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Par jaunizveidotā Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju
ievēl Sergeju Maksimovu

SERGEJS MAKSIMOVS
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs
18 gadu pieredze pašvaldības
darbā. Kopš 2009. gada trīs
sasaukumus ir vadījis Viļakas
novada domi. Pirms tam bijis
Šķilbēnu
pagasta
padomes
priekšsēdētājs. No 2005.gada ir Latvijas Pašvaldību
savienības reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas loceklis un no 2014. gada Eiropas Savienības
Reģionu komitejas loceklis.
SANDRA KAPTEINE
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece
Sandrai Kapteinei ir uzkrāta 14
gadu darba pieredze pašvaldībā.
Divus gadus no tiem esot
priekšsēdētājas vietnieces, bet
astoņus gadus Rugāju novada domes priekšsēdētājas
amatā.
DAINA TUTIŅA
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore

1.jūlijā notika pirmā jaunizveidotā Balvu novada domes sēde, uz kuru tika aicināti jaunievēlētie deputāti. Sēdi
vadīja Apvienotā Balvu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins, kurš sveica 15 jaunievēlētos
domes deputātus (alfabēta secībā) - Līnu Barovsku (LATGALES PARTIJA), Aldi Bukšu (Jaunā konservatīvā partija),
Rutu Cibuli (LATGALES PARTIJA), Mariju Kublinsku (LATGALES PARTIJA), Sandru Kapteini (“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”), Sandru Kindzuli (Latvijas Zaļā partija), Sergeju Maksimovu (LATGALES PARTIJA), Aiju Mežali
(Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai /LNNK”), Andri Mežalu (LATGALES PARTIJA), Svetlanu
Pavlovsku (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Aigaru Pušpuru (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Egonu
Salmani (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Imantu Slišānu (LATGALES PARTIJA), Jāni Trupovnieku (Latvijas Zaļā
partija) un Jāni Vancānu (LATGALES PARTIJA).

Informācija, foto:
Iluta Mežule
Pirmās sēdes darba
kārtībā bija jautājums par Balvu
novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja ievēlēšanu. Tika
izvirzīts viens kandidāts un
balsojumā ar 15 balsīm “PAR”
par Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētāju
tika
ievēlēts Sergejs Maksimovs
(līdzšinējais
Viļakas
novada pašvaldības domes
priekšsēdētajs).
Uzrunājot
klātesošos, jaunievēlētais domes
priekšsēdētājs teica: “Paldies
vēlreiz par atbalstu un uzticību,
uzticēšanos vadīt, un es darīšu
visu, lai attaisnotu jūsu cerības.
Paldies vēlētajiem par lielo
uzticību un cerībām, ar kurām
mēs kopīgi varētu sākt baltu
lappusi Balvu novadam, iesākot
šo jauno ceļu.”

Pēc domes priekšsēdētaja
ievēlēšanas, turpinājās domes
sēde, kuru vadīja Sergejs
Maksimovs un kurā tika izskatīti
7 darba kārtības jautājumi.
Pirmajā Balvu novada
domes sēdē tika ievēlēts Balvu
novada pašvaldības domes
priekšsēdētaja
vietnieks,
izpilddirektors un izpilddirektora
vietnieki, kā arī pieņemti saistošie
noteikumi Nr.1/2021 “Balvu
novada pašvaldības nolikums”,
ievēlētas Balvu novada domes
pastāvīgās komitejas un lemts
par Balvu novada pašvaldības
amatpersonu paraksta tiesībām.
Par Balvu novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja vietnieci tika
virzīta viena persona un
balsojumā ar 13 balsīm “PAR”, 1
balsi “PRET” un vienu balsojuma
zīmi atzīstot par nederīgu par
Balvu
novada
pašvaldības

domes priekšsēdētāja vietnieci
tika ievēlēta Sandra Kapteine,
kura līdz šīm vadīja Rugāju
novada domi. Par Balvu novada
pašvaldības izpilddirektoru arī
tika virzīta viena persona Daina
Tutiņa (līdzšinējā Rugāju novada
pašvaldības
izpilddirektore),
kuru vienbalsīgi ievēlēja par
Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektori.
Tika lemts par divu
izpilddirektora
vietnieku
ievēlēšanu un vienbalsīgi tika
ievēlēts izpilddirektora vietnieks
administratīvajos un finanšu
jautājumos Tamāra Locāne
(līdzšinējā
Viļakas
novada
pašvaldības
izpilddirektore)
un izpilddirektora vietnieks
attīstības
plānošanas
un
nekustamā īpašuma jautājumos
Jānis
Bubnovs
(līdzšinējais
Baltinavas novada pašvaldības
izpilddirektors).

Balvu rajona padomē ieņēmusi
teritorijas plānotāja amatu, vēlāk
pildījusi Ekonomikas un budžeta
nodaļas
vadītājas
vietnieces
pienākumus, bet no 2005.-2009. gadam vadījusi
Grāmatvedības un finanšu nodaļu. 2009. gadā,
izveidojoties novadiem, Balvu novada pašvaldībā
vadījusi Budžeta plānošanas un grāmatvedības
nodaļu. No 2010.-2013.gadam D. Tutiņa vadīja Finanšu
nodaļu Rugāju novada domē, bet sākot no 2013.gada
bija Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore.
TAMĀRA LOCĀNE
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece
administratīvajos un finanšu
jautājumos
15
gadus
bijusi
galvenā
grāmatvede Medņevas pagastā,
no 2009.gada pildījusi ekonomista, no 2011.gada
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja un no
2021.gada izpilddirektora pienākumus Viļakas novada
domē.
JĀNIS BUBNOVS
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks attīstības
plānošanas un nekustamā
īpašuma jautājumos
No 2014.gada pildījis nekustamā
īpašuma speciālista un nodokļu
administratora, darba aizsardzības speciālista un
ugunsdrošības tehniķa pienākumus, no 2015.gada
bijis vienotā klientu apkalpošanas centra klientu
apkalpošanas speciālists un no 2016.gada Baltinavas
novada pašvaldības izpilddirektors.
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Ārkārtas domes sēdē vienbalsīgi apstiprina Baltinavas,
Rugāju un Lazdukalna pagasta pārvalžu un Viļakas
pilsētas pārvaldes vadītāju pienākumu izpildītājus
Informācija: Iluta Mežule
5.jūlijā notika Balvu novada
Ārkārtas domes sēde, kurā tika
izskatīti 20 darba kārtības jautājumi.
Svarīgākie no tiem bija par
apvienoto Baltinavas, Balvu, Rugāju
un Viļakas novadu administrāciju
reorganizēšanu,
par
Balvu
novada administrācijas nolikuma
apstiprināšanu, par Balvu novada
Baltinavas,
Rugāju,
Lazdukalna
pagasta
pārvalžu
un
Viļakas
pilsētas
pārvaldes
izveidošanu
un pārvalžu vadītāju pienākumu
izpildītāju iecelšanu. Tika lemts
arī par Domes ievēlēto komisiju
sastāvu, par atlīdzības noteikšanu
Balvu novada Domes deputātiem,
domes priekšsēdētājam, domes
priekšsēdētāja
vietniekam,
izpilddirektoram,
izpilddirektora
vietniekiem, Baltinavas, Rugāju
un Lazdukalna pagasta pārvalžu
un Viļakas pilsētas pārvaldes
pienākumu izpildītājiem, kā arī
citiem jautājumiem.
Ārkārtas domes sēdē deputāti
vienbalsīgi apstiprināja Baltinavas,
Rugāju un Lazdukalna pagasta
pārvalžu un Viļakas pilsētas pārvaldes
vadītāju pienākumu izpildītājus. Ar
2021.gada 6.jūliju līdz Balvu novada
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšanai amatā par Baltinavas
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāju tika iecelta Sarmīte Tabore,
Rugāju pagasta pārvaldi līdz pārvaldes
vadītāja iecelšanai amatā vadīs Arnita
Pugača, Lazdukalna pagasta pārvaldi
Dzidra Šmagre, bet Viļakas pilsētas
pārvaldi - Oļegs Kesks. Uz minētajiem

amatiem tiks rīkots atklāts konkurss,
līdz ko būs izveidota jaunizveidotā
Balvu novada pašvaldības un pagastu
pārvalžu struktūrshēma.

vadītāja
pienākumu
izpildītāja
mēnešalgu 1027 EUR, Lazdukalna
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja mēnešalgu 1027 EUR,
Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja mēnešalgu
1027 EUR.

