū, sadarbojas ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, tūrisma informācijas
centru, nozares organizācijām u.c.
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Balvu novada domes
28.oktobra sēdē
pieņem lēmumus 95
jautājumiem
Informācija: Agrita Luža, Terēzija Babāne
2021. gada 28. oktobrī norisinājās kārtējā Balvu
novada domes sēde. Sēde notika attālināti un
tajā piedalījās 12 deputāti (Aija Mežale, Anita
Kokoreviča, Egons Salmanis, Imants Slišāns, Jānis
Trupovnieks, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska,
Ruta Cibule, Sandra Kindzule, Sergejs Maksimovs,
Sandra Kapteine, Svetlana Pavlovska).
Izveido iestādes un apstiprina iestāžu nolikumus
Izskatot 97 jautājumus, sēdē tika lemts par
Balvu novada Būvvaldes izveidošanu, iestādes
nolikuma apstiprināšanu, par būvvaldes vadītāju
ieceļot Anitu Avotiņu un nosakot vadītājas amata
mēnešalgu 1 408,00 euro apmērā. Tāpat tika lemts
arī par Balvu novada Bērnu un jauniešu centra
izveidošanu, iestādes nolikuma apstiprināšanu, par
centra vadītāju ieceļot Madaru Jeromāni un nosakot
vadītājas amata mēnešalgu 1 209,00 euro apmērā.
Tāpat tika apstiprināts Balvu novada pašvaldības
iestādes „Baltinavas muzejs” nolikums, Viļakas
sociālās aprūpes centra nolikums, Baltinavas
Kultūras nama nolikums, konkursa „Balvu novada
gada balva uzņēmējdarbībā” nolikums.
Nolemj izstrādāt un atjaunot pagastu ģerboņus
Deputāti sēdē nolēma izstrādāt Baltinavas
pagasta ģerboni balstoties uz bijušā Baltinavas
novada ģerboni, lūgt Valsts Heraldikas komisijai
izskatīt jautājumu par Baltinavas pagasta ģerboņa
izstrādi, pamatojoties uz Valsts heraldikas komisijā
apstiprināto Baltinavas novada ģerboni. Deputāti
nolēma arī atjaunot un reģistrēt Rugāju pagasta
ģerboni, lūdzot Valsts Heraldikas komisijai izskatīt
jautājumu par Rugāju pagasta ģerboņa atjaunošanu
un reģistrēšanu. Izmaksas, kas saistītas ar ģerboņu
izveidi, apstiprināšanu un reģistrāciju nolēma
segt no Balvu novada administrācijas Sabiedrisko
attiecību budžeta.
Nosaka iestāžu vadītāju mēnešalgu apmēru
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu, kurš paredz, ka
tikai dome var noteikt pašvaldības iestāžu vadītāju
atlīdzību, 2021.gada 21.oktobra Finanšu komitejas
atzinumu, sēdē tika nolemts noteikt Ziemeļlatgales
sporta centra vadītāja mēnešalgu – 1 209,00 euro
(viens tūkstotis divi simti deviņi euro). Tika noteikta
arī Balvu novada Kultūras pārvaldes vadītāja
mēnešalga - 1 408,00 euro (viens tūkstotis četri
simti astoņi euro).
Pieņem saistošos noteikumus
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” un likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
deputāti apstiprināja saistošos noteikumus
Nr.10/2021 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas
no VARAM jāpublicē oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”, mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM
atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība
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no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc
to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
Pieņēma arī saistošos noteikumus Nr.11/2021
„Grozījumi Balvu novada Domes 2021.gada 29.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.3/2021 „Par Balvu
novada pašvaldības 2021.gada budžetu””.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12/2021
„Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2011
„Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SANTEX” sniegto pakalpojumu cenrādi””. Saistošos
noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM
publicēs oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu
vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā
nav saņēmusi. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Deputāti pieņēma saistošos noteikumus
Nr.13/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokli
Balvu novadā”, saistošos noteikumu Nr.14/2021
„Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves Balvu novadā” un
saistošos noteikumus Nr.15/2021 „Par nekustamā
īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
un tām piekritīgo zemi Balvu novadā”. Saistošie
noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvrī
pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
Sociālā pārvalde slēgs līgumus par bērnu
ievietošanu audžuģimenēs
Deputāti nolēma deleģēt Balvu novada Sociālo
pārvaldi Balvu novada pašvaldības vārdā slēgt
līgumus par bērnu ievietošanu audžuģimenēs un
kontrolēt šo līgumu izpildi.
Fiziskas personas atzīst par tiesīgām saņemt
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un
reģistrēšanu Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā
Deputāti izskatot četrus darba kārtības
jautājumus atzina fizikas personas par tiesīgām
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Vispārējā kārtībā un reģistrēt Viļakas pilsētas
Vispārējā dzīvokļa izīrēšanas rindā ar Nr.15, reģistrēt
Kupravas pagasta “Par palīdzību īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu
reģistrā” ar kārtas Nr.1. un kārtas Nr.2., Rugāju
pagasta un Lazdukalna pagasta Vispārējā rindā ar
kārtas Nr.8.
Apstiprina Balvu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 2021.gadā
Noteica viena audzēkņa mēneša uzturēšanas
izmaksas izglītības iestādēs:
Balvu Valsts ģimnāzijā - 78,13 euro;
Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā
vidusskolā - 96, 64 euro;
Balvu Sākumskolā -43, 49 euro;
Bērzpils pamatskolā -209, 94 euro;
Bērzpils vidusskolas Krišjāņu pirmsskolas grupā 344,20 euro;
Stacijas pamatskolā - 196,27 euro;
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē - 245,13 euro;
Tilžas vidusskolā -181,85 euro;
Tilžas vidusskolas Vectilžas pirmsskolas grupā ---
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273, 82 euro;
Tilžas vidusskolas pirmsskolas grupā - 258,09 euro;
Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”
-146,99 euro;
Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis”166,89 euro;
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē -260,71
euro;
Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”
-278,80 euro;
Baltinavas vidusskolā -111,20 euro;
Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupā -121,65
euro;
Eglaines pamatskolā -182,24 euro;
Rugāju vidusskolā - 101,96 euro;
Viļakas Valsts ģimnāzijā - 120,48 euro;
Rekavas vidusskolā- 84,03 euro;
Viduču pamatskolā -191,99 euro;
Žīguru pamatskolā -217,21 euro;
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē -195,85 euro;
Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē - 405,74
euro.
Dāvinājumā pieņem 5. Starptautiskā glezniecības
plenēra “Valdis Bušs 2021” gleznas
Domes sēdē nolēma pieņemt no fiziskām
personām 12 (divpadsmit) mākslas darbus – gleznas,
kas tapušas 5. Starptautiskā glezniecības plenēra
“Valdis Bušs 2021” laikā 9100 euro (deviņi tūkstoši
viens simts euro) vērtībā, nododot tās Viļakas
muzejam. Viļakas muzeja vadītājam jāslēdz līgumi
ar attiecīgajiem māksliniekiem par dāvinājuma
pieņemšanu. Finanšu plānošanas un centralizētās
grāmatvedības nodaļai jāņem uzskaitē dāvinājums.
Iegādāsies Ziemassvētku saldumu paciņas
Iegādāsies Ziemassvētku saldumu paciņas
Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pirmsskolas
izglītības
bērniem,
vispārējās
izglītības skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot), Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas
1.-4.kursu izglītojamiem, kas apgūst profesionālās
izglītības četrgadīgās izglītības programmas un
Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem
bērniem līdz 5 gadu vecumam, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi. Vienas Ziemassvētku
saldumu paciņas vērtība 6,00 euro (seši euro, 00
centi), iegādes izdevumus segs no Balvu novada
pašvaldības 2021.gada budžeta. Izglītības pārvaldei
veikt iepirkumu paciņu iegādei.
Apstiprina Balvu novada
pašvaldības noteikumus
Ar diskusijām domes sēdē deputāti apstiprināja
Balvu novada pašvaldības noteikumus „Balvu
novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtība”, kas
nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāts, apstiprināts,
grozīts, izpildīts Balvu novada pašvaldības budžets,
kā arī nodrošināta Pašvaldības budžeta izpildes
kontrole un atbildība par finanšu vadības procesu
pašvaldībā. Pieņēma Balvu novada pašvaldības
noteikumus Nr.7/2021 „Par inventarizāciju veikšanu
Balvu novada pašvaldībā”
Publiskai apspriešanai nodos Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030.
gadam projektu un Balvu novada attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam projektu
Deputāti nolēma nodot Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030.gadam
projektu un Balvu novada attīstības programmas
2021. – 2027.gadam projektu publiskai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas termiņš būs no 2021.gada
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12. novembra līdz 2021.gada 13. decembrim.
Projektu dokumentācijas tiks ievietotas Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Pašvaldības policijas darbinieki saņems
piemaksas par darbu paaugstināta riska un
slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas
slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu
apstiprināšanu
Sēdē apstiprināja Instrukciju par piemaksas
noteikšanas kritērijiem Balvu novada Pašvaldības
policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska
un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas
slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu.
Noteica Balvu novada Pašvaldības policijas
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darbiniekiem piemaksu 75 procentu apmērā no
stundas algas likmes par darbu paaugstināta riska
un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas
slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu.

un Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv. Ja pēc
sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji,
Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija organizēs
izsoli.

Pārdos Balvu novada pašvaldības kustamās
mantas – vieglās automašīnas par brīvu cenu

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu

Deputāti
nolēma
kustamās
mantas
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu
cenu. Vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA
pārdošanas cena EUR 1248,00, vieglās automašīnas
MITSUBISHI SPACE VAGON pārdošanas cena EUR
448,00 un vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA
pārdošanas cena EUR 1328,00. Sludinājumi tiks
publicēti Ziemeļlatgales laikrakstā “Vadugunī”

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR
51738 (piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti
trīsdesmit astoņi euro) uz 10 gadiem no Valsts kases
ar noteikto gada procentu likmi ERAF finansētā
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu
novadā” pabeigšanai. Aizņēmuma pamatsummas
atmaksu veikt no 2022.gada marta līdz 2031.gada
decembrim (ieskaitot).

Sīkāk ar Balvu novada Domes lēmumiem var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/ Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Lēmumi.
Balvu novada Domes sēdes ir pieejamas arī audio formātā - www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/
Domes sēžu audio ieraksti.

Balvu novada
domes deputātu
komandai
pievienojas Iveta
Arelkeviča
Informācija, foto: Agrita Luža
20.oktobrī, Balvu novada domes
deputātiem pievienojās deputāte
Iveta Arelkeviča (LATGALES PARTIJA).
I.Arelkeviča deputātes pienākumus
veiks uz Līnas Barovskas (LATGALES
PARTIJA)
deputāta
pilnvaru
nolikšanas laiku.
Iveta Arelkeviča ir Rugāju
vidusskolas direktore, bijusi deputāte
Rugāju novada domē. I.Arelkevičai ir
uzkrāta bagātīga pieredze gan mācību

darbā, gan skolas vadībā. Deputātes
vadībā realizēti vairāki nozīmīgi un
starptautiski projekti. Iveta Arelkeviča
vienmēr ir iestājusies par kvalitatīvu
izglītību, iedzīvotāju labklājību, kā arī
novada attīstību dažādās jomās.
Vēlam veiksmi un izdošanos,
uzsākot
deputātes
pienākumu
pildīšanu Balvu novada domē!

Balvu novada administrācija
atkārtoti izsludina atklātu
konkursu uz Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja amatu (uz
nenoteiktu laiku)
Prasības pretendentiem (-ēm):
•

•
•
•
•
•
•

otrā līmeņa augstākā izglītība
(priekšrocība pretendentiem ar
iegūtu izglītību inženierzinātnēs,
arhitektūrā,
pilsētplānošanā,
ekonomikā vai vadībā);
valsts
valodas
zināšanas
augstākajā līmenī, labas krievu un
angļu valodas zināšanas;
lietvedības zināšanas un prasmes
dokumentu sagatavošanā;
teicamas prasmes darbā ar
datoru;
labas
saskarsmes
un
komunikācijas prasmes;
spēja patstāvīgi plānot, organizēt
un kontrolēt savu un nodaļas
darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
vēlama darba pieredze projektu

sagatavošanā, koordinēšanā un
vadībā;
par priekšrocību tiks uzskatīta:
• darba pieredze vadošā amatā
vismaz divi gadi;
• vismaz divu gadu darba pieredze
valsts pārvaldē vai pašvaldībā.
Mēs piedāvājam:
•
•
•

darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
mēnešalgu 1408 euro.
Darba vietas adrese: Bērzpils iela
1 A, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

Dokumenti amata pretendentiem
jāiesniedz
līdz
2021.gada
16.novembra plkst.17.00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
mājas lapā www.balvi.lv

3

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Balvu Novada Ziņas

Izsludina izsoles

2021. gada 4.novembris Nr.254

Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 13.decembra plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.gada
15.decembrī plkst.10.00.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.1 Skolas ielā 11, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā, kadastra
Nr.3898 900 0158, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa 61,5 m2, kā arī 615/2641 kopīpašuma
domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3898 003 0103 002) un
zemes atbilstoši domājamām daļām 238,92m2 platībā (kadastra apzīmējums 3898 003
0103). Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 29.novembra plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.
gada 1.decembrī plkst.10.00.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli
nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā,
nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes
vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas
mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa
244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2 platībā; iekopta zemes
gabala daļa 1750,2 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā). Pieteikšanās
izsolei: līdz 2021.gada 13.decembra plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.gada 15.decembrī
plkst.10.15.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Verpuļeva 78”, Balvu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3846 005 0832, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0779, platībā 0,0777 ha.
Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 29.novembra plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.gada
1.decembrī plkst.10.15.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli
nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā,
nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes
vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas
mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa
124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2 platībā; iekopta zemes
gabala daļa 1186,7 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā). Pieteikšanās
izsolei: līdz 2021.gada 13.decembra plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.gada 15.decembrī
plkst.10.30.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Tīrums”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3858 004 0021,
kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3858 004 0097,
kopējā platība 3,28 ha.Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 29.novembra plkst.16.00.
Izsole notiks: 2021.gada 1.decembrī plkst.10.30.
Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Fermiņa”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3858 003 0052,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0052, kopējā
platība 0,76 ha. Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 29.novembra plkst.16.00.Izsole
notiks: 2021.gada 1.decembrī plkst.10.45.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli
nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā,
nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes
vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas
mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa
124,4 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 131,75 m2 platībā; iekopta zemes
gabala daļa 1197,5 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā). Pieteikšanās
izsolei: līdz 2021.gada 13.decembra plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.gada 15.decembrī
plkst.10.45.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Puķītes”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3890 003 0136,
kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0136,
kopējā platība 0,6 ha. Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 29.novembra plkst.16.00.
Izsole notiks: 2021.gada 1.decembrī plkst.11.00.

Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – vieglo automašīnu
HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas Nr.ES3400, Izlaiduma gads: 2007, Reģistrācijas
apliecība: AF 0601228. Pārdošanas cena – EUR 1248,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit
astoņi euro, 0 centi). Automašīnas apskate iespējama līdz 2021.gada 15.novembrim
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Balvu
novada pašvaldības saimniecības pārzini Igoru Baikovu (tālr. 28080735). Pieteikšanās
automašīnas iegādei: līdz 2021.gada 15.novembra plkst.16.00.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Svīres”, Rugāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3874 012 0609, kas
sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0609,
0,8683 ha platībā. Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 29.novembra plkst.16.00. Izsole
notiks: 2021.gada 1.decembrī plkst.11.15.
Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli
nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes
vienības daļu 0,3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk.
Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā). Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 13.decembra
plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.gada 15.decembrī plkst.11.00.

Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – vieglo automašīnu
MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas Nr.GC1042, Izlaiduma gads: 1999,
Reģistrācijas apliecība: AF 1744157. Pārdošanas cena - EUR 448,00 (četri simti četrdesmit
astoņi euro, 0 centi). Automašīnas apskate iespējama līdz 2021.gada 15.novembrim darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Balvu Sporta skolas
direktori Ludmilu Beļikovu (tālr. 26525506). Pieteikšanās automašīnas iegādei: līdz 2021.
gada 15.novembra plkst.16.00.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli
apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā,
zemes vienības daļu 0,4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003).
Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 13.decembra plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.gada
15.decembrī plkst.11.15.

Balvu novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – vieglo automašīnu
HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas Nr.EU5150, Izlaiduma gads: 2007, Reģistrācijas
apliecība: AF 0601224. Pārdošanas cena - EUR 1328,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit
astoņi euro, 0 centi). Automašīnas apskate iespējam līdz 2021.gada 15.novembrim darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš savu ierašanos saskaņojot ar Tilžas pagasta
pārvaldes vadītāju Annu Bērziņu (tālr. 26181117). Pieteikšanās automašīnas iegādei: līdz
2021.gada 15.novembra plkst.16.00.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli
apbūves nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā,
zemes vienības daļu 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005).
Pieteikšanās izsolei: līdz 2021.gada 13.decembra plkst.16.00. Izsole notiks: 2021.gada
15.decembrī plkst.11.30.

