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

SVEICAM KONKURSA „GADA BALVA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 2020” UZVARĒTĀJUS!
Pagājušā gada nogalē Balvu novada
pašvaldība
izsludināja
konkursu
„Gada balva uzņēmējdarbībā”. Tā
mērķis – apzināt un godināt Balvu
novada uzņēmējus, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē,
sekmējot
uzņēmējdarbības
vides
attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu
novada uzņēmēju atpazīstamību,
popularizējot labas uzņēmējdarbības
prakses piemērus.
Konkurss norisinājās divās kārtās.
Pirmajā
nominantus
konkursam
pieteica iedzīvotāji, organizācijas,
uzņēmuma kolektīvi, komersanti,
biedrības,
aizpildot
pieteikuma
anketu. Gada balvai tika pieteikti 45
uzņēmumi - individuālie komersanti,
SIA, zemnieku saimniecības, biedrības,
mājražotāji un amatnieki. Otrajā
konkursa kārtā konkursa vērtēšanas
komisija
izskatīja
iesniegtos
pretendentu pieteikumus un pieņēma
lēmumu piešķirt balvas 9 nominācijās
12 uzņēmējiem.
Konkurss ir
noslēdzies, uzvarētāji noskaidroti, un
intriga par godalgu saņēmējiem, kā
vienmēr, turēta noslēpumā līdz pat
apbalvošanas dienai. Ļoti vēlējāmies
sarīkot mūsu uzņēmējiem skaistus
pateicības svētkus atjaunotajā Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, tomēr
svētku rīkošana izpaliks, jo ārkārtas
situācija valstī ir pagarināta.
Atlikt šos patīkamos mirkļus
vēl uz nenosakāmu laiku nozīmētu
laupīt mūsu novada uzņēmīgajiem,
strādīgajiem, lieliskajiem cilvēkiem
pozitīvas emocijas, ko sniedz patiesi
pelnīts novērtējums un atzinība. Tādēļ

katram
nominācijas
uzvarētajam
tika nogādāts ielūgums, un katrs no
viņiem tika aicināts uz individuālu
tikšanos
–
svinīgu
šīs
balvas
pasniegšanu 17.februārī. Diemžēl
Covid-19 izplatība novadā pēdējo
nedēļu laikā ir pieaugusi, tāpēc tika
nolemts šo svinīgo brīdi pārcelt,
informējot uzvarētājus.
Un,
lūk,
„Gada
balva
uzņēmējdarbībā 2020” saņēmēji!
Gada lauksaimnieks:
SIA “Kiči RC”, valdes loceklis
Raimonds Celmiņš
Novada tēla popularizētājs:
SIA “ Wake up”, valdes loceklis Jānis
Jauntēvs
Biedrība Retro moto klubs “RŪSA
VĒJĀ”, Kaspars Romanovs
Gada jaunais uzņēmējs:
“Simfonija” Aļonas Penneres kāzu
dekorēšanas serviss
Gada pakalpojumu sniedzējs:
IU “VALDOGS”, īpašniece Dzidra
Sērmūkša
SIA “AMATI”, valdes loceklis Andrejs
Andrejevs
Gada tirgotājs:
Veikals
“Mans
Mazais”,
SIA
“LENORA M”, valdes priekšsēdētāja
Solvita Poriete
Gada amatnieks:
IK Aiga Jansone, īpašniece Aiga
Jansone
Gada mājražotājs:
Saimniecība “Ozollapas”, Māris
Mačs
Gada ģimenes uzņēmums:
Santa un Andis Kaši
Gada darba devējs:

SIA „Krūmijs”, valdes locekļi Jānis
Bisters, Mārtiņš Bisters
Gada sadarbības partneris:
SIA “Veskor”, valdes loceklis
Vladimirs Koržakovs
Sveikšanas
ceremonija
tiks
iemūžināta skaistā videorullītī, kurš
būs publiski pieejams un ļaus izjust
klātbūtnes prieku ikvienam Balvu
novada pašvaldības mājas lapas
apmeklētājam.
Ceram, ka līdz gada beigām
pandēmija
būs
uzvarēta
un
ierobežojumi atcelti, tad uzņēmējus
aicināsim uz krāšņu balli atjaunotajā
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Paldies
iedzīvotājiem,

organizācijām,
uzņēmumu
pārstāvjiem,
komersantiem,
biedrībām un iestādēm par aktīvo
piedalīšanos konkursā un pieteikuma
anketu iesniegšanu.
Visiem konkursā pieteiktajiem
pretendentiem
paldies
par
ieguldījumu Balvu novada attīstībā!
Gunta Božoka,
Balvu novada pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centra
uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste

PIESAKI SAVU BIZNESA IDEJU KONKURSAM “ESI UZŅĒMĒJS BALVU NOVADĀ”!
Balvu novada pašvaldība izsludina
konkursu
“Esi
uzņēmējs
Balvu
novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu
novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu
veidošanos, darba vietu rašanos, preču
un pakalpojumu noietu, prioritāri
atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli
atbildīgām idejām.
Konkursa īstenošanai no Balvu
novada pašvaldības kārtējā gada
budžeta līdzekļiem piešķirts Grants,
nosakot vienam konkursa pretendentam
maksimāli pieejamo neatmaksājamo
atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00
EUR.
Granta
pretendentam
ir
jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5%
apmērā no piešķirtās Granta summas.
Granta
pretendents
ir
fiziska
persona, kura plāno uzsākt un veikt
uzņēmējdarbību
Balvu
novada
administratīvajā
teritorijā
vai

komersants, kurš ir reģistrēts LR
Uzņēmumu reģistrā un veic saimniecisko
darbību Balvu novada administratīvajā
teritorijā ne ilgāk kā trīs gadus pirms
pieteikuma iesniegšanas Konkursam.
Grantu piešķir:
• uzņēmuma
reģistrācijas
izmaksām;
• izejmateriālu iegādes izmaksām;
• iekārtu un inventāra iegādei.
Biznesa ideju konkursa pieteikumu
iesniegšana no 2021. gada 1. marta
līdz 6. aprīlim plkst.16.00. Konkursa
nolikums, pieteikums un vērtēšanas
kritēriji ir atrodami http://zlbc.lv vai www.
balvi.lv.
Papildus
informācija
un
konsultācijas Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrā pie uzņēmējdarbības
atbalsta speciālistes Guntas Božokas,
e-pasts - biznesacentrs@balvi.lv, tel.nr.
26461435.

SITUĀCIJA AR COVID-19 IZPLATĪBU BALVU NOVADĀ IR ĻOTI NOPIETNA, TĀPĒC BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
AICINA IKVIENU IEVĒROT ŠOBRĪD VALSTĪ NOTEIKTOS IEROBEŽOJUMUS! BŪSIM ATBILDĪGI PAR SAVU UN
APKĀRTĒJO CILVĒKU VESELĪBU! VĪRUSA IZPLATĪBU VAR APTURĒT TIKAI AR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU!
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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
11.februārī notika Balvu novada
domes ārkārtas sēde. Tā notika
attālināti, un tajā piedalījās 12
deputāti – Aigars Pušpurs, Ināra
Ņikuļina, Anita Petrova, Ivans
Baranovs, Aija Mežale, Aivars
Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Inta
Kaļva, Vilnis Dzenis, Egons Salmanis,
Tālis Korlašs, Jānis Zakarīts. Tika
izskatīts viens darba kārtības
jautājums.
Par grozījumiem Balvu novada
domes lēmumā
Ārkārtas domes sēdē lēma
izdarīt
Balvu
novada
Domes
2020.gada
5.augusta
lēmumā
“Par projekta pieteikuma “Balvu

novada pašvaldības administrācijas
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana”
iesniegšanu
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
4.2.2.specifiskā
atbalsta
mērķa
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu
un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu
pašvaldību
ēkās”
trešās projektu iesniegumu atlases
kārtas ietvaros” (protokols Nr.12,1.§)
šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2. punktu šādā
redakcijā:
“Apstiprināt projekta kopējās
izmaksas EUR 414 242,12 (četri

simti četrpadsmit tūkstoši divi simti
četrdesmit divi euro, 12 centi), t.sk.
EUR 340 800,00 (trīs simti četrdesmit
tūkstoši astoņi simti euro, 00
centi) ir attiecināmās izmaksas un
EUR 73 442,12 (septiņdesmit trīs
tūkstoši četri simti četrdesmit divi
euro, 12 centi) ir neattiecināmās
izmaksas. Projekta ERAF finansējums
ir 84% no attiecināmajām izmaksām,
t.i. EUR 286 272,00 (divi simti
astoņdesmit seši tūkstoši divi simti
septiņdesmit divi euro un 0 centu);
1.2. aizstāt 3.punktā summu
“40 000 (četrdesmit tūkstoši euro)”
ar “73 442,12 (septiņdesmit trīs
tūkstoši četri simti četrdesmit divi

euro, 12 centi)” un summu “94528
(deviņdesmit četri tūkstoši pieci
simti divdesmit astoņi euro)” ar
127 970,12 (viens simts divdesmit
septiņi
tūkstoši
deviņi
simti
septiņdesmit euro, 12 centi)”.
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.

uzturēšanai, kur abām ēkām (katrai)
uzturēšanai nepieciešamā platība
83,32 m2, slēdzot zemes nomas
līgumus uz 20 gadiem, nosakot
katras zemes nomas maksu EUR 28
gadā bez PVN.
Deputāti lēma slēgt zemes nomas
līgumu ar fizisku personu par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Liepu iela 7, Balvos, 1200 m2
platībā, iznomāšanu ēku uzturēšanai,
slēdzot zemes nomas līgumu uz 6
gadiem un nosakot zemes nomas
maksu EUR 28,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē lēma slēgt zemes
nomas līgumu ar fizisku personu par
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Kubulu pagastā
iznomāšanu ēku uzturēšanai, slēdzot
zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un
nosakot zemes nomas maksu 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Visi nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.
Par
nekustamo
īpašumu
nodošanu atsavināšanai
Deputāti
lēma
nodot
atsavināšanai nekustamos īpašumus
– Liepu ielā 7, Balvos, nekustamo
īpašumu Daugavpils ielā 1C, Balvos,
kas sastāv no vienas zemes vienības
0,1699 ha platībā, un nekustamo
īpašumu “Aizsilinieki”, Lazdulejas
pagastā, kas sastāv no vienas zemes
vienības 6,5 ha platībā.
Domes sēde lēma atdalīt no
Balvu novada pašvaldībai piekrītošā
zemes īpašuma Lazdulejas pagastā
zemes vienību 0,3936 ha platībā,
un no šīs atdalītās zemes vienības
izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu “Akmeņi”, un nodot
minēto
nekustamo
īpašumu
atsavināšanai.
Deputāti
atbalstīja
lēmumu
atzīt par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošu
starpgabalu
zemes
vienību „Akmeņsalas” 2,0 ha platībā,
Lazdulejas pagastā, un nodot
atsavināšanai minēto nekustamo
īpašumu”.
Domes sēdē lēma atzīt par Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemi
zemes vienību “Saulrieti”, Bērzkalnes

pagastā, 2,5 ha platībā, un nodot
minēto
nekustamo
īpašumu
atsavināšanai.
Deputāti lēma atzīt par Balvu
novada
pašvaldībai
piekrītošu
starpgabalu zemes vienību 1,7 ha
platībā, Lazdulejas pagastā, Balvu
novadā, un piešķirt nosaukumu
“Apses”, un nodot minēto nekustamo
īpašumu atsavināšanai.
Domes sēdē lēma sadalīt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Lazdulejas pagastā 5,0 ha un
5,4 ha platībā, nosakot abām zemes
vienībām zemes lietošanas mērķi
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, zemes
vienībai 5,0 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Nātrītes” un nodot
minēto
nekustamo
īpašumu
atsavināšanai.
Deputāti lēma piešķirt zemes
vienībai adresi “Ezermala 14”, Kubulu
pag., Balvu nov., LV-4501, un nodot
atsavināšanai minēto nekustamo
īpašumu “Ezermala-2” 14, kas sastāv
no vienas zemes vienības 0,0582 ha
platībā.
Visi
minētie
īpašumi
pēc
nekustamo īpašumu reģistrēšanas
zemesgrāmatā uz Balvu novada
pašvaldības vārda un tirgus vērtības
noteikšanas, pieaicinot sertificētu
vērtētāju, tiks nodoti izsolei vai
nekustamā
īpašuma
bijušajiem
lietotājiem.
Par
piekritīgās
zemes
vienības sadali, lietošanas mērķa
noteikšanu un nodošanu valstij
Deputāti lēma sadalīt Balvu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību Kubulu pagastā divās zemes
vienībās – 1,36 ha un 6,94 ha platībās,
nosakot abām zemes vienībām
zemes lietošanas mērķi zeme
dzelzceļa
infrastruktūras
zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, zemes vienībai
1,36 ha platībā piešķirt nosaukumu
“Bankas meža ceļš” un nodot bez
atlīdzības valstij LR Zemkopības
Ministrijas
personā
minēto
nekustamo īpašumu, un zemes
vienībai 6,94 ha platībā saglabāt
nosaukumu “Ielas un laukumi”.

Par adreses likvidēšanu
Domes sēdē lēma likvidēt adresi
“Jaunības”, Dūrupe, Balvu pag.,
Balvu nov., LV-4561, jo Kadastra
informācijas sistēmā dzēstas ēkas,
kas atrodas šajā adresē.
Par nosaukuma un adreses
maiņu
Deputāti
lēma
mainīt
privātpersonai
piederošajam
nekustamajam īpašumam Kubulu
pagastā nosaukumu no “Zelči 1” uz
“Lāčuki”, un mainīt privātpersonai
piederošajai zemes vienībai Kubulu
pagastā un uz tās esošajām ēkām
adresi no “Zelči 1”, Guznava, Kubulu
pag., Balvu nov., LV-4501, uz “Lāčuki”,
Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501.
Par
nekustamo
īpašumu
lietošanas mērķu maiņu
Domes
sēdē
lēma
mainīt
nekustamajā īpašumā “Dižlazdas”
esošajai zemes vienībai zemes
lietošanas mērķi no 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība uz 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, un noteica zemes vienības
daļai, 1,83 ha platībā, lietošanas
mērķi – 1001 – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve.
Deputāti lēma mainīt nekustamā
īpašuma
daļām
Brīvības
ielā
1K,
Balvos,
zemes
vienības
zemes
lietošanas
mērķi
no
0801 – komercdarbības objektu
apbūve uz 1001 – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve, un
noteica zemes vienībai 23560 m2
platībā, lietošanas mērķi – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, zemes vienībai 3015 m2
platībā, lietošanas mērķi – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, zemes vienībai 4053 m2
platībā, lietošanas mērķi – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, zemes vienībai 16007 m2
platībā, lietošanas mērķi – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, un zemes vienībai 21500
m2 platībā, lietošanas mērķi – 0503 –
sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas.