Deputāti ārkārtas domes sēdē
lēma par atlīdzības noteikšanu
Balvu novada Domes deputātiem,
domes priekšsēdētājam, domes
priekšsēdētāja
vietniekam,
izpilddirektoram,
izpilddirektora
vietniekiem, Baltinavas, Rugāju un
Lazdukalna pagasta pārvalžu un
Viļakas pilsētas pārvaldes pienākumu
izpildītājiem, nosakot ar 2021.gada
1.jūliju domes deputātu stundas
darba samaksas likmi par piedalīšanos
domes, komiteju un komisiju sēdēs,
kā arī par citu deputāta amata
pienākumu pildīšanu 6,10 EUR,
domes deputātu, kuri veic Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas, Sociālās un veselības
aprūpes
jautājumu
komitejas,
Tautsaimniecības un vides komitejas
priekšsēdētāja pienākumus stundas
darba samaksas likmi par piedalīšanos
domes, komiteju un komisiju sēdēs,
kā arī par citu deputāta amata
pienākumu pildīšanu 11,59 EUR,
domes priekšsēdētāja mēnešalgu
2973 EUR, domes priekšsēdētāja
vietnieka mēnešalgu 2256 EUR,
pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu
2270 EUR, pašvaldības izpilddirektora
vietnieka administratīvajos un finanšu
jautājumos mēnešalgu 2124 EUR,
pašvaldības izpilddirektora vietnieka
attīstības plānošanas un nekustamā
īpašuma jautājumos mēnešalgu
2124 EUR, bet ar 2021.gada 6.jūliju
Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja mēnešalgu
1027 EUR, Rugāju pagasta pārvaldes

Lai
veiksmīgi
varētu
noritēt
pašvaldības un domes darbs, tika
apstiprinātas Balvu novada Domes
ievēlētā Pastāvīgās iepirkumu komisija
un Viļakas novada Domes ievēlētā
Iepirkumu komisija, kuras nodrošinās
pirms
administratīvi
teritoriālās
reformas
uzsākto
iepirkumu
procedūru pabeigšanu. No jauna tika
izveidotas Administratīvā komisija 7
cilvēku sastāvā, Mantas novērtēšanas
un izsoļu komisija 7 locekļu sastāvā
un Lauksaimniecības zemju darījumu
uzraudzības komisija 7 locekļu sastāvā.
Deputāti ārkārtas domes sēdē
pieņēma dāvinājumu no Ķīnas
Tautas
Republikas
vēstniecības
Latvijas Republikā EUR 3732,85,
novirzot to Balvu Profesionālās un
vispārizglītojošās vidusskolai FLUX
Beambox lāzergriezēja iegādei.
Deputāti lēma par aizņēmumiem
projektu īstenošanai:
“Autoceļa “Kaši – Surikova – Buksti”
atjaunošanas darbiem” realizācijai
EUR
224
892,84,
nodrošinot
finansējumu 15%, t.i. EUR 39 686,97
no kopējām investīciju projekta
izmaksām;
Projekta “Baltinavas muzeja telpu
paplašināšana” realizācijai EUR 55
840, nodrošinot finansējumu 15%,
t.i. EUR 9854 no kopējām investīciju
projekta izmaksām;

Projekta
“Baltinavas
novada
Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas
apstrādei” realizācijai EUR 178
326,73, nodrošinot finansējumu 15%,
t.i. 31 469,46 no kopējām investīciju
projekta izmaksām;
Projekta “Stāvlaukuma atjaunošana
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra”
realizācijai EUR 122 836, nodrošinot
finansējumu 15%, t.i. 21 676,44
no kopējām investīciju projekta
izmaksām;
Projekta “Ielu apgaismojuma izbūve
Celtnieku, Ķiršu un Rūpniecības ielās
Balvu pilsētā” realizācijai EUR 60
667, nodrošinot finansējumu EUR
10 705,46 no kopējām investīciju
projekta izmaksām;
Projekta
“Bērzu
ielas
posma
pārbūve un autostāvvietas seguma
atjaunošana Skolas ielā Balvu pilsētā”
realizācijai EUR 219 136, nodrošinot
finansējumu 15%, t.i. EUR 38 671,25
no kopējām investīciju projekta
izmaksām;
Projekta “Vidzemes un Tautas ielu
posmu atjaunošana Balvos” realizācijai
EUR 282 363, nodrošinot finansējumu
15%, t.i. EUR 49 829,76 no kopējām
investīciju projekta izmaksām no
Balvu novada pašvaldības 2021.gada
budžeta.
Sīkāk ar domes lēmumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības
mājas lapā 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.

Ārkārtas domes sēdē precizē vairāku iestāžu
nosaukumus
Informācija: Terēzija Babāne
13.jūlijā notika Balvu novada domes
ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti pieci
darba kārtības jautājumi.
Deputāti izskatīja un pieņēma
Saistošos noteikumus Nr.2/2021
„Grozījumi Balvu novada domes
2021.gada
1.jūlija
saistošajos
noteikumos Nr.1/2021 „Balvu novada
pašvaldības nolikums”” projektu un
paskaidrojuma rakstu. Ar saistošo
noteikumu grozījumiem tiek precizēti
vairāku pastarpinātās pārvaldes
iestāžu nosaukumi. Nolēma mainīt
šādu Balvu novada pašvaldības iestāžu
nosaukumus no:

Zobārstniecības kabinets”.
7.“Balkanu dabas parks” (reģistrācijas
Nr.40900020930)
uz
“Šķilbēnu
pagasta Dabas parks “Balkanu kalni””.
8. “Nemateriālās kultūras mantojuma
centrs
“Upīte””
(reģistrācijas
Nr.40900020837) uz “Balvu novada
Nemateriālās kultūras mantojuma
centrs “Upīte””.
9.“Viļakas
novada
Bērnu
un
jaunatnes sporta skola” (reģistrācijas
Nr.40900024311) uz “Viļakas Bērnu
un jaunatnes sporta skola”.
10.“Viļakas
novada
muzejs”
(reģistrācijas Nr.40900024260) uz
“Viļakas muzejs”.
11.“Viļakas
novada
Susāju
pagasta
kultūrvēsturiskā
lauku

1.“Baltinavas
novada
muzejs”
(reģistrācijas Nr.40900023655) uz
“Baltinavas muzejs”.
2. “Pansionāts “Balvi”” (reģistrācijas
Nr.90000012456) uz “Balvu novada
“Pansionāts ”Balvi””.
3.“Rugāju novada Eglaines pamatskola”
(reģistrācijas Nr.40900021550) uz
“Eglaines pamatskola”.
4.“Rugāju
novada
muzejs”
(reģistrācijas Nr.40900022490) uz
“Rugāju muzejs”.
5.“Rugāju
novada
vidusskola”
(reģistrācijas Nr.40900021122) uz
“Rugāju vidusskola”.
6.“Rugāju novada Zobārstniecības
kabinets”
(reģistrācijas
Nr.40900022240)
uz
“Rugāju

2

sēta “Vēršukalns”” (reģistrācijas
Nr.40900024203)
uz
“Susāju
pagasta Kultūrvēsturiskā lauku sēta
“Vēršukalns””.
12.“Viļakas
pirmsskolas
izglītības
iestāde”
(reģistrācijas
Nr.40900024260)
uz
“Viļakas
pirmsskolas
izglītības
iestāde
“Namiņš””.
Deputāti nolēma noteikt, ka ar
2021.gada 1.jūliju Balvu novada
pašvaldībai pieder visas apvienoto
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas
pašvaldību kapitāla daļas šādās
kapitālsabiedrībās:
1.Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Balvu autotransports” (vienotais
reģistrācijas numurs 43403001424,
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juridiskā adrese: Ezera iela 3, Balvi,
Balvu nov., LV-4501);
2.Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Viļakas Veselības aprūpes centrs”
(vienotais
reģistrācijas
numurs
42403025230, juridiskā adrese Tautas
iela 6, Viļaka, Balvu nov., LV-4583).
3.Akciju sabiedrībā „Balvu enerģija”
(vienotais
reģistrācijas
numurs
40003148480,
juridiskā
adrese:

Balvu Novada Ziņas
Bērzpils iela 30, Balvi, Balvu nov., LV4501);
4.Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” (vienotais reģistrācijas
numurs 44103058086, juridiskā
adrese: Vidzemes iela 2, Balvi, Balvu
nov., LV-4501);
5.Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„AP Kaudzītes” (vienotais reģistrācijas
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numurs 44103026358, “Kaudzītes”,
Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405);
6.Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„ZAAO”
(vienotais
reģistrācijas
numurs 44103015509, juridiskā
adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201).
Deputāti ārkārtas domes sēdē
nolēma deleģēt Balvu novada
pašvaldības Domes priekšsēdētāju
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Sergeju Maksimovu par Balvu
novada pašvaldības pārstāvi Latgales
plānošanas
reģiona
Attīstības
padomē.
Vienbalsīgi deputāti nolēma izbeigt
Balvu novada Domes deputāta Andra
Mežala pilnvaras pirms termiņa sakarā
ar personisko rakstveida iesniegumu
par deputāta pilnvaru nolikšanu.