Ja uz katras automašīnas iegādi piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli
nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā,
nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 3856 002 0295 001) - noliktavas daļu un zemes
vienības ar kadastra numuru 3856 002 0295, 0,75 ha platībā daļu – zemes lietošanas
mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (t.sk. nedzīvojamās ēkas daļa
244,5 m2 (angārs), 7,35 m2 (ofiss ar labierīcībām) kopā 251,85 m2 platībā; iekopta zemes
gabala daļa 886,2 m2 platībā; šķembu seguma laukums 430,75 m2 platībā).

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0279 002 004,
“Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, 9,7 m2, platībā. Pieteikšanās
izsolei: līdz 2021.gada 12.novembra plkst. 16.00. Izsole notiks: 2021.gada 16.novembrī
plkst.10.00, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Vairāk informācijas par izsolēm, izsoļu noteikumi: www.balvi.lv sadaļā IZSOLES.
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Mazaizsargātas mājsaimniecības
var saņemt papildu pārtikas
komplektus
Informācija: Balvu novada Sociālā
pārvalde
2021.gada 4. ceturksnī (no
01.10.2021. līdz 31.12.2021.) katrai
personai, kurai pašvaldības sociālajā
dienestā/sociālajā pārvaldē noteikta
atbilstība trūcīgas, maznodrošinātas
mājsaimniecības
statusam
vai
kura nonākusi krīzes situācijā, ir
iespēja saņemt papildu pārtikas
komplektus Sabiedrības integrācijas
fonda īstenotās Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām
programmas ietvaros.
Pārtikas komplektus var saņemt
fonda atbalsta sniegšanas vietās
(skatīt zemāk tabulā), uzrādot spēkā
esošu
sociālā
dienesta/sociālās
pārvaldes izsniegtu:
Izdales vietu adreses
Baltinavas pagasta pārvalde, Kārsavas
iela 16, Balvu novads, LV-4594
Balvu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”,
Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu
novads, LV-4561
Bērzkalnes pagasta pārvalde, Ūdru
iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts,
Balvu novads, LV-4590
Bērzpils pagasta pārvalde, Dārza iela
27, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu
novads, LV-4576
Briežuciema pagasta pārvalde,
Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu
novads, LV-4595
Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads,
LV-4501
Jaunatnes iela 3-9,Krišjāņi, Krišjāņu
pagasts, Balvu novads, LV-4574
Kubulu pagasta pārvalde, Balvu iela
15, Kubuļu pagasts, Balvu novads,
LV-4566
Kupravas pagasta pārvalde, Rūpnīcas
iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts,
Balvu novads, LV-4582
Lazdukalna pagasta pārvalde, Bērzu
iela 8, Beņislava, Lazdukalna pagasts,
Balvu novads, LV-4577
Lazdulejas pagasta pārvalde,
Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu
novads, LV-4592
Rugāju novada dome, Kurmenes iela
48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu
novads, LV-4570
Susāju pagasta pārvaldes telpas,
Tautas iela 6, Viļaka, Balvu novads,
LV-4583
Tilžas pagasta pārvalde, Brīvības iela
3,Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads,
LV-4572
Vectilžas pagasta pārvalde, Melderu
iela 2, Vectilžas pagasts, Balvu novads,
LV-4571
Vīksnas pagasta pārvalde, Vīksna,
Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV4580

2021. gada 4.novembris Nr.254

Par trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības izziņas derīguma
termiņa pagarināšanu ārkārtējās
situācijas laikā

1. Izziņu par atbilstību trūcīgas
mājsaimniecības statusam,
2. Izziņu
par
atbilstību
maznodrošinātas mājsaimniecības
statusam (ar ienākumiem 327 eiro
pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā,
bet
katrai
nākamai personai 229 eiro),
3. Izziņu, kas apliecina, ka ģimene
(persona) ir nonākusi krīzes
situācijā.
Atbalsta mērķis ir elastīgi
un bez kavēšanās sniegt papildu
pārtikas atbalstu zemu ienākumu
mājsaimniecībām
situācijā,
kad
palielinās patēriņa cenas, it īpaši
pārtikai. Pirms došanās uz tuvāko
fonda atbalsta sniegšanas vietu,
lūgums sazināties ar konkrētās atbalsta
sniegšanas vietas kontaktpersonu.

Informācija: Balvu novada Sociālā
pārvalde
Sociālā
pārvalde
informē,
ka sociālie darbinieki sazināsies
ar klientiem, kuriem trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības
statusa periods beidzas vai ir
jāpagarina ārkārtējās situācijas laikā,
lai noskaidrotu mājsaimniecības
patreizējo
sociālo
situāciju,
pārbaudīs valsts un pašvaldību
informācijas sistēmās pieejamos
datus, mājsaimniecības atbilstību
attiecīgajam ienākumu slieksnim
un bez klienta klātbūtnes izvērtēs
iespēju automātiski pagarināt statusu
uz valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laiku un vienu kalendāra
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām līdz 2022.gada 28.februārim.
Atkārtoti
papīra
formātā
IZZIŅA par atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas
mājsaimniecības
statusam netiks izsniegta, jo derīga
būs iepriekš izsniegtā IZZIŅA (nav
nepieciešama sociālā darbinieka
atzīme
par
statusa
perioda
pagarinājumu).
IZŅĒMUMS: ja sākotnēji izsniegtā
IZZIŅA (kuras derīguma termiņš
beidzas ārkārtējās situācijas laikā) ir
sabojāta vai persona to ir nozaudējusi,
pēc personas lūguma, Sociālā pārvalde
izsniegs jaunu IZZIŅU papīra formātā.
Personas ar iepriekš izsniegto
IZZIŅU varēs doties uz ārstniecības
iestādēm, pie ģimenes ārsta,
aptieku vai pēc pārtikas un higiēnas
preču komplektiem, un citur, kur
nepieciešama IZZIŅAS uzrādīšana, lai

Kontaktinformācija izdales vietai
Anita Daukste
28666230
Astrīda Jakovleva
26322353
Skaidrīte Saleniece
28319661
Ligita Kokoreviča
29377302
29448152

Aija Ķerāne
26180607
Sanita Korkla
26277757
Aledija Lāce
26354661

saņemtu atlaidi vai materiālo atbalstu.
Ārkārtējās situācijas laikā un
vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām mājsaimniecībai
saglabājas visi pašvaldības un valsts
piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz
kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības.
Gadījumā, ja iegūstot informāciju
sociālais
darbinieks
konstatēs,
ka mājsaimniecības sociālajā un
materiālajā situācijā ir izmaiņas,
statuss netiks pagarināts automātiski,
bet tiks izvērtēta atbilstība trūcīgas
vai maznodrošinātas mājsaimniecības
statusam, atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām par
materiālās situācijas izvērtēšanu.
Mājsaimniecībai, kurai no jauna
nepieciešams izvērtēt materiālos
resursus sociālās palīdzības pabalstu
saņemšanai,
noteikt
atbilstību
trūcīgas
vai
maznodrošinātas
mājsaimniecības statusam vai kura
nonākusi krīzes situācijā, Sociālajā
pārvaldē jāvēršas attālināti, iesniedzot
ienākumus apliecinošus dokumentus
un iesniegumu:
• parakstītus ar drošu elektronisku
parakstu un iesūtītus e-pastā
socparvalde@balvi.lv;
• iesniegtus caur portālu latvija.lv;
• slēgtā
aploksnē
Pārvaldes
pastkastē pie iestādes ārdurvīm;
• iesūtītus pa pastu;
• ievietotus slēgtā dokumentu
kastē, kas atrodas Pārvaldes
priekštelpā;
• iesniegtus Viļakas pilsētas un
pagastu pārvaldēs (pēc deklarētās
dzīvesvietas) tam īpaši paredzētās
vietās.

Invaliditātes termiņš tiek
automātiski pagarināts uz sešiem
mēnešiem

Iveta Medniece
26386960
Sanita Galkina
28721482

Informācija: Labklājības ministrija

Daina Logina
22009786

Personām
ar
invaliditāti,
kurām valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā (no 11.10.2021.) vai
triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās
situācijas atcelšanas beidzas iepriekš
noteiktais invaliditātes termiņš un
persona nav iesniegusi dokumentus
invaliditātes ekspertīzei, invaliditātes
termiņš tiek automātiski pagarināts
uz sešiem mēnešiem, saglabājot
iepriekš noteikto invaliditātes grupu
un atzinumus, ja tādi ir izsniegti, kā
arī visas izrietošās sociālās garantijas
(pensijas/pabalsti).
Vēršam uzmanību, ka minētā
kārtība netiek piemērota, ja:
• invaliditātes termiņš beidzies
pirms
ārkārtējās
situācijas

Sanita Galkina
28721482
Ingrīda Zondaka
26422395, 64507184
Lolita Kindzule
26179845
Lilita Jermacāne
28493298
Dzintra Pipcāne,
26412983
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izsludināšanas
(t.i.,
pirms
11.10.2021.);
• bērns
ārkārtējās
situācijas
laikā sasniedz 18 gadu vecumu
(lēmums nevar tikt automātiski
pagarināts,
jo
pilngadīgām
personām tiek piemēroti citi
invaliditātes noteikšanas kritēriji,
mainās atbalsta pasākumi u.c.).
Ministrija aicina arī ārkārtējās
situācijas laikā, sadarbojoties ar
savu ģimenes vai ārstējošo ārstu,
sagatavot un iesniegt nepieciešamos
dokumentus invaliditātes ekspertīzes
veikšanai,
izmantojot
iespēju
dokumentus iesniegt attālināt (nosūtīt
pa pastu, nosūt elektroniski ar drošu
elektronisko parakstu vai izmantojot
valsts pārvaldes pakalpojumu portālu
www.latvija.lv).
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Informācija par 20 eiro izmaksu vakcinētajām personām, kuras
sasniegušas 60 gadu vecumu

Neatliekamā medicīniskā palīdzība – ambulatorās pieņemšanas
un izmeklējumi – stacionāra pakalpojumi – iedzīvotājiem joprojām
pieejami
Ambulatorais darbs gan Gulbenē, gan Balvos
Informācija: Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība
Neraugoties uz to, ka Latvijā
visās nozarēs un medicīnā jo īpaši,
uzsvars ir uz Covid-19 vīrusinfekciju,
Covid-19 testēšanu un Covid-19
pacientu
ārstēšanu,
nevaram
aizmirst par citām saslimšanām, jo
nebūt nav apstājusies citu slimību
diagnosticēšana (izmeklējumi) un
ārstniecība.
Stājoties spēkā ārkārtas situācijai
valstī, iedzīvotāju uzmanību vēršam
uz to, ka SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” turpina sniegt
gan ambulatoros, gan arī stacionāros
pakalpojumus. Ir ierobežota plānveida
un dienas stacionāra pakalpojumu
sniegšana, taču bez medicīniskās
palīdzības neesam atstāti.
Mēs
zinām, cik būtiski jebkurai saslimšanai
ir laicīgums, lai būtu mazāk ielaistu
un arī vēlāk neārstējamu slimību. Lai
izveseļošanās būtu ne vien ātrāka, bet
arī, iespējams, lētāka. Tādēļ svarīgi ir
nenogaidīt.
Poliklīnikās gan Balvos, gan arī
Gulbenē no 1.novembra ambulatoro
pacientu plūsmu koordinē dežuranti,
visiem tiek mērīta temperatūra un ir
jāaizpilda Covid-19 anketa. Aicinām uz
iestādi doties ne ātrāk kā 15 minūtes
pirms pieraksta laika.
Tāpat arī, apmeklējot ārstnieciskās
iestādes, iedzīvotāji aicināti ievērot
visus epidemioloģiskās drošības
pasākumus, sākot jau no pareizas
masku valkāšanas, roku dezinfekcijas
un savstarpējās distancēšanās. Telpas
ārstnieciskajās iestādēs tiek regulāri

poliklīnikās notiek kā līdz šim, tikai pēc iepriekšēja
pieraksta. Nenotiek pacientu drūzmēšanās, kas nav
mazsvarīgi pie Covid-19 vīrusinfekcijas.

vēdinātas un tiek veiktas virsmu un
iekārtu dezinfekcijas. Diagnostiskie
izmeklējumi arī rentgens, tiek veikti
pēc pieraksta, izņēmums, kad var
nākties nedaudz uzgaidīt, ir pacienti
no uzņemšanas nodaļas.
Nav uztraukumam pamata, ka
uz izmeklējumiem tiek nogādāti arī
Covid-19 pacienti no nodaļas, jo tas
ir atsevišķi ieplānots un noteikts
laiks, pēc ambulatoro pacientu
pieņemšanas
laika.
Tāpat
arī
Covid-19 apstiprinātiem pacientiem,
kuri ārstējas mājās, piesakoties uz
rentgena vai kompjūtertomogrāfa
izmeklējumu ir jāinformē reģistratūras
darbinieks par Covid-19 faktu, lai
tiek pielāgots laiks un var norobežot
pacientu plūsmas, kā arī personāls
būtu attiecīgi saģērbies aizsargtērpos.
Darām zināmu, ka, ņemot vērā
infekcijas izplatības riskus, plānveida
ambulatorie pakalpojumi netiek
sniegti pacientiem ar elpceļu
saslimšanas simptomiem. Tiem pēc
palīdzības jāgriežas uzņemšanas
nodaļā. Uzņemšanas nodaļā Balvos
medicīniskā palīdzība tiek sniegta
visiem pacientiem, kuri ir nogādāti ar
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta brigādēm vai ieradušies
paši. Tas nozīmē, ja ir bažas par
savu veselības stāvokli, taču NMPD
dienests neved uz slimnīcu, jo dēļ
lielās noslodzes izvērtē izbraukuma
nepieciešamību,
dodamies
paši
jebkurā diennakts laikā un darām to
laicīgi, neatliekam.
Balvu uzņemšanā nepārtraukti
visu
diennakti
ir
pieejami
dežūrspeciālisti:
pediatrs,

ginekologs-dzemdību
speciālists,
internists, ķirurgs un anesteziologs
– reanimatologs, kuri attiecīgi pēc
medicīniskā profila nokonsultēs un
lems par tālāku ārstēšanu.
Kā iestāde esam pielāgojuši
pacientu plūsmas, lai nodrošinātu
pacientam drošu atrašanos iestādē
un personālam drošu darbu! Lai
nebūtu uztraukums par iespējamo
saskarsmi ar apstiprinātiem Covid-19
pacientiem, tad darām zināmu, ka
Covid-19 pacienti uzreiz tiek vesti uz
Covid nodaļu, kas atrodas atsevišķā
ēkā, ko vietējie Balvu puses cilvēki
atminas kā infekciju nodaļu. Par
laimi slimnīcai un iedzīvotājiem, tieši
uz pandēmijas sākumu par pašu
līdzekļiem, ieguldot ap 150 tūkstošiem
eiro, bija pabeigts kapitālais ēkas
remonts, kad atlika vien pievadīt
skābekli, aprīkot ar nepieciešamajām
medicīnas iekārtām, lai Covid-19
pacientu ārstēšana neietekmētu
ārstniecību citu profilu pacientiem.
Gaisa dezinfekcijai visās telpās esam
izvietojuši baktericīdos recirkulatorus,
kas
deaktivizē
un
iznīcina
mikroorganismus.
Uzņemšanas
nodaļā
hospitalizētām
grūtniecēm
un
dzemdētājām ir nepieciešams veikt
deguna un rīkles iztriepes SAR-Cov-2RNS testu, kā arī tiek veikts bezmaksas
ātrais
Covid-19
eksprestests.
Pavadošās personas drīkst piedalīties
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ģimenes dzemdībās un uzturēties
ģimenes palātā kopā ar pacienti TIKAI
ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kas
apliecina pabeigtu pilnu vakcinācijas
kursu vai pārslimošanas faktu. Kā arī
pie iestāšanās pavadošajai personai
tiek veikts maksas ātrais Covid-19
eksprestests.
Pacientu apmeklējumi nodaļās nav
atļauti, izņēmums ir pie smagi slimiem
pacientiem, pirms tam saskaņojot ar
ārstējošo ārstu vai nodaļas vadītāju.
Aicinām būt saprotošiem!
Neskatoties uz komandantstundu
valstī noteiktās ārkārtas situācijas
laikā, joprojām Balvu uzņemšanas
nodaļa un Steidzamās medicīniskās
palīdzības punkts Gulbenē ir atvērti
visu diennakti un tiek nodrošināta
akūtā un neatliekamā medicīniskā
palīdzība arī ar elpceļu saslimšanas
simptomiem. Vienīgi atceramies,
ka līdz 15.novembrim laika posmā
no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00
dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu
atstājot, obligāti ir jābūt aizpildītam
pašapliecinājumam,
kas
norāda
pamatotu nepieciešamību doties ceļā.
Lai gan sākotnēji šķiet, ka visi valstī
noteiktie ierobežojumi medicīnas
jomā ir tikai, lai notiktu Covid-19
pacientu ārstēšana, tomēr tā nav un
medicīnisko palīdzību un ārstēšanu
var saņemt ikviens, galvenais neko
neatlikt, jo mūsu veselība ir mūsu
pašu atbildība!
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Atskatās uz paveiktajiem darbiem un izvirza prioritātes 2022. gadam
Informācija: Daina Tutiņa
28.oktobrī kārtējā domes sēdē Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
Daina Tutiņa deputātus, iestāžu vadītājus, speciālistus iepazīstināja
ar prioritārajiem pasākumiem Balvu novada pašvaldības darbības
nodrošināšanai. Administratīvi teritoriālās reformas gaitā šī gada 1. jūlijā,
apvienojot Balvu novadu, Baltinavas novadu, Rugāju novadu un Viļakas
novadu, izveidoja vienu Balvu novadu. Balvu novada pašvaldībai darbu
uzsākot, 2021.gada 1. jūlijā, kā prioritāri veicamie darbi:
1)Vienotas grāmatvedības, lietvedības ieviešana un pašvaldību budžetu
apvienošana;

2)Pašvaldības funkciju veikšana un pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana
bijušajās Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadu teritorijās;
3)Administrācijas izveidošana (uzsāka darbu ar 05.08.2021.);
4)Iestāžu apvienošana un darbības uzsākšana;
5)Saistošo noteikumu un normatīvo aktu izstrāde;
6)Iesākto projektu realizācija un infrastruktūras objektu izbūve atbilstoši
apstiprinātajiem budžetiem;
7)Situācijas apzināšana, prioritāri veicamo darbu apzināšana.