DOMES SĒDE
25.februārī notika kārtējā Balvu
novada domes sēde. Tā notika
attālināti, un tajā piedalījās 14
deputāti – Aigars Pušpurs, Tālis
Korlašs, Egons Salmanis, Pēteris
Kalniņš, Anita Petrova, Aija Mežale,
Vilnis Dzenis, Ivans Baranovs, Aivars
Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva,
Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska,
Jānis Zakarīts. Tika izskatīti kopumā
62 darba kārtības jautājumi.
Par
attīstības
plāna
apstiprināšanu
Domes sēdē apstiprināja Kubulu
PII “Ieviņa” Attīstības plānu 2021.2023.mācību gadam.
Par
Bērzpils
vidusskolas
reorganizāciju
Saskaņā ar Balvu novada domes
2019.gada 25.aprīlī lēmumu “Par
10.klases
neatvēršanu
Bērzpils
vidusskolā” (protokols Nr.6, 3.§)
2020./2021. mācību gadā Bērzpils
vidusskola
pēdējo gadu realizē
vidējās izglītības programmas, līdz
ar to domes sēdē tika nolemts
reorganizēt Bērzpils vidusskolu par
Bērzpils pamatskolu ar 2021.gada
1.augustu, kura turpmāk īstenos
pirmsskolas izglītības programmu
(tiek realizēta arī Krišjāņu filiālē),
pamatizglītības
programmu,
pamatizglītības otrā posma (7.-9.
klase) programmu un speciālās
pamatizglītības
programmu
izglītojamajiem
ar
mācīšanās
traucējumiem.
Par nekustamo īpašumu sadali
Deputāti lēma sadalīt vienu
nekustamo
īpašumu
Vīksnas
pagastā, vienu nekustamo īpašumu
Bērzpils pagastā, vienu nekustamo
īpašumu Bērzkalnes pagastā, vienu
nekustamo īpašumu Tilžas pagastā,
divus
nekustamos
īpašumus
Briežuciema pagastā un divus
nekustamos īpašumus Lazdulejas
pagastā.
Par zemes nomu
Domes sēdē lēma slēgt divus
zemes nomas līgumus ar fizisku
personu
par
Balvu
novada
pašvaldībai
piederošu
zemes
vienības daļu Daugavpils ielā 83,
Balvos, iznomāšanu ēku (garāžu)

2.

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 4.marts

Par Industriālās teritorijas daļu
iznomāšanu un apbūvi
Domes sēdē lēma pēc nodošanas
ekspluatācijā iznomāt ēkas un
teritoriju
Industriālajā
teritorijā
Brīvības ielā 1K, Balvos, un pēc
objekta nodošanas ekspluatācijā,
notikušās izsoles rezultātā, piešķirt
apbūves
tiesības
teritorijām
Industriālajā teritorijā Brīvības ielā
1K, nomnieku noskaidrojot mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli, nosakot
īpašus nomas nosacījumus.
Par
nedzīvojamo
telpu
nodošanu nomā
Deputāti lēma nodot nomā
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu Partizānu ielā 66,
Balvos, Nr. 9 ar kopējo platību 24,8
m2 un Nr. 10 ar kopējo platību 23,9
m2.
Domes sēdē lēma nodot nomā
Balvu novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu dzīvoklī Nr.1
Jaunatnes ielā 7, Krišjāņos, ar kopējo
platību 8,1 m2 uz 5 gadiem.
Par
patapinājuma
līguma
pagarināšanu
Deputāti
lēma
pagarināt
sabiedriskā labuma organizācijai
“Latvijas
Sarkanais
Krusts”
patapinājuma
līgumus
par
nedzīvojamām
telpām
desmit
pagastu pārvaldēs, uzdodot tām
noslēgt
vienošanās
par
telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
uz 5 gadiem sabiedriskā labuma
organizācijai.
Par
saistošo
noteikumu
pieņemšanu
Domes sēdē pieņēma saistošo
noteikumu Nr.3/2021 „Grozījumi
Balvu novada domes 2011.gada
20.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2011
„Par
Balvu
novada
pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”
sniegto
pakalpojumu
cenrādi””
projektu.
Par darba plāna apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
Balvu
novada pašvaldības aģentūras „SAN
– TEX” darba plānu 2021.gadam.
Par finansējma piešķiršanu
Domes sēdē lēma piešķirt no
Balvu novada pašvaldības 2021.gada
budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem
EUR 2060,50 Covid eksprestestu
iegādei, kas tiks nodoti pansionāta
“Balvi” rīcībā.
Par izglītības iestāžu izdevumu
tāmes apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
izglītības
iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem
norēķiniem
par
izglītības
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem 2021.gadā.
Par
maksas
pakalpojumu
apstiprināšanu
Domes sēdē apstiprināja Balvu
profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas maksas pakalpojumu
cenrādi.
Par ziedojumu pieņemšanu
Deputāti pieņēma no biedrības

“Speciālo
palīglīdzekļu
parks”
ziedojumu mantas veidā, t.i. 32
kastes ar bērnu autiņbiksītēm par
kopējo summu EUR 960 un novirzīja
to
Balvu
novada
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
iestādēm
un izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas.
Par īrnieku parādu saistību
atmaksu
Domes sēdē lēma atzīt Balvu
novada pašvaldības parādu EUR
1143.09 apmērā akciju sabiedrībai
„Balvu Enerģija” par Balvu novada
pašvaldības dzīvokļu mirušo īrnieku
parādiem, kā arī Balvu novada
pašvaldības parādu EUR 4278.03
apmērā Balvu novada pašvaldības
aģentūrai “SAN-TEX” par
Balvu
novada pašvaldības dzīvokļu mirušo
īrnieku parādiem, un veikt norēķinus
ar
Balvu
novada
pašvaldības
aģentūru “SAN-TEX” un ar akciju
sabiedrību „Balvu Enerģija” no Balvu
novada
pašvaldības
2021.gada
novada apsaimniekošanas budžeta.
Par
grozījumiem
domes
lēmumā
Deputāti lēma izdarīt grozījumu
Balvu novada Domes 2018.gada
12.jūlija lēmumā „Par nekustamā
īpašuma dzīvokļa Nr.13 “Mežvīni”,
Lazdulejas pagastā, Balvu novadā
pārdošanu” (protokols Nr.9, 26.§),
lēmuma 3.punktu izsakot šādā
redakcijā:„3.
Noteikt
samaksas
termiņu – 2022.gada 22.februārim.”
Par
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu
Domes
sēdē
apstiprināja
nekustamā
īpašuma
“Krācītes”,
Kubulu pagastā, kas sastāv no zemes
vienības 0.7215 ha platībā, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
juridisku personu, kura iegādājās
minēto nekustamo īpašumu par
izsolē nosolīto augstāko cenu
EUR 1246.
Deputāti apstiprināja nekustamā
īpašuma “Pļavas”, Vectilžas pagastā,
kas sastāv no zemes vienības 6.45 ha
platībā, izsoles rezultātus, nosakot
par uzvarētāju juridisku personu,
kura iegādājās minēto nekustamo
īpašumu par izsolē nosolīto augstāko
cenu EUR 12 590, un noteica
nomaksas termiņu – 2 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Par
nekustamo
īpašumu
atsavināšanu
Domes sēdē lēma atsavināt
fiziskām
personām
nekustamo
īpašumu “Tīrums”, Tilžas pagastā, kas
sastāv no zemes vienības ar kopējo
7.45 ha, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas cenu EUR 20 228 un
nomaksas termiņu – 2 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Deputāti lēma atsavināt fiziskai
personai
nekustamo
īpašumu
“Upesgrīvas”, Bērzkalnes pagastā,
kas sastāv no trīs zemes vienībām,
nosakot
nekustamā
īpašuma
atsavināšanas cenu EUR 11 658 un
nomaksas termiņu – 3 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.

Domes sēdē lēma atsavināt
fiziskai personai nekustamo īpašumu
“Avene”, Tilžas pagastā, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo 5.53
ha, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas cenu EUR 9269 un
nomaksas termiņu – 4 gadi no līguma
noslēgšanas dienas.
Deputāti lēma atsavināt fiziskai
personai nekustamo īpašumu Zaļā
iela 25, Balvos, kas sastāv no zemes
vienības ar kopējo platību 0.1203
ha, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas cenu EUR 1999 un
nomaksas termiņu – 1 gads no
līguma noslēgšanas dienas.
Par izsolēm
Domes sēdē lēma atsavināt
atklātā izsolē nekustamo īpašumu
Vectilžas pagastā un trīs nekustamos
īpašumus – dzīvokļus Balvos. Sīkāk ar
katru izsoli var iepazīties šī izdevuma
10.-11.lpp.
Par nomas tiesību izsolēm
Deputāti lēma nodot nomai
Balvu novada pašvaldībai piekritīgās
zemes vienības Balvu un Krišjāņu
pagastā un izsolīt nomas tiesības. Ar
katru nomas tiesību izsoli sīkāk var
iepazīties šīs izdevuma 10.-11.lpp.
Par nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Deputāti
apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldībai
piekritīgās
zemes vienības Balvu pagastā, 0,08
ha platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
zemes nomas līgums uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu
EUR 73,00 bez PVN gadā.
Domes sēdē apstiprināja Balvu
novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības daļas Bērzkalnes pagastā,
1,9 ha platībā, nomas tiesību izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
fizisku personu, ar kuru tiks slēgts
zemes nomas līgums uz 6 gadiem,
nosakot zemes nomas maksu
EUR 145,00 bez PVN gadā.
Visi nomnieki papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.
Par
nedzīvojamās
telpas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Domes
sēdē
lēma
nodot
sabiedriskā labuma organizācijai
„Latvijas
Sarkanais
Krusts”
bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem
nedzīvojamo telpu Nr.31 Brīvības ielā
47, 13,20 m2 platībā, atlikusī telpas
bilances vērtība EUR 457,24, telpas
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs,
nosakot
nedzīvojamās
telpas
lietošanas mērķi – pārtikas materiālās
palīdzības komplektu uzglabāšanai.
Par
ikgadējā
atvaļinājuma
piešķiršanu
Deputāti lēma piešķirt Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāja
vietniecei
Anitai
Petrovai
ikgadējo
apmaksāto
atvaļinājumu – vienu kalendāra nedēļu
no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada
7.martam (ieskaitot) par nostrādāto
laika periodu no 2020.gada 16.jūnija
3.

līdz 2021.gada 15.jūnijam.
Domes
sēdē
lēma
piešķirt
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram
11 apmaksātas papildatvaļinājuma
darba dienas no 2021.gada 8.marta
līdz 2020.gada 22.martam (ieskaitot)
par nostrādāto laika periodu no
2019.gada 16.jūnija līdz 2020.gada
15.jūnijam un ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu – vienu kalendāra
nedēļu no 2021.gada 23.marta līdz
2021.gada 29.martam (ieskaitot)
par nostrādāto laika periodu no
2020.gada 16.jūnija līdz 2021.gada
15.jūnijam.
Par
Balvu
novada
pašvaldības
reorganizācijas
plāna
konstatējumu
daļas
apstiprināšanu
Deputāti
apstirpināja
Balvu
novada pašvaldības reorganizācijas
plāna konstatējumu daļu, ar kuru
sīkāk pat iepazīties http://balvi.
lv/pasvaldiba/normativie-akti-unattistibas-planosanas-dokumenti.
Par
Imantas
Serdānes
atbrīvošanu no Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora amata
Domes sēdē lēma atbrīvot Imantu
Serdāni no Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora amata ar 2021.gada
1.martu saskaņā ar LR Darba likuma
100.panta ceturto daļu (darbinieka
uzteikums).
Par Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora iecelšanu
Deputāti apstirpināja lēmumu
iecelt Guntu Raibekazi par Balvu
novada pašvaldības izpilddirektori ar
2021.gada 2.martu
Par izmaiņām komisiju sastāvā
Domes sēdē lēma atbrīvot
Imantu Serdāni no Balvu novada
pašvaldības Administratīvo aktu
strīdu komisijas, Interešu izglītības
programmu
izvērtēšanas
un
mērķdotācijas sadales komisijas un
Civilās aizsardzības komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas.
Par
valsts
finansējuma
sadalījumu
vienreizējām
piemaksām
Deputāti
apstiprināja
valsts
budžeta finansējuma sadalījumu
vienreizējām piemaksām, ieskaitot
darba
devēja
valsts
sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
piešķiršanai
Balvu
novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu un izglītības iestāžu, kas
realizē
pirmsskolas
izglītības
programmas, pedagogiem, skolotāju
palīgiem un auklēm par darbu
klātienē Covid-19 pandēmijas laikā.
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 Ziņas”, 2021.gada 4.marts