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, Mobilā
attīstot mazās lauku saimniecības
diagnostika
Informācija: SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs
No 2021. gada 8. septembra līdz 8. oktobrim
mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam
pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības”. Šī ir piektā
projektu pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais
finansējums apakšpasākumā ir 15 000 000 eiro.
Atbalsts ir Eiropas Savienības Atveseļošanās
instrumenta finansējums.
Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15
000 eiro. Atbalsta maksājums tiek izmaksāts divās
daļās – pirmais maksājums 80% apmērā, otrais
maksājums 20% apmērā atbilstoši saimniecības

attīstības plānam. Pēdējais maksājums tiek
veikts pēc saimniecības attīstības plāna pilnīgas
īstenošanas. Projekta iesniegumu jāsagatavo
sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.
Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju
saraksts pieejams dienesta mājaslapā sadaļā
“Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.
Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz trīs
kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā
līdz 2024. gada 31. decembrim.
Kārtā pieejamais finansējums sadalīts
pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru
mazo saimniecību grupā (līdz 50 ha):

1. un 29. septembrī Balvos (Partizānu ielā 2, pie
Balvu estrādes) un 30. septembrī Viļakā (Balvu ielā
5, pie Latvijas aptiekas) no plkst. 10.00 līdz plkst.
17.00 IZMEKLĒJUMI
Mamogrāfija:
•Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma
vēstuli – BEZ MAKSAS
•Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3.00 EUR
•Pilna cena – 29.00 EUR
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.) ar ģimenes
ārsta nosūtījumu
•1 projekcija – 11.00 EUR
PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT PIERAKSTU pa tālr.
25431313 .

Uzzini par vakcīnu izstrādi, darbību, intervālu starp
devām un biežākajām blakusparādībām
Informācija: Zāļu valsts aģentūra

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atjauninājusi
informatīvu materiālu par vakcīnām pret Covid-19
latviešu valodā, kā arī no jauna izstrādājusi
šo materiālu krievu valodā. Materiāls satur
pierādījumos balstītu un uzticamu informāciju par
līdz šim lietošanai apstiprināto Covid-19 vakcīnu
darbību un būtiskākajām blakusparādībām.
Informatīvajā materiālā ietverta arī svarīgākā
informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu,
laika intervālu starp vakcīnas pirmo un otro devu
un cita informācija.
ZVA atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst
saslimšanu ar koronavīrusu, tai skaitā pasargāt
no simptomātiskas saslimšanas, smagas Covid-19
slimības gaitas, hospitalizācijas un nāves. Līdz šim
Eiropā, tai skaitā Latvijā, lietošanai apstiprinātas
četras Covid-19 vakcīnas. Lai iegūtu pilnīgu
un noturīgu aizsardzību pret koronavīrusu,
nepieciešamas divas Pfizer-BioNTech (“Comirnaty”),
Moderna (“Spikevax”), AstraZeneca (“Vaxzevria”)
izstrādātās vakcīnas devas, vai viena deva –
Janssen vakcīnas gadījumā. ZVA vērš uzmanību,
ka aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 7 dienām pēc
Pfizer-BioNTech, līdz 14 dienām pēc Moderna un
līdz 15 dienām pēc AstraZaneca vakcīnas otrās devas
saņemšanas. Janssen Covid-19 vakcīnas lietošanas
gadījumā nepieciešama viena deva un pilnīga
aizsardzība iestājas 14 dienas pēc tās saņemšanas.
Otrā Pfizer-BioNTech vai Moderna izstrādātās
vakcīnas deva jāsaņem vismaz 3 līdz 4 nedēļas pēc
pirmās devas. Savukārt AstraZeneca vakcīnai otrās
devas rekomendētais intervāls ir 9-12 nedēļas,
vakcinācijas rokasgrāmatā norādīts, ka šīs vakcīnas
otrās devas saņemšanas vizīte plānojama tuvāk 12.
nedēļai. Vakcīna tiek ievadīta cilvēka augšdelmā.

Informatīvais materiāls ikvienam
pieejams elektroniski ZVA
tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā
“Covid-19 ziņas”.
Kā vakcīnas tika apstiprinātas?
Vakcīnas tika izstrādātas un apstiprinātas
paātrinātā kārtībā. Tas bija iespējams, jo eksperti
visā pasaulē sadarbojās, lai atklātu vakcīnu. Notika
ātra apmainīšanās ar būtisku informāciju. Vienlaikus
tika veikti vairāki pētījumi par vakcīnas drošumu un
efektivitāti. Tādējādi tika ietaupīts daudz laika. Šie
pētījumi tika izvērtēti, tiklīdz bija zināmi to rezultāti.
Tādējādi bija iespējams šīs vakcīnas izstrādāt un
apstiprināt ātrāk nekā parasti, neizlaižot būtiskus
procesa soļus. Vakcīnas apstiprinājusi Eiropas Zāļu
aģentūra, kuras zinātniskās komitejās piedalās arī
ZVA speciālisti.
Biežākās blakusparādības
ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu
saņemšanas,
arī
pēc
Covid-19
vakcīnu
saņemšanas var rasties blakusparādības. Vairums
blakusparādību rodas, jo vakcīnas stimulē cilvēka
organisma imūnsistēmu. Tā rezultātā daļai cilvēku
viņu organisma īpatnības dēļ var rasties sagaidāmas
reakcijas jeb blakusparādības. Tomēr šādu reakciju
rašanās vai trūkums neliecina par to, cik stipra
vakcinācijas rezultātā būs iegūtā organisma
aizsardzība.
Pētījumi liecina, ka biežākās blakusparādības
ietver paaugstinātu ķermeņa temperatūru (dažkārt
virs 38°C), drudzi, galvassāpes, nogurumu, sāpes
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injekcijas vietā, muskuļu un locītavu sāpes,
apsārtumu, pietūkumu injekcijas vietā. Šīs
blakusparādības parasti ilgst 1 līdz 3 dienas un pēc
tam izzūd.
Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas
saņemšanas rodas bažas par novērotajām
blakusparādībām. Gan ārsts vai farmaceits, gan
pacients var ziņot par konstatētām zāļu, to vidū
arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām Zāļu valsts
aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt arī elektroniski
Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv >
“Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm
un biovigilanci”. ZVA uzsver, ka visas ES apstiprinātās
vakcīnas ir pārbaudītas un drošas lietošanai.
Vai drīkstu saņemt vakcīnu?
Būtiskākie brīdinājumi
Informatīvajā materiālā ietverta svarīgākā
informācija, kad pirms vakcinācijas veikšanas būtu
jākonsultējas ar ārstu.
Proti, cilvēkam jājautā savam ģimenes ārstam,
vai drīkst saņemt šīs vakcīnas, ja iepriekš pēc cita
veida vakcīnas saņemšanas ir bijusi alerģiska
reakcija vai ir bijusi alerģiska reakcija pēc pirmās
vakcinācijas ar šīm Covid-19 vakcīnām.
Pirms vakcinācijas nepieciešams konsultēties
ar speciālistu, kurš izvērtēs vai drīkstat vakcinēties.
Pirms vakcinēšanās nepieciešams obligāti informēt
ārstu, ja tiek novērota smaga saslimšana, drudzis,
Covid-19 raksturīgi simptomi, ir apstiprināta
saslimšana ar Covid-19, ir jāievēro pašizolācija
vai karantīna pēc kontaktēšanās ar cilvēku, kam ir
Covid-19, vai tas gaida testa rezultātus, kā arī ja ir
nokavēta vakcinācijas vizīte.
Informatīvajā materiālā norādīta visu reģistrēto
vakcīnu informācija, taču tā neaizstāj oficiālo zāļu
lietošanas instrukciju, kas ikvienam pieejama Zāļu
reģistrā, un ārsta sniegtos norādījumus.