Amatu konkursu organizēšana
Vakantais amats
Viļakas aprūpes centra vadītājs (uz
noteiktu laiku)
Informāciju sistēmu administrators
Saimniecības daļas vadītājs
Galvenais ekonomists (uz noteiktu
laiku)
Nodokļu administrators
Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs*
Iepirkumu speciālists (uz noteiktu laiku)
Grāmatvedis
Balvu pilsētas pārvaldes vadītājs
Rugāju pagasta pārvaldes vadītājs
Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītājs
Viļakas pilsētas pārvaldes vadītājs
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītājs
* konkurss izsludināts atkārtoti

Pretendentu
skaits
3
6
5
3
10
5
6
8
10
5
4
2
2

Informācija par domes un komiteju sēdēm
Līdz 27.oktobrim Balvu novada domē notikušas
13 domes sēdes:
kārtējās-4; ārkārtas-9; no tām 3 -attālināti.

Komisiju darbība (uz 26.10.2021.)
•

Pastāvīgo komiteju sēdes:
•Sociālās un veselības aprūpes komitejas
sēdes -6.

Administratīvā komisija: izskatītas
administratīvā pārkāpuma lietas.

•

Ārkārtas komiteju sēdes -3. No tām attālināti-2.
•Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju sēdes-9.

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija:
organizētas 59 izsoles, sagatavoti 15
protokoli un pieņemti 110 lēmumi.

•

Dzīvokļu komisija: izskatīti 79 iesniegumi.

•

Lauksaimniecības zemju un
komisija: pieņemti 40 lēmumi.

•

Zemes lietu un vides komisija (uzsāka darbu
04.10.2021.): pieņemti 43 lēmumi.

•

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija:
izskatīts 1 apstrīdētais lēmums.

•

Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija:
izskatīti 3 jautājumi.

Ārkārtas komiteju sēdes-5. No tām attālināti-2.
•Tautsaimniecības un vides komitejas sēdes-5.
Ārkārtas komiteju sēdes-1. No tām attālināti-1.
•Finanšu komitejas sēdes-6.
Ārkārtas komiteju sēdes-2.
No tām attālināti-2.
Domes sēdē pieņemti-395 lēmumi, 9 saistošie
noteikumi.
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darījumu

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekts
Balvu novada Baltinavas ciema 6 (sešu) grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde

Līguma termiņš
19.10.2021.-18.08.2022.

Autostāvvietas ierīkošana pie Grupu dzīvokļu mājas
Ventilācijas sistēmas izbūve Rugāju vidusskolā
Rotaļu laukuma iekārtu piegāde un uzstādīšana pie Rugāju vidusskolas
Baltinavas muzeja telpu atjaunošana
Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ielu apgaismojuma
infrastruktūras izbūvei Naudaskalna ciemā, Balvu pagastā, Balvu novadā
Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ielu infrastruktūras
atjaunošanai Jaunatnes, Raiņa, Bērzu un Pļavu ielās, Balvu pilsētā
Ielu apgaismojuma projektēšana un autoruzraudzība Bērzpils pagasta Bērzpils ciemā
Balvu muižas telpu grupas vienkāršota atjaunošana projekta “Amatu prasmes tūrisma
telpā” īstenošanai
Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Tualetes ēkas piegāde un uzstādīšana Brīvības ielā 52, Balvos
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ēku vienkāršotai atjaunošanai
Balvu novadā (Baltinavas muzejs un Rugāju pagasta pārvaldes ēka)

26.10.2021. -22.11.2021.
30.07.2021. -30.11.2021.
19.10.2021. -10.12.2021
30.06.2021. -30.12.2021.
25.10.2021. līdz saistību izpildei

Līguma summa (euro) bez PVN
124 605,99 (30% no līgumcenas
jāapgūst līdz 10.12.2021.)
48 934,39
80 133,94
30 856,49
51 504,42
40 702,24

19.10.2021. līdz saistību izpildei

24 088,08

30.09.2021. -29.12.2021.
14.10.2021. – 13.03.2022.

2150,00
213 604,63

06.08.2021. - 05.01.2022
08.10.2021. -10.12.2021
19.10.2021.-14.12.2021.

Vidzemes ielas posma atjaunošana Balvu pilsētā
Tautas ielas posma atjaunošana Balvu pilsētā
Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve – vispārējie celtniecības un jumta
remontdarbi

27.05.2021. -13.12.2021.
27.05.2021.-30.11.2021.
Izsludināts iepirkums

296 777,00
22 000,00
Rugāju pagasta pārvalde -13
950,00
Baltinavas muzejs - 13 050,00
148 450,09
126 089,38

Situācijas apzināšana – 2022.gada budžeta prioritāšu izvirzīšanai
•
•
•
•

Veikta analīze par novada teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu un āra
basketbola grozu tehnisko stāvokli.
Analizēta pašvaldības grants ceļu sakārtošana un izstrādāti kritēriji ceļu
sakārtošanas programmai. Tiks iesniegta izskatīšanai Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisijas sēdē un Tautsaimniecības un vides komitejas sēdē.
Tiek izstrādāta vienota autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācija,
tajā skaitā tiltu inspekcija.
Sadarbībā ar P/A “San – tex” apkopota informācija par pašvaldības teritorijā

•
•
•
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esošās centrālās ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas tehnisko stāvokli.
Tikšanas ar Ekonomikas ministriju par iespējām daudzīvokļu māju
siltināšanai un Remontu fondā.
Komunikācija ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem Balvu novada teritorijā slēgto skolu tālākas izmantošanas iespēju
izvērtēšanai.
Tiek izstrādāts Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns
apstiprināšanai domes sēdē (Termiņš 2021.gada decembris).
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Iedzīvotāju ievērībai - par pakalpojumu saņemšanu iestādēs
Valsts un pašvaldības vienotie klientu centri un valsts iestāžu klientu
centri apkalpo iedzīvotājus epidemiloģiski drošā vidē. Valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) un to pakalpojumu
sniegšanas vietās:
•
•
•
•
•

pārslimošanas), kā arī personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentura (VSAA):
•
•

Balvos, Partizānu iela 14;
Baltinavā, Kārsavas iela 16;
Rugājos, Kurmenes iela 48;
Benislavā, Lazdukalna pag.-Bērzu iela 8;
Viļakā, Abrenes iela 26

•
•
•
•

Apmeklētājus apkalpo klātienē epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot
Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr.720 pakalpojumus var
saņemt tikai tā sauktajā “zaļajā režīmā”.
Klientam apmeklējot VPVKAC jāuzrāda sadarbspējīgs pārslimošanas vai
vakcinācijas COVID 19 sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments(pase
vai ID karte) izmantojot arī citu valsts iestāžu pakalpojumus.
Covid 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta izsniegšanas
pakalpojumu sniedzam pēc iepriekšējā pieraksta piezvanot pa norādītajiem
tālruņiem:
• Balvu VPVKAC – tālrunis 65904460; latvija.lv 66954809;
• Baltinavas VPVKAC - tālrunis 25742708; latvija.lv 66954808;
• Rugāju VPVKAC - tālrunis 27832856; latvija.lv 66954841;
• Benislavas Lazdukalna pag. VPVKAC - tālrunis 28398550; latvija.lv
25446353;
• Viļakas VPVKAC - tālrunis 27363377; latvija.lv 66954858.

Valsts ieņēmumu dienests (VID):
•

•

•

SAN–TEX norēķinu centrā:
•
•

Klientu pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta ar sadarbspējīgu
sertifīkātu;
Balvu VPVKAC nodaļas darba laikā ir iespēja atstāt iesniegumus
pakalpojumu piešķiršanai īpaši paredzētajā pasta kastītē;
portālā latvija.lv, izmantojot E-iesniegums VSAA pakalpojumiem,
nosūtot e-pastā pasts@vsaa.gov.lv iesniegumu, kas parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu,
iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai.
Zvanīt pa tālruņiem 64507023 vai 22303746.

Sākot no šī gada 21. oktobra, visi VID pakalpojumi būs pieejami tikai
elektroniski un VID nesniegs klātienes pakalpojumus nedz VID klientu
apkalpošanas centros, nedz vienotajos valsts un pašvaldības klientu
apkalpošanas centros, nedz pašvaldībās;
Iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski VID
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo
tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā
“Sarakste ar VID”.
Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var
saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS
un nosauc tur redzamo kodu.

Valsts zemes dienests (VZD)

pakalpojumus var saņemt tikai tā sauktajā “zaļajā režīmā”,
jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts (vakcinācijas

•
•

vai

Klientu apkalpošana klātienē pārtraukta līdz 15.11.2021.
Tālrunis 67038800, e-pasts info@vzd.gov.lv

Aicinam klientus rūpīgi izvērtēt apmeklējuma nepieciešamību un pakalpojumus pieprasīt elektroniski. Iedzīvotāji nedrīkst ierasties klientu
apkalpošanas centrā, ja ir elpceļu slimības pazīmes, kā arī ja noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.

Meža īpašnieka ieguvumi no
derīgas inventarizācijas

Ieklausies, iespējams, tas esi Tu,
kuru vēlamies uzrunāt!

Informācija: Valsts meža dienests

Informācija: Balvu un
Gulbenes slimnīcu
apvienība

Mežs ne vien priecē un
dod iespēju tā īpašniekam gūt
ekonomisku labumu, bet arī uzliek
pienākumus. Viens no tādiem ir veikt
meža inventarizāciju vismaz reizi 20
gados. No derīgas inventarizācijas
meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi.
Aktuāli meža dati ir būtiski arī
valsts iestādēm, piemēram, meža
ugunsgrēku gadījumā, kā arī
gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi
un slimības.
Meža
inventarizācija
ir
informācijas iegūšana par mežu
un tam piegulošiem purviem,
meža infrastruktūras objektiem,
mežā ietilpstošiem pārplūstošiem
klajumiem, purviem un laucēm
konkrētā
meža
īpašumā
vai
valdījumā un iegūtās informācijas
dokumentēšana. Datus par veiktajām
meža inventarizācijām uzglabā Valsts
meža dienests (VMD) informācijas
sistēmā Meža valsts reģistrs.
Ikvienam meža īpašniekam
vismaz reizi 20 gados ir jāatjauno
meža inventarizācija, to paredz Meža
likums. Šogad meža inventarizācija
beidzas tiem, kas to pēdējo reizi
veica 2001. gadā. 20 gadi ir ilgs laika
posms, un tajā mežā var būt notikušas
būtiskas izmaiņas, piemēram, šo gadu
laikā mežu var būt skārušas vētras,
lūzuši koki, mežu postījis ugunsgrēks,

stādīts jauns mežs vai ir veikta cirte.
Veicot inventarizāciju, varēs uzzināt
aktuālo situāciju mežā un tā vērtību.
Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka
saimniecisko darbību var veikt tikai
tad, ja ir derīga meža inventarizācija.
Bez tās nevarēs saņemt apliecinājumu
koku ciršanai mežā. Izņēmums ir
sauso, bojāto un vēja gāzto koku
ciršana.
Inventarizācija ir nepieciešama,
lai veiktu atmežošanu – pārveidotu
mežu
citā
zemes
lietošanas
veidā, piemēram, pārveidotu par
lauksaimniecības zemi.
Meža inventarizācijas datus
ņem vērā, aprēķinot nekustamā
īpašuma nodokli. Ja inventarizācija
ir spēkā, meža īpašnieks saņem
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
par īpašumā esošajām jaunaudzēm
un
saimnieciskās
darbības
aprobežojumiem. Noskaidrot sava
meža inventarizācijas statusu, var
arī attālināti vēršoties jebkurā VMD
mežniecībā neatkarīgi no īpašuma
atrašanās vietas. Sagatavotās meža
inventarizācijas dati jāiesniedz VMD
lēmuma pieņemšanai par meža
inventarizācijas pievienošanu Meža
valsts reģistram.VMD aicina meža
īpašniekus būt atbildīgiem un veikt
uzliktos pienākumus – aktualizēt sava
meža inventarizācijas datus. Vairāk
informācijas par meža inventarizāciju
var iegūt www.vmd.gov.lv.

Svarīgi!
Latvijas
medicīnas sistēmā esam
nonākuši
smagā
cīņā
ar Covid-19, kas arvien
vairāk prasa pacientu
stacionēšanu nodaļās, kas
nozīmē strauji pieaugošu
noslodzi slimnīcās.
Situācijā, kad saslimst
kāds no mūsu piederīgajiem,
mēs esam gatavi rīkoties un
pieliekam visus spēkus un
rīcības, lai tiktu saņemta
labākā ārstēšana. Un šādā
situācijā var būt ne tikai
iedzīvotāji. Tā arī mēs,
Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība, tagad Covid-19
apstākļos, vaicājam pēc
atbalsta. Vēloties sniegt
saviem novadu cilvēkiem
pašu labāko veselības aprūpi un ārstēšanu, pie palielinātas intensitātes un
atverot papildus gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai, izjūtam nepieciešamību
pēc papildus anesteziologiem- reanimatologiem.
Ar šo vēsti vēršamies pie Jums, Balvu un Gulbenes novada iedzīvotāji, ja
kādam ir rados vai paziņu lokā kāds zināms šīs profesijas pārstāvis, priecāsimies,
ja padalīsieties ar šo ziņu. Šī ir situācija, kad Jūs variet līdzēt mediķiem, lai šie
papildspēki personālam tiktu atrasti.
Ticiet, sabiedrības atbalsts mediķus motivē un sniedz papildus spēkus šajā
grūtajā laikā! Paldies visiem, kas ir sadarbojušies un mainījuši savas ikdienas
paradumus, lai mazinātu vīrusa izplatību. Šis ir smags laiks ārstniecības
personālam un visai veselības aprūpes sistēmai. Paldies!
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Balvu Novada Ziņas

Viļakas ezerā pavairoti zandartu
mazuļi

Projekts
„Zivju resursu
pavairošana
Balvu novada
ezeros 2021.
gadā”

Informācija: Santa Šmite
25.oktobrī,
Viļakas
ezerā
tika ielaisti 5000 gb. vienvasaras
zandartu mazuļi, īstenojot projektu
Nr.20-00-S0ZF03-000019 “Zandartu
pavairošana Viļakas ezerā”.
Zandartus piegādāja un pavairoja
Šmita
individuālais
uzņēmums
“Rūķis”, kas savus pienākumus ir
veicis saskaņā ar līgumu par summu
1815.00 eur (ar PVN) un Valsts Zivju
fonda atbalsts projekta īstenošanai ir
1315.11 eur .
Pavairošas laikā visi ielaistie
zandartu mazuļi aizpeldēja, kas bija
patīkams pārsteigums klātesošajiem,
gan inspektoriem no Valsts Vides
dienesta un Pārtikas Veterinārā
dienesta, gan arī pašvaldības

pārstāvjiem un uzņēmējam, norādot
uz ļoti veiksmīgu pavairošanu.
Iepriekšējā zandartu mazuļu
pavairošana notika 2018.gada oktobrī,
kad Viļakas ezerā tika ielaisti 5000 gb.
zandartu mazuļi. Šāds ir optimālais
zandartu skaits, kādu ir jāpavairo
Viļakas ezerā, ņemot vērā platību un
ieteicamo zivju pavairošanas skaitu
uz vienu hektāru. Pēc Zivsaimieciskās
ekspluatācijas noteikumiem Viļakas
ezerā, regulāras zandartu mazuļu
ielaišanas
gadījumā
atražošanu
vēlams veikt ne biežāk kā katru trešo
gadu, lai izvairītos no kanibālisma,
taču ne retāk kā katru piekto gadu,
lai zandartu populāciju uzturētu
patērētājiem interesantā blīvumā.