IZSLUDINĀTA
PIETEIKŠANĀS
LĪDZFINANSĒJUMAM
MĀJU
PIESLĒGŠANAI
CENTRALIZĒTAJAM ŪDENSVADAM UN/VAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Kā pēdējos gados, tā arī šogad Balvu
novada pašvaldība ir izsludinājusi
pieteikšanos
līdzfinansējuma
saņemšanai centralizētā ūdensvada
un
kanalizācijas
sistēmas
pieslēgšanai.
Balvu
novada
dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti
iesniegt pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai
līdz
2021. gada 23. aprīlim.
Pašvaldības
līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir
tiesīgas saņemt fiziskas personas,
kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu
novada administratīvajā teritorijā,
un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu
novada teritorijā esošam īpašumam.
Pašvaldības
līdzfinansējums
tiek piešķirts pieslēguma izbūvei
nepieciešamo materiālu apmaksai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai.
Pašvaldības
līdzfinansējumu
var saņemt nekustamā īpašuma
īpašnieks,
kura
nekustamais
īpašums, pieteikuma par pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanu
iesniegšanas dienā, atbilst šādiem
nosacījumiem:
•
pretendents vēlas izbūvēt
pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam
un kanalizācijai;
•
pretendents vēlas izbūvēt
pieslēgumu tikai kanalizācijai;
•
pretendentam jau ir noslēgts

līgums par kanalizācijas izmantošanu
vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas
iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu
tikai ūdensvadam.
Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
•
lietus
notekūdeņu
kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
•
esošās ūdensapgādes un
komunālo notekūdeņu kanalizācijas
sistēmas vai tās daļas pārbūve vai
nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos
ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas
sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);
•
jaunas
ūdensapgādes
sistēmas izbūve, ja nekustamajā
īpašumā
jau
ir
pieslēgums
centralizētajai
ūdensapgādes
sistēmai;
•
jaunas kanalizācijas sistēmas
izbūve, ja nekustamajā īpašumā
jau ir pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējs
izsniedzis
tehniskos
noteikumus
jaunas
kanalizācijas
sistēmas izbūvei.
Lai pieteiktos līdzfinansējuma
saņemšanai,
pretendentam
līdz
2021.gada
23.aprīlim
Balvu
novada pašvaldībā (Bērzpils ielā
1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501,
1.stāvā, iesniegumiem paredzētajā
pastkastītē) vai pagasta pārvaldēs
jāiesniedz:
•
pieteikums, kas atrodams
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv, vai Balvu novada

pašvaldības ēkā, Bērzpils ielā 1a,
1.stāvā, uz galdiņa pie pārējiem
iesniegumiem,
kā
arī
pagastu
pārvaldēs.
•
saistošo
noteikumu
10.punktā
norādīto
kategoriju
apliecinoši dokumenti, ja tie nav
pieejami pašvaldībā.
•
Papildus informāciju var
saņemt pa tālruni + 371 29113054 vai
+371 28673272.
Balvu
novada
dome
2018.
gada 8.martā pieņēma saistošos
noteikumus Nr.10/2018 ““Par Balvu
novada pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru
nekustamo
īpašumu
pieslēgšanai
centralizētajam
ūdensvadam
un
sadzīves
kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka,
ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo
māju
pieslēgšanu
centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmai, lai veicinātu privātā sektora
māju pieslēgšanu centralizētajiem
tīkliem.
Joprojām ir iespēja pieteikties
līdzfinansējuma
saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
labiekārtošanai
Balvu novada pašvaldībā ir
apstiprināti
saistošie
noteikumi
Nr.25/2012 “Par Balvu novada
pašvaldības
līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai un piesaistīto zemesgabalu

labiekārtošanai”,
kas
paredz
līdzfinansējuma
piešķiršanu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
pasākumu
veikšanai un piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai. Šie noteikumi paredz,
ka
līdzfinansējuma
saņemšanai
pretendenta pilnvarotā persona var
iesniegt pieteikumu un reģistrācijas
anketu pašvaldībai līdz katra gada
30.aprīlim.
Māju
energoefektivitātes
pasākumu atbalstāmās izmaksas ir
izmaksas, kas saistītas ar projekta
sagatavošanu ERAF daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitātes pasākumu
veikšanai ne vairāk kā 3000,00 EUR.
Savukārt
mājām
piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanas
atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo
ceļu, gājēju celiņu, automašīnu
stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu
renovācijai vai būvniecībai 50% no
faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk
kā 5000 EUR.
Minētajos
saistošajos
noteikumos atrodama informācija
gan par prasībām, kādām jāatbilst
pretendentiem, gan arī informācija
par iesniedzamajiem dokumentiem.
Pašvaldība aicina izmantot šo
iespēju un sakārtot daudzdzīvokļu
mājas vai to teritorijas!
Papildus informāciju var saņemt
pa t. +37128673272.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMIEM
Balvu
novada
pašvaldība
ir
izsūtījusi maksāšanas paziņojumus
par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
kārtējo maksājumu 2021. taksācijas
gadam. Ja šis paziņojums nav saņemts,
lūdzam mēneša laikā par to informēt
Balvu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma nodokļu administratorus.
Atbilstoši likumam “Par nekustamā
īpašuma nodokli”, ja nodokļa maksātājs
nav deklarējis dzīvesvietu likumā
noteiktajā kārtībā un nav paziņojis
nodokļu administrācijai adresi, kurā
viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu
par administratīviem aktiem saistībā
ar nekustamā īpašuma nodokli, kas
izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra,
pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē,
norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs
ar to var iepazīties.
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā
http://www.balvi.lv/pasvaldiba/
nekustamais-ipasums
iespējams
iepazīties, ar to personu sarakstu,
kuras nav norādījušas savu deklarēto
dzīvesvietu, vai arī nekustamā īpašuma
īpašnieks ir miris, un iespējamie
mantinieki nav nokārtojuši mantošanas
tiesības, lai saņemtu NĪN maksājuma
paziņojumu.
Nekustamā īpašuma nodokli par
zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas
tiek sadalīts četros maksājumos: 2021.
gadā NĪN noteikti šādi maksāšanas
termiņi: 31.marts, 17. maijs, 16. augusts,
15. novembris. Maksājumu var veikt
gan pa daļām norādītajos termiņos,

gan arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31.martam –
samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams pagastu
pārvaldēs, p/a “SAN-TEX” norēķinu
centrā, Balvos, Partizānu ielā 14,
bankā,
internetbankā,
portālos
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv,
veikalos “MAXIMA”.
Veicot maksājumu internetbankā,
būtiski
ir
pārliecināties,
vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas
izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu.
Noteikti norādiet arī nekustamā
īpašuma nodokļa paziņojuma numuru.
Pārskaitījums veicams tikai uz kādu no
maksāšanas paziņojumā norādītajiem
pašvaldības kontiem. Droši un ērti NĪN ir
nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami
pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma
veikšanai.
Portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt
nomaksu arī par citas fiziskas vai
juridiskas personas īpašumiem.
Ja vēlaties samaksāt par vairākām
personām, lūgums maksājumu veikt
par katru personu atsevišķi, maksājumā
norādot attiecīgās personas vārdu,
uzvārdu un paziņojuma numuru.
Pamatojoties
uz
likuma
“Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.
un 2. daļu, nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 23.¹ panta 2. daļu
nodokļa samaksas diena ir diena, kad
pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi
tam piekritīgo nodokļa maksājumu.
Maksājumu apstrāde var ilgt līdz 7
(septiņām) darba dienām.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo
saskaņā ar likumu par laikā neveiktu
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās
summas. Lai nerastos pārpratumi
saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu,
portālā www.epakalpojumi.lv iespējams
pieteikties atgādinājumu saņemšanai
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo
tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa
tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz
norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas
dienas pirms maksāšanas termiņa,
bet SMS veidā – maksāšanas termiņa
samaksas dienā.
Noteiktajā termiņā nesamaksāto
nodokli, nokavējuma naudu un soda
naudu, kā arī izdevumus par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā
saskaņā
ar
pašvaldības
lēmumu piedzen atbilstoši likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 26.pantam.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 16.panta 10.punktu,
maksātājam ir tiesības pieprasīt
pārmaksātās
nodokļa
summas
atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo
nodokļu maksājumu segšanai triju
gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā
noteiktā maksāšanas termiņa.

4.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā
īpašuma
nodokli”
10.pantu
un
Administratīvā procesa likuma 79.panta
1.daļu maksāšanas paziņojumu var
apstrīdēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Balvu novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus saudzēt dabu, taupīt
līdzekļus un izmantot mūsdienīgu
un ērtu iespēju saņemt nekustamā
īpašuma
nodokļa
maksāšanas
paziņojumus elektroniski. Pieteikties
tā saņemšanai e-pastā var portālā
www.epakalpojumi.lv vai rakstot oficiālu
iesniegumu Balvu novada pašvaldībai.
Norādītā korespondences adrese
maksāšanas paziņojumu saņemšanai
ir spēkā, ja nav aktivizēts oficiālās
elektroniskās adreses konts. Ja būs
aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses
konts, tad maksāšanas paziņojumi tiks
nosūtīti uz oficiālo elektronisko adresi.
Ja oficiālās elektroniskās adreses
konts tiks deaktivizēts, tad turpmāk
korespondence
tiks
nosūtīta
uz
deklarēto adresi. Ja saziņai velēsieties
izmantot citu adresi vai e-pastu,
tad Balvu novada pašvaldībā būs
atkārtoti jāiesniedz pieteikums par
korespondences adreses maiņu.
Jautājumu
gadījumā
aicinām
sazināties ar Balvu novada pašvaldības
nodokļu administratoriem pa tālr.
64522592.
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2020.GADS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SIENĀZĪTIS”
Bērni ir mūsu nākotne, prieku vairo
prieks un labie darbi atmaksājas…
Labs un raibs ir aizgājušais 2020.
gads, kas bijis kā atskaites punkts
iepriekš paveiktajam, pilnveidojot,
jau esot pilotprojektā, iegūto pieredzi
jauno kompetenču pieejā mācību
saturā. Organizējot mācību procesu,
jau ar lietpratēja skatienu, varējām
novērtēt, kas mums izdodas labāk,
kādas prasmes jāapgūst un jāpilnveido.
Viens no gada svarīgākajiem mācību un
audzināšanas darba uzdevumiem bija
vērtēšanas sistēmas pilnveidošana.
Īpaša uzmanība tika veltīta dažādu
vērtēšanas veidu apguvei un ieviešanai
praksē. Skolotājas intensīvi strādāja
gan ar formatīvo, gan summatīvo un
ikdienas vērtēšanu. Liela uzmanība
tika veltīta bērnu portfolio izveidei, kas
skolotāju tālākā darbībā dod ieskatu
bērna izaugsmē jau no agras bērnības,
palīdz labāk izvirzīt tālākus mērķus un
veicina bērnu dinamisko izaugsmi.
Pirmo gadu bērnu zināšanas tika
vērtētas E klasē. Katra mēneša sākumā
un pēdējā nedēļā tika izvērtētas
apgūstamās prasmes katrā jomā. E
klase kļuvusi par saziņas līdzekli ar
vecākiem.
Mācību
gada
sākumā
tika
izstrādāta
mācību
sasniegumu
vērtēšanas kārtība, ar kuru tika
iepazīstināti skolotāji un vecāki. Ja
kādreiz vērtējums rotaļnodarbībā tika
izteikts novērtējot bērna sasniegumu
vai novēršot kļūdas bērna darbībā, tad
tagad vērtēšanā uzmanība tiek veltīta,
lai paskaidrotu bērnam, kas tad viņam

izdevies, kā būtu jāstrādā savādāk, lai
sasniegtu augstākus rezultātus. Vēl
viena joma, kurai mēs veltījām daudz
uzmanības, bija pašvadības prasmju
attīstība. Bērni apguva iemaņas
vērtēt savu darbību, iemācījās ne tikai
novērtēt savas prasmes, bet objektīvi
izvērtēt arī drauga darbu, mācījās
plānot savu darba nedēļu, kurā
centrā darbosies, kurā nākamajās
dienās. Mācīšanās atspoguļojas arī
telpu noformējumā. Grupās iekārtoti
vērtēšanas plakāti, emociju stūrīši,
„runājošās sienas,” aktivitāšu centri,
kur brīvi, patstāvīgi darbojas bērni,
pētot un izzinot apkārtējo pasauli.
Pirms devās uz skolu, sešgadnieki
izstrādāja pašvadības „bruņurupucīti,”
novērtējot
savas
prasmes
un
zināšanas. Ar lielu sajūsmu bērni
sākuši apgūt pašvadības iemaņas.
Viņi priecājas, ka spēj paši ielikt
ēdienu, katru lietu nolikt savā vietā,
pēc vajadzības uzkopt aiz sevis, labāk
izprot savas emocijas. Lai radinātu
bērnus pie darba, iesaistot rudenī
lielajā lapu novākšanas talkā, ziemā –
attīrot celiņus no sniega, tika iegādātas
ķerras un sniega lāpstas.
Arī mūzikas rotaļnodarbības ir
kļuvušas
daudzveidīgākas,
ļaujot
bērniem pētīt, izzināt, izjust, domāt,
darīt. Bērni ar lielu interesi iesaistījās
dažādās aktivitātēs, ar gaismas
galda palīdzību iepazīti nošu raksti,
nošu ilgumi, veidoti dažādi ritma
vingrinājumi.
Interesants
darbs
aizsākās, izmantojot interaktīvo tāfeli.
Mūzikas
nodarbībās
bērni

“Mazie sienāzēni” ar prieku un lielu zinātkāri apgūst jaunākās mūsdienu
tehnoloģijas.

praktiski pielietoja un nostiprināja
individuālajās un grupu nodarbībās
gūtās vokālās iemaņas, guva pirmās
kolektīvās muzicēšanas prasmes,
kā arī iespēju pilnveidot uzstāšanās
pieredzi vokālajā konkursā „Mazais
dziedātājs.” Pirmsskolas vecums ir
unikāls attīstības sensitīvais periods,
kad visstraujāk bērnam var attīstīt:
ritma izjūtu, muzikālo dzirdi, vokālās
prasmes, prasmi muzicēt, radošumu
un veidot bērna iztēli.
Pateicoties
Balvu
novada
pašvaldības
piešķirtajam
finansējumam, Izglītības, kultūras
un
sporta
pārvaldes
vadītājai
I.Kaļvai, mūsu pirmsskolas izglītības
iestādē arvien plašāk ienāk jaunākās
tehnoloģijas.
Iegādājāmies
divus
interaktīvos ekrānus, divus „Photon”
robotu komplektus un dažādus
interaktīvos
materiālus
bērnu
apmācībai, kas palīdz nostiprināt
orientēšanās prasmes plaknē, attīsta
loģisko un radošo domāšanu, attīsta
motoriku, runas un klausīšanās
prasmes,
roku-acu
koordināciju,
reakciju. Prieks, ka „mazie sienāzēni”
ar prieku un lielu zinātkāri apgūst
jaunākās mūsdienu tehnoloģijas.
Aizejot uz skolu, bērni būs iepazinušies
ar programmēšanas ābeci.
Pavasaris visiem atnesa vēl
nebijušu pieredzi, kas prasīja jaunas
prasmes, neizsīkstošu pacietību, īpašu
radošumu gan no skolotājiem, gan
bērniem, gan vecākiem. Komunikācijai
izmantojām
WhatsApp
grupiņas
un E- klasi. Katrai dienai skolotājas
izvirzīja konkrētu uzdevumu, kam
sekoja atgriezeniskā saite video
vai foto formātā. Šajā laikā apgūta
pieredze ātri reaģēt, rast risinājumus
jebkuros apstākļos.
Pateicoties
kopīgam, neatlaidīgam skolotāju,
vecāku un bērnu darbam, noslēdzot
mācību gadu, bērni visās jomās
atbilstoši izvirzītajām sasniedzamajam
rezultātam apguva nepieciešamās
prasmes.
Ar
sajūsmu
vērojām
atgriezenisko saiti dažādu projektu
realizācijā attālinātās mācībās.
Tā kā kompetenču pieejā bērni
lielāko
daļu
pavada
pastaigu
laukumos, skolotājas īpaši strādājušas
pie laukumu papildināšanas ar
jauniem materiāliem, kas rosina
bērnus domāt un jēgpilni pavadīt
laiku laukā. Ar projekta „Vientuļais
zaķis”
piesaistītajiem
līdzekļiem
labiekārtots 6- gadīgo bērnu laukums:
uzstādīts koka namiņš, galds ar soliem

un nojumīti, izveidota taka kustību
koordinācijas attīstībai un līdzsvara
izjūtai, „gaisa taka” un „auklu labirints”,
šūpoles „stārķa ligzda,” citā rotaļu
laukumā parādījušies bruģa kvadrāti,
kas pārtapuši par „klasītēm”, kur
bērni nostiprina prasmi pazīt ciparus,
kustību koordināciju. Mazdārziņa
ierīkošanai tika izmantotas koka
kastes, kur tika sēts, rušināts, ravēts
un novākta pirmā raža. Laukumos
izveidots arī „boulings”, līdzsvara
dēlis, ierīkoti svari, kur bērni nosaka
un salīdzina priekšmetu svaru. Esam
gandarīti, ka mūsu darbs bērnu acīs
tiek novērtēts. Sev jaunu, dekoratīvu
piepildījumu kā katru gadu iegūst
puķu dobes, ar košumkrūmiem
papildināti apstādījumi.
Pateicoties pašvaldības atbalstam:
• īstenojās sen lolotais sapnis –
izremontēta zāle un pirmā stāva
koridors;
• uzcelta nojume;
• uzstādītas 5 jaunas smilšu kastes;
• izlīdzināts bruģis, kas bija „iesēdis”;
• virtuves
strādnieku
darba
atvieglošanai iegādāts virtuves
kombains;
• un
Ziemassvētku
priekšvakarā
iedegtas 7 laternas iestādes
teritorijā, kas rada drošu un estētiski
sakoptu vidi. (Tās ieraugot bērnu
sajūsmā sauciens – „Kā pasakā!”)
Kopumā darbu un ieceru daudz,
reizēm tās ir daudzsološas, reizēm
prātam neaptveramas, bet varbūt
viss atkarīgs no tā, kā mēs uz pasauli
skatāmies? Tāpēc priecāsimies! Ar
labiem darbiem, domām un idejām
centīsimies dzīvi vērst gaišāku,
interesantāku, sev tīkamāku.
„Sienāzītis” lepojas ar saviem
darbiniekiem, bērniem un viņu
vecākiem un ir lepni, ka dzīvo Balvu
novadā.