LĒMUMI/NOTEIKUMI
2021.gada 30.jūnijā

Balvu Novada Ziņas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

personai mājsaimniecībā, par kuru
aprēķina mājokļa pabalsta apmēru -18
m2;
21.1. Pabalstu aprēķina par visu platību,
ja ir vienistabas mājoklis vai istaba
kopīpašnieku mājoklī;
21.2. Pabalstu aprēķina par visu platību,
ja divistabu mājoklī dzīvo un dzīvesvietu
ir deklarējusi(-šas) persona(-as), kurai
(-ām) ir noteikta I vai II grupas invaliditāte,
vai kuras(-as) saņem valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu, vai viena vai
vairākas personas, kuras(-as) vecāka(-as)
par 65 gadiem un kurai(-ām) nav taisnās
līnijas radinieku(bērnu).
22. Mājokļa pabalstu piešķir:
22.1. uz trim mēnešiem, ja mājsaimniecībā
ir vismaz viena persona darbspējīgā
vecumā;
22.2. uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja
mājsaimniecībā nav nevienas personas
darbspējīgā vecumā vai uz personu
attiecas Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā noteiktie izņēmumi;
22.3. uz vienu kalendāra mēnesi, ja ir
konstatējama neatbilstība kādam no
normatīvajos dokumentos noteiktajiem
nosacījumiem (piemēram, nav deklarētā
dzīvesvieta
vai nedzīvo deklarētajā
dzīvesvieta, kustamais , vai nekustamais
īpašums pārsniedz kritērijus, iztrūkst kādi
nepieciešamie dokumenti u.c.).
22.3.1. mājsaimniecības personām ir
pienākums sadarboties ar pašvaldības
sociālo dienestu un citām institūcijām
minēto neatbilstību novēršanai.
22.4. Mājokļa pabalsts cietā kurināmā
iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā

Nr. 8/2021
(protokols Nr.13, &.20)

Grozījumi 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6
„Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta
trešo daļu; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu
Veikt
grozījumus
Viļakas
novada
pašvaldības
2017.gada
27.aprīļa
Saistošajos noteikumos Nr.6. ”
Par
Viļakas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem un to saņemšanas kārtību”
(turpmāk -Noteikumi) :
1.Izteikt Noteikumu III. nodaļu šādā
redakcijā:
III. Mājokļa pabalsts
18. Mājokļa pabalstu var pieprasīt trūcīga
vai maznodrošināta mājsaimniecība,
kura dzīvo savā īpašumā esošajā vai īrētā
mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir
deklarējusi savu dzīvesvietu;
18.1. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt
noslēgtam īres līgumam par nekustamā
īpašuma lietošanu;
18.2. Ja mājoklis ir īpašumā, ir jāuzrāda
zemesgrāmatas apliecība par īpašuma
piederību vai mantojuma apliecinājums
uz īpašumu, ja īpašums nav pilnībā
noformēts zemesgrāmatā.

19.Mājokļa pabalstu aprēķina ņemot vērā
šādus izdevumus:
19.1.par dzīvojamās telpas lietošanu (īres
maksa, izdevumi par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām);
19.2.par pakalpojumiem, kas saistīti
ar
dzīvojamās
telpas
lietošanu
(siltumenerģija apkures un siltā ūdens
nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens ,
dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana,
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana, ja tie nav ietverti īres
maksā vai nepieciešamajos izdevumos
par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām;
19.3. ar telekomunikāciju pakalpojumiem
un internetu saistītos izdevumus, kā
arī izdevumus par ūdens skaitītāju
uzstādīšanu un verifikāciju.
20.Mājokļa pabalstu cietā kurināmā
(malka, ogles, briketes, granulas) iegādei
aprēķina, ņemot vērā 6 euro par mājokļa
m2.
21.Mājokļa platība vienai personai
mājsaimniecībā -32 m2; katrai nākamajai

2021. gada 16. jūlijs

Nr.250

gadā.
23. Mājokļa pabalstu izmaksā:
23.1. Katru mēnesi vai reizi trijos mēnešos;
23.2.Mājokļa pabalstu cietā kurināmā
iegādei var izmaksāt vienā vai vairākās
reizēs kalendārā gada laikā.
24. Mājokļa pabalstu var izmaksāt
gan
skaidrā naudā, gan veicot
pārskaitījumu nama apsaimniekotajam
vai pakalpojuma sniedzējam (gāze,
elektrība, telekomunikācijas utml.) par to
vienojoties ar klientu.
241.Pabalsts cietā kurināmā iegādei var
tikt izsniegts natūrā, piegādājot kurināmo
vai apmaksājot kurināmā iegādiapmaksājot rēķinu, čeku utml., vai veicot
pārskaitījumu kurināmā piegādātājam,
par to vienojoties ar klientu.
242. Lai saņemtu mājokļa pabalstu,
pabalsta pieprasītājam ir jāiesniedz
iesniegums.
243. Pēc nepieciešamības, sociālā darba
speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus
dokumentus.
244. Mājokļa pabalstu nepiešķir;
244.1 palīdzības pieprasītājiem, kuri ir
mājokļa īpašnieki vai īrnieki, kas mājokli
nodevuši apakšīrē vai citas personas
lietošanā
244.2. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums
par izlikšanu no mājokļa, izņemot
gadījumu, ja mājsaimniecība iesniedz
apliecinājumu no ēkas īpašnieka,
apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu
izpildītāja par tiesas sprieduma izpildes
atlikšanu uz noteiktu laiku.”
2.Noteikumus piemērot no 2021.gada
1.jūlija.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
2021.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8
“Grozījumi 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumi ir nepieciešami pamatojoties uz grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā kā arī pamatojoties uz pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (izdoti 2020.gada 17.decembrī) 10.-12.punktiem un
šo noteikumu 3.pielikumu, kuri stāsies spēkā ar 2021.gada 1.jūliju,

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldība saistošajos noteikumos paredz kārtību un kritērijus pēc kādiem personas varēs pretendēt un kā tiks
aprēķināti un izmaksāti sociālais pabalsts ( mājokļa pabalsts) Viļakas novada pašvaldībā. Pamatojoties uz grozījumiem
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā tiks mainīts sociālo pabalstu apmērs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Uz pašvaldības budžetu iespaidu atstās, jo mainās nosacījumi, kā arī palielinās personu loks, kas varēs pretendēt uz
sociālajiem pabalstiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Viļakas novada Sociālais dienests. Persona Viļakas novada Sociālā dienesta izdoto
administratīvo aktu var apstrīdēt Viļakas novada domē, Administratīvajā aktu strīdu komisijā.
6. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu

2021.gada 27.maijā

Saistošie noteikumi tiks publicēti Viļakas novada informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā www.vilaka.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

15.punktu”;
1.2.aizstāt saistošo noteikumu tekstā
vārdus “ģimene (persona)” (attiecīgajā
locījumā) ar vārdu “mājsaimniecība”
(attiecīgajā locījumā);
1.3.aizstāt saistošo noteikumu tekstā
vārdu “ģimenes” (attiecīgajā locījumā)
ar vārdu “mājsaimniecības” (attiecīgajā
locījumā);
1.4.izteikt 1.4.punktu šādā redakcijā:
“1.4. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
1.4.4.pamata sociālās palīdzības pabalsti:
1.4.4.1. garantētā minimālā ienākuma
pabalsts;
1.4.4.2.mājokļa pabalsts;
1.4.5.papildus sociālās palīdzības pabalsti:
1.4.5.1.pabalsts krīzes situācijā;
1.4.5.2.pabalsts atsevišķu izdevumu
apmaksai:
1.4.5.2.1.pabalsts mājsaimniecībām ar
bērniem;
1.4.5.2.2. veselības aprūpes pabalsts;
1.4.5.2.3.pabalsts - atlaide par īres un
apkures maksu sociālajā dzīvoklī.”;

Nr.6 /2021

GROZĪJUMI BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR. 8/2015 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM BALVU
NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, 36.panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”
1.Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada
12.februāra saistošajos noteikumos Nr.
8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Balvu novadā” šādus grozījumus:
1.1.aizstāt izdošanas tiesiskā pamatojumā
skaitli un vārdus “35.panta otro, ceturto
un piekto daļu” ar vārdiem un skaitli “36.
panta sesto daļu” un vārdus un skaitļus
”Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr. 550 ”Kārtība,
kādā

aprēķināms, piešķirams un izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās
par
līdzdarbību”
13.,
15.punktu” ar vārdiem un skaitļiem
”Ministru
kabineta
2020.gada
17.decembra
noteikumu
Nr.809
“Noteikumi
par
mājsaimniecības
materiālās
situācijas
izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu”
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1.5.svītrot 1.5.punktu;
1.6.izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:
“IV. Pabalsts garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai
4.1. Garantētā minimālā ienākuma
pabalsts - materiāls atbalsts naudas
izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu
apmaksai.
4.2. Balvu novada pašvaldībā garantētais
minimālais ienākumu slieksnis ir vienāds
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā noteikto garantētā
minimālā ienākuma slieksni.
4.3. Pabalstu garantētā minimālā
ienākumu
sliekšņa
nodrošināšanai
aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumam un Ministru kabineta
2020.gada 17.decembra noteikumiem
Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un
sociālās palīdzības saņemšanu.”;
1.7.
izteikt V nodaļu šādā redakcijā:
“ V. Mājokļa pabalsts

LĒMUMI/NOTEIKUMI
5.1. Mājokļa pabalsts - materiāls atbalsts
ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu
segšanai.
5.2. Balvu novada pašvaldībā mājokļa
pabalstu aprēķina atbilstoši Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā un Ministru kabineta 2020.