Atklātas sociālo
pakalpojumu ēkas
Viļakā
Informācija: Santa Šmite
Foto: Projekta arhīvs
Viļakā, šī gada 12.oktobrī, svinīgi tika
atklātas divas ēkas, nodrošinot divus jaunus
sociālos pakalpojumus personām ar garīga
rakstura traucējumiem (personas ar GRT) –
grupu dzīvokli un dienas aprūpes centru.
Projektā
Nr.
9.3.1.1/18/I/017
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide un attīstība Viļakā”
vairāk kā divu gadu laikā, tika veikta divu ēku
pārbūve Viļakā, Abrenes ielā 9 un Balvu ielā
10, lai sekmētu personu ar GRT integrēšanu
sabiedrībā.
Grupu (māja) dzīvoklis ir paredzēts 10
personām ar GRT, kurām nav nepieciešams
atbalsts pašaprūpē, nodrošinot mājokli,
individuālo atbalstu sociālo problēmu
risināšanā, diennakts uzraudzību, atbalstu
aktīva dzīvesveida veicināšanā un sociālā
darbinieka
individuālās
konsultācijas.

Informācija: Irēna Začeva
Valsts
atbalsta
pasākuma
„Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”
ietvaros Balvu novada pašvaldība
iesniedza projekta pieteikumu. Zivju

2021. gada 4.novembris Nr.254
fonds aprīļa sēdē ir
apstiprinājis
Balvu
novada pašvaldības
projektu
„Zivju
resursu pavairošana
Balvu
novada
ezeros
2021.gadā”,
Nr.21-0-SOZF02-000063.
Projekta
mērķis - veikt mākslīgu zivju resursu
palielināšanu Balvu novada ezeros.
Projekta īstenošanas rezultātā
2021.gadā Balvu novada ezeros tika
ielaisti vienvasaras zandartiņi:
•Balvu ezerā - 9 000 gab.;
•Pērkonu ezerā – 13 000 gab.;
•Sprogu ezerā - 4 800 gab;
•Viļakas ezerā – 5 000 gab.
Zandartu mazuļu piegādi veica ZS
“Skaldas”.
Projekta kopējās izmaksas EUR
7713,44, kur Zivju fonda finansējums
EUR 6256,00 un Balvu novada
pašvaldības līdzfinansējums EUR
1457,44.

Savukārt prasmju un pašdarbības spēju
attīstīšana, palīdzību pašaprūpē, fiziskās un
relaksējošās nodarbības un citas aktivitātes
tiks nodrošinātas dienas aprūpes centrā
astoņām personām ar GRT, tādējādi
pilnveidojot prasmes un sekmējot iekļaušanos
sabiedrībā. Bez maksas pakalpojumus,
izvērtētās personas ar GRT, varēs saņemt
līdz 2023.gada 31.decembrim projektā Nr.
9.2.2.1/15/i/005
“Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā”.
Grupu dzīvokļu un Dienas aprūpes
centra vadītāja E.Keiša atzīst, ka ir patiesi
priecīga par paveikto darbu, gan par to, ka
klienti uzklausīti, atbalstīti un arī to ,ka Viļakā
būs iespēja pilnveidot prasmes, integrēties
sabiedrībā personām ar GRT.
Klientiem tiks nodrošināts atbalsts
gan sociālo problēmu risināšanā, gan arī
izglītošanā un saturīgā brīvā laika pavadīšanā.
Protams, šis laiks nav bijis viegls, lai īstenotu
tik vērienīgu projektu, taču komanda var
paveikt daudz, ja raugās uz vienotu un tik ļoti
nepieciešamu mērķi!
Vairāk par pakalpojumu saņemšanas
iespējām aicinām sazināties ar vadītāju
E. Keišu, rakstot
uz
e-pastu:
elina.keisa@balvi.lv vai arī zvanot pa tālruni:
27800860.

Izdots katalogs “5. Starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs
2021”
Informācija, foto: Vineta Zeltkalne
Plenēra laikā tapušie darbi ir
apskatāmi ne tikai ceļojošajā izstādē,
par kuras pieejamību interesēties
Viļakas muzejā, bet ir iespējams
iepazīties arī katalogā. Digitālajā
versija katalogam ir pieejam, sekojot
saitei: https://www.calameo.com/
books.
Jubilejas
5.
Starptautiskā
glezniecības plenēra “Valdis Bušs
2021” dalībnieki bija mākslinieki:
Osvalds
Zvejsalnieks
(Latvija),

Ričardas Garbačiauskas (Lietuva),
Kalli Kalde (Igaunija), Ieva Rupenheite
(Latvija), Jānis Kupčs (Latvija) un
Neonilla
Medvedeva
(Latvija).
Izdotajā katalogā ir iespējams uzzināt
mākslinieku iegūto pieredzi plenēra
laikā. Mākslinieki atzina, ka, lai arī
Latvijā dzīvo vai ir daudz viesojušies,
tomēr pirmo reizi bija iespēja iepazīt
un atklāt Ziemeļlatgali. Mākslinieki
norādīja, ka Ziemļlatgales unikālās
lieta un daba ir jāiemūžina un
jāsaglabā arī gleznās.
Sirsnīgs
paldies
plenēra

kuratoriem Mārim Čačkam un Elitai
Teilānei par ieguldīto mīlestības
darbu, lai plenēra dalībnieki plenārā
justos labi, savstarpēji sadraudzētos
un nodibinātu kontaktus jauniem
sadarbības projektiem nākotnē. Liels
paldies Daugavpils Marka Rotko
mākslas centram par sadarbību jau
piecu gadu garumā, par starptautisko
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sakaru veidošanu un pašvaldības un
Ziemeļlatgales vārda popularizēšanu
pasaulē.
Projekta “5. Starptautiskais
glezniecības plenērs “Valdis Bušs
2021”” (līguma Nr. LKP2021/45) norisi
atbalstīja Latgales reģiona attīstības
aģentūra, Valsts Kultūrkapitāla un AS
Latvijas valsts meži finansiāls atbalsts.

PROJEKTI

Noslēdzies
projekts „Viens
par visiem-visi
par vienu”
Informācija: Madara Jeromāne
Foto: no projekta arhīva
Biedrība
„Skolēnu
vecāku
biedrība” īstenojusi projektu „Viens
par visiem-visi par vienu”, kas
norisinājās sadarbībā ar Viļakas
Valsts ģimnāziju. Projekta mērķis bija
veicināt piederības sajūtu savai klasei
un skolai Viļakas Valsts ģimnāzijas
5.-12. klašu audzēkņu vidū, kopīgi
organizējot
skolēnu
izplānotas
neformālās izglītības aktivitātes, kas
vērstas uz savstarpēju sadarbību,
saliedēšanos un piederības sajūtas
radīšanu.
Ņemot vērā esošo situāciju valstī
un pasaulē, skolēni un arī pieaugušie ir
uz izdegšanas sliekšņa, zūd motivācija

Balvu Novada Ziņas
un vēlme izpausties, jo nepārtraukti
jāpielāgojas apstākļiem,
kas ne
vienmēr ir ērti un patīkami. Skolēna
labsajūtai savā klasē un skolā ir būtiska
loma viņa motivācijai apmeklēt ne
tikai skolu, bet veiksmīgi iesaistīties
mācību procesā, tāpēc projektā
skolēni paši izvēlējās savas klases
saliedēšanās aktivitātes tematiku un
lokāciju un katra klase to arī īstenoja.
Aktivitāšu mērķi ir sasniegti un skolēni
atzīst, ka darbošanās neformālā vidē
un neierastos apstākļos veicinājusi
klašu saliedēšanos un katrs varējis
brīvi izpausties.
Kā jau tika ziņots, divpadsmitā
klase organizēja lāzertga sacensības
dabas
parkā „Balkanu kalni”,
vienpadsmitā klase devās baudīt
šķēršļu trasi Siguldā, tāpat arī
devītā un desmitā klase, kuri savu
galamērķi izvēlējās Sajūtu parka
taku kokos Valmierā, astotā klase
nolēma pārbaudīt savus spēkus
orientēšanās sacensībās, septītā
klase baudīja izbraukuma meistarklasi
„Zili brīnumi”, bet paši jaunākie
organizēja aizraujošu nakti skolāpiedalījās dažādās izglītojošās un

Parka diena “Lāča
dārzā” saules un
pozitīvu emociju
piepildīta
Informācija, foto: Arnita Gaiduka
Šis raksts ir tapis ar Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. -2020. gadam finansiālu
atbalstu. Par tā saturu ir atbildīga tikai Balvu novada
pašvaldība, un tas ne vienmēr atspoguļo Programmas,
Programmas iesaistīto valstu Latvijas un Krievijas
viedokli, kā arī Eiropas Savienības viedokli. LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.
gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

9.oktobrī projekta Nr.LV-RU-040 “Veco parku
jaunā dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu
apsaimniekošana Latvijas -Krievijas pierobežā”
(NewLINE) ietvaros tika organizēta parka diena

interesantās meistarklasēs, izklaidēs
un kino vakarā, protams, neizpalika
nakšņošana skolā. Noslēgumā skolēni
veidoja kopīgu mākslas darbu, kas
rotās skolas sienu.
Mācību
gads
iesācies
iedvesmas pilns, tāpēc ceram, ka
pietiks spēka un enerģijas tikt pāri

“Lāča dārzā”. Pasākuma laikā apmeklētāji
piedalījās projekta ietvaros iegādāto lielformāta
dārza spēļu spēlēšanā. Vislielāko atzinību starp
spēlēm “Jenga”, “Cirks”, “Mērķis”, “Dambrete” un
“Domino” guva “Cirks”- to spēlēja gan mazi, gan
lieli. Daudziem azartu un pozitīvas emocijas radīja
“Jengas” spēlēšana. Arī citas spēles tika izmēģinātas.
Spēles tiks nodotats Balvu Bērnu un jauniešu centra
rocībā, tās varēs izmantot gan novada kultūras,
mācību iestādes, gan citas iestādes, kas vēlēsies
daudzveidot savus pasākumu ar lietderīgu un jautru
laika pavadīšanu.
Atsaucību guva foto-orientēšanās parkā.
Visātrākie dalībnieki šajā aktivētē bija divi tēvi ar
meitām- Andris ar meitu Beāti un Ivars ar meitu Eniju.
Orientēšanās dalībniekiem tika dāvinātas krūzītes
ar programmas logo un projekta nosaukumu.
Pasākuma laikā interesenti tika informēti par
projektu “NewLINE”- tā ievaros paveikto un vēl
ieplānoto.
Pasākumam omulību piešķīra latviešu
izpildītāju fona mūzika silta tēja, kafija, kakao un
uzkodas. Gan zēni, gan meitenes bija sajūsmā par
seju apgleznošanas iespēju pasākumā.
Pasākumā piedalījās 70 Balvu novada iedzīvotāji,
kas atzina, ka šādos pasākumos labprāt piedalītos
biežāk.

Vingro-esi vesels!
Informācija, foto: Iluta Tihomirova
Sienāzēni šai rudenīgi saulainajā dienā devās katrs uz savu laukumu,
lai iesildītos lielajai sporta meistarklases dienai ,,Vingro-esi vesels”. Kopā ar
enerģisko, atraktīvo, smaidīgo pasniedzēju Ilutu Baluli. ,,Ķipariņi’’ lasīja un
meta krāsainās koku rotas, sajūsmā krita lielajās lapu kaudzēs.
,,Podziņas”, kas ir paši mazākie audzēkņi, sajūsmā par redzēto, vicināja
savas rociņas, kuri izskatījās pēc putniņiem, kuri dosies uz siltajām zemēm.
,,Sauleszaķēni” kopā ar Rudens vīriņu kāpa peļķēs, lēca tām pāri un priecājās
par katru pārsteigumu, ko dāvāja šī spotiskā diena. ,,Rūķīši” centās savā
laukumā pārvārēt interesantās,košās šķēršļu joslas. ,,Putniņi’’ sildīties devās ar
hantelēm rokās, mācoties pareizi elpot, izpildot dažādos vingrinājumus.
,,Pūcītes” devās uz pilsētas parku, lai piedalītos skolotāju organizētajās
stafetēs. ,,Bitītes”, kā jau paši lielākie mūsu audzēkņi, iepriecināja un iedzīvināja
sportisko atmosfēru, noslēgumā uzrīkojot varenu, krāsainu, muzikālu svētku
salūtu no dabas veltēm, savukārt Rudens vīriņš aktīvos, dzīvespriecīgos
sienāzēnus iepriecināja ar dažnedažādiem veselīgiemn un ar vitamīniem
bagātiem našķiem.
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grūtībām, lai veiksmīgi to turpinātu.
“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu
pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS).”

PROJEKTI/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

#Labsvaibs rūpējas par
jauniešu labbūtību
Informācija: Madara Jeromāne
Foto: no projekta arhīva

Iesākoties jaunajam mācību gadam, projekta
Nr. VP2021/1-110 #Labsvaibs ietvaros tika īstenota
aktivitāte „Mentālās veselības mēnesis”, kad
jaunieši devās uz interesantām un neierastām
vietām Balvu novadā, lai izzinātu emocionālā
atbalsta iespējas un, baudot kārumus, runātu par
to, kas šobrīd katram ir aktuāli.
Pirmā tikšanās notika Susāju pagastā- viesu
namā „Vecozoli”, kad kopīgi uzsākām veidot jauniešu
emocionālā atbalsta iespēju karti un paudām savas
emocijas un domas, izmantojot spēles „Lillu” un
„Vairāk nekā vārdi” kartītes, kas dod iespēju vieglāk
un brīvāk izteikt savas domas. Otrā tikšanās notika
atbalsta mājā „Brīvupes”, Kubulu pagastā, kad kopā
ar mācītāju Mārtiņu Vaickovski cepām gardu ābolu
pīrāgu un runājām par to, kādas aktivitātes šobrīd
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interesē jauniešus, kas visvairāk ir nepieciešams
savas labbūtības veicināšanai. Trešā tikšanās
notika Arnitas Labsajūtu darbnīcā Balvos, kur sevi
lutinājām ar vasaras našķiem un diskutējām par
konfliktu risināšanas iespējām, noslēdzot jauniešu
emocionālā atbalsta iespēju kartes veidošanu.
Šajā pandēmijas laikā jaunieši īpaši novērtē arī
vienkāršas lietas, kas reizēm ir tikai nepiespiestas
sarunas, našķējoties. Tāpat jaunieši atzīst, ka
psihoemocionālajam atbalstam ir liela nozīme,
kaut arī par to ierasts nerunāt, reizēm pat slēpt
šādu nepieciešamību. Aktivitātes rezultātā jaunieši
izzinājuši gan sevi, gan savus apkārtējos cilvēkus,
jūtas brīvāk savu jūtu izpausmē, izzinājuši iespējas,
kur iespējams vērsties pēc psihoemocionālā
atbalsta, iepazīstot jomus speciālistus.
Paldies ikvienam jaunietim par atklātību,
labiem vārdiem un kopā būšanas prieku! Aicinām
arī uz pārējām projekta aktivitātēm, par kurām tiek
informēts novada jauniešu centru sociālajos tīklos.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.
gadam ietvaros”.