sporta izglītības programmas, tajā
skaitā V-20, V-30 profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas
futbolā. Izstrādātas un sporta
federācijās apstiprinātas visu sporta
veidu mācību programmas. Skolas
akreditācija notika divos posmos
– attālināti un klātienē. Rezultātā
ir saņemts augsts vērtējums par
skolas un direktora darbību.
Iestādes
pašreizējais
amata
vienību skaits ir optimāls, lai

nodrošinātu Balvu Sporta skolas
funkciju veikšanu.
Skolai ir atbilstošas kvalifikācijas
treneri un materiāli tehniskā bāze.
Audzēkņi
uzrāda
augstvērtīgus
rezultātus pārstāvot vairākās Valsts
izlases komandas.
Basketbola nodaļas audzēknis
Ričards Kļanskis turpina spēlēt U18
Valsts jaunatnes izlases komandas
sastāvā un pārstāv Itālijas klubu
ORLANDINA basket. Latvijas izlases

PII “Sienāzītis” vadītāja
Iveta Barinska

2020.gadā ir īstenojies sen lolotais
sapnis – izremontēta zāle.

2020.GADS BALVU SPORTA SKOLĀ
Balvu Sporta skolā darbojas 31
mācību treniņu grupas un 4 interešu
izglītības
grupas.
2020.-2021.
mācību gadā profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas skolā
apgūst 326 izglītojamais un interešu
programmā - 48 izglītojamie.
Sporta skolas darbības mērķis
ir profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošana,
izglītojamo fizisko un garīgo spēju
izkopšana un attīstība, veidojot

izpratni par aktīvu, veselīgu dzīves
veidu.
Ar Balvu novada pašvaldības
domes lēmumu ar 2020.gada 1.
februāri Balvu Sporta skolai tika
pievienots Balvu Sporta centrs. Tika
veikta materiālo vērtību un finanšu
līdzekļu inventarizācija.
Sporta
skolas
darbības
pamatvirzieni ir izglītojošā un
audzinošā darbība. Licencētas un
akreditētas 15 profesionālās ievirzes
5.
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svarcelšanas dalībniece Sandija
Keiša
piedalījās
ONLAIN
IWF
Pasaules čempionātā svarcelšanā
jauniešiem U17, svaru kategorijā
48 kg, Limā, Peru. Perspektīvākie
vieglatlēti pilnveido savu meistarību
Murjāņu sporta ģimnāzijā, kā arī
aizstāvot Latvijas Valsts godu dažāda
līmeņa izlases komandās.
Mācību
procesā
izmanto
atbilstošus
mācību
līdzekļus,
aprīkojumu,
attiecīgās
nozares
jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un
materiālus. Audzēkņiem nodrošināta
bezmaksas medicīniskā aprūpe.
Izstrādāta audzēkņu sasniegumu
izvērtēšanas sistēma, kas nodrošina
kontingenta stabilitāti un
grupu
pēctecību. Latvijas jaunatnes izlases
sastāvos ir iekļauti 12 audzēkņi.
Vasaras
periodā
tika
organizētas
vairākas
mācību
treniņu nometnes
vieglatlētikā,
futbolā,
peldēšanā,
basketbolā,
sporta dejās. Svarcelšanas nodaļas
izlases
dalībnieki
vairākkārt
piedalījās svarcelšanas federācijas
organizētajās
mācību
treniņu
nometnēs Ventspilī.
Visiem pedagogiem ir atbilstoša
kategorija, treneri savas zināšanas
papildinājuši apmaksātos Latvijas
treneru tālākizglītības un sporta veidu
federāciju rīkotos kursos. Skolas
direktore
līdzdarbojas
vairākās
valsts sporta un izglītības institūcijās.
Ievēlēta par Latvijas Vieglatlētikas
savienības
viceprezidenti.
Direktores
tālākizglītība
atbilst
darba organizācijas un kvalitātes
novērtēšanas
prasībām.
Visas
sporta nodaļas pilnībā nodrošinātas
ar inventāru un speciālo sporta
apģērbu.
Skolai tika iegādāts
mācību procesa nodrošināšanai
nepieciešamais
inventārs.
Tika
veikts kosmētiskais remonts (pašu
spēkiem) skolas administratīvajā
ēkā. Regulāri notiek labiekārtošanas
darbi skolas teritorijā. Pedagogu
piešķirtā valsts dotācija 2020.gadam
pilnībā nodrošina visu programmu

realizāciju. Sacensību piedalīšanās
notiek pēc Balvu novada domes
apstiprināta sacensību (pasākumu)
kalendārā plāna. Ienākumi uz
gada nogali tiks izpildīti pilnā
apjomā. 2020. gadā veiksmīgi tika
saplānota skola uzturēšanas nauda
iestādes darbības nodrošināšanai.
Plānotais vecāku līdzfinansējums
ieņemts daļēji (sakarā ar COVID-19
ierobežojumiem).
Balvu
Sporta
skolā
strādā
18 treneri. Balvu Sporta skolas
17 pedagogi ir ar augstāko
sporta pedagoģisko izglītību, 1
ar profesionālo vidējo izglītību,
2
pedagogs
ieguvis
maģistra
grādu, 4 pedagogiem izglītības
pielīdzināšanas rezultātā piešķirts
akadēmiskais
maģistra
grāds
pedagoģijā, 2 mācās augstskolā, 1
mācās maģistratūrā.
Ar Balvu novada pašvaldības
atbalstu šogad esam papildinājuši
skolas autotransportu ar divām
transporta vienībām, mazlietoto
Reno Master un jauno Toyota Proace
Verso. Iegādāti trīs datortehnikas
komplekti.
2020.gadā
no
pašvaldības
piešķirtajiem līdzekļiem iegādātas
un uzstādītas mobilās tribīnes
stadionam EUR 20036,00, stadiona
matraču nojume – EUR 3500,00,
zāles pļāvējs traktors STIHL ar
papildus iekārtā - EUR 5630,00,
futbola laukuma līniju atzīmes
komplekts
EUR
120,00,
datortehnikas komplekts ar printeri
EUR 945,00, ierīkots norobežojuma
žogs, basketbola grozu konstrukciju
remonts
Balvu
sākumskolas
sporta zālē. Noslēgti līgumi, lai
stadionā
pabeigtu
bruģakmens
celiņa ierīkošanu, futbola laukuma
aizsargtīkla uzstādīšanu un mākslīgā
futbola laukuma apgaismojuma
nomaiņu.
Lai
sporta
bāze
varētu
veiksmīgi turpināt savu darbību,
nepieciešams
speciālais
vieglatlētikas sacensību aprīkojums

un inventārs (dalībnieku nojumes
3 gab., tiesnešu paaugstinājums,
deviņu ciparu tablo uz riteņiem 3
gab., un 8 celiņu marķieri), sporta
bāzes
apskaņošanas
sistēma,
elektroniskais tablo.
Finansiālais gads Balvu Sporta
skolas peldbaseinā sakarā ar
,,COVID-19” ierobežojumiem nav tik
veiksmīgs plānoto ieņēmumu izpildē.
2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim
valsts teritorijā tika izsludināta
ārkārtējā
situācija
un
vēlāk
pagarināta līdz 12.maijam. Šajā laika
posmā tika pārtraukta peldbaseina
pakalpojumu sniegšana.
Saistībā
ar
ierobežojumiem
netiek nodrošināts pakalpojums
izglītojamajiem projektu ietvaros
,,Veselības veicināšanas un slimību
profilakses
pasākumi
Gulbenes
novadā”
Nr.9.2.4.2/16/I/004,
,,Dzīvo vesels Alūksnes novadā”
Nr.9.2.4.2/16/I/005, ,,Dzīvo aktīvs
Baltinavā” Nr.9.2.4.2/16/I/045.
Aprīlī
atbilstoši
plānotajiem
izdevumiem (cenu piedāvājumam),
SIA ,,Lafivents serviss” veica baseina
ventilācijas
iekārtas
,,Menerga’’
recirkulācijas vārsta piedziņas un
vadības plates nomaiņu, kā arī
nosūces ventilatora elektromotora
gultņu maiņu.
Augusta
mēnesī
pirms
peldbaseina sezonas uzsākšanas
tika veikti hidroizolācijas apdares
materiāla profilaktiskie remontdarbi
lielā baseina vannai. Atbilstoši
plānotajam tika demontētas vecās
SPA vannas un uzstādītas divas

jaunas SPA vannas.
Apmeklētāju plūsma tika regulēta
pakalpojuma sniegšanu nodrošinot
pēc pieraksta pa tālruni.
Ievērojot
valstī
noteiktos
ierobežojumus
tika
sniegti
pakalpojumi atbilstoši projektiem:
,,Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Balvu
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/050 (54+).
Apmeklētājiem nebija pieejama
sauna un SPA vannas.
Ludmila Beļikova,
Balvu Sporta skolas direktore

Par sasniegumiem valsts mēroga
sacensībās sporta dejās un ieguldījumu
Balvu novada sporta deju sasniegumu
vairošanā un atpazīstamībā 2020.gadā
uzteicami Martins Puks un Amēlija
Krivošejeva, trenere Agrita Anča.

Jau trešo gadu pēc kārtas Jūlija Antonova (foto pa vidu) ir sporta laureāts peldēšanā.
Var tikai brīnīties par Jūlijas darba spējām, kuras liek runāt pašas par sevi. Spēja
ieklausīties trenera teiktajā, koncentrēties, iet uz savu mērķi, būt teicamai komandas
biedrenei – tas viss ir par Jūliju.

Sandija Keiša 2020.gadā Balvu novada un Balvu Sporta skolas vārdu iznesa
pasaulē, piedaloties ONLINE IWF Pasaules čempionātā jauniešiem U17 sacelšanā
(svaru kategorijā 48 kg) Limā, Peru.
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2020.GADS BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS “PANSIONĀTS “BALVI””
Balvu
novada
pašvaldības
“Pansionāts “Balvi”” darbs 2020.gadā
ir bijis pilns ar izaicinājumiem, sakarā
ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju
saistībā ar koronovīrusa izraisītās
slimības Covid-19 izplatību.
Sociālās
aprūpes
iestādē
(Pansionāts ”Balvi”) atrodas cilvēki,
kuriem ir augsts risks saistībā
ar Covid-19 izraisītiem veselības
traucējumiem – senjori, cilvēki,
kas cieš no dažādām hroniskām
slimībām. Tāpat arī infekcijas slimības
izplatīšanās riski ir saistīti ar to, ka
sociālās aprūpes institūcija ir blīvi
apdzīvota. Lai ierobežotu sociālās
aprūpes iestādes darbinieku un
aprūpējamo personu inficēšanos
ar Covid-19 un mazinātu infekcijas
tālāku izplatīšanos, stingri tiek ievēroti
sekojoši drošības pasākumi:
•
No 16.03.2020. ar nelieliem
pārtraukumiem institūcijā noteikta
karantīna.
•
Pārtrauktas
aprūpējamo
personu kolektīvās aktivitātes.
•
Ierobežoti
apmeklējumi
iestādē
trešajām
personām,
izņemot ar iestādes vadītāja atļauju
pamatfunkciju nodrošināšanai.
•
No oktobra mēneša radinieku
apmeklējumi
nenotiek.
Sūtījumi
klientiem tiek piegādāti ar kurjera
starpniecību, klientiem tiek nodoti pēc
dezinficēšanas.
•
Joprojām
tiek
veikts
darbinieku
veselības
skrīnings
(ķermeņa temperatūras mērīšana),
nepieļaujot, ka personas ar elpceļu
infekcijas pazīmēm veic savus darba
pienākumus. Paškontrolei ir uzstādīti
digitālie termometri, un pieejami
pulsa Oksimetri.
•
29.04.2020.
tika
uzsākta
darbinieku Nazofaringālā testēšana.
Darbiniekiem nodrošināta analīžu
paraugu ņemšanai uz Covid-19
testēšanu (siekalu) vienu reizi nedēļā
vai pēc nepieciešamības. Laika periodā
no 01.12.2020. līdz 29.12.2020. veikti
243 testi. Laika periodā no 04.01.2021.
līdz 28.01.2021. veikti 297 testi.
•
No
29.04.2020.
līdz
30.04.2020. tika uzsākta klientu
Nazofaringālā testēšana Pansionāta
klientiem nodrošināta analīžu paraugu
ņemšanai uz Covid-19 testēšanu
(siekalu) vienu reizi mēnesī vai pēc
nepieciešamības. Laika periodā no
01.12.2020. līdz 29.12.2020. veikti 182
testi. Laika periodā no 04.01.2021. līdz
28.01.2021. veikti 195 testi.
•
Darbinieki
nodrošināti ar
individuālajiem
aizsardzības
un
dezinfekcijas līdzekļiem, kas patstāvīgi
tiek papildināti.
•
Klienti pēc stacionēšanas no
ārstniecības iestādēm tiek ievietoti
pašizolācijas telpā.
•
Klienti institūcijā tiek uzņemti
ar negatīvu Covid-19 testa atbildi un
ievēro pašizolāciju.
•
Nepieciešamības gadījumā ir
sagatavota telpa Covid-19 slimnieku
izvietošanai.
•
Darbinieki
nepārtraukti
tiek
informēti
par
izmaiņām
epidemioloģisko prasību ievērošanā.