Balvu Novada Ziņas
gada 17.decembra noteikumos Nr.809
“Noteikumi
par
mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un
sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktajai
kārtībai un apmērā, pamatojoties
uz
izdevumus
attaisnojošajiem
dokumentiem par pēdējo pilno kalendāra

2021. gada 16. jūlijs

mēnesi.
5.3. Mājokļa pabalstu piešķir uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
36.panta trešajā daļā noteikto laikposmu,
izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā
iegādei, kuru piešķir vienu reizi kalendāra
gadā.

Nr.250

5.4. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi
mēnesī, izņemot mājokļa pabalstu cietā
kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienā vai
vairākās reizēs kalendāra gada laikā.”
2.
Šo
saistošo
noteikumu
1.7.punkts stājas spēkā ar 2021.gada
1.jūliju.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada Domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.6/2021 “Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8/2015
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”
(turpmāk – saistošie noteikumi) nepieciešams veikt grozījumus, jo 2021.gada 1.janvārī un 2021.gada 1.aprīlī stājās spēkā grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 2021.gada 1.janvārī stājās spēkā jauni Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi
Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

2. Īss projekta satura izklāsts

Nepieciešams esošajos saistošajos noteikumos atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta
2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu” izmainīt terminus, precizēt sociālās palīdzības pabalstu veidus un izteikt IV.nodaļu “Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai” un V.nodaļu “ Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts” jaunā redakcijā, atbilstoši grozījumiem ārējos normatīvajos aktos.
Grozījumus nepieciešams veikt, lai nodrošinātu mājokļa pabalsta piešķiršanas tiesiskumu un nepārtrauktību, līdz jaunizveidojamā Balvu
novada saistošo noteikumu unificēšanas par pamata un papildus sociālās palīdzības sniegšanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Prognozējams, ka saistošo noteikumu īstenošana palielinās pašvaldības izdevumus sociālajai palīdzībai, jo palielinājies garantētā minimālā
ienākuma pabalsta apmērs un palielinājies klientu skaits, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Uz 01.04.2021. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksāts 27 642,82 eiro apmērā un mājokļa pabalsts 78
893,32 eiro apmērā, salīdzinoši 2020.gada attiecīgajā periodā: pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksāts
11 838,35 eiro apmērā un mājokļa pabalsts 41 574,93 eiro apmērā. Šobrīd piešķirtā mājokļa pabalsta apmērs ir palielinājies, bet turpmāku
palielinājumu no 2021.gada 1.jūlija nav iespējams prognozēt, jo mājokļa pabalsts apmērs būs atkarīgs no mājsaimniecības ienākumiem un
izdevumiem, kas saistīti ar mājokļa uzturēšanu, konkrētajā mēnesī.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Neietekmē

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2021.gada 27.maijā

Nr.7 /2021

GROZĪJUMS BALVU NOVADA DOMES 2015.GADA 12.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10/2015 “PAR PAPILDUS PALĪDZĪBU BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 6. punktu un 43.panta trešo daļu
1.Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada
12.marta saistošajos noteikumos
Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu
novadā” šādus grozījumus:
1.1.aizstāt saistošo noteikumu nosaukumā
un 1.1.; 1.2.; 1.5. un 1.6.punktos
vārdu “papildus” ar vārdu “materiālā”

(attiecīgajā locījumā);
1.2.aizstāt saistošo noteikumu tekstā
vārdus “ģimene (persona)” (attiecīgajā
locījumā) ar vārdu “mājsaimniecība”
(attiecīgajā locījumā);
1.3.aizstāt 1.3.punktā vārdus un skaitli
“un 31.2.punktos minētos pabalstus” ar

vārdu “punktā minēto pabalstu”;
1.4.aizstāt saistošo noteikumu III nodaļas
nosaukumā, 1.5.2.; 2.1.3.2.; 2.21.3.;
3.1.2.; 3.1.3.apakšpunktos un 3.1.punktā;
vārdu “ģimene” (attiecīgā locījumā) ar
vārdu “mājsaimniecība” (attiecīgajā
locījumā);

1.5.svītrot 1.5.2.1 apakšpunktu;
1.6.izslēgt III1 nodaļu;
1.7.aizstāt 6.1.punktā vārdu “personām”
ar vārdu “mājsaimniecībām” un vārdu
“personas” ar vārdu “mājsaimniecības”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2021.gada 1.jūliju.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Balvu novada Domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.7 /2021 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos
Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos
noteikumos Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu
novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) nepieciešams veikt
grozījumus, jo 2021.gada 1.janvārī un 2021.gada 1.aprīlī
stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā un 2021.gada 1.janvārī stājās spēkā jauni
Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

2. Īss projekta satura
izklāsts

Nepieciešams esošajos saistošajos noteikumos atbilstoši
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un
Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem
Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” precizēt
terminus, mainīt nosaukumu, izslēgt III1.nodaļu “Dzīvokļa
(mājokļa) pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti”,
atbilstoši grozījumiem ārējos normatīvajos aktos.
Šobrīd Saistošajos noteikumos noteikts, ka dzīvokļa
(mājokļa) pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti
tiek piešķirts sākot ar 1.oktobri un pabalstu piešķir:
- pensionāram vai personai ar invaliditāti, kuram nav kopīga
mājsaimniecība ar darbspējīgām personām un kura vidējais
ienākumu apmērs ir līdz 260,00 euro mēnesī, pabalsta
apmērs – līdz 115,00 euro gadā;

- pensionāru vai personu ar invaliditāti pārim, kuram nav
kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgām personām un
kuru vidējais ienākumu apmērs ir līdz 200,00 euro mēnesī,
pabalsta apmērs – līdz 95,00 euro gadā.
Pabalsts tiek piešķirts vērtējot ienākumus, noteiktais vidējo
ienākumu apmērs ir zemāks nekā normatīvajos aktos
noteiktais trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksnis –
272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
190 euro pārējām personām mājsaimniecībā, līdz ar to
vērtējot ienākumus, iepriekšminētās mājsaimniecības
nekvalificējas šī pabalsta saņemšanai.
3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu nepalielinās.

Nav
4. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Balvu novada
pašvaldības Sociālais dienests. Administratīvās procedūras
netiek mainītas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav
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Balvu Novada Ziņas

2021. gada 16. jūlijs
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Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs savā
pirmajā vizītē apmeklē
SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienību”
Informācija, foto: Iluta Mežule
Novada pašvaldībai ir svarīgi,
lai veselības aprūpes pakalpojumi
iedzīvotājiem būtu pieejami pēc
iespējas tuvāk dzīves vietai, lai
šos pakalpojumus saņemtu visi,
neskatoties uz viņu ienākumiem,
tāpēc Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs un domes priekšsēdētāja
vietniece Sandra Kapteine savā
pirmajā darba vizītē devās uz
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienību”, lai kopā ar valdes

priekšsēdētāju Marģeru Zeitmani un
valdes locekli Alīdu Vāni pārrunātu
aktuālos jautājumus, kā arī pateiktos
mediķiem un medicīnas personālam
par saspringto un nogurdinošo darbu
Covid-19 laikā.
M.Zeitmanis savā runā uzsvēra,
ka ļoti priecātos, ka Balvu novads
nākotnē vēl vairāk iestātos un vēl vairāk
palīdzētu tieši reģionālo veselības
aprūpes problēmu risināšanā, lai Rīga
neaizmirst, ka reģionā ir pilnvērtīga
medicīna,
vajadzīga
medicīna,
pieejama medicīna, tātad sākot ar
ģimenes
ārstiem,
beidzot ar

Jaunizveidotā Balvu novada vadības pirmā darba vizīte notika SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienībā”.

ambulatoro aprūpes stacionāru un
visu pārējo. Covid situācija pierādījusi,
ka centralizēt visu tikai vienā vietā,
tikai vienā pilsētā, tie ir milzīgi riski.
Mums vajag un ļoti būtiski, ir tas, ka
mēs katrā sanāksmē, katrā ministrijā
atgādinām, ka nedrīkst aizmirst
par reģioniem. Pirmām kārtām
reģionālajās slimnīcās ir spēcīga jauno
kadru kalve, un, otrām kārtām, tas ir
visas Latvijas medicīnas mugurkauls.