Projekta ietvaros
dodas uz Portugāli
Informācija, foto: Benita Urtāne
No 2021. gada 9. oktobra līdz 15. oktobrim
Erasmus+ projekta “Be Child – For an Inclusive
School” Līguma nr. 2020-1-IT02-KA229-079175_3
ietvaros
četri
Balvu
profesionālās
un
vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie Sanija
Miezīte, Emīlija Zelča, Tīna Ozoliņa un Vivita
Baldiņa, kopā ar trīs pedagogiem- Benitu Urtāni,
Lienīti Līcīti un Maritu Deņisovu piedalījās projekta
pirmajā mobilitātē, kura norisinājās Portugāles
pilsētā Aveiro. Projekta partnervalstis ir Latvija,
Portugāle, Itālija un Maķedonija.
Pirmās mobilitātes laikā Portugālē izglītojamie
aktīvi piedalījās dažādās aktivitātēs, kuras
norisinājās gan skolā, gan ārpus skolas. Pirmajā
dienā iepazinām Aveiro pilsētu, apmeklējām
ievērojamo princeses Svētās Džoanas muzeju,
kas atrodas vecajā sieviešu dominikāņu ordeņa
Jēzus klosterī. Šis klosteris ir viens no senākajiem
klosteriem Aveiro, dibināts 15. gadsimta 2. pusē.
Klosteris kļuva slavens galvenokārt princeses Svētās
Džoanas klātbūtnes un viņas reliģiskā kulta dēļ.
Muzeja pirmajā stāvā redzējām princeses Svētās
Džoanas kapu, Jēzus baznīcu, klosteri ar savām
kapelām un ēdnīcu. Atmiņā palika Jēzus baznīca, ko
rotā grezni zelta koka izstrādājumi kopā ar portugāļu
“azulejos” (ar rokām apgleznotas dekoratīvās
flīzes) un iespaidīgais princeses Džoannas kaps baroka mākslas šedevrs daudzkrāsainā marmorā
ar skulpturāliem elementiem. Nonākot pilsētas

pašā centrā, ieraudzījām tipiskās Aveiro laivas
“Moliceiros” ar krāsainiem zīmējumiem abos
galos, kas attēlo vēsturiskus faktus, un baudījām
jauku braucienu pa Aveiro kanālu. Pilsētas parkā
skolēni iesaistījās aktivitātēs, lai savstarpēji
iepazītos, sarunātos un kopā ar skolotājiem baudītu
pusdienas. Katrs dalībnieks saņēma dāvanu –
mugursomu, T - kreklu un cepuri, ko varēja ērti
izmantot nedēļas aktivitātēs. Pēc nelielas atpūtas
apmeklējām Tronkalhadas jūras ekomuzeju, sāls
iegūšanas un ražošanas vietu. Portugālē sāls ir
augstvērtīgs produkts, ko izmanto gan ēdiena
gatavošanai, gan pārtikas konservēšanai. Dienas
beigās prezentācijā vērojām, kā gatavo Aveiro
tradicionālo konditorejas izstrādājumu– “Ovos
Moles” (Saldās olas) ar cukura, ūdens un olu
dzeltenuma pildījumu. Pēc tam nobaudījām šo īpašo
gardumu. Nākamo dienu pavadījām kāpjot kalnos,
iepazinām kalnu ciematu Drave. Veicām vairāk nekā
12 kilometru garu attālumu. Tas bija iespaidīgi, kaut
arī jutām nelielu nogurumu. Apmeklējām vienu no
skaistākajiem ūdenskritumiem Portugālē - Cabreia’s
ūdenskritumu. Atpūtas parkā skolēni iesaistījās
grupu darbā, modelējot savu sapņu skolu, veidojot
plakātu. Katru dienu iepazinām tuvākās apkārtnes
skaistākās vietas, sarunājāmies ar partnervalstu
skolēniem un skolotājiem, uzlabojām savas angļu
valodas zināšanas un komunikācijas prasmes.
Atrodoties Portugālē, centāmies apgūt vairākus
vārdus portugāļu valodā, priecājāmies par skaisto
dabu, izbaudījām saules un ūdens peldes, ejot gar

Apgūst dažādu digitālo rīku darbību
Informācija, foto: no Balvu profesionalās un
visspārizglītojošās vidusskolas
No 2021.gada 4.oktobra līdz 8.oktobrim
Erasmus+
programmas
2.pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības projekta
„My e-story” (projekta nr. 2020-1-ES01KA229-078654_2) ietvaros trīs Balvu profesionalās
un visspārizglītojošās vidusskolas pedagogi- Inese
Circene, Guntis Circens un Krista Medne, piedalījās
pedagogu īstermiņa apmācībās, kuras notika
Adanā, Turcijā. Šajā projektā partnervalstis ir
Spānija, Turcija (2), Apvienotā Karaliste, Latvija un
Portugāle.
Nedēļas laikā pedagogi apguva dažādus digitālos

rīkus, piemēram, WORDART, CRAM, POWTOON,
POSTERMYWALL, VOSCREEN un citus digitālos rīkus,
ar kuru palīdzību veicināt pozitīvu mācīšanās vidi,
uzlabot informācijas organizēšanas, prezentēšanas,
apkopošanas paņēmienus, veidot īsus digitālus
stāstus vai ziņojumus. Viena diena tika veltīta, lai
iepazītu UNESCO mantojumā iekļauto vēsturisko
Turcijas reģionu - Kapadokiju, kas ir pazīstama
ar savu unikālo dabas skaistumu, neparastajiem
klinšu veidojumiem un alu pilsētām. BPVV Erasmus+
programmā īstenoto projektu “My e-story” līdzfinansē
Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu
var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un
programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.
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Atlantijas okeāna krastu, kā arī braucot ar buru
laivām.
Iepazinām skolu, skolotājus, skolēni aktīvi
darbojās piedāvātajās aktivitātēs, iepazīstinot ar
sevi pārējos portugāļu skolēnus, sacerot dziesmu
par projekta tēmu, nodziedot to, prezentējot savu
sapņu skolu. Visas plānotās aktivitātes pārsvarā
notika svaigā gaisā, ievērojot drošības noteikumus,
saskaņā ar Covid -19 ierobežojumiem.
Pēdējā dienā pirms aizbraukšanas gan skolēni,
gan skolotāji saņēma sertifikātus par dalību
projekta mobilitātē. Izbaudījām vēl vienu vasaras
nedēļu, jo laika apstākļi mūs patiešām lutināja –
gaisa temperatūra 27-29° katru dienu. Pavadījām
brīnišķīgu un neaizmirstamu nedēļu Portugālē.
Atgriežoties Latvijā, turpināsim darboties projektā,
pildot dažādus mājas darbus.

PROJEKTI/IZGLĪTĪBA

Viļakas Valsts
ģimnāzijas
audzēkņi tiekas
neformālās
izglītības
pēcpusdienā
Informācija: Madara Jeromāne
Foto: no projekta arhīva
Biedrība
„Skolēnu
vecāku
biedrība” turpina īstenot projektu
nr.3 „Būt un darīt”, kas norisinās
sadarbībā ar Viļakas Valsts ģimnāziju.
Oktobris iesākās ar jauniešu
neformālās izglītības pēcpusdienu
„Nāc un piedalies!”, kas citus gadus

Balvu Novada Ziņas
bijusi plašāka mēroga jauniešu
tradicionāls pasākums, taču šoreiz
norisinājās šaurākā lokā, stingri
ievērojot epidemioloģiskās drošības
pasākumus.
Taču arī tas nemazināja kopā
būšanas prieku- skolēni organizēja
erudīcijas spēli, kuru vadīja viesis
no Gulbenes novada jauniešu
centra „Bāze”- Valters Svetlovs,
tāpat piedalījās četrās darbnīcās,
kur bija iespēja izveidot ādas rotas
vai atslēgu piekariņus, galvas rotas
no ziediem, apdrukāt iepirkumu
somiņu vai krekliņu, kā arī gatavot
smaržīgas
ziepes.
Darbojoties
neformālajā izglītībā, jaunieši gūst
jaunas un praktiski noderīgas prasmes
un pozitīvas emocijas, kas dod
iedvesmu gan citu jauniešu aktivitāšu
organizēšanai, gan tālākam mācību
darbam, kā arī saliedē skolēnus,
veicina savstarpēju sadarbību un

komandas garu, protams, neizpaliek
arī gandarījuma sajūta par paveikto.
Projekts notiek Eiropas Sociālā
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fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas samazināšanai”.

Izstrādāts Balvu novada jaunatnes politikas plāns
Informācija: Gunita Mincāne
Balvu novads vasaras vidū
piedzīvoja administratīvi teritoriālo
reformu (turpmāk ATR), kas mainīja
pašvaldības darbu. Jaunatnes darba
jomā iesaistītās iestādes – Balvu
Bērnu un jauniešu centrs, Viļakas
jauniešu iniciatīvu centrs, Rugāju
jauniešu interešu un iniciatīvu centrs
un Baltinavas kreatīvais centrs
kopīgajai reformai gatavojās jau gadu
pirms noteiktā ATR laika.

Kopīgi tika rakstīts projekts
„Atpakaļ nākotnē” Nr. VP2020/1.28, kurš ieguva Valsts programmas
finansējumu, lai veiktu kvalitatīvu
sagatavošanos darbam jaunajā Balvu
novadā jaunatnes jomā.
Projekts
“Atpakaļ
nākotnē”
noslēdz savu aktīvo darbību un tiek
sagatavota atskaite. Projekta rezultātā
jaunatnes jomas speciālisti kopā ar
jauniešiem ir uzrakstījuši dokumentu
“Balvu novada jaunatnes politikas
plānu 2021.-2027.”, kurš paredz

virzienus, kuros darbosies jaunatnes
darba speciālisti. Kopumā dokuments
paredz sešas jomas, kurās notiks
aktīva attīstība, lai dažādotu jauniešu
iespējas un veidotu kvalitatīvu darbu
jaunatnes jomā. Projekta gaitā tika
izveidota informatīva lapa “Atpakaļ
nākotnē” sociālajā tīklā Facebook,
kura arī turpmāk būs informatīvā
vietne par jauniešiem aktuālām
tēmām Balvu novadā.
Plānošanas dokuments atrodams
vietnē balvi.lv.

Godināti “Gada skolotāji” 2021

Informācija: Iluta Jaunžeikare
Foto: Valters Kaņepe
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
8.oktobrī tika godināti Balvu novada
“Gada skolotāji 2021”. Divdesmit
septiņu izglītības iestāžu pedagogi
saņēma īpašas Pateicības.
“Varbūt var likties, ka ir ļoti svarīgi
būt domes priekšsēdētājam, valsts
prezidentam, jo no to lēmumiem ir
daudz kas atkarīgs, bet patiesībā ir

Foto atskats no
pasākuma redzams
šī izdevuma
13. un 14. lpp.

daudz kas svarīgs, ko mēs nepamanām
ikdienā, bet mainās mūsu pasaulē no
tā, kāds ir mans skolotājs.” Tā, atklājot
svinīgo pasākumu, teica Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs, turpinot: “Mīļie
skolotāji – viss ir jūsu rokās! Un man
pat ir grūti nosaukt to, kādiem
izaicinājumiem un kādām grūtībām
jūs šajā posmā izejat cauri gan skolu
direktori, gan skolotāji, gan mācību
daļa. Lai skaisti jums šie svētki, lai

paklausīgi vecāki un izglītoti skolēni!”
Balvu novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva,
uzrunājot klātesošos, teica: “Tie esat
jūs pedagogi, kuri spīd un aizrauj,
pedagogi, kuri uzlādē un neļauj
nodzist. Skolotājs ir kā aizdedzes
svece. No jums, pedagogi, mēs
ikdienā ļoti daudz ņemam, bet šodien
mēs gribam jums dot pateicības un
cieņas apliecinājuma vārdus par jūsu
nerimstošo darbu. Paldies par jūsu
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devumu, paldies par jūsu iedvesmu
un starojumu!”
“Vissvarīgākās
profesijas
ir
ugunsdzēsējs, ārsts un skolotājs.
Labs skolotājs ir atslēga uz kvalitatīvu
izglītību un labs skolotājs zina,
kas viņam, kā profesionālim ir
jādara, lai savus skolēnus vienmēr
atbalstītu. Mūsdienās skola ir ļoti
mainījusies un turpina to darīt.
Tādēļ skolotājam arvien ir jāmeklē
metodes, kā ieinteresēt bērnus, kā
attīstīt viņu talantus. No sirds jums
paldies, cienījamie skolotāji, ka
diendienā jūs tiekat galā ar dažādiem
izaicinājumiem, paldies par ieguldīto
pašaizliedzīgo darbu mācot bērnus.
Novēlu izturību, joprojām pārliecību
par saviem spēkiem, spēju nezaudēt
aizrautību un iespējami neizsīkstošo
enerģiju!” tā vēlēja Rugāju novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta
Berkolde.
Attālinātus
sveicienus
pedagogiem sūtīja arī Viļakas novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Inese
Circene, kā arī Balvu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale.

IZGLĪTĪBA
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N.p. Izglītības
k.
iestādes
1.
Balvu Valsts
ģimnāzija

Nominācijas
saņēmējs
Ināra Konivale

2.

Sigita Loča

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Balvu
profesionālā un
vispārizglītojošā
vidusskola
Bērzpils
pamatskola
Tilžas vidusskola
Stacijas
pamatskola +
Vīksnas filiāle
Balvu
sākumskola
Baltinavas
vidusskola
Rugāju
vidusskola
Eglaines
pamatskola
Viļakas Valsts
ģimnāzija
Rekavas
vidusskola
Viduču
pamatskola

Žīguru
pamatskola
Balvu Mūzikas
skola

15.

Balvu Mākslas
skola

16.

Balvu Sporta
skola
Viļakas bērnu
un jaunatnes
sporta skola
Baltinavas
Mūzikas un
mākslas skola
Viļakas Mūzikas
un mākslas skola
Balvu Bērnu un
jauniešu centrs
Balvu PII
“Pīlādzītis”
Balvu PII
“Sienāzītis”
Balvu PII
“Ieviņa”
Bērzkalnes PII

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Viļakas PII
“Namiņš”
Medņevas PII
“Pasaciņa”
Rugāju sporta
centrs

Ēriks Mičulis
Liene Karole
Ruta Bukša
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Nominācija
Par profesionālu izglītības procesa
plānošanu un nodrošināšanu, atbalsta
sniegšanu pedagogiem un izglītojamo
līdzdalības nodrošināšanu mācību
priekšmetu olimpiādes, konkursos, un
skatēs.
Par profesionalitāti iekļaujošās izglītības
īstenošanā.

Par mērķtiecīgu un sekmīgu darbu ar
talantīgajiem izglītojamajiem.
Par veiksmīgāko pedagoga debiju
Par profesionālu, mērķtiecīgu un inovatīvu
izglītības darba organizāciju un vadību.

Pasākumu vadīja un par pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās
brāļi Atis un Jānis Auzāni.

Gunita Pugeja

Par profesionālu, mērķtiecīgu un
kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un
vadību.
Tatjana Leicāne Par ilggadīgu, godprātīgu, radošu darbu un
profesionālismu.
Sanita Ciukora Par augstiem sasniegumiem mācību darbā,
sagatavojot skolēnus valsts latviešu valodas
un literatūras olimpiādei.
Inguna
Par atbildīgu, profesionālu, radošu pieeju
Freimane
skolēnu izglītošanā.
Lilita Šaicāne
Par ilggadēju zinātniski pētniecisko darbu
vadīšanu un sasniegumiem reģiona un
valsts mērogā.
Aina Golubeva Par profesionālu un kvalitatīvu izglītības
darba organizāciju un vadību.
Anita Smuška
Par profesionālu darbu izglītojamo un
pedagogu digitālo prasmju pilnveidē
klātienes un attālinātā mācību procesa
laikā.
Svetlana
Par ieguldījumu skolēnu izaugsmes
Jurjāne
veicināšanā un motivēšanā.
Ģirts Ripa
Par ieguldījumu skolas darba organizācijā
un informāciju tehnoloģiju ieviešanu
mācību procesā.
Līga Bule
Par iedvesmojošu izstāžu kuratores
darbu organizējot Balvu mākslas skolas
darbinieku izstādes “KOPĀ”.
Varis
Par audzēkņu sasniegumiem valsts un
Sārtaputnis
starptautiskā mērogā.
Ervīns Veļķers Par ieguldīto darbu izglītojamo
sagatavošanā volejbola sacensībām un
tālākvirzīšanu profesijas izvēlē.
Jeļena
Par kvalitatīvu, radošu pedagoģisko
Andrejeva
darbību.
Svetlana
Krasnokutska
Agnese Puļča

Par skolas pozitīva tēla veidošanu.

Par atbildīgu, profesionālu un radošu
pieeju darbā ar jauniešiem.
Rita Skalova
Par profesionālu pedagoģisko darbu
pirmsskolā.
Zenta Irbīte
Par profesionālu un radošu darbu
pirmsskolā.
Ilona Kaičenko Par informāciju tehnoloģiju mērķtiecīgu
izmantošanu pirmsskolas mācību procesā
Iveta Bankova Par inovācijām izglītības procesā
pirmsskolā.
Terēzija
Par pozitīva skolotāja tēla veidošanu
Brokāne
sabiedrībā.
Karina
Par atbildīgu, radošu un inovatīvu ideju
Aleksejeva
īstenošanu pirmsskolā.
Ainārs Dokāns Par augstiem audzēkņu sasniegumiem
svarbumbu celšanā un jauniešu
iedvesmošanu sportam.
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Balvu novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāji.