grūti aizstāvēt savas tiesības un
intereses. Aizvien biežāk tiek domāts
un runāts par to, kā uzlabot cilvēku
ar garīga raksta traucējumiem dzīves
kvalitāti un iespējas katram no
viņiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. 2020.
gadā pakalpojuma “Grupu dzīvoklis”
klienti ir attīstījuši un nostiprinājuši
sociālās prasmes, veiksmīgi realizētās
aktivitātēs:
•
Praktiski
izglītojošas
nodarbības - darba terapija - apgūtas
iemaņas dažādos nodarbinātības
veidos (sezonāli apkārtnes uzkopšana
un uzturēšana), izpratne par darba
drošību, pareiza inventāra izvēle un
pielietošana, kā arī motivācija – būt
nodarbinātiem.
•
Praktiski
izglītojošas
nodarbības – “Dzīve kustībā” – klienti
aktivizēti dažādām kustībām, sporta
nodarbībām,
piemēram,
kopā
ar darbinieku devās uz mežu, lai
pagatavotu katrs sev nūjas, kuras
pielieto arī pastaigās. Nodarbību
kopums bija apjomīgs, katru nedēļu
grupu nodarbības ar daudzveidīgu
teorijas klāstu un praksi.
•
Praktiski
izglītojošas
nodarbības – “Ēdienu gatavošanas
pamati”. Nodarbības tika organizētas
divās grupās, vienu reizi nedēļā.
Klientu atsaucības bija ļoti aktīva.
Nodarbības balstītas uz teorijas
bāzi, un tad praktiskā ēdienu
gatavošana virtuvē. Klienti ir apguvuši
pamatprasmes produktu izvēlē, kā arī
vienkāršu ēdienu gatavošanā.
•
Praktiski
izglītojošas
nodarbības – “Kultūra – labas
uzvedības etiķete”. Klienti apguva
gan
teorētiski,
gan
praktiski
organizētas nodarbības par kultūras
un vispārpieņemtajām uzvedības
normām
sabiedrībā.
Rezultāts
ir
manāms
klientu
savstarpējā
saskarsmē un ar darbiniekiem.
Pieklājības formās pielieto ikdienā.
•
Praktiski
izglītojošas
nodarbības – “Pašaprūpe un higiēna”
- neatkarīgas dzīves prasmju kritērijs”.
Nodarbību tēma bija un ir aktuāla
situācijai, kāda ir valstī, pašvaldībās,
kopumā visā pasaulē. Uzmanība tika
veltīta higiēnas prasību ievērošanai

•
Veikta pretgripas vakcinācija
65 klientiem, saņemtas 22 vakcīnas
darbiniekiem.
2020.gada sakarā ar pandēmiju
valstī un ierobežojumiem institūcijā,
esam ieviesuši jaunu opciju – video
zvani. Lai radiniekiem, draugiem,
paziņām būtu iespēja sazināties ar
saviem tuviniekiem. Pieteikties video
zvanam var pa tālruni 26383004 pie
kultūras darba organizatora.
2020.gadā tika veikts kosmētiskais
remonts 22 iemītnieku istabās un
apgādājamo sadzīves telpās, kā arī
koridora remonts pakalpojumā “Grupu
dzīvoklis”. Veikts ūdens vada ievada un
kanalizācijas remonts 18 pansionāta
klientu istabiņās, veikts remonts dušas
telpā. Pansionāta kapsētā uzliktas 5
kapu apmales un piemiņas plāksnītes,
kā arī veikti kapu sakopšanas darbi. Lai
nodrošinātu kvalitatīvu klientu aprūpi,
iegādājāmies 10 ēdināšanas galdiņus,
2 elektriskos skuvekļus , kvarca
lampu (Covid-19 ierobežošanai), trešā
stāva klientu personīgo produktu
uzglabāšanai
viens
aukstuma
skapis un mīksto mēbeļu tīrīšanai/
dezinfekcijai paredzēts putekļu sūcējs
/mazgātājs, kā arī ikdienas darbam
nepieciešamās preces. Tirgus izpētes
rezultātā iegādātas 13 funkcionālās
gultas ar matračiem.
Sociālā rehabilitācija institūcijā
– pasākumu kopums, kas vērsts
uz klientu funkcionēšanas spēju
uzlabošanu vai uzturēšanu,
palīdz
klientiem adaptēties vidē, orientēties
telpās. Ievērojot klienta vēlmes un
vajadzības, klienti motivēti iesaistās
aktivitātēs - pastaigās svaigā gaisā,
piedalās organizētajos pulciņos un
nodarbībās. Ievērojot visus drošības
pasākumus institūcijā organizētas
aktivitātes - rokdarbu pulciņā kopā
ar klientiem tika sašūtas dažāda veida
mīkstās rotaļlietas, kas labdarībā
uz Ziemassvētkiem tika nosūtītas
Valmieras SOS bērnu ciematam.
Organizēts galda spēļu (šahs, dambrete
u.c.) turnīrs. Klientiem ir pieejama
bibliotēka ar ļoti plašu grāmatu klāstu,
kā arī lasītava, kur pieejami jaunākie
preses izdevumi, puzles u.c., WIFI
pieslēgums. Sadarbībā ar Latvijas
kino savienību klientiem bija iespēja
noskatīties jaunākās latviešu filmas.
Vasarā klientiem nelielās grupās tika
noorganizēta ekskursija uz Rančo
“Ozolmājas”.
Sociālā rehabilitētāja
uzraudzībā klienti individuāli un
nelielās grupās nodarbojas trenažieru
zālē utt.
Paldies zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes 31 kājnieku bataljonam
par jauku dāvanu novembra mēnesī
– akordeonu, kuru ar prieku klienti
izmanto akordeona spēles iemaņu
attīstīšanai. Paldies Balvu Valsts
ģimnāzijas kolektīvam, skolēniem
un vecākiem, kas pārsteidza mūs
Ziemassvētkos
ar
sarūpētām
dāvaniņām katram mūsu klientam.
Pakalpojums “Grupu dzīvoklis”
darbs
2020.gadā.
Personas
ar
garīga rakstura traucējumiem ir
viena no vismazāk aizsargātajām
sabiedrības grupām, un tām ir īpaši

ikdienā
un
prasībām
saistībā
ar COVID19 infekcijas izplatību.
Pašaprūpes procesu apguva katrs
klients atbilstoši savām spējām. Arī šīm
nodarbībām ir pozitīvs rezultāts, kas
atspoguļojas klientu ikdienā, vērojot
spējas un prasmes. Klienti aktīvi
ir pavadījuši brīvā laika aktivitātes
ārā, svaigā gaisā, paši organizējuši
sniegavīru konkursu.
Sociālais pakalpojums “Pansija”” - Ir
pakalpojums pilngadīgām personām
bez noteiktas dzīvesvietas, kurām
ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi
vecuma vai funkcionālo traucējumu
dēļ, nodrošināt mājokli, uzraudzību,
atbalstu pašaprūpes veikšanā, kā
arī piedāvāt aktivitātes brīvā laika
pavadīšanas iespējām, saglabājot
patstāvīgas
dzīves
principus.
Aizvadītajā gadā pansijas iemītnieki ir
piedalījušies institūcijas organizētajās
aktivitātēs.
Ir
aktīvas
klientes,
kuras cītīgi apmeklēja bibliotēku,
piedalījušās sociālā rehabilitētāja
organizētajās aktivitātēs. Ļoti pozitīvi
akceptējama ir nūjošana svaigā gaisā.
Kopumā,
par
paveikto
var
teikt: “Nav labuma bez ļaunuma!”
Infekcijas
COVID-19
izplatībai
izvirzītie ierobežojumi ir veicinājuši
klientu sociālo prasmju attīstīšanu,
nostiprināšanu,
jaunu
iemaņu
apgūšanu, kas jau ir solis uz priekšu
dzīves kvalitātes uzlabošanai. To var
skaidrot arī šādi - darbiniekiem bija
pieejami klienti, lai viņus atbalstītu,
palīdzētu un orientētu uz patstāvīgu
sociālo prasmju apgūšanu dažādās
dzīves jomās.
Institūcijas
darba
specifika
neļauj tiešos darba pienākumus
veikt attālināti. Šajā sarežģītajā laika
periodā, milzīga pateicība visiem
pansionāta
“Balvi”
darbiniekiem
par sapratni, izturību, sadarbību,
pielāgošanos pārmaiņām, par visu to,
ko ikdienā prasa darba pienākumi.
Paldies par ieguldīto darbu.
Daiga Romka,
Sociālā darba un aprūpes
struktūrvienības vadītāja

Pansionāta klienti aktīvi ir pavadījuši brīvā laika aktivitātes ārā, svaigā gaisā, paši
organizējuši sniegavīru konkursu.
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PAR EPIDEMIOLOĢISKO SITUĀCIJU PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒ “PANSIONĀTS “BALVI””
MARTA SĀKUMĀ

Lielu
rezonansi
sabiedrībā
izraisījusi
vīrusa
izplatīšanās
pansionātā un ar to saistītās
iespējamās sekas. Kā jau iepriekšējās
nedēļās
informējām,
12.februārī
tika konstatēti pirmie inficēšanās
gadījumi
pansionāta
darbinieku
un klientu vidū. Lai gan testēšanu
pansionātā pēc Labklājības ministrijas
rekomendācijām veica jau no 2020.
gada 3.decembra, vīruss tomēr iekļuva
pansionāta vidē un izplatījās strauji.
Tas, protams, apgrūtina aprūpes
procesa nodrošināšanu, bet klienti
nekādā gadījumā nav atstāti novārtā.
Laikam visvairāk žēl tā, ka vīruss
apsteidza pilnvērtīgu vakcinēšanās
procesa uzsākšanu. Ko mēs darām
un kā rīkosimies turpmāk? Esam
vakcinējuši tos pansionāta klientus
un darbiniekus, kuri piekrita un
drīkstēja to darīt. Ir vakcinēti 36 klienti
un 4 darbinieki. Dotajā brīdī pārējie
slimo, nav gatavi vakcinēties vai ir
jau pārslimojuši un ir izstrādājušās
antivielas. Darbs pie motivēšanas

citos aprūpes centros un strādājuši
ar Covid klientiem. Labā ziņa ir arī tā,
ka nu jau darbā atgriežas pastāvīgie
darbinieki. Klientu veselības stāvoklis
kopumā ir apmierinošs. 65 klientiem ir
pagājušas 14 dienas, kas bija jāpavada
stingrā karantīnā, bet 48 klientiem
karantīna
vēl
turpinās.
Izteiktu
Covid-19 vīrusa simptomu klientiem
nav, bet ir saasinājušās hroniskās
slimības. Vajadzības gadījumā tiek
iesaistīts NMP dienests, kā arī notiek
konsultācijas ar ģimenes ārstiem par
individuālas terapijas noteikšanu. Uz
stacionāru ir nogādāti 2 klienti.
Varu saprast gan pansionāta
klientus, gan viņu piederīgos. Viņi
savus tuviniekus nav redzējuši klātienē
gandrīz gadu. Šīs komunikācijas
trūkums emocionāli ir ļoti smags, tas
saasina uztveri, liek apšaubīt to, vai
viss notiek kā nepieciešams. Zinot,
cik vīruss ir viltīgs un cik cilvēku
dzīvības atņēmis visā pasaulē, bailes
un neziņu tikai vairo. Visi zinām, ka
pansionātā klientu veselības stāvoklis

vakcinēties, sadarbojoties ar ģimenes
ārstiem un piederīgajiem, turpināsies.
Pansionāts
ir
nodrošināts
ar
individuālajiem
aizsardzības
līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem.
Ēdiena izsniegšana klientiem notiek
vienreizējās lietošanas traukos. Strādā
aprūpes
personāls,
medmāsas,
ārsta palīgs, kuri nepieciešamības
gadījumā sazinās ar klienta ģimenes
ārstu. Darbiniekiem, kuri strādā ar
inficētajiem klientiem, ir noteiktas
piemaksas. Ir iegādāti eksprestesti,
kuri ļauj noteikt vīrusa klātbūtni 15
minūšu laikā.
Tiesa, pietrūkst darba roku, jo liela
daļa darbinieku vēl slimo vai tiem ir
noteikts kontaktpersonas statuss,
un līdz ar to pārējiem darba slodze
krietni palielinās, jo nākas biežāk iet uz
darbu, nekā tas bija ierastajā režīmā. Ir
izdevies piesaistīt papildspēkus, darbu
uzsākuši 14 jauni aprūpētāji, kuri paši
ir pārslimojuši. Daļai no viņiem nav
iepriekšējās pieredzes, toties ir arī tādi,
kas šāda veida pienākumus jau pildījuši

jau tā ir nopietns, arī gadi lielākajai
daļai ir cienījami. Mēs no savas puses
darām visu iespējamo, lai mūsu klienti
būtu aprūpēti, pieskatīti un saņemtu
mierinājuma
vārdus.
Pasmaidīt
neizdodas, jo darbinieki strādā
aizsagtērpos.
Gribu piebilst, ka visā Latvijā
sociālās aprūpes centri, tajā skaitā
mūsu pansionāts, pēc sava plānojuma
nav piemēroti šādām epidēmijām kā
Covid-19. Tāpēc tuvāko gadu laikā
valsts no atveseļošanās programmas
paredzējusi
investīcijas sociālo
aprūpes centru vides uzlabošanai,
kurā lielu vērību veltīs izolācijas
iespējām, klientu skaita samazināšanai
dzīvojamās istabās, digitalizācijas
uzlabošanai un citiem pasākumiem.
Kā citu kolēģu pieredze rāda, ja vīruss
iekļūst aprūpes iestādē, tas neatstājas,
kamēr vien visi nav pārslimojuši.
Anita Petrova,
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

PROJEKTS
“INVESTĪCIJAS SUPERVĪZIJA
BALVU
NOVADA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
DAŽĀDOŠANAI PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLĀ
DARBA
UN KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANAI SPECIĀLISTIEM
BALVU NOVADĀ” TURPINĀS
gan starpinstitūciju ietvaros, sociālo
Projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem,
šā gada 02.martā bija jābeidzas
būvdarbiem objektos Bērzkalnes
pagasta īpašumā “Veldrītes” un
Krišjāņu pagasta īpašumā “Mežaine”,
kur būvē komersantiem iznomājamu
infrastruktūru, kas orientēta uz
dažādu
pakalpojumu
sniegšanu
tuvākajā
apkārtnē
esošajām
zemnieku saimniecībām un SIA.
Būvdarbu
gaitā,
atklājot
nepieciešamību
pēc
papildus
būvdarbiem, kas iepriekš nebija
paredzami, tika gatavota papildus
dokumentācija un veikti attiecīgi
grozījumi noslēgtajos līgumos.
Šie darbi prasīja zināmu laiku, kā
rezultātā būvdarbu izpildes termiņš
tika pagarināts līdz 2021.gada
22.jūnijam.
Aktivitātes
tiek
veiktas
programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība”
3.3.1.
specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus
uzņēmējdarbības
attīstībai
atbilstoši
pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” īstenošanas noteikumi”
otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas ietvaros, īstenojot projektu
“Investīcijas
uzņēmējdarbības