Un tas ir ļoti būtiski! A.Vāne savukārt
piebilda, ka diemžēl starp lielajām
slimnīcām, kur viena ir Valmierā otra
Rēzeknē ir liels vēja
pūtiens, un
šie pakalpojumi īstenībā no Balvu
iedzīvotājiem ir ļoti tālu. Tāpēc liels
paldies šodien ievēlētajam domes
priekšsēdētājam un viņa vietniecei
par pirmo vizīti slimnīcā. Mēs
jūtamies daudz stiprāki nekā jutāmies
vakar.

No 9.jūlija t/c “Planēta” ir atvērtas durvis uz autoostu
Informācija, foto: Iluta Mežule
No 9.jūlija, tirdzniecības centra
“Planēta” durvis uz autoostu būs atvērtas
apmeklētājiem, tā tika nolemts pēc
tikšanās, kurā piedalījās Balvu novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs, tirdzniecības centra
“Planēta” īpašnieki, SIA “Alfa Group”
pārstāves – Olga Loginova un Anastasija
Sone, valsts SIA “Autotransporta
direkcija” pārstāve Dace Bautre un
SIA “Balvu autotransports” valdes
priekšsēdētājs Valdis Ančs.
Balvu novada pašvaldība un
tirdzniecības
centra
īpašnieki
ir
ieinteresēti, lai būtu nodrošināta
Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs, epidemioloģiskā drošība gan autoostā,
tirdzniecības centra “Planēta” īpašnieki, SIA “Alfa Group” pārstāves – gan tirdzniecības centrā un lai gan
Olga Loginova un Anastasija Sone un SIA “Balvu autotransports” valdes tirdzniecības centra, gan autoostas,
gan sanitārā mezgla apmeklētāji varētu
priekšsēdētājs Valdis Ančs Balvu autoostā.

justies droši. Tāpēc izvērtējot esošos
epidemioloģiskās drošības noteikumus un
pasākumus, uzklausot arī Balvu novada
pašvaldības policijas priekšnieci Ritu
Kravali un Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas
priekšnieci Sanitu Stirnu-Gajevsku, tika
nolemts, ka durvis no tirdzniecības
centra “Planēta” uz autoostu turpmāk
būs atvērtas tirdzniecības centra un
autoostas apmeklētājiem. Līdz
šim,
ievērojot epidemioloģiskās drošības
pasākumus, šīs durvis bija slēgtas, un
autoostas apmeklētājiem vajadzēja
mērot ceļu apkārt tirdzniecības centram,
lai nokļūtu autoostā, kas radīja neērtības
tās apmeklētājiem, bet mīkstinoties
epidemioloģiskās drošības noteikumiem
un pusēm savstarpēji vienojoties, tika
rasts risinājums, kas būtiski uzlabos
autoostas apmeklētāju ikdienu.

Diskutē par Balvu pilsētas pārvaldes izveidi
Informācija, foto: Iluta Mežule
5.jūlija ārkārtas domes sēdē
tika lemts par Viļakas pilsētas
pārvaldes izveidi. Šādu pašu
pārvaldi ir plānots izveidot arī
Balvu pilsētai.
Tāpēc 7.jūlijā Balvu novada
domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs, domes priekšsēdētāja
vietniece
Sandra
Kapteine,
pašvaldības izpilddirektore Daina
Tutiņa un izpilddirektora vietnieki
Tamāra Locāne un Jānis Bubnovs
tikās ar nesen amatā stājušos
p/a “SAN-TEX” direktoru Egonu
Strumpi un pašreizējo Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskās nodaļas
vadītāju Aleksandru Sņegovu, lai
pārrunātu turpmāko p/a “SAN-TEX”

un plānotās Balvu pilsētas pārvaldes
sadarbību, kā to turpmāk veidot, kā
sadalīt pienākumus un atbildības
sfēras. Līdz
šim
pašvaldības
administrācijas Saimnieciskā nodaļa
cieši sadarbojās ar p/a “SAN-TEX”
dažādu saimniecisku jautājumu
risināšanā tieši Balvu pilsētā,
tāpēc būtiski ir saprast, kādas
funkcijas varētu pārņemt Balvu
pilsētas pārvalde.
Kā viens no
variantiem izskanēja, ka pilsētas
pārvalde turpmāk varētu atbildēt
par
labiekārtošanas
darbiem.
Pēc tikšanās, kas bija arī tuvāka
savstarpējā iepazīšanās, secināja,
ka darāmā ir daudz un ka noteikti
jātiekas vēl, lai jau runātu par
konkrētiem darbiem un darbības
virzieniem.

Lielākie izaicinājumi, ko tikšanās laikā atzīmēja p/a “SAN-TEX” direktors E.Strumpe, ir
pašvaldības aģentūras tehniskā parka pilnveidošana un daudzdzīvokļu māju siltināšanas
jautājums.
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Zemnieku saimniecība
Niedru pļaušana Svētūnes
“Kotiņi” saņem starptautisku un Obeļovas ezeros
apbalvojumu
Informācija: Sarmīte Tabore
Foto: Gatis Siliņš

Baltinavas pagasta Svētūnes
un Obeļovas ezeros notikusi niedru
pļaušana. Abos ezeros pēdējos
gados tika novērota strauja krasta
līnijas aizaugšana un ūdenstilpņu
pārpurvošanās pazīmes, tāpēc, lai
abos ezeros uzlabotu ekosistēmu,
2021.gadā tika pieņemts lēmums
veikt niedru pļaušanu.
Veicot
niedru
pļaušanu
uzlabosies ūdenstilpņu ekoloģiskais

stāvoklis, samazināsies dūņu slānis,
stabilizēsies skābekļa līmenis, tiks
novērsti zivju nosmakšanas riski.
Jūtīgākās zivis skābeķļa izmaiņām ir
zandarti un līdakas, mazāk jūtīgas ir
karpveidīgās zivis. Tā kā Baltinavas
novada dome 2020.gadā abos ezeros
ielaida zandartu un līdaku mazuļus, ir
ļoti svarīgi sekot, lai skābekļa līmenis
ezeros nenokristu līdz riska robežai.
Pļaušanas pakalpojumu veic SIA
“Piekrastes.lv”, līgumcena par četrām
pļaušanas reizēm 20590,00 eiro bez
PVN, 24913,90 eiro ar 21% PVN.

Z/S “Kotiņi” ir konkursa “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020/2021”
uzvarētājs Latvijā.

Informācija, foto: Iluta Mežule
Zemnieku saimniecības “Kotiņi”
īpašnieks Aldis Ločmelis, 2.jūlijā,
klātesot Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam Sergejam
Maksimovam, Pasaules Dabas Fonda
direktoram Jānim Rozītim, Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) direktoram Kasparam
Žūriņam un Zemkopības ministrijas
pārstāvei Inetai Jēkabsonei, svinīgi
saņēma starptautisku Apliecinājumu
par videi un Baltijas jūrai draudzīgu
lauksaimniecības praksi.
“Balvu novada pašvaldība ļoti
augsti vērtē Pasaules Dabas Fonda
apbalvojumu, kas tika piešķirts Z/S
“Kotiņi” īpašniekam Aldim Ločmelim.
Svarīgākais, ko gribētu uzsvērt ir Z/S
“Kotiņi” īpašnieka domāšanas veids.
No vienas puses, ekonomika šobrīd
daudzviet nodara pāri dabai un

Atklāj atbalsta
mājas
“Brīvupes”
Informācija, foto: Iluta Mežule
9.jūlijā, Balvu novada Kubulu
pagastā tika atklāta Atbalsta māja
“Brīvupes”. Šī vieta paredzēta dažāda
veida atbalsta pasākumiem ģimenēm
ar bērniem, kur atbilstošā, klientam
ērti pieejamā vidē, tiks nodrošināti
kanisterapijas pakalpojumi, Montesori
medicīniskās pedagoģijas nodarbības
un citi rehabilitāciju un attīstību
veicinoši pakalpojumi bērniem no
dažādām sociālajām grupām.
Atklāšanas pasākumā Ingrīda Supe,
sociālās uzņēmējdarbības pārstāve, SIA
“Atbalsta māja “Brīvupes” valdes locekle,
teica: “Šo brīnumaino brīdi es esmu
izsapņojusi vai piedzīvojusi jau, es nezinu,

apkārtējai videi, bet Alda attieksme
pret dabu, pret lauksaimniecību, pret
vidi ir ļoti saudzīga,” tā par saņemto
apbalvojumu saka Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs.
ZS “Kotiņi” īpašnieks Aldis
Ločmelis, saņemot balvu teica: “Es
vakar, runājot ar agronomu Uģi, kad
izbraucām laukus, teicu, ka mums,
tomēr laikam jānošķir hobijs no
biznesa, kaut kuriem laukiem ir jābūt
biznesam un kaut kuriem hobijam,
bet tas lai paliek droši vien kopējā
tādā runas līmenī. Ja paskatās mazliet
dziļāk, to ko mēs darām un nākotnē,
tad man, tomēr laikam negribētos
braukt, mēģināt vest ļoti daudz kaļķa
un minerālmēslus vairumā ar mašīnām
uz šejieni no ārzemēm, bet mēģināt
saimniekot te pat uz vietas. Gudri
saimniekojot, dabūt to barību augiem
no tās zemes, kur mēs esam.”