Balvu novada vispārizglītojošo skolu vadītāji.

Balvu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas.

IZGLĪTĪBA
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Iveta Bankova saņēma Pateicību par inovācijām izglītības procesā
pirmsskolā.

Terēzija Brokāne saņēma Pateicību par pozitīva skolotāja tēla veidošanu
sabiedrībā.

Aina Golubeva saņēma Pateicību par profesionālu un kvalitatīvu izglītības
darba organizāciju un vadību.

Sanita Ciukora saņēma Pateicību par augstiem sasniegumiem mācību
darbā, sagatavojot skolēnus valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādei.

Par kvalitatīvu, radošu pedagoģisko darbību Pateicību saņēma Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Jeļena Andrejeva.

Zenta Irbīte
pirmsskolā.

Par informāciju tehnoloģiju mērķtiecīgu izmantošanu pirmsskolas mācību
procesā Pateicību saņēma Ilona Kaičenko.

Par atbildīgu, profesionālu un radošu pieeju darbā ar jauniešiem Pateicību
saņēma Agnese Puļča.
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saņēma Pateicību par profesionālu un

radošu darbu
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Balvu PII ”Pīlādzītis” 8. grupas
izglītojamie saņem balvas
Informācija, foto: Tatjana Magone
Balvu PII “Pīlādzītis” 8. grupas četri
izglītojamie piedalījās AVAR AUTO
rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā

Jauniešu
aktivitātes
oktobrī
Semenovā
Informācija: Antra Prancāne
Medņevas jauniešu biedrības
„Paspārne” projekta Nr. 5 „Kopā
nāc, darīt sāc!” ietvaros 2021.gada
oktobra mēnesī norisinājās aktivitāte
„ Zini, dari, piedalies!” Ikdienā un
īpaši šajā laikā nozīmīgi ir rūpēties par
savu veselību. „Ziepju gatavošanas
tradīcijas” –tā bija vienreizēja
iespēja uzzināt interesantus faktus,
izpētīt, salīdzināt dažādas ziepes
un noskaidrot kā pašiem pagatavot
savas ziepes. Jaunieši varēja
apzināties senču tradīcijas un izzināt
dabas dziedinošo spēku, papildināt
zināšanas par dažādām zālītēm un
augiem, kuras mēs varam pievienot
gatavojot ziepes- gan ar dziedinošu
spēku vai arī kā dekorāciju.
Andra Korņejeva spēja sniegt
atbildes uz jauniešu jautājumiem par
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Svētība skolotāju dienu sagaidot

”Kāds ir Tavs izsapņotais MAN
kravas auto? “ Par piedalīšanos bērni
saņēma veicināšanas balvas. Paldies
visiem, kas mūs atbalstīja Facebook
balsojumā!

dažādu ziepju gatavošanas iespējām,
kā arī piedāvāja izsmaržot dažādas
ēteriskās eļļas: tējas koks, citrons,
greipfrūts u.c., kuru smaržu varēja
pievienot savām gatavotajām ziepēm.
Gatavojot ziepes, jaunieši prātoja,
ka vajadzētu skaisti iesaiņot savu
ziepju gabaliņu, lai tas noderētu
kā mīļa dāvaniņa kādam cilvēkam
Ziemassvētkos.
Jauniešiem bija arī dota iespēja
piedalīties
„Dāvanu
saiņošanas
darbnīcā”. Dāvanas ārējais izskats
ir pirmais, ko dāvanas saņēmējs
ieraudzīs.
Dāvanu
iesaiņojums
palīdz padarīt lietas skaistākas,
interesantākas un rada pārsteiguma
motīvu. Daudzi jaunieši jau kādreiz
bija kaut vienu dāvaniņu saiņojuši,
tomēr bija arī tādi, kas to darīja
pirmo reizi un viņi jutās pārsteigti par
padarīto darbiņu. Jaunieši mācās un
izprot lietas no jauna, attīsta savas
prasmes, papildina zināšanas, kā arī
smeļas radošas idejas savstarpējā
sadarbībā.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu
pilnībāfinansē Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS).”

Informācija: Marija Bukša
Foto: Aira Sekace

Skolotāju
dienu
gaidot,
Baltinavas Mūzikas un mākslas
telpas rotājās rudens nokrāsās. Arī
pie skolas visus priecēja audzēkņu
izveidots ziedu dekors “Rūķu deja
uz nošu līnijām”. Skolotāju dienas
priekšvakarā 1. oktobrī Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi,
pedagogi, audzēkņu vecāki piedalījās
svētajā Misē Baltinavas Romas
katoļu baznīcā. Baznīca tika izrotāta
ar ziediem un zelta rudens krāsotām
lapām. Pedagogu Lilitas Kūkojas un
Rudītes Kašas vadībā tika izstādīta
audzēkņu darbu izstāde “Mīļa mana
tēvu zeme divu roku siltumā…”
Misi vadīja Baltinavas Romas
katoļu draudzes prāvests Filips
Davidovičs Baltinavas Mūzikas un
mākslas skolas nodomā. Gan audzēkņi,
gan pedagogi aktīvi iesaistījās Mises
norisē. Vecāko klašu audzēkņu
izpildījumā tika atskaņota R.Dubras
“Īsā Mise ”, lasījumus lasīja Janeks
Supe (fotogrāfijā), psalmus dziedāja
Aivita Šolina un Annija Antonova. Misi
kuplināja Lienes Babānes vijoles spēle,
Aigara Bukša trompetes spēle, kā

arī Romualdas Dāvidas ērģeļu spēle.
Emocionāli pacilājoša un izglītojoša
izskanēja prāvesta mācība.
Prāvests uzsvēra cik svarīga
ir ticība Dievam šajā ārkārtējās
situācijas laikā. Mūzika un māksla ir
ciešā saiknē ar baznīcu. Tā kā Svētā
Mise notika Svētās Terēzes piemiņas
dienā, prāvests uzaicināja klātesošos
sekot Svētās Terēzes no Bērna Jēzus
piemēra, kuras sirdī vienmēr bija ilgas
pēc debesu Lietām. Viņš piesauca
vārdus, kurus ir uzrakstījusi Svētā
Terēze:
“Mīlestību var pierādīt ar
darbiem, bet kā man vajadzētu atklāt
savu mīlestību? Es nevaru veikt lielus
varoņdarbus. Vienīgais veids pierādīt
savu mīlestību ir kaisīt ziedus, un šie
ziedi būs mazi veltījumi tāpat, kā katrs
mans skatiens, vārds un visi mani
ārēji necilie darbi, kurus es darīšu
dēļ mīlestības.” Pēc mises pedagogi
uzkavējās skolā. Katram skolotājam
paldies vārdus teica direktore,
jaukus muzikālus sveicienus ģitāras
pavadījumā pedagogi saņēma no
Normunda Orlova.

11.oktobrī tiešsaistē notika klašu
audzinātāju sanāksme, kurā
piedalījās Balvu novada skolu 16
klašu audzinātājas
Informācija: Veneranda Medne
Sanāksmē tika aktualizēta informācija par audzināšanas darbu
reglamentējošiem dokumentiem un skolas audzināšanas darba programmas
ikgadējo aktualizācijas nepieciešamību saistībā ar jaunā lietpratības standarta
ieviešanu mācību procesa norisē, jo mācību un audzināšanas darbs notiek
gan klases stundās un ārpusklases pasākumos, gan mācību stundās. Tāpat
tika piedāvāts klases audzinātāja darba plāna variants un lietderīgas vietnes,
kur rast jaunas idejas un pieredzi audzināšanas darba pilnveidošanai, kā arī
aktualizēta klases audzinātāja dokumentācija un tās saturs.
Tika nolemts turpināt labās prakses piemēru papildināšanu koplietošanas
dokumentā “Iedvesmas krātuve” un pavasarī noorganizēt pieredzes apmaiņas
semināru “Veiksmīgo ideju banka”. Pavasarī plānots noorganizēt tālākizglītības
kursus par audzināšanas jautājumiem.
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Ceļojošā
izstāde
“Saimes
galds”
Informācija: Rita Gruševa
Foto: Normunds Orlovs

Viļakas muzeja izstāžu
zālē 15.oktobrī tika atklāta
Latvijas Nacionālā kultūras
centra
ceļojošā
izstāde
“Saimes galds”. Izstādes
atklāšana notika ievērojot
visus
epidemioloģiskās
drošības nosacījumus, jeb
“zaļajā
režīmā”.
Izstāde
“Saimes galds” ir veltīta
nemateriālās
kultūras
mantojumam.
Izstādes
organizators
S.Ločmele
minēja, ka šī izstāde uz Viļaku
nonāca ar trešo reizi, jo
pirmās divas reizes izstādes
atklāšanu vajadzēja pārcelt
sakarā ar COVID-19 izplatību
un dažādiem ierobežojumiem.
Izstādes
iniciatore
G.Lancere sacīja, ka izstāde
“Saimes galds” ir tapusi lai
parādītu, cik bagāti un dažādi
mēs esam ar savu nemateriālo
kultūras mantojumu. Lai
parādītu nemateriālās kultūras
mantojumu bija jāapsver
iespējas, kā to parādīt, lai
ikviens to varētu apskatīt un
iepazīt. Izstādes dizainere
P.Baltiņa ir paredzējusi šo
izstādi kā vērtību galdu.
Galdu, pie kura uzkrājas mūsu
tautas nemateriālās kultūras
mantojums, jo diezgan bieži
šo tradīciju saglabāšana notiek
pie galda, piemēram, psalmu
dziedāšana. Latvijas dzīvās
tradīcijas tiek uzskaitītas
Nacionālajā
sarakstā,
ko
vērtē paši tradīciju kopēji
un
Nemateriālā
kultūras
mantojuma padome. Izstāde
veidota kā vērtību galds,
kur ikviens apmeklētājs ar
lupas palīdzību var iepazīt
24 nemateriālās kultūras

Balvu Novada Ziņas
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Atklāta ceļojošā izstāde “Tik tālu, bet
tomēr tik tuvu. Latvija un Polija. Vairāk kā
100 gadi kopīga vēsture”

matojuma
tradīcijas
no
visas
Latvijas.
Katram
apmeklētājam, ir iespēja uz
mājām paņemt savu porciju
zināšanu no šķīvja. Mūsu pusei
pie galda ir atvēlētas 4 vietas.
Balvu novada domes
priekšsēdētājs minēja, kas mūs Informācija: Rita Gruševa
nenogalina, padara stiprākus.
Priekšsēdētājs
pateicas
2021.gada
15.oktobrī
ļubļinas
G.Lancerei, Balvu Centrālās
vojevodistes
publiskajā
bibliotēkā
tika
bibliotēkas direktorei R.Cibulei
atklāta Viļakas muzeja un Valsts arheoloģijas
muzeja Varšavā kopīgā izstāde “Tik tālu, bet
tomēr tik tuvu. Latvija un Polija. Vairāk kā
100 gadus kopīga vēsture”. Izstāde pirmo
reizi tika atklāta 2018.gada oktobrī Viļakas
novada muzejā (tagad Viļakas muzejs).
Tā savukārt jau bijusi apskatāma Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, Polijas Republikas
Senātā un Valsts etnogrāfijas muzejā Varšavā.
Šī izstāde ir ļoti pieprasīta Polijā,jo daudzi
vēsturiskie procesi, kas notikuši Viļakas
apkārtnē ir saistīti ar poļu vēsturniekiem,
muižniekiem un aktīviem poļu sabiedriskās
dzīves veidotājiem.
Izstāde skatāma Ļubļinas vojevodistes
publiskajā bibliotēkā, kura atklāta 1907.
gadā un nosaukta lingvista, vēsturnieka,
bibliotekāra Heronīma Lopacinska vārdā.
Reģionā tā ieņem ļoti svarīgu zinātnisko un
un visiem pārējiem, kuri kultūras nozīmi, jo bibliotēkā tiek organizēti
daudzu gadu garumā saglabā dažādi lasījumi, kultūras un literatūras
mūsu nemateriālo kultūras pasākumi, izstādes, kā arī konferences.
Izstāde veidota sadarbībā ar Latvijas
mantojumu.
Priekšsēdētājs
minēja, ka vērtības ir ļoti Nacionālo vēstures muzeju, Viļakas un
svarīgas katram cilvēkam un Šķilbēnu katoļu baznīcām, kā arī Latvijas
novēlēja visiem šajā laikā vēstniecību Polijā. Izstādes iniciators ir
bijušais Latvijas vēstnieks Polijā E.Bondars,
stipru veselību.
Balvu Centrālā bibliotēkas izstādes mākslinieks R.Vindulis. Jau 3 gadi ir
direktore savukārt sacīja, ka pagājuši kopš izstāde ceļo pa Polijas dažādiem
ir ļoti patīkami, ka
tieši reģioniem un muzejam ir ļoti liels prieks, ka
viņa iesniedza 1.pieteikumu
nemateriālās
kultūras
mantojuma sarakstam un
vēl ir ļoti labi tas, ka ir ko
iesniegt. Bibliotēkas direktore
arī akcentēja, ka tas ir liels
darbs,
lai
nemateriālais
kultūras mantojums nonāktu
līdz tam brīdim, kad viņš
ir iekļaujams nemateriālās
kultūras mantojuma sarakstā.
Svarīga ir prasme pierakstīt,
dokumentēt,
popularizēt.
R.Cibule
priecājās
par
rezultātu, jo pie galda redzami
arī mūsu puses cilvēki.
Folkloras kopa “Rekavas
dzintars” priecēja ar savām
dziesmām
visu
izstādes
atklāšanas laiku, taču arī
viņiem šīs brīdis bija īpašs,
jo tika pasniegti Latvijas
Nacionālā kultūras centra
Atzinības raksti folkloras kopas
dalībniekiem, kuri “Rekavas
dzintarā” jau dzied 25 gadus.
Tā nu bija sanācis, ka “Rekavas
dzintars” savu jubileju jau
pārcēlis divas reizes COVID-19
izplatības dēļ. Folkloras kopa
izstādē nebija pilna sastāvā,
taču atzinības rakstus un puķes
saņēma visi apsveicamie.
“Rekavas dzintaru” sveica arī
Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore.

cilvēki Polijā daudz vairāk uzzina par Viļakas
apkārtni un tās saistību ar poļu kultūru. Izstādē
ir skatāmi arheoloģijas, vēstures un reliģiskie
priekšmeti. 2020.gadā Polijā iznāca arī neliela
grāmatiņa par izstādi, kurā redzami Viļakas
apkārtnes vēsturiskie, gan mūsdienu skati,
kā arī arheoloģijas un vēstures priekšmeti un
stendi par Viļakas apkārtnes vēsturi. Izstādi
trijos gados ir skatījuši aptuveni 15 000 cilvēku
Latvijā un Polijā. Katru reizi kad izstāde ir
jāatklāj no jauna, ir sava veida izaicinājums,
jo katru reizi ir jākārto dokumentācija,
jāslēdz līgumi, jāsaņem apdrošināšanas
dokumenti un jādabū atļauja no Kultūras
Ministrijas par muzeja priekšmetu izvešanu
no valsts. Arī par transportu ir jādomā. Šoreiz
izstāde Polijā nogādāta ar Ārlietu Ministrijas
diplomātisko pastu par kuru parūpējās
Latvijas vēstniecības Polijā pirmā sekretāre
V.Lauva. Cilvēki no Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja arheoloģijas nodaļas vienmēr ir
ļoti pretimnākoši. Paldies Susāju pagasta
pārvaldes vadītājam I.Locānam par muzeja
priekšmetu kastes nogādāšanu līdz Ārlietu
ministrijai. Ceļojošā izstāde ir sekmējusi
jaunas kultūras sadarbības iespējas, un ir
pierādījusi, ka arī mēs, spējam tikt galā ar
dažādiem izaicinājumiem. Prieks, ka Viļakas
apkārtnes vēsture vēl joprojām ir dzīva ne tikai
vietējos cilvēkos bet arī poļu tautā. Izstāde būs
skatāma no 2021.gada 15.oktobra līdz 2021.
gada 18.decembrim Ļubļinas vojevodistes
publiskajā bibliotēkā. Un izskatās, ka Ļubļinas
vojevodistes publiskā bibliotēka nebūs pēdējā
vieta, kur ceļos šī izstāde.