“Profesionālā
sociālā
darba
attīstība
pašvaldībās”
ietvaros
Balvu novada pašvaldības sociālā
darba speciālistiem laika posmā
no 19.02.2020. līdz 15.10.2020.
notika 7 grupu supervīziju sesijas.
Tajās piedalījās 21 sociālā darba
speciālists. Supervīziju sesijas vadīja
supervizore Daina Vanaga.
Supervīzija
ir
konsultatīvs
atbalsts jautājumos, kas saistīti ar
darbu un profesionālo darbību,
un tas ir viens no iedarbīgākajiem
un mūsdienīgākajiem veidiem, kā
turpināt profesionāli pilnveidoties
un
paaugstināt
darbinieku
profesionālo efektivitāti. Pieredze un
pētījumi rāda, ka darbinieki, kuriem
nav pieejama regulāra supervīzija,
ir pakļauti ievērojami augstākam
izdegšanas riskam un to rīcība un
lēmumi attiecībā uz klientu biežāk
mēdz būt neētiski un neefektīvi.
Grupu supervīzijās tika skatīti
jautājumi, kas ir aktuāli ikdienas
darbā un, bieži vien, ir saistīti ar
darbu krīzes un stresa apstākļos.
Galvenie
aktualizētie
jautājumi
ietvēra tādas tēmas kā psiholoģiskais
klimats
darba
vidē,
attiecību
veidošana ar kolēģiem, padotajiem,
klientiem,
sociālā
dienesta
speciālistu sadarbības jautājumus
gan starpprofesionāļu komandas,

dažādošanai
un
konkurētspējas
uzlabošanai Balvu novadā” Nr.
3.3.1.0/17/I/038.
Būvdarbus objektos veic SIA “LVS
Building”. Uz šo brīdi darbi ir paveikti
aptuveni par 75%. Šā gada aukstās
ziemas laikā nekādi ar labiekārtošanu
saistīti darbi nav iespējami, toties
pamazām norit metāla karkasa ēku
elementu montāža.
Būvuzraudzību objektos veic SIA
“Sistēmeksperts”.
Projekta
mērķis
ir
uzlabot
konkurētspēju
un
dažādotu
uzņēmējdarbību
Balvu
novadā,
balstoties uz komersantu vajadzībām,
izveidot uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamo infrastruktūru, radīt
jaunas darbavietas un palielināt
privāto investīciju apjomu, veicot
ieguldījumus atbilstoši Balvu novada
attīstības
programmas
2011.2017.gadam noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai.
Plānotie rezultāti projektā –
radīt vismaz 12 jaunas darba vietas,
nodrošināt, ka labumu gūs vismaz
6 komersanti, kā arī piesaistīt
investīcijas vismaz 720 674,00 EUR
apmērā.
Projektam
apstiprinātās
attiecināmās
izmaksas
ir
847315,86 EUR, tanī skaitā ERAF
finansējums – 72,1 %.

8.

procesu vadība, profesionālo robežu
apzināšanās, rīcības alternatīvu
atrašana konkrētās darba situācijās.
Sociālā darba speciālisti atzinīgi
vērtē sadarbību ar supervizori
Dainu Vanagu un ir izteikuši vēlmi
sadarbību turpināt arī 2021.gadā.
Saskaņā ar MK 2019.gada 17.
decembra noteikumiem Nr. 686
“Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā
atbalsta
mērķa
“Paaugstināt
sociālo dienestu darba efektivitāti
un
darbinieku
profesionalitāti
darbam ar riska situācijās esošām
personām”
9.2.1.1.
pasākuma
“Profesionāla
sociālā
darba
attīstība pašvaldībās” īstenošanas
noteikumi”,
pašvaldībām
tiek
kompensētas izmaksas par sociālā
darba speciālistiem nodrošināto
supervīziju 70% apmērā.
2020.
gadā
Balvu
novada
pašvaldība
saņēma
izdevumu
kompensāciju EUR 2002,00 apmērā
par nodrošināto supervīziju Balvu
novada pašvaldības sociālā darba
speciālistiem.
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta Projektu vadītāja
Ieva Puķīte

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 4.marts

INDIVIDUĀLĀ
BUDŽETA ATTĀLINĀTĀ IZGLĪTĪBAS IZSTĀDE BALVU
VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
IZMĒĢINĀJUMPROJEKTA NOSLĒGUMS
Ir
noslēdzies
ESF
projekta
Nr.9.2.2.2./16/I/001
“Sociālo
pakalpojumu
atbalsta
sistēmas
pilnveide”
ietvaros,
īstenotais
individuālā budžeta (turpmāk - IB)
modeļa izmēģinājumprojekts personām
ar garīga rakstura traucējumiem.
Balvu
novada
pašvaldībā
pilotprojektā iesaistījās 10 personas.
Dalībniekiem un viņu dabiskajam
atbalsta
lokam
bija
iespējams
saņemt sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus
laika
periodā
no
01.11.2019.
līdz
31.01.2021.
un
vienlaikus tie izmantoja IB modeļa
pieeju pakalpojuma nodrošināšanai.
Izmēģinājumprojektā pavisam tika
nodrošināti 16 dažādi sabiedrībā
balstīti
sociālie
pakalpojumi,
kā,
piemēram,
asistenta
pakalpojums
(sniedz aprūpi, atbalstu mājā un
pavada
ārpus
mājas),
ģimenes
asistenta pakalpojums ģimenēm ar
bērniem,
psihologa
konsultācijas,
grupu dzīvokļa pakalpojums, mūzikas
terapija, fizioterapija, kanisterapija,
reitterapija, smilšu terapija, logopēda
un pedagoga nodarbības, atbalsta
personas
pakalpojums,
atbalsta
un izglītojošo grupu nodarbības –
“Dzīves prasmju apguvei”, “Bērnu
emocionālā audzināšana”, “Ceļvedis,
audzinot pusaudzi”, sociālā mentora
pakalpojums darba vietā. Dalībniekiem
nepieciešamības
gadījumā
tika
nodrošināts transports nokļūšanai
uz pakalpojumu saņemšanas vietu.
Saņemtais
pakalpojumu
skaits
vienam
dalībniekam,
individuāli
izvērtējot nepieciešamību, bija no
4 līdz 10 pakalpojumi. Diemžēl
pakalpojumu saņemšanas iespējas
ietekmēja Covid-19 infekcijas izplatība
ierobežojošie pasākumi.
Projekta noslēgumā Labklājības
ministrijas projekta vadības grupas
pārstāvji telefoniski sazinājās ar
vairākiem projekta dalībniekiem un
viņu ģimenes locekļiem, lai pārrunātu
ieguvumus projekta gaitā, kā arī
uzklausīja ieteikumus par IB modeļa
pieejas izmantošanu nākotnē.
Projekta noslēgumā
projekta

22. februārī sešu stundu garumā
Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās
attālinātā izglītības izstāde projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros. Pasākums notika
tiešsaistes Zoom platformā.
Pasākuma dalībniekiem iedvesmas
vārdus teica Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietniece Anita
Petrova un Balvu Valsts ģimnāzijas
direktore Inese Paidere.
Pasākumā
piedalījās
deviņas
augstākās izglītības iestādes un sešas
profesionālās izglītības iestādes Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju
augstskola RISEBA, Rīgas Stradiņa
universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, Biznesa augstskola Turība,
Ekonomikas un kultūras augstskola,
Latvijas
Universitāte,
Vidzemes
Augstskola,
Latvijas
Nacionālā
aizsardzības akadēmijā, Balvu Valsts
ģimnāzija, Malnavas koledža, Rēzeknes
tehnikums, Balvu Profesionālā un
vispārizglītojošā vidusskola, Valsts
robežsardzes koledža, P.Stradiņa
Medicīnas koledža.
To attālināti
apmeklēja vairāk nekā divi simti 9.12. klašu skolēni no Balvu Valsts
ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas,
Baltinavas
vidusskolas,
Tilžas
vidusskolas, Stacijas pamatskolas un
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles.
Klātesošajiem bija iespēja dzirdēt
Balvu Valsts ģimnāzijas absolventus,
kas studē dažādās augstskolās,
pieredzes stāstus gan par studenta
dzīvi, gan prasmēm un zināšanām,
kas nepieciešamas, lai veiksmīgi
iekļautos studiju procesā.
Mūsu
absolvente Paula Paidere, kas šobrīd
studē Rīgas Juridiskās augstskolas
2. kursā un līdztekus intensīvām
klātienes studijām ir uzsākusi arī
strādāt,
uzsvēra, ka
studentam
ļoti nepieciešama spēja patstāvīgi
organizēt darbu un plānot laiku,
ieinteresētība un vēlme iesaistīties un
līdzdarboties, komunikācijas prasmes,
pozitīvisms un veselīgs skatījums uz
sevi no malas.
Jauniešiem bija iespēja dzirdēt
reālus stāstus par studijām, studentu
dzīvi, darbošanos ārpus mācībām.
Savā
pieredzē
dalījās
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 3. kursa
studente Ivita Salmane, Rīgas Stradiņa
universitātes 1. kursa studente,
topošā ergoterapeite Dairita Magone,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Ekonomikas
un
pārvaldības
fakultātes 1. kursa students Artis
Smirnovs,
Latvijas
Universitātes
Ķīmijas
fakultātes
doktorantūras
students Vitālijs Lazarenko, Latvijas
Universitātes Komunikāciju zinātnes
3. kursa studente Elza Elksnīte un
Vidzemes Augstskolas Sabiedrības

dalībnieki un viņu ģimenes locekļi
varēja izteikt savu viedokli par
izmēģinājumprojekta
procesu,
kā
arī vērtēt to, kā dalība projektā ir
izmainījusi viņu dzīves kvalitāti. Vienam
dalībniekam bija prieks, ka šajā laikā
varēja uzsākt pastāvīgu dzīvi atsevišķi
no vecākiem, daži dalībnieki atrada
īslaicīgu darbu, citi kopā ar atbalsta
personu,
asistentu
vai
ģimenes
asistentu apskatīja apkārtnes tūrisma
vietas, apmeklēja koncertus, risināja
dažādus sadzīves jautājumus. Grupu
nodarbībās varēja iemācīties jaunas
lietas un tikties ar citiem cilvēkiem
ārpus mājas. Projekta dalībnieki izteica
vēlmi arī turpmāk apmeklēt nodarbības,
būt sabiedrībā un saņemt speciālistu
atbalstu dažādās dzīves situācijās.
Balvu novada pašvaldības Sociālais
dienests pateicas projekta dalībniekiem
par izturību, jo projekta darbības bija
ļoti intensīvas. Paldies pakalpojumu
sniedzējiem par atsaucību, sadarbību
un izpratni.
Labklājības
ministrija
izsaka
pateicību katram projekta dalībniekam
par dalību individuālā budžeta modeļa
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai izmēģinājumprojektā.
Balvu novada pašvaldība un Balvu
novada pašvaldības Sociālais dienests
saņēma
Labklājības
ministrijas
pateicību par veiksmīgu sadarbību
un ieguldījumu sociālo pakalpojumu
atbalsta
sistēmas
pilnveidošanā,
aprobējot
sabiedrībā
balstītu
sociālo pakalpojumu finansēšanas
mehānismu personām ar garīga
rakstura traucējumiem ESF projektā
“Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas
pilnveide”.
Izmēģinājumprojektā
iegūtie
rezultāti tiks izmantoti, lai nākotnē
veidotu
jaunu
pieeju
sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu personām
ar garīga rakstura traucējumiem,
kuras dzīvo sabiedrībā, finansēšanas
mehānisma izstrādei.
Projektu īsteno Labklājības ministrija
sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

“Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros īstenotā individuālā
budžeta modeļa izmēģinājumprojekta dalībnieku darbiņi no plastilīna.
9.

zinātņu 1. kursa students Kristiāns
Bokta, kurš ne tikai stāstīja par savu
studenta dzīvi, viņam bija uzticēts
izveidot prezentāciju un reklamēt
savu augstskolu. Skolēniem bija
iespēja uzdot jautājumus jaunajiem
studentiem, un daudzi šo iespēju
izmantoja. Augstskolu pārstāvji tika
iztaujāti par visdažādākajām tēmām,
piemēram:
Vai ir iespējams apvienot mācības
ar hobiju vai darbu?
Ar kādām grūtībām var sastapties
studējot?
Kādas metodes palīdz atcerēties
apjomīgo informāciju?
Ar ko atšķiras studijas augstskolā
no mācībām Balvu Valsts ģimnāzijā?
Kāpēc izvēlējies tieši šo augstskolu?
Vai bieži kā studentam ir iespēja
ēst kafejnīcās? Vai atļauj budžets?
Par ko vēlējies kļūt bērnībā?
Kuras no Balvu Valsts ģimnāzijā
iegūtajām zināšanām un prasmēm
Tev īpaši palīdz studijās?
Kā tiec galā ar grūtībām?
Lai
iedvesmotu
jauniešus
nebaidīties sapņot par sava biznesa
uzsākšanu Balvos, bijām uzrunājuši
Balvu novada jaunos uzņēmējus
padalīties
ar
sava
uzņēmuma
veiksmes kodu. Priecājamies, ka šim
aicinājumam atsaucās pieci jaunie
uzņēmēji - Aļona Pennere, Elīna Kaļva,
Andris Ločmelis, Dagnija Vaickovska
un Jeļena Glovnova, viņu iesūtītie
videostāsti tika demonstrēti izglītības
izstādes laikā.
Pasākumu
vadīja
skolēnu
pašpārvaldes dalībniece Anastasija
Klija, kura gan pieteica viesus un
augstskolu prezentācijas, gan uzdeva
jautājumus ģimnāzijas bijušajiem
absolventiem, gan uzmundrināja ar
anekdotēm un dinamiskajām pauzēm.
Izstādes
organizēšana
bija
lielisks
komandas
darbs,
kurā
aktīvi līdzdarbojās, sadalot konkrēti
veicamus
pienākumus,
Balvu
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultante Lidija Ločmele,
Balvu Valsts ģimnāzijas direktores
vietniece audzināšanas jomā Daina
Mediniece un direktores vietnieks IT
jomā Arnis Stucka.
Lai skolēniemm izdodas atrast
savu īsto ceļu!
Daina Mediniece,
BVĢ direktores vietniece
audzināšanas jomā
Aktivitāte tika īstenota programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības
iestādēs”
ietvaros.
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TRAKTORTEHNIKAS ĪPAŠNIEKU IEVĒRĪBAI!
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un
jābūt derīgai OCTA polisei.
Valsts
tehniskās
uzraudzības
aģentūra (VTUA) aicina traktortehnikas
un tās piekabju ikgadējo valsts
tehnisko apskati ieplānot savlaicīgi,
iepriekš piesakoties tuvākajā vai
ērtākajā VTUA birojā!
Traktortehnikas un tās piekabju
ikgadējās valsts tehniskās apskates