Šogad niedru pļaušana otro reizi tiks veikta septembrī, bet 2022.gadā un 2023.
gadā to plānots veikt vienu reizi gadā.

Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem
Informācija: SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs

No 2021. gada 9. augusta līdz 9. septembrim var pieteikties atbalstam
pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai”.
Lauku atbalsta dienests šā gada 21.jūlijā plkst. 9.00 organizēs tiešsaistes
vebināru, kurā informēs par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, pieteikšanās
kārtību un citiem aktuāliem jautājumiem. Vebinārs būs skatāms dienesta
mājaslapā un sociālajā tīklā Youtube. Ceturtās kārtas pieejamais publiskais
finansējums apakšpasākumā ir 4 440 000 eiro.

varbūt simts reižu, ka te stāvu priekšā un
saku cilvēkiem, ka te ir gatavs! Un tas
ir noticis! Jūs visi esat piedalījušies šajā
stāstā, kas saucās “Brīvupes”. Liekas, ka
tas notika netīšām, bet beigās sanāca ļoti
jaušami. “Kā atzīst I.Supe, tas sākās ar to,
kad viņa strādāja ar suņiem un saprata,
ka kanisterapijas pakalpojumiem un
Montesori pedagoģijas nodarbībām
priekš mūsu puses cilvēkiem vajag vietu.
Un tā savas dzimtas mājās viņa atvērusi
atbalsta māju: “Šobrīd es gribētu pateikt
paldies šai vietai. Es gribu pateikt paldies,
ka es šai vietai piederu, ka es dzīvoju tieši
šeit, ka es dzīvoju Latgalē, Balvos, un, ka
man nav gribējies aizbraukt projām, un
par to, ka šādai vietai ir jābūt šeit Balvos,
lai arī tālu no centra. Es teikšu tā, ka mana
pārliecība bija tāda, ka tā tam ir jābūt, un
es esmu pateicīga augstākajam, pateicīga
saviem senčiem, savai dzimtai, ka viņi
uzbūvēja šo vietu, ka, šeit atbraucot,
gribās sēdēt un nebraukt projām!”
I.Supe ar apmācītiem suņiem Doru un
Sani sniedz terapeitiskus pakalpojumus
Balvu un apkārtējos novados.
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Pirms trīs gadiem ar konkursa pieteikumu „Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana
Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu attīstības un attīstošo
aktivitāšu pieejamību dažādām sociālajām grupām”, Ingrīda Supe pieteica sevi
Balvu novada pašvaldības konkursā “Esi uzņēmējs Balvu novadā” un saņēma
pašvaldības finansējumu 1150,23 eiro. Ar šo pašvaldības finansiālo atbalstu tika
iegādāts vēl viens suns kanisterapiju nodarbībām. Turpinot attīstīt un paplašināt
sniegto pakalpojumu klāstu un izmantojot Eiropas finansiālo atbalstu, I.Supe ir
izveidojusi Atbalsta māju “Brīvupes”.

INFORMĒ PAŠVALDĪBA

Balvu Novada Ziņas

Izsludina izsoli

Balvu
novada
pašvaldība
pirmreizējā
mutiskā
izsolē ar
augšupejošu
soli izsola nomas
tiesības uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu
pagastā, Balvu novadā, 0,0683 ha
kopplatībā (zemes gabals bez apbūves
tiesībām ar lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve).
Nosacītā nomas maksa zemes
vienībai 28,00 eiro (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 19.jūlija līdz
2021.gada 6.augusta plkst. 16.00
Izsole notiks Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu
zālē, 3.stāvā). 2021. gada 10.augustā
plkst.11.20 .
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 19.jūlija līdz
2021.gada 6.augusta plkst. 16.00

Izmaiņas reģionālās nozīmes
maršrutā “Rīga-Balvi”
Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē par izmaiņām reģionālās nozīmes
maršrutā Nr. 7910 “Rīga-Balvi”. Izmaiņas skar reisu izpildi piektdienās ar autobusa
atiešanas laika no Rīgas starptautiskās autoostas (Rīgas SAO) nobīdi no plkst.18:55
uz plkst.19:15.
No 16.jūlija autobuss (reiss Nr. 29) ar atiešanas laiku no Rīgas SAO plkst. 18:55,
turpmāk kursēs no pirmdienas līdz ceturtdienai, sestdienās un svētdienās (līdz šim
katru dienu), bet piektdienās tiks atklāts jauns reiss Nr. 31 ar autobusa atiešanas laiku
no Rīgas SAO plkst. 19:15.

Kur izdrukāt Covid – 19
sertifikātu Balvu novadā?

2021. gada 16. jūlijs

Izmaiņas norēķinu
kārtībā
Balvu novada pašvaldība
informē,
ka
apvienojoties
Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novadiem, ir mainījušies
pašvaldības
rekvizīti.
Īpaši
uzmanība jāpievērš bijušajiem
Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novada iedzīvotājiem veicot
maksājumus, jo būs jānorāda
Balvu
novada
pašvaldības
reģistrācijas
numurs
(90009115622).
Atgādinām,
ka
veicot
maksājumu,

Nr.250

maksājuma mērķī OBLIGĀTI
norādiet rēķina numuru un/
vai par kādu pakalpojumu tiek
maksāts, ja maksājat par citu
personu, lūdzu, norādiet šīs
personas vārdu, uzvārdu! Veicot
nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksājumu, būtiski ir
pārliecināties, lai pārskaitījums
tiku adresēts uz kādu no zemāk
minētajiem bankas kontiem
nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS REKVIZĪTI
Balvu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā,
LV-4501, tālrunis +371 26104539, +371 64522453,
e-pasts: dome@balvi.lv
AS SEB banka
• LV93UNLA0050014291739Norēķinu konts
• LV60UNLA0050017178471Norēķinu konts
• LV27UNLA0050019759750Norēķinu konts
• LV68UNLA0050016639686 Nekustamā īpašuma nodokļa konts
AS “Citadele banka”
• LV05PARX0012592970001 Norēķinu konts
• LV80PARX0012592970009 Nekustamā īpašuma nodokļa konts
“Swedbank” AS
• LV24HABA0551034380944 Norēķinu konts
• LV18HABA0551034294140 Norēķinu konts
• LV17HABA0551034380973 Nekustamā īpašuma nodokļa konts
NMR kods: 90009115622

Informācija: Iluta Mežule
No 1. jūnija ikvienam ir iespēja
elektroniski iegūt digitālu sertifikātu,
kas apliecina vakcinācijas pret
Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas
faktu. Digitālais Covid-19 sertifikāts
ir apliecinājums tam, ka persona ir
vakcinējusies pret Covid-19, veikusi
Covid-19 analīzes, vai arī vīrusu
pārslimojusi. To var izmantot Latvijas
Republikas teritorijā, piemēram,
kā
apliecinājumu
pakalpojuma
saņemšanai, iestādes vai pasākuma
apmeklēšanai.
Sertifikātu var saņemt:
•Elektroniski - autorizējoties vietnē
covid19sertifikats.lv, ar kādu no drošas
piekļuves līdzekli (internetbanka, eID
karte, mobile ID);
•Ja personai nav iespējas saņemt
sertifikātu elektroniski, tad to
var pieprasīt arī papīra formātā
vienotajos valsts un pašvaldības
klientu apkalpošanas centros, līdzi
ņemot derīgu personu apliecinošu
dokumentu. Vienotajos valsts un
pašvaldību klientu apkalpošanas

Baltinavā: Kārsavas ielā 16, Baltinava, T: 66954808,
e-pasts: baltinava@pakalpojumucentri.lv

centros sniedz arī konsultācijas par
elektronisko sertifikātu izdrukāšanu.
Pakalpojums ir BEZ MAKSAS!

Apmeklētājus pieņem:

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19
sertifikātu, nepieciešams:
•Tīmekļvietnē
covid19sertifikats.
lv nospiest pogu “Apskatīt savus
sertifikātus”.
•Autentificēties ar kādu no drošas
piekļuves līdzekļiem (internetbanka,
eID karte, mobile ID).
•Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus,
tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā,
viedierīcē).
Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19
sertifikātu, nepieciešams:
•Tīmekļvietnē
covid19sertifikats.
lv nospiest pogu “Apskatīt savus
sertifikātus”.
•Autentificēties ar kādu no drošas
piekļuves līdzekļiem (internetbanka,
eID karte, mobile ID).
•Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus
sertifikātus.
•Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un
veikt tā druku.

Pirmdienās

no plkst.

8.30 - 18.00

Otrdienās

no plkst.

8.30 - 17.00

Trešdienās

no plkst.

8.30 - 17.00

Ceturtdienās

no plkst.

8.30 - 17.00

Piektdienās

no plkst.

8.30 - 16.00

Benislavā: Bērzu ielā, 8. Benislava, Lazdukalna pagasts, T: 66954860, e-pasts:
lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv
Apmeklētājus pieņem:
Pirmdienās

no plkst.

8.30 - 12.30

Otrdienās

no plkst.

13.00 - 17.00

Trešdienās

no plkst.

8.00 - 12.00

Piektdienās

no plkst.

8.30 - 17.00

Rugājos: Kurmenes ielā 48, Rugāji, T: 66954841,
e-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv
Apmeklētājus pieņem:

Balvos: Partizānu ielā 14, Balvos, T: 66954809,
e-pasts: balvi@pakalpojumucentri.lv

Pirmdienās

no plkst.

8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00

Otrdienās

no plkst.

8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00

Trešdienās

no plkst.

8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00

Ceturtdienās

no plkst.

8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00

Piektdienās

no plkst.

8.30 - 12.30 - 13.00 - 17.00

Viļakā: Abrenes ielā 26, Viļaka, T: 66954858,
e-pasts: vilaka@pakalpojumucentri.lv

Apmeklētājus pieņem:

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās

no plkst.

8.30 - 18.00

Pirmdienās

no plkst.

8.00- 17.00

Otrdienās

no plkst.

8.30 - 17.00

Otrdienās

no plkst.

8.00- 17.00

Trešdienās

no plkst.

8.30 - 17.00

Trešdienās

no plkst.

8.00- 17.00

Ceturtdienās

no plkst.

8.30 - 17.00

Ceturtdienās

no plkst.

8.00- 17.00

Piektdienās

no plkst.

8.30 - 16.00

Piektdienās

no plkst.

8.00- 14.00
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Nr.250

UZMANĪBU! Mežos ir ļoti augsta ugunsbīstamība!

Informācija: Iluta Mežule
Valsts meža dienests ar 26.
aprīli ir noteicis meža ugunsnedrošā
laikposma sākumu visā valsts
teritorijā. Meža īpašniekiem un
tiesiskajiem valdītājiem līdz ar
ugunsnedrošā laikposma iestāšanos
ir
jānodrošina
ugunsdrošības
noteikumu prasību ievērošana mežā.
Pēdējo nedēļu ilgstošais sausuma
periods vēl vairāk pastiprinājis
ugunsbīstamību,
tāpēc
12.jūlijā
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uz
tikšanos aicināja Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta, Valsts meža
dienesta, Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
un pašvaldības policijas pārstāvjus,
lai pārrunātu aktuālo situāciju ar
ugunsbīstamību
Balvu
novada
teritorijā, dienestu gatavību šai
situācijai un pašvaldības iesaisti un
palīdzību. Pašlaik ir sācies meža ogu
un sēņu laiks, kā arī joprojām turpinās
mežu izstrādes darbi, un joprojām
cilvēka apzināta vai neapzināta rīcība
ir galvenais meža ugunsgrēku cēlonis
Tāpēc Balvu novada pašvaldība un
atbildīgie dienesti aicina bez īpašas
nepieciešamības uz mežu nedoties

Dzirdam,
redzam,
zinām Tevi,
Latvija!
Informācija, foto:
Svetlana Pavlovska

Vēja
spārniem aizsteigusies
viena šīs karstās vasaras nedēļa.
No 5. līdz 9.jūlijam 20 bērni un 5
pieaugušie
piedalījās
nometnē
“Dzirdam, redzam, zinām Tevi,
Latvija!”, kura norisinājās Šķilbēnu
pagasta dabas parkā “Balkanu kalni”.
Projekts tika īstenots ar Sabiedrības
integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Idejas autore un projekta vadītāja
bija Paula Lukste, un tas radās
Balvu krievu biedrības “Razdoļje”
paspārnē. Projektā iesaistījās latviešu
un mazākumtautību ģimeņu bērni.
Nometnes ideja bija uzzināt ko
jaunu par Latviju, par dzimto novadu,
tautas amatniecību, paražām un
tradīcijām, ģeogrāfiskajiem objektiem
un vēsturi, un tajā pašā laikā,
protams, atpūsties, izbaudīt vasaru
un vienaudžu sabiedrību. Katra diena
notikumu virpulī aizritēja ļoti ātri.
Trīs dienas nometnes dalībnieki
pavadīja dažādu meistaru vadībā,
iesaistoties meistardarbnīcās un
aktīvi līdzdarbojoties. Bērni kopā
ar Anneli Slišāni pina draudzības

un ievērot, ka uzturoties mežos un
purvos šajā laika periodā, AIZLIEGTS:
• nomest degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus vai citus
priekšmetus;
• kurināt ugunskurus, izņemot īpaši
ierīkotas vietas, kas nepieļauj
uguns izplatīšanos ārpus šīs
vietas;
• atstāt
ugunskurus
bez
uzraudzības;
• dedzināt atkritumus;
• braukt
ar
mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pa mežu un
purvu ārpus ceļiem;
• veikt jebkuru citu darbību, kas var
izraisīt ugunsgrēku.
• Nedrīkst
veikt
jebkādu
dedzināšanu, kas rada dūmus,
bez saskaņošanas ar Valsts meža
dienesta mežniecībām, jo dūmi
var maldināt uguns novērošanas
torņu dežurantus.
Arī Balvu novada pašvaldības
policijas priekšniece Rita Kravale
atgādina, ka novada teritorijā ir
aizliegts
dedzināt
ugunskurus,
to nosaka pašvaldības saistošie
noteikumu Nr.16. “Par Balvu novada
teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšanu”, kur 2.11.punktā
noteikts, ka sausās lapas, zarus u.c.

organiskos atkritumus drīkst dedzināt
nelielos daudzumos pavasarī no
15.aprīļa līdz 15.maijam, rudenī
no 15.septembra līdz 15.oktobrim,
ievērojot ugunsdrošības noteikumus.
Pašvaldības policijas un Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Balvu
iecirkņa pārstāvji veiks preventīvus
reidus mežos gan lai kontrolētu
situāciju, gan informētu iedzīvotājus
par ugunsbīstamību.
Ja plāno dedzināt ugunskuru,
sazinies ar Valsts meža dienesta
Austrumlatgales virsmežniecību Tālrunis: 64521067, Tālruņa darba
laiks – darbdienās no plkst. 8.30
līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz
17.00, e-pasts: balvu.meznieciba@
austrumlatgale.vmd.gov.lv,
adrese:
Bērzpils iela 62,Balvi, Balvu nov., LV4501.
Mežu ugunsgrēku dzēšana Latvijā
ir Valsts meža dienesta pārziņā,
bet, ja nepieciešams, Valsts meža
dienests ugunsgrēku dzēšanā iesaista
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu (VUGD). Ilgstoši pieturoties
sausam un karstam laikam, Latvijā
izveidojusies augsta ugunsbīstamība,
kuras rezultātā pat neliela dzirkstele
var izraisīt plašus un postošus
ugunsgrēkus.

rokassprādzes, savukārt ar Skaidrīti
Veinu locīja origami figūras, no kurām
pēc tam izveidoja dekoru ar Latvijas
karoga motīvu. Kopā ar biedrības
“Virica” dalībniecēm uzzināja augu
noslēpumus un nogaršoja zāļu
tējas, bija iespēja arī pašiem vietējā
mežā ar attēlu palīdzību sameklēt
un atpazīt dažādus augus. Daudz
jauna tika uzzināts arī informatīvajā
pastaigā kopā ar mežsaimniecības
speciālistu Andri Duļbinski. Nometnes
dalībniekiem bija iespēja degustēt
neparastus ēdienus, ko piedāvāja
zemnieku saimniecība “Kotiņi”, bet
Marijas Duļbinskas vadībā apgūt
pareizas un veselīgas pirts gudrības.
Sātīgu un daudzveidīgu ēdināšanu
nometnes
laikā
nodrošināja
uzņēmums SIA “Senda Dz”.
Trešajā nometnes dienā tika
apmeklēta