Krišjāņu centrā ieskandināts “Šūpoļu
laukums” un atklāts jauns vides objekts
Informācija, foto: Inese Kalniņa
Laikā, kad rudens deg pīlādžogu
sarkanās ugunīs un kļavlapu sārtos, kad
piekalnē staltie bērzi birdina savas krāšņās
zelta monētas, un dzērves pamājušas
atvadu sveicienus, Krišjāņu pagasta ļaudis
tika aicināti ieskandināt “Šūpoļu laukumu”.
Skanīgas dziesmas un jautrus dančus
spēlēja un izdziedāja Salnavas tautas nama
etnogrāfiskais ansamblis un lauku kapela.
“Lai “Šūpoļu laukums”- būtu vieta,
kur satiekas bērnības nebēdnība, jaunības
romantika un brieduma apdomība,”
atklāšanā teica pagasta pārvaldes vadītāja
I.Socka- Puisāne. Šī gada laikā laukumā
novietotas šūpoles no tautas nama pagalma,
bet tieši, par godu laukuma ieskandināšanai,
pagasta uzņēmējs Andis Kašs kopā ar Elgaru
Martuzānu izgatavoja un uzstādīja jaunas
šūpoles. Vasarā tika iestādītas rozes un
dažādi košumkrūmi. Paldies visiem par
ziedojumu rožu stādu iegādei, pateicība par
peoniju stādu dāvinājumu. Vislielākais paldies
darītājiem: tiem, kas stādīja, pļāva, laistīja,
ravēja. Oktobra vidū aizvadīta “Gaismas
nakts Krišjāņu Staburagā”. Šogad vairāk kā
citus gadus zelta rudeni gribas baudīt mūsu
atpūtas vietā un tam ir īpašs pamatojums,
jo pateicoties Balvu novada biedrībai
“Riteneitis” tika īstenots projekts un atpūtas
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vietā ieradās jauns vides objekts. Lieliskā
gaisotnē sestdienas pievakarē žurkā Lora
pateicās
visiem projekta realizētājiem,
projekta vadītājai M.Castrovai, projekta
īstenotājiemA.Voitam,
J.Kalniņam,
R. Zalužinskim. Sirsnīgs paldies Sintijai
Velmei par skanīgo pasākuma muzikālo
noformējumu! Žurkā Lora bija sagatavojusi
pasākuma
apmeklētājiem
asprātības
uzdevumus, tika minētas mīklas un spēlētas
spēles! Paldies visiem atbalstītājiem un
pasākuma apmeklētājiem!
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Balvu jauktā kora “Mirklis” Vasaras atmiņas

Informācija: Aija Putniņa

Balvu jauktais koris
,,Mirklis” Mežaparka
jaunajā Mežaparka
estrādē un Gulbenē
Svētku
dziesmu
vakarā
“BrāliBrāli” 14. augustā Mežaparka
Lielajā
estrādē
tika
godināti
kormūzikas dižgari Imants un Gido
Kokari viņu simts gadu jubilejās. Šis
pasākums tika jau iecerēts pirms
dažiem gadiem un dalībnieku skaits
bija plānots daudz lielāks, bet šī brīža
situācija valstī un visa pasaulē ievieš
savas korekcijas. Koncertā piedalījās
ap 400 koristu.
Visas dienas garumā, gatavojoties
koncertam ,,BrāliBrāli” tika pamatīgi
strādāts, uzklausot virsdiriģentu
lūgumus un vēlmes skaņdarbu
izpildījumam. Šajā dienā tika uzsākta

filmas “Daiļuma dārzs” uzņemšana
par brāļiem Kokariem, kuru iecerēts
pabeigt nākamgad. Visi estrādē
esošie kordziedātāji tika piesaistīti
filmas tapšanas procesam un atbildīgi
izpildīja filmas režisores norādes, kuras
pat brīžiem likās grūti īstenojamas.
Vakarā pirms kocerta ,,BrāliBrāli”
estrādes kompleksā tika atklāts īpašs
veltījums brāļiem Kokariem – Kokaru
mākslas telpa. Pateicoties Romānam
Vanagam par idejas sākotnējo posmu
un māksliniecei Olgai Šilovai, kura
radījusi absolūti brīnišķīgu bareljefu.
Savkārt 15.augustā Gulbenes novada
Ozolkalnā, kur muzejā ir izveidota
brāļu Imanta un Gido
Kokaru
ekspozīcija, tika pulcināti arī kori,
kurus kādreiz ir dibinājuši, vadījuši
kormeistari Imants un Gido Kokari.
Plkst.17.00 vakarā Gulbenē notika
koncerts ,,BrāliBrāli”, kurā ne tikai tika
skandinātas kormūzikas pērles, bet arī
intervēti virsdiriģenti, kuri bijuši brāļu
Kokaru audzēkņi. Arī Balvu jauktajam
korim ,,Mirklis” bija šī ekskluzīvā
iespēja piedalīties šajos fantastiskajos

LABA ZIŅA!

svētkos, pateicoties Uldim Kokaram,
kurš šobrīd ir kora ,,Mirklis”diriģents.
Uldis ir Imanta Kokara dēls.
Koristu
līdzdalība
šajos
mēģinājumos un koncertos bija
neatsverama un neizmērāma. To
nevar izstāstīt, to var tikai izbaudīt!
Bijām fiziski noguruši, bet emocionāli ļoti, ļoti pacilāti un gandarīti. Sirsnīgs
paldies mūsu mīlētajam diriģentam
Uldim.

16.oktobrī Rīgas Latviešu
biedrības namā notika Latvijas
koru diriģentu sanāksme, kurā
līdzās aktuālajai informācijai tika
paziņoti XXVII Vispārējo Dziesmu
svētku Koru nozares virsdiriģenti.
To vidū pirmo reizi Koru
lielkoncertā „TĪRUMS. Dziesmas
ceļš” apstiprināts Balvu Kultūras un
atpūtas centra jauktā kora ”Mirklis”
mākslinieciskais vadītājs un
diriģents Uldis Kokars.
Apsveicam un lepojamies!

Oktobrī aprit 30 gadi kopš aizsaulē devies
Viļakas puses bīskaps Kazimirs Duļbinskis
Informatīvo materiālu par bīskapu Kazimiru
Duļbinski sagatavoja: Irēna Ondzule (dzim.
Ivanovska), Magister historia.
1906. gada 6.aprīlī (pēc vecā stila 23. martā)
Viļakas draudzes Viduču ciema trūcīgu zemnieku
Staņislava un Juliannas Duļbinsku ģimenē piedzima
dēls Kazimirs.1 Mazo zēnu nokristīja Viļakas baznīcā
pensionētais garīdznieks Staņislavs Lupeiko (1828
-19121). S.Lupeiko no 1869. gada līdz 1885. gadam
bija Marienhauzas (Viļakas) prāvests, bet turpmāk
mons. No 1905. gada līdz 1912. gadam.
Kazimira tēvs Staņislavs bija dzimis 1867. gadā,
bet māte Julianna 1871. gadā. Tēvam piederēja 7
ha zemes, ģimenē bija 7 bērni – 5 dēli un 2 meitas.
Kazimiram pirmās lūgšanas iemācīja māte un
vecākā māsa Anna. Bija pagājuši tikai daži gadi, kopš
1904. gadā Latgalē tika atcelts drukas aizliegums,
kas ilga 40 gadus. Ejot ganos Kazimirs esot mīlējis
dziedāt. Viņa mīļākā tautasdziesma bija “Lobs ar
lobu sasatika.”
Viduču 3-klašu skola bija dibināta vēl pirms
Pirmā pasaules kara un atradās blakus tēva mājai.
Tā bija vienstāva koka ēka, kuru no 1915. gada līdz
1918. gadam apmeklēja Kazimirs. Par skolotāju tajā
strādāja gados vecāka sieviete – Belošapkova. Viņa
latviski nemaz nesaprata, tāpēc visus priekšmetus
mācīja krievu valodā. Kazimirs labi apguva krievu
valodu un sekmīgi mācījās. Izglītības turpināšanai
viņš iestājājs Eržapoles skolā, taču karš un juku laiki
mācības pārtrauca.
Karam beidzoties, 1920.gadā par Viļakas katoļu
baznīcas prāvestu tika iecelts Pēteris Apšenieks
(1887 – 1942). Viņš bija Viļakas draudzes prāvests
no 1920. gada oktobra līdz 1925. gada martam.
P.Apšenieks nekavējoties nodibināja 4-klasīgo
baznīcas skolu un pats bija tās vadītājs. Eksāmenus
vajadzēja kārtot Eržapoles skolā. Ticības mācības
eksamenatori toreiz bija Viļakas vikāri. Kazimiram
visos priekšmetos bija – teicami, izņemot alģebru,
jo matemātikas skolotājs bija nepareizi skolēniem
iemācījis rakstīt vienādojumus. Prāvests P.Apšenieks
bija ievērojis Kazimira sekmes mācībās, centību

un labo uzvedību, tāpēc bez vecāku piekrišanas
pieteica Kazimiru mācībām Aglonas ģimnāzijas
sagatavošanas klasē. 1922. gadā K.Duļbinskis devās
uz Aglonu. Ceļš bija garš un nogurdinošs: “Ar zirgu
bija jābrauc cauri Viļakai uz Vecumu staciju. Tad ar
Rīgas vilcienu uz Jaunlatgali (Abreni), kur jāpārsēžas
vilcienā uz Daugavpili un jābrauc līdz Rušonas
(tagad Aglonas) stacijai. No turienes ar zirgu 12 km
līdz Aglonai.
1927. gadā K.Duļbinskis pabeidza Aglonas
ģimnāziju un rudenī tika uzņemts Rīgas garīgajā
seminārā. Studiju maksa bija ap 300 latiem. Ziemas
brīvlaikā, lai nopenītu naudu studijām, Kazimirs
kopā ar brāli brauca meža darbos. Garīgā semināra
audzēkņi vasaras brīvdienas pavadīja pie draudzes
prāvestiem, kur praktizējās pastorālpienākumu
veikšanā. 1931. gadā K.Duļbinskis, jau būdams
diakons, kalpoja pie dekāna P.Apšenieka Preiļos,
atkal bija satikušies seni paziņas. 1932. gadā
K.Duļbinskis beidza Rīgas garīgo semināru. Tā paša
gada 8. maijā Sv.Jēkaba katedrālē arhibīskaps
A.Springovičs diakonu K.Duļbinski ordinēja par
priesteri. 7
“Savu pirmo Svēto Misi K.Duļbinskis celebrēja
Viļakas baznīcā, kur bija laulāti viņa vecāki, kur
viņš pats saņēma Kristības sakramentu, kur pirmo
reizi gāja pie svētās komūnijas. Primicija notika 22.
maijā Vissvētās Trīsvienības svētkos. Dievlūdzēju
bija ļoti daudz. Viņu vidū arī Kazimira tēvs, māte un
pārējie ģimenes locekļi. Dievkalpojumā sprediķoja
dekāns P.Apšenieks no Preiļiem. Pirmā darba vieta
viņam bija Rēzeknes Jēzus sirds baznīca. 1933. gadā
K.Duļbinskim bija jādodas pie dekāna A.Urbša (1879
– 1965) uz Ludzu, lai Krievijas pierobežā Aizpūrē
organizētu draudzi un celtu baznīcu. A.Urbšs esot
noteicis: “Šodien es vienu jaunu priesteri burtiski
atstāju mežā uz celma...” K.Duļbinskis šo uzdevumu
veica. 1935. gadā viņš atkal nonāca Rēzeknē, kur
uzsāka aktīvas skolu kapelāna un vikāra darba gaitas
Latgalē, lai izglītotu jaunatni, audzinātu par čakliem
un dievbijīgiem darbiniekiem. Rēzeknē K.Duļbinskis
bija Katoļu jaunatnes biedrības priekšnieks un
rediģēja šīs biedrības mēnešrakstu “Sauleite”.
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1947. gada 25.jūlijā Sv. Jēkaba katedrālē
konsekrēja K.Duļbinski par bīskapu. Pēc šī notikuma,
bīskaps uzsāka darbu kūrijā, kļuva par ģenerālvikāru.
Tūlīt pēc konsekrācijas jaunais bīskaps sāka vizitēt
Latgales draudzes. “1947. gadā viņš apmeklēja
septiņas, bet 1948. gadā – 29 draudzes.
K.Duļbinska aktivitātes 1949. gadā nepalika bez
čekas un milicijas ievērības. Kratīšanas laikā pie viņa
mājās atrada dažus žurnāla “Gaisma” numurus.
1949. gada 26. novembrī K.Duļbinskim piesprieda
10 gadus ieslodzījuma nometnē.
1958. gadā soda termiņš izbeidzās, taču Latvijā
viņš atgriezties nedrīkstēja. K.Duļbinskis apmetās
Drujā, Verhņedvinskā, Pitalovā, kur strādāja
dažādus gadījuma darbus... Tikai pēc vairākiem
gadiem K.Duļbinskis dabūja atļauju apmesties
tēva mājas Viļakā, iesaistoties lauku darbos vietējā
kolhozā. 1965. gadā bīskapam atļāva dzīvot pie
Baltinavas baznīcas, palīdzēt vietējam prāvestam,
bet sprediķot viņš nedrīkstēja. 1969. gadā bīskaps
K.Duļbinskis kā rezidents un pensionārs dzīvoja pie
Rugāju baznīcas, bet no 1970. gada līdz 1986. gadam
viņš bija Viļakā. No 1986. gada līdz 1990. gadam viņš
dzīvoja Varakļānos. 1990. gadā bīskaps K.Duļbinskis
atkal atgriezās Viļakā.
Pēc ilgas un grūtas slimības bīskaps K.Duļbinskis
nomira jeb “dies natalitice” - piedzima mūžībai
1991. gada 17.oktobrī Viļakā. Pēdējā gaitā viņu
izvadīja arhibīskaps J.Pujats (tagad kardināls),
Rīgas palīgbīskapi V.Ņukšs un J.Cakuls, bīskaps
J.Bulis, ka arī Telšu bīskaps A.Vaičus, Panevežas
bīskaps J.Preikšas, Žitomiras bīskaps J.Purvinskis,
piedaloties 52 latviešu un lietuviešu bīskapiem.
V.E. bīskaps Kazimirs Duļbinskis ir apbedīts Viļakas
Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas darzā.
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Lai atbalstītu uzņēmējus, Balvu novada pašvaldība ir izveidojusi
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru
Sveicināti!

Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisija
Uzņēmējdarbība. Tūrisms. Izglītība. Infrastruktūra
Darbu ir uzsākusi Uzņēmējdarbības veicināšanas
komisija, kas izveidota kā sadarbības platforma,
lai aktivizētu un stiprinātu pašvaldības, tās
iedzīvotāju un uzņēmēju savstarpējo dialogu.
Tās mērķis – veicināt uzņēmējdarbības un
tūrisma attīstību novadā. Pirmajā sanāksmē
par Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas
vadītāju ir ievēlēts deputāts Aldis Bukšs, kurš ir
šīs komisijas izveidošanas iniciators.
Aldis Bukšs: “Komisijas galvenais uzdevums
ir sekot līdzi tam, cik aktīvi Balvu novada
pašvaldība
strādā
pie
uzņēmējdarbības
veicināšanas. Uzņēmējdarbības nozīmi pirms
pašvaldību vēlēšanām uzsvēra visi politiskie spēki.
Svarīgi, lai tagad tas atspoguļotos arī pašvaldības
administrācijas darbā – sakārtota infrastruktūra,
ceļi, izglītības sistēma, novada publiskais tēls
ir vieni no galvenajiem priekšnoteikumiem
uzņēmējdarbības
veicināšanā.
Patiesībā
pašvaldības vadībai ir ļoti liela loma šo jautājumu
risināšanā.” Komisijas formāts ļauj pievērst
fokusētu uzmanību problēmjautājumiem novadā
un sniegt konkrētas rekomendācijas pašvaldībai.
Komisija apvieno dažādu nozaru un atbildīgo
institūciju pārstāvjus, kas paver iespēju iedziļināties
risinājumos no dažādiem skatupunktiem, lai no
ieviestā risinājuma ieguvēji būtu visi iesaistītie
lietotāji.
Kādi jautājumi būs Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisijas redzeslokā?
1.Stratēģiska uzņēmējdarbības un tūrisma attīstība
novadā ilgtermiņā;
2.Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai;
3.Investīciju piesaiste novadam;
4.Starptautiskā sadarbība;
5.Izglītības iestāžu iesaiste uzņēmējdarbības
veicināšanā.
Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijai

Domes apstiprinātā nolikumā ir paredzētas tiesības
gan sniegt priekšlikumus un rekomendācijas
Balvu novada pašvaldībai, gan sniegt atzinumus
par pašvaldības sagatavotiem plānošanas
dokumentiem, gan arī pieprasīt un saņemt
informāciju no Balvu novada pašvaldības, kā arī
jautājumu risināšanai piesaistīt pašvaldības un tās
iestāžu, kapitālsabiedrību darbiniekus.
Komisijas pirmajā sēdē vienojās, ka
nākamās sēdes laikā 9. novembrī apskatīs
uzņēmējdarbības statistiskos rādītājus novadā,
uzklausīs Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra
vadītāju M.Orniņu par centra plāniem tuvākajam
gadam, apspriedīs jauno Balvu novada attīstības
stratēģiju, kā arī uzklausīs Balvu novada domes
izpilddirektores vietnieku J.Bubnovu, kurš ziņos
par paveikto attiecībā uz novada ceļu stāvokļa
apzināšanu, uzturēšanu un atjaunošanu.
Kas darbojas komisijā?
Komisijā darbojas ievēlēti uzņēmēju
pārstāvji – Rolands Keišs ( ZS “Kotiņi” projektu
koordinators), Kaspars Romanovs (SIA „ North
Latgalian Firewood” valdes loceklis), Andis Kašs
SIA Drevo R īpašnieks, Raimonds Celmiņš – SIA
“Kiči RC” valdes loceklis, Guntars Logins - Balvu
novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
vadītājs, nevalstisko organizāciju pārstāve Ieva
Leišavniece – biedrība “Ziemeļlatgales partnerība”
un pašvaldības pārstāvji Sergejs Maksimovs Balvu novada Domes deputāts, Balvu novada
domes priekšsēdētājs, Aldis Bukšs - Balvu novada
Domes deputāts; Jānis Bubnovs - Balvu novada
izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un
nekustamā īpašuma jautājumos, Mārīte Orniņa Balvu novada pašvaldības iestādes “Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs” vadītāja. Komisijas
sekretāre – Balvu novada administrācijas projektu
vadītāja Santa Šmite.
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Ziemeļlatgales cilvēki rada lieliskus
stāstus un idejas, dod tiem spēku, enerģiju un
siltumu. Daži no tiem kļūst par biznesu, daži
kļūst par hobiju. Abi ir svarīgi! Balvu novadā
var īstenot jebkuru biznesa ideju! Ir jābūt
ļoti stiprai pārliecībai un labai komandai. To
pierāda jau esošie Balvu novada uzņēmēji,
kuri dzīvo un strādā visā Balvu novada
teritorijā. Uzņēmējdarbība ir īpašs domāšanas
un dzīves veids, netradicionālu risinājumu
meklēšana, jaunu tehnoloģiju ieviešana, jaunu
tirgu meklēšana, nemitīga mācīšanās un
pielāgošanās mainīgajiem apstākļiem valstī un
pasaulē.
Lai atbalstītu uzņēmējus, Balvu novada
pašvaldība ir izveidojusi Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centru, un tā misija ir palīdzēt
esošiem Balvu novada uzņēmumiem attīstīties
un veicināt jaunu uzņēmumu dibināšanu novada
teritorijā. Biznesa centra speciālisti konsultē
par jautājumiem, kas skar uzņēmējdarbību,
tūrismu, nozaru likumdošanu, ﬁnansējuma
piesaisti, palīdz atrast sadarbības partnerus, kā
arī sniedz informāciju par aktuālajiem Eiropas
Savienības struktūrfondu grantu konkursiem
dažādās nozarēs, palīdzot atrast attīstībai
nepieciešamās zināšanas un iespējas.
Tūrisms ir ceļošana, skaisti dabas skati
un apskates vietas. Taču tas nav viss. Tūrisms
ir nozīmīgs vietējās ekonomikas attīstībā, jo
tūrismam ir būtiska loma darbavietu radīšanā,
vietējā tirgus veicināšanā un eksporta
ieņēmumos. Tāpēc attīstot tūrismu Balvu
novadā, mēs arvien biežāk dzirdēsim, ka Balvu
novads tiek pozicionēts kā Ziemeļlatgale,
jo ceļotājiem nav svarīgas administratīvās
robežas un nosaukumi, bet gan kvalitatīvs,
daudzveidīgs tūrisma piedāvājums galamērķī,
kas sniedz neaizmirstamu pieredzi un sajūtas.
Uzņēmējdarbības
attīstība
veicina
nodarbinātību un līdz ar to arī iedzīvotāju
labklājības
un
dzīves
kvalitātes
paaugstināšanos. Viens no būtiskākajiem
faktoriem, kurš ietekmē uzņēmējdarbības
attīstību, ir kvalitatīva uzņēmējdarbības vide.
Veidosim šo vidi Balvu novadā kopā!
Es aicinu ikvienu Balvu novada uzņēmēju,
amatnieku, mājražotāju, tūrisma pakalpojumu
sniedzēju, pasākumu rīkotāju u.c. izmantot
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra
darbinieku zināšanas sava uzņēmuma attīstībā.
Nāciet ciemos un, neesiet lepni, aiciniet mūs
ciemos pie sevis! Jo vairāk mēs viens par otru
zināsim, jo noderīgāki viens otram būsim!
Ir tāds teiciens: “Saņemt to, ko vēlies,
var tikai tad, ja tu zini, ko gribi!” Tad, lai mēs
vienmēr skaidri zinām, ko gribam! Un, ja vēl
nē, tad droši zvaniet uz Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centru, dažkārt, kopīgā sarunā pie
kaﬁjas, to var noskaidrot!
Kamēr valstī ir ārkārtas situācija, aicinām
iepriekš sazvanīties par tikšanās laiku un formu.
Mēs atrodamies Balvos, Vidzemes ielā 2B, otrā
stāvā.
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra
vadītāja Mārīte Orniņa
Tālrunis: 26355954
E-pasts: marite.ornina@balvi.lv
http://zlbc.lv/
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Paziņojums par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030. gadam un Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027.
gadam projektu nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Balvu novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu
“Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam
projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols
Nr. 14, 88. §) un lēmumu “Par Balvu novada attīstības programmas 2021.2027. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”
(protokols NR. 14, 89. §), Balvu novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties
Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (turpmāk
– Stratēģija) un Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam
(turpmāk – Attīstības programma) projektu publiskajā apspriešanā.
Teritorijas attīstības plānošana ir veids, kā vadīt mūsu nākotni, nosakot
pašreizējo atrašanās vietu, iztēlojoties vietu, kur mēs gribētu būt nākotnē, un
nolemjot, kā to sasniegt. Balvu novada ilgtermiņa attīstība vīzija, stratēģiskie
mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes ir definētas izstrādātajā Stratēģijā,
bet, lai soli pa solim virzītos uz mērķu sasniegšanu, Balvu novada pašvaldība ir
sagatavojusi novada jauno Attīstības programmu – izvirzījusi darāmos darbus
tuvāko septiņu gadu periodā.
Publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 12. novembra līdz 13.
decembrim. Tās ietvaros 2021. gada 23. novembrī plkst. 17.30 neklātienē,
MSTEAM platformā iedzīvotāji tiek aicināti uz publiskās apspriešanas sanāksmi,
kuras ietvaros Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes konsultanti un
pašvaldības speciālisti iepazīstinās ar projektos paredzētajiem risinājumiem.
Publiskajai apspriešanai nodotie dokumenti būs pieejami (no 12.novembra)

Plānotie pasākumi un notikumi
Balvu novadā novembrī

Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.
Ar Stratēģijas un Attīstības programmas projektu materiāliem klātienē (iepriekš
saskaņojot laiku) varēs iepazīties Balvu novada administrācijā, Viļakas pilsētas
pārvaldē, kā arī novada pagastu pārvaldēs.
Rakstiskus priekšlikumus Stratēģijas un Attīstības programmas projektu
papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 13. decembrim (ieskaitot):
• ievietojot pastkastē Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas 1. stāvā;
• sūtot pa pastu uz adresi: Bērzpils 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501;
• sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@balvi.lv.
Iepazīties ar Stratēģiju un Attīstības programmu un iesniegt priekšlikumus,
varēs izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu geolatvija.
lv, atverot saites:
• Stratēģija geolatvija.lv/geo/tapis#document_19513;
• Attīstības programma geolatvija.lv/geo/tapis#document_19514.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Balvu novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Valda Vancāne (tālr. 64522456,
26354030, e-pasts: valda.vancane@balvi.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti
vai klātienē.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādātāja Balvu novada
pašvaldība sadarbībā ar SIA “METRUM”.

Balvu pagasts
18.novembrī svecīšu nolikšana pie Balvu pagasta Tautas nama. Ikviens pagasta
iedzīvotājs tiek aicināts iedegt svecītes un individuāli nolikt pie Tautas nama
norādītajā vietā. Iedzīvotāji tiek aicināti arī iedegt svecītes savu mājokļu logos,
godinot Latviju dzimšanas dienā!

Balvu novads
Vingrošana ON-LINE pirmdienās no plkst.18.30 - 19.30, trenere Inga Bleidere,
intensīvāka vingrošana, no plkst.19.00 – 20.00, trenere Linda Tokareva –
Kušnere, pilates – mierīgāka vingrošana.
Vingrošana ON-LINE otrdienās no plkst.19.00 – 20.00, trenere Iluta Balule,
intensīvāka vingrošana.
Vingrošana ON-LINE trešdienās no plkst.18.30 -19.30, trenere Inga Bleidere,
intensīvāka vingrošana.
Vingrošana ON-LINE ceturtdienās no plkst.19.00 – 20.00, trenere Linda
Tokareva – Kušnere, pilates – mierīgāka vingrošana.
Dalība nodarbībās bez maksas. Piekļuves linkus un paroles nodarbībām meklē
www.balvi.lv vai https://www.facebook.com/balvunovadapasvaldiba.

Rugāju pagasts

Balvi

Tilžas pagastā

11. novembrī, Lāčplēša dienā, pie pieminekļa Latgales partizānu pulka
kritušajiem karavīriem individuāla ziedu un sveču nolikšana. Balvu novada
pašvaldības mājas lapā un facebook.com/BalvuKAC lapā video uzrunas.

11.novembrī visas dienas garumā individuāla ziedu un svecīšu nolikšana
Tilžā. Godinot cīnītājus par Latvijas brīvību, aicina Tilžas pagasta iestādes un
iedzīvotājus nolikt ziedus un iedegt svecītes pie:
•pieminekļa nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem;
•pieminekļa Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo
karavīru piemiņai Kāpessila kapos;
•pieminekļa Tilžas novada nacionālajiem partizāniem;
•baltā krusta Akuču purva malā;
•baltā krusta Lielgrīvas mežā Andreja Roskoša piemiņai.
Plkst.11.00 piemiņas brīdis, ieslēdzot automašīnu brīdinājuma signālus uz 1
minūti.

18.novembrī plānots svinīgs valsts svētku sarīkojums Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Sīkāka informācija sekos afišās un Facebook lapā.

Viļaka
6.novembrī no plkst. 10.00- 13.00 vakcinācija pret Covid-19 Viļakas pilsētas
kultūras namā, Pils ielā 13.
11.novembrī no plkst. 16.00- 18.00 individuāla ziedu un svecīšu nolikšana
piemiņas vietā Jaškovā, godinot Lāčplēša dienā kritušos latviešu karavīrus.

Baltinavas pagasts
11.novembrī Baltinavas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti, ievērojot valstī
noteiktos ierobežojumus, individuāli nolikt svecītes Masļenku traģēdijas
piemiņas vietā, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus.

11. novembrī iedzīvotāji, katrs sev vēlamā laikā, aicināti nolikt ziedus, svecītes
un lāpas Rugāju skvērā pie Latvijas atbrīvotāju un genocīda upuru piemiņas
vietas, pie Nacionālo partizāņu piemiņas vietas Rugāju vidusskolas dārzā,
un pieminēt tos, kuri cīnījās par brīvu Latviju. Plkst. 19.00 savu māju logos
iedegsim sveču liesmiņas mūsu varoņu piemiņai.
17.novembrī, vadoties pēc tā brīža MK pieņemtajiem noteikumiem, Rugājos
paredzēts Latvijas valsts svētku sarīkojums kopā ar mūziķi Oskaru Lustiku.
Pasākuma laikā tiks pasniegti Balvu novada Atzinības raksti.

17.novembrī bērnu zīmējumu “Manas mājas” veidošana uz asfalta. Sīkāka
informācija sekos afišās un Facebook lapā “Tilžā notiek labas lietas”.
18.novembrī plkst.16.00 svinīgs valsts svētku pasākums Tilžas pagastā. Sīkāka
informācija sekos afišās un Facebook lapā “Tilžā notiek labas lietas”.

17.novembrī plkst.18.00 “Muzikālā apvienība LA” koncerts “Latvijai un
mīlestībai” Baltinavas Kultūras namā. Koncertā skanēs skaistākās Imanta
Kalniņa, Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna, Ulda Marhilēviča u.c. dziesmas.
Uzstāsies- Linda Upmale (balss), Arvīds Keinis (balss, klavieres), Pēteris Ozoliņš
(čells).
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Pasākumu norise var mainīties, saistībā ar valstī noteiktajiem
ierobežojumiem! Lūgums sekot līdzi informācijai afišās, mājaslapās
un sociālajos tīklos! Esiet atbildīgi un ievērojiet visus valstī noteiktos
epidemioloģiskos noteikumus!

DAŽāDI

Balvu Novada Ziņas
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Pasargā

SEVI
un apkārtējos!

ESI INFORMĒTS PAR
COVID - 19 VAKCĪNĀM!
Šobrīd Eiropas Savienībā ir reģistrētas četras vakcīnas pret Covid-19: Pfizer-BioNTech
ražotā vakcīna Comirnaty, Moderna ražotā vakcīna Spikevax, kā arī AstraZeneca un
Oksfordas universitātes izstrādātā vakcīna “Vaxzevria” un Janssen izstrādātā vakcīna.
Kā noteikt datumu, kurā varēs saņemt sertifikātu par vakcinēšanos?
Vakcinācijas diena netiek skaitīta kā pirmā diena, tā ir “nulles diena”. Piemērs vakcinācijas diena 1.maijs:
• Pfizer-BioNTech “Comirnaty” otrā deva pēc 21 dienas tātad 22.dienā = 23.maijs
• Moderna otrā deva pēc 28 dienām, tātad 29.dienā = 30.maijs
• AstraZeneca “Vaxzevria” otrā deva pēc 9-12 nedēļām = 4.jūlijs - 25.jūlijs.
• Janssen - otrās devas nav, jo ir vienas devas vakcīna.

Informācijas
avots:
www.spkc.gov.lv
(Slimību
profilakses un
kontroles
centrs)

Vai Tu jau esi
vakcinējies pret
COVID-19 ?

Vakcinācijai var pieteikties:
• www.manavakcina.lv
• pa bezmaksas tālruni 8989
• pie ģimenes ārsta

Ja ir laboratoriski apstiprināta un Latvijā reģistrēta saslimšana ar Covid-19 (saņemts
pozitīvs Covid-19 test), tad 180 dienu laikā no testa veikšanas dienas, pietiek ar vienu
vakcīnas devu, lai iegūtu vakcinācijas sertifikātu.

KĀPĒC BŪTU JĀIZLEMJ PAR
LABU COVID-19 VAKCĪNAI?
Vakcinācija pret Covid-19 ir droša iespēja sevi pasargāt no simptomātiskas
saslimšanas ar vīrusu. Tas ir vienīgais reālais solis pretī iespējai atgriezties dzīves
ritmā, kāds bija pirms pandēmijas.
Vakcīnas satur vielas jeb aģentus, kas nodrošina organisma imunitātes viedošanos.
Ir dažādu veidu vakcīnas. Dažas vakcīnas satur novājinātu vai nonāvētu konkrētu
vīrusu, baktērijas vai to daļas. Citas vakcīnas satur ziņnesi (tas nozīmē, ka tā ir
tikai informācija par vīrusu, nevis pats vīruss, tādēļ tas nevar izraisīt slimību vai to
pastiprināt, ja cilvēks ar to jau slimo). Kad cilvēkam ievada vakcīnu, tad organisma
imūnsistēma izstrādā antivielas. Kad cilvēks saskaras ar īstu infekciozu vīrusu vai
baktēriju, viņa imūnsistēma to atceras. Tā aktivizē jau radušās konkrētās antivielas,
nonāvē vīrusu vai baktēriju un cilvēks nesaslimst.

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk: 1 reizi mēnesī
Izdevējs: Balvu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009115622
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.

E-pasts: zinas@balvi.lv
Tālrunis: 64522830.
Informatīvais izdevums ir BEZMAKSAS
Tirāža: 8500 eksemplāri
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Aicinām sekot līdzi informācijai par
IZBRAUKUMA VAKCINĀCIJAS
datumiem un vietām, tā izmantojot
iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19
pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai!

Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā ir
pieejama ikvienam.

Vakcinējoties iegūtā imunitāte
aizsargā ne tikai vakcinēto cilvēku,
bet arī iedzīvotāju vidū esošos
nevakcinētos cilvēkus, piemēram,
zīdaiņus, kuri vakcinācijai ir pārāk
jauni. Šī “kolektīvā imunitāte”
darbojas tikai tad, ja ir vakcinēti
pietiekami daudz cilvēku.

Izdevumu sagatavoja:
Terēzija Babāne, Agrita Luža
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti
atbild raksta autors.