pārvaldes ‘’Gaismas’’) - 14.aprīlī
plkst. 12:30; 17.jūnijā plkst.12:30;
12.augustā plkst. 10:30.
Cērpenē (pie darbnīcām ‘’Ozoli
1’’, Briežuciema pagasts) - 14.aprīlī
plkst.10:30; 17.jūnijā plkst. 10:30.
Golvaros (pie veikala (Golvari),
Bērzpils pagasts) - 22.martā plkst.
11:00; 28.maijā plkst.9:30.
Krišjāņos
(pie
pagasta
pārvaldes, Jaunatnes iela 3) 18.martā plkst. 11:00; 26.maijā plkst.
11:00; 26.jūlijā plkst. 11:00.
Kubulos (pie pagasta pārvaldes,
Balvu iela 15) - 12.aprīlī plkst. 13:00;
16.jūnijā plkst. 13:00.
Lazdulejā
(pie
pagasta
pārvaldes (Administratīvā ēka) -

grafiks (plānotais) Balvu novadā:
Balvos - 22.aprīlī AS “Balvu
Enerģija” (Bērzpils iela 30) plkst.10:30;
12.maijā Balvu PA “SAN-TEX” (Bērzpils
iela 56) plkst. 10:30; 17.maijā VAS
“Latvijas
autoceļu
uzturētājs”
(Vidzemes iela 4) plkst. 10:00;
18.maijā AS “Sadales tīkls” (Bērzpils
iela 19) plkst. 10:30.
Bērzkalnē
(pie
pagasta
pārvaldes, Ūdru iela 1) - 15.martā
plkst.10:30; 24.maijā plkst.10:30;
22.jūlijā plkst.10:30.
Bērzpilī (pie pagasta pārvaldes,
Dārza iela 27) - 22.martā plkst.12:30;
28.maijā
plkst.11:30;
29.jūlijā
plkst.10:30.
Briežuciemā
(pie
pagasta

17.martā plkst. 10:30; 24.maijā plkst.
13:00; 22.jūlijā plkst. 13:00.
Naudaskalnā
(pie
pagasta
pārvaldes “Pagastmāja”) - 16.aprīlī
plkst. 10:30; 18.jūnijā plkst. 10:00.
Tilžā (pie kaltes “Rota”, Raiņa
iela 6) - 24.martā plkst. 11:00; 2.jūnijā
plkst. 11:00; 30.jūlijā plkst. 10:30.
Vectilžā (pie pagasta pārvaldes,
Sporta iela 3) - 19.martā plkst. 9:30;
27.maijā plkst. 10:30; 28.jūlijā plkst.
10:30.
Vīksnā (pie pagasta pārvaldes
“Mieriņi”) - 12.aprīlī plkst. 10:30;
16.jūnijā plkst. 10:30.
Kontakti:
64522411
(Balvos);
balvi@vtua.gov.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA IESAISTĪSIES PUTNU GRIPAS PROFILAKSĒ
Ņemot vērā no š.g. 9.februāra
līdz 25.februārim konstatētos 29
saslimšanas gadījumus savvaļas
putniem ar augsti patogēno putnu
gripu dažādās Latvijas vietās,
strauji pieaug risks putnu gripas
vīrusu ienest mājputnu novietnēs.
Saslimšanas
sekas
mājputnu
ganāmpulkos ir ne tikai putnu
masveida nobeigšanās un inficētā
ganāmpulka pilnīga iznīcināšana,

bet arī mājputnu un to produktu
pārvietošanas un tirdzniecības, t.sk.
eksporta ierobežojumi, tādējādi
apdraudot putnkopības nozares
uzņēmējdarbību gan reģionos, gan
valsts ekonomiku kopumā.
Pārtikas
veterinārajam
dienestam (PVD) nav iespējams
veikt pārbaudi katrā mājputnu
turēšanas vietā. Tā kā viens no
lielākajiem riskiem putnu gripas

izplatībā ir mazie un vidējie
mājputnu īpašnieki, kuri ne vienmēr
ievēro
slimības
profilaktiskos
pasākumus un ne vienmēr apzinās
sekas, ko viņu nevērība var izraisīt,
tāpēc PVD ir lūdzis pašvaldības
policijas līdzdalību kontrolēt - vai
mājputni netiek izlaisti pagalmā vai
turēti neatbilstošos āra aplokos.
Saņemot
informāciju
vai
konstatējot, ka netiek ievēroti

biodrošības pasākumi, piemēram,
mājputni netiek turēti telpās,
pašvaldības
policija
izskaidros
īpašniekiem
nepieciešamību
ievērot
mājputnu
turēšanas
nosacījumus, kā arī informēt par
sekām to neievērošanas gadījumā.
Ja īpašnieks šo informāciju neņems
vērā
un
situāciju
neuzlabos,
tiks informēta PVD teritoriālā
struktūrvienība.

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Nosacītā
nomas
maksa
zemes vienībai 217,00 (divi simti
septiņpadsmit euro, 0 centi) gadā
bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 6
(seši) gadi. Iznomāšanas mērķis –
lauksaimniecības vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2021.gada 8.marta
līdz 2021.gada 12.marta plkst. 16.00
Izsole notiks 2021.gada 16.martā
plkst.10.10 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (Sēžu zālē,
3.stāvā).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
8.marta līdz 2021.gada 12.marta plkst.
16.00.

pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
19.aprīļa plkst.16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 19.aprīļa plkst.16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 683.00
(seši simti astoņdesmit trīs euro 0
centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.gada
20.aprīlī plkst.10.00.

seši simti divdesmit astoņi euro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā –
„Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”.
Šajā pat laikā interesenti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada
19.aprīļa plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 19.aprīļa plkst. 16.00 jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 462.80
(četri simti sešdesmit divi euro 80
centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.gada
20.aprīlī plkst.10.20.

IZSOLES
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienības daļu
ar kadastra apzīmējumu 3846 005
0486 Balvu pagastā, Balvu novadā,
0,07 ha kopplatībā (zemes gabals bez
apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienības daļai 28,00 (divdesmit
astoņi euro, 0 centi) gadā bez PVN.
Iznomāšanas termiņš – 6 (seši) gadi.
Iznomāšanas mērķis – individuālā
augļu dārza vajadzībām.
Pretendenti pieteikumu dalībai
izsolē var iesniegt Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos,
katru darbdienu no 2021.gada 8.marta
līdz 2021.gada 12.marta plkst. 16.00.
Izsole notiks 2021.gada 16.martā
plkst.10.00 Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos (Sēžu zālē,
3.stāvā).
Ar
izsoles
noteikumiem
un
nomas līguma projektu var iepazīties
Balvu novada pašvaldības mājas
lapā www.balvi.lv un Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos
katru darba dienu no 2021.gada
8.marta līdz 2021.gada 12.marta plkst.
16.00.
Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3856 004 0103
Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, 3,6 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme,

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.46 Pilsoņu
ielā 31, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3801 900 2499 (kadastra
apzīmējums 3801 003 0391 001 046),
kas sastāv no divistabu dzīvokļa
46.5 m2 platībā un kopīpašuma
4611/297053 domājamajām daļām
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3801 003 0391 001 )
un zemes atbilstoši domājamajām
daļām 0.0059 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3801 003 0391). Izsoles
sākumcena – EUR 4628 (četri tūkstoši

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu
“Jaunvārpas”,
Vectilžas
pagastā, Balvu novadā, kas sastāv
no zemes vienības 3.6 ha platībā,
kadastra Nr.3890 006 0277 (kadastra
apzīmējums 3890 006 0231). Izsoles
sākumcena – EUR 6830 (seši tūkstoši
astoņi simti trīsdesmit euro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
10.

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr.22 Partizānu
ielā 36, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr. 3801 900 2498 (kadastra
apzīmējums 3801 003 0394 001 022),
kas sastāv no vienistabu dzīvokļa
24.7 m2 platībā un kopīpašuma
2525/29846 domājamajām daļām

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 4.marts
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 3801 003 0394 001 )
un zemes atbilstoši domājamajām
daļām 0.0073 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3801 003 0394). Izsoles
sākumcena – EUR 2703 (divi tūkstoši
septiņi simti trīs euro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
par izsoli tiek publicēta laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
– „Balvu Novada Ziņas”, Balvu
novada pašvaldības mājas lapā
www.balvi.lv
un
Ziemeļlatgales
laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat
laikā interesenti var veikt izsolāmā
objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu
dalībai izsolē var iesniegt Balvu
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz

2021.gada 28.janvārī

līdz 2021.gada 19.aprīļa plkst. 16.00,
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz 2021.
gada 19.aprīļa plkst. 16.00jāiemaksā
drošības nauda 10% apmērā no
izsoles sākumcenas, t.i. EUR 270.30 (
divi simti septiņdesmit euro 30 centi)
un reģistrācijas maksu EUR 5.00
(pieci euro, 0 centi), Balvu novada
pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622,
bankas kontā: AS “Citadele banka”,
konts: LV 05PARX0012592970001.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā Sēžu zālē, 2021.
gada 20.aprīlī plkst.10.40.

objekta apskati.
apzīmējums 3801 004 0165 004 001),
Izsoles pretendenti pieteikumu
kas sastāv no vienistabu dzīvokļa
dalībai izsolē var iesniegt
Balvu
18.7 m2 platībā un kopīpašuma
APSTIPRINĀTI
ar
Balvu
novada
Domes
novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz
190/2569 domājamajām daļām
2021.gada 28.janvāra
2021.gada 19.aprīļa
plkst.
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra
lēmumu (prot.
Nr.1,16.00,
26.§)
Balvos, Bērzpils ielā 1A.
apzīmējums 3801 004 0165SAISTOŠIE
004 ) un NOTEIKUMI
Balvos
Visiem
pretendentiem
līdz
palīgēkas atbilstoši domājamajām
2021.gada 28.janvārī
Nr.2/2021
2021.gada 19.aprīļa plkst. 16.00
daļām 7.99 m2 platībā. Izsoles
GROZĪJUMI
BALVU
2015. GADA
12. MARTA
jāiemaksā
drošības
nauda 10%
sākumcena
– EUR
1321NOVADA
(viens DOMES
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS
9/2015 “PAR
BALVUsākumcenas,
NOVADA t.i.
no izsoles
tūkstotis
trīs simti divdesmit
viens NR. apmērā
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM BĀREŅIEM UN BEZ
EUR 132.10 (viens simts trīsdesmit
euro).
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM UN FINANSIĀLO
divi euro 10 centi) un reģistrācijas
Ar izsoles noteikumiem
ATBALSTUvar
AUDŽUĢIMENĒM”
maksu EUR 5.00 (pieci euro, 0 centi),
iepazīties Balvu novada pašvaldības
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005.
Balvu
novada
pašvaldības,
Reģ.
mājaslapā www.balvi.lv. Informācija
noteikumu
Nr.857 „Noteikumi
par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
Nr. palikušajam
90009115622,
bankas
kontā:
par izsoli tiek publicēta laikrakstā
bērnam, kurš ir ārpusģimenes
kā arī banka”,
pēc ārpusģimenes
aprūpes
AS aprūpē,
“Citadele
konts:
LV
„Latvijas Vēstnesis”, Balvu novada
beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31. 1 punktu,
05PARX0012592970001.
pašvaldības informatīvajā izdevumā
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, likuma
Izsole
notiks
Bērzpils
ielā 1A,
– „Balvu Novada Ziņas”, Balvu
„Par
palīdzību
dzīvokļa
jautājuma risināšanā”
25.2 pantu.
Balvos,
3.stāvā Sēžu zālē, 2021.
novada pašvaldības mājas lapā
20.aprīlī
plkst.11.00
www.balvi.lv
un Domes
Ziemeļlatgales
1. Izdarīt Balvu novada
2015.gada 12.marta gada
saistošajos
noteikumos
Nr. 9/2015 “Par Balvu
novada pašvaldības
sociālajām
garantijām
laikrakstā
“Vaduguns”.
Šajā
pat bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem
un finansiālo
(turpmāk-Noteikumi) šādus grozījumus:
laikā
interesenti
varatbalstu
veikt audžuģimenēm”
izsolāmā

Balvu
novada
pašvaldība
pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr.1 Bērzpils ielā
19A, Balvos, Balvu novadā, kadastra
Nr. 3801 900 1041 (kadastra

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

1.1. aizstāt visos Noteikumos vārdus “dzīvokļa pabalsts” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“mājokļa pabalsts” (attiecīgā locījumā);
1.2. aizstāt izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdus un skaitļus ”Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu” ar vārdiem un skaitļiem
”Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”;
1.3. aizstāt 1.1.punktā vārdus un skaitļus ”Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” ar vārdiem un skaitļiem ”Ministru kabineta 26.06.2018.
noteikumos Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi”;
1.4. aizstāt 2.1.punktā vārdus “divu sociālā nodrošinājuma pabalstu” ar skaitļiem un vārdiem
“218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro";
1.5. aizstāt 2.2.punktā vārdus “vienas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba
algas" ar skaitli un vārdu “820,05 euro”;
1.6. aizstāt 2.3.punktā skaitli un vārdus “25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas” ar skaitļiem un vārdiem “125,00 euro un personām ar invaliditāti kopš
bērnības 163,00 euro apmērā”;
1.7. aizstāt 2.4.punktā teikumu “Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā minētos
dokumentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās
telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus” ar teikumu “Mājokļa pabalsts tiek
aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2021.gada 28.janvāra
lēmumu (prot. Nr.1, 26.§)
Nr.2/2021

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2015. GADA 12. MARTA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 9/2015 “PAR BALVU NOVADA
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM BĀREŅIEM UN BEZ
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM UN FINANSIĀLO
ATBALSTU AUDŽUĢIMENĒM”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005.
noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31. 1 punktu,
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.2 pantu.

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu” 3.pielikumā noteiktajiem normatīvajiem rādītājiem”;
1.8. svītrot Noteikumu pielikumu.
2. Šo grozījumu 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6. punkti piemērojami ar 2021.gada 1.janvāri.
3. Šo grozījumu 1.1., 1.7. un 1.8.punkts stājas spēkā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā noteiktā regulējuma par mājokļa pabalstu spēkā stāšanās dienu.

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu
novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm” (turpmāk-Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt visos Noteikumos vārdus “dzīvokļa pabalsts” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“mājokļa pabalsts” (attiecīgā locījumā);
1.2. aizstāt izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdus un skaitļus ”Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu” ar vārdiem un skaitļiem
”Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”;
1.3. aizstāt 1.1.punktā vārdus un skaitļus ”Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036
PIELIKUMS
„Audžuģimenes noteikumi” ar vārdiem un skaitļiem ”Ministru kabineta 26.06.2018.
Balvu novada Domes
noteikumos Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi”;
2021.gada 28.janvāra
1.4. aizstāt 2.1.punktā vārdus “divu sociālā nodrošinājuma pabalstu” ar skaitļiem un vārdiem
lēmumam (prot. Nr.1, 26.§)
“218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro";
1.5. aizstāt 2.2.punktā vārdus “vienas Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba
Balvos
algas" ar skaitli un vārdu “820,05 euro”;
PASKAIDROJUMA
1.6. aizstāt 2.3.punktā skaitli un
vārdus “25% apmērā no RAKSTS
Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas” ar skaitļiem un vārdiem “125,00 euro un personām ar invaliditāti kopš
parbērnības
Balvu novada
2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Grozījumi
163,00 Domes
euro apmērā”;
Balvu
novada
Domes
2015.gada
12.marta
saistošajos
Nr.ņemot
9/2015vērā
“Par
Balvu
1.7.
aizstāt
2.4.punktā
teikumu
“Dzīvokļa
pabalsta
apmērs noteikumos
tiek aprēķināts,
minētos
novada
pašvaldības
sociālajām garantijām
bāreņiem un
bez vecāku
gādības
dokumentus,
bet nepārsniedzot
saistošo noteikumu
pielikumā
noteiktos
ar palikušajiem
dzīvojamās
bērniem
finansiālo
atbalstu
audžuģimenēm””
projektu
telpas lietošanu
saistīto un
izdevumu
segšanas
normatīvus”
ar teikumu
“Mājokļa pabalsts tiek
aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809
Paskaidrojuma

raksta sadaļas

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Domes priekšsēdētājs

1)vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu sociālo
nodrošinājuma pabalstu apmērā;
2) pabalsts ikmēneša izdevumiem 25% apmērā no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
3) vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei ir vienas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmērā.
Tiks atsaistīts vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai no
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, tiks atsaistīt pabalsts
ikmēneša izdevumiem un vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei no Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēneša darba algas.
Lai izpildītu normatīvā akta prasību tiek veikti grozījumi saistošajos
noteikumos.
Uz pašvaldības budžetu iespaidu atstās, jo palielināsies pabalstu apmēri:
3. Informācija par
1. vienreizējā pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs -218 euro
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības (uz 31.12.2020. 128.06 euro), pabalsta apmērs palielināts par 89.94
euro), savukārt jauniešiem ar invaliditāti kopš bērnības 327 euro (uz
budžetu
31.12.2020. noteikts 245.38 euro, pabalsta apmērs tiktu palielināts par
81,62 euro) Papildus nepieciešams -719.52 euro;
1. pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs – 125,00 euro (uz
31.12.2020. 107,50 euro), pabalsta apmērs tiek palielināts par
17,50 euro, savukārt jauniešiem ar invaliditāti kopš bērnības
163 euro (uz 31.12.2020. 107.50 euro), pabalsta apmērs tiek
palielināts par 55,50 euro. Papildus nepieciešams
262.50 euro (vid.15 bērni)*12mēn.= 3 150.00+666,00 (viens bērna ar
inv.)= kopā 3 816,00 euro
2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
ir 820,05 euro (uz 31.12.2020. 430,00 euro), pabalsta apmērs palielinās
par 390,05 euro). Papildus nepieciešams -3 120.40 euro
Papildus nepieciešamais finansējums kopā 7 655,92 euro.

Norādāmā informācija

2021.gada 1.janvārī stājušies spēkā Ministru kabineta 17.12.2020.
noteikumi Nr.829 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – Noteikumi).
Noteikumi paredz, ka no 2021.gada 1.janvāra bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem:
1) vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai nav mazāks
par 218 euro, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi
no invaliditātes grupas, nav mazāks par 327 euro;
2) pabalsts ikmēneša izdevumiem nav mazāks par 109 euro mēnesī,
savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi no
invaliditātes grupas, tas nav mazāks par 163 euro mēnesī;
3) vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei nedrīkst būt mazāks par 820,05 euro.
Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
par periodu no 2021.gada 1.janvāra bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušam bērnam pašvaldībai jāpārrēķina un starpību jāizmaksā ne
vēlāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.
Šobrīd Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos
noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām
garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
finansiālo atbalstu audžuģimenēm” noteikts, ka bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem:
1)vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu sociālo
nodrošinājuma pabalstu apmērā;
2) pabalsts ikmēneša izdevumiem 25% apmērā no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
3) vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei ir vienas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmērā.
Tiks atsaistīts vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai no
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, tiks atsaistīt pabalsts
ikmēneša izdevumiem un vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un
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4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētājs

11.

Aigars Pušpurs

“Balvu Novada Ziņas”, 2021.gada 4.marts

PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS

TILŽAS PAGASTS

No 5. marta svētku noskaņas
radīšana ar noformējumu Balvu
Kultūras un atpūtas centra laukumā
un video sveiciens 8. marta svētkos.
10. martā plkst. 18:00 Padomi no
Azotes tiešsaistē. Attālināta tikšanās
ar aromterapijas konsultanti Ilonu
Čakāni. Pieslēgšanās interneta adresē:
meet.jit.si/azote. Padomi bez maksas.
12.martā no plkst. 13:00 “LRTK
tiešsaistes Latgales biznesa klubs
Balvos”. Sīkāka informācija un
programma pieejama šī izdevuma
12.lpp.
11. martā plkst.15:00 Tiešsaistes
apmācības “www Lapu veidošana”
ievadapmācības
bezmaksas
pakalpojumu (mozello.lv, webnode.lv)
izmantošanā. Pieslēgšanās Internet
adresē: https://meet.jit.si/azote.Plašāka
informācija https://www.ritineitis.lv/.
17. martā plkst.18:00 Padomi
no Azotes tiešsaistē. Pavasara spēka
avoti - pumpuri veselībai un labsajūtai,
praktiski padomi no pirtnieces Arnitas
Melbergas. Pieslēgšanās interneta
adresē: meet.jit.si/azote. Padomi bez
maksas.
24. martā plkst.18:00 Padomi no
Azotes tiešsaistē. “Putni un spalvas”
- gatavosim dekoru Lieldienu un
pavasara laikam no krāsainām dzijām
kopā ar Skaidrīti Veinu. Pieslēgšanās
interneta adresē: meet.jit.si/azote.
Padomi bez maksas.
25.martā Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena. Individuāla
ziedu
nolikšana pie pieminekļa
Abrenes
apriņķa
komunistiskā
genocīda upuru piemiņai.
31. martā plkst. 18:00 Padomi
no Azotes tiešsaistē. “Košās olas” radoši krāsosim Lieldienu olas kopā ar
Skaidrīti Veinu. Pieslēgšanās interneta
adresē: meet.jit.si/azote. Padomi bez
maksas.
Līdz 6.aprīlim Balvu Novada
muzejs piedāvā aizraujošu “ceļojumu
laikā’’ pa Balviem. Dodies pastaigā
pa pilsētas ielām ar vēsturisku
noskaņojumu, izmantojot aplikāciju
“Actionbound’’!

8. martā Tilžas ciema centrā foto
stūrītis brīvā dabā.
27.martā Facebook lapā “Tilžā
notiek labas lietas” sarīkojuma “Dzīve
kā teātris un teātris kā dzīve” atmiņu
albums.

LTRK LATGALES BIZNESA KLUBS BALVOS
Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību organizē
tiešsaistes pasākumu “LTRK tiešsaistes Latgales biznesa klubs Balvos”, kas notiks
12.martā.
PROGRAMMĀ
11:30 - 12:45 LTRK Latgales padomes sēde*
12:50 - 13:00 Ierašanās “GoToMeeting” platformā
13:00 - 13:05 Balvu Biznesa kluba atklāšana, darba kārtības apstiprināšana, LTRK
Latgales padomes vadītājs
13:05 - 13:25 Balvu novads- novads ar vērtībām, Balvu novada domes
priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
13:25 - 13:40 Aktualitātes, LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris
13:40 - 14:20 Nodokļu politikas aktuālie jautājumi, LR Finanšu ministrijas Valsts
sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs
Šņucins
14:20 - 14:35 LTRK atbalsts mazajiem uzņēmējiem, LTRK Biedru attiecību vadītāja
Zanda Goba
14:35 - 15:00 Diskusijas, kopsavilkums

KRIŠJĀŅU PAGASTS
8.martā Krišjāņu Tautas nama
video sveiciens Sieviešu dienā.
8.-20.marts
Asprātīgāka
komentāra konkurss.

BĒRZPILS PAGASTS
8.martā Bērzpils saieta nama
pavasarīgs
sveiciens
8.martā
prezentācijas veidā – Balvu novada
pašvaldības mājas lapā un sociālajos
tīklos.

Latgales Biznesa klubs Balvos norisināsies „GoToMeeting” platformā.
Dalība tikai ar iepriekšēju reģistrāciju.
Lūdzu reģistrēties dalībai līdz 11.03.2021. plkst. 15.00, lai saņemtu
dalības piekļuvi.
DALĪBA BEZMAKSAS.
Papildus informācija: maruta.jukevica@chamber.lv , Tel. 26599991 (Maruta).
*Sadaļā piedalās tikai biedri

BRIEŽUCIEMA PAGASTS
Līdz 16.martam Briežuciemiešu
pavasara
sveicienu
grāmatas
veidošana.
22.martā “Pavasara grāmatas”
nodošana Briežuciema bibliotēkai.

SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” PAZIŅOJUMS
Cienījamie iedzīvotāji!

KUBULU PAGASTS

Ja vēl joprojām turpināt saņemt rēķinus pa pastu, tad aicinām pieteikties to saņemšanai
e-pastā, kas ir ātrāks, drošāks un dabai draudzīgāks veids. Tā ietaupīsiet ne tikai dabas resursus, bet arī savus līdzekļus, jo rēķinu saņemšana elektroniski ir bez maksas.
Pieteikties elektroniskajiem rēķiniem varat, sūtot e-pastu uz balvi@pilsetvide.lv sava reģiona
Klientu apkalpošanas centram, kurā norādīts Jūsu vēlamais e-pasts rēķinu saņemšanai, vai
zvaniet pa tel.25666837.
Būsim dabai draudzīgi!

25.martā
Individuāla
ziedu
nolikšana pie komunistiskā genocīda
upuru piemiņas akmens (piemineklis
represētajiem Balvu Stacijā).

IZSTĀDES
Martā Balvu Kultūras un atpūtas
centra dienvidu zāles logos skatāma
tautas tērpu kolekcija.
Kubulu bibliotēkā “Pieminot 1949.
gada marta deportācijas” - izstāde
25. marta notikumu atspoguļojums
literatūrā.
29.marts – 1.maijs Baltinavas
amatnieku
un Ilonas Kapteines
floristikas darbu izstāde Tilžas Kultūras
namā.

SIA PILSĒTVIDES SERVISS AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
Sadzīves atkritumu tvertnēs atkritumi jāievieto aizsietos maisos, nesablietējot tos.
Iedzīvotāji aicināti, sadzīves atkritumus tvertnēs mest tikai aizsietos maisos. Metot atkritumus tvertnēs bez maisiem, tās ātrāk paliek netīras, atsevišķi atkritumi, tvertnes tukšojot, tur
pielīp un paliek. Turklāt aukstā laikā izbirušie atkritumi piesalst pie tvertņu malām, bet siltā
laikā tvertnēs palikušie atkritumi ātri bojājas un rada nepatīkamas smakas. Savukārt, pārāk
stipri sablietējot atkritumus, tvertņu iztukšošana kļūst apgrūtināta, jo atkritumi iesprūst starp
tvertnes malām.
Atkritumu tvertnes jānovieto viegli pieejamās vietās. “Pilsētvides Serviss” saviem klientiem atgādina, atkritumu tvertnes izvilkt specializētajam transportam brīvi pieejamā vietā kā
norādīts līgumā, tās novietojot tuvāk lielajiem izbraucamajiem un iztīrītajiem ceļiem. Sevišķi
svarīgi tas ir sniegotajos un dubļainajos laikapstākļos, jo ar atkritumu savākšanas auto nav
iespējams iebraukt visos pagalmos un viensētās. Visiem klientiem lūgums arī sekot līdz, lai
tvertnes nestāv dubļos un peļķēs.
Nenovietot auto priekšā atkritumu tvertnēm. Transportlīdzekļi, kuri novietoti priekšā
atkritumu tvertnēm vai novietoti uz šauriem piebraucamajiem ceļiem tā, ka specializētais
atkritumu savākšanas auto netiek tiem garām, bļoķē piekļuvi atkritumu tvertnēm. Tas var
kļūt par iemeslu tam, ka atkritumu tvertnes netiek iztukšotas.
Sākot ar š.g. 8. martu darbu atsāks Balvu Eko laukums. Tiek atjaunota Eko laukumu
darbība klātienē, taču pakalpojumi tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot valstī
noteiktās epidemioloģiskās normas.
Apmeklējumu iespējams pieteikt pa tālruni nr. 22003930.
Mājaslapā www.pilsetvide.lv atradīsiet vairāk informācijas par “Pilsētvides Serviss” sniegtajiem pakalpojumiem un pareizu atkritumu šķirošanu.

PAR RĒĶINU APMAKSU MAXIMA VEIKALOS
Balvu novada pašvaldības izrakstītos rēķinus ir iespējams apmaksāt arī
MAXIMA veikalos, tomēr lai vēl vairāk samazinātu cilvēku plūsmu veikalos
saistībā ar Covid-19, uz laiku rēķinu apmaksu MAXIMA veikalos iespējams
veikt no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no plkst. 20:00 līdz 22:00.
Pērkot ikdienas preces Maxima veikalos, klienti var iegādāties ne tikai
pārtikas un nepārtikas preces, bet arī ērti apmaksāt rēķinus, tajā skaitā
Balvu novada pašvaldības izrakstītos. Tas ir viegli, ātri un izdevīgi!
Maxima kā licencētas maksājumu iestādes SIA „SOLLO LV” pārstāve piedāvā
apmaksāt rēķinus ar svītrkodiem, tai skaitā rēķinus par komunāliem pakalpojumiem, apsaimniekošanu, telekomunikācijām, u.c.
Katra rēķina apmaksas cena ir 0,50 EUR.
Apmaksu skaidrā vai bezskaidrā naudā var veikt visās Maxima veikalu
kasēs.
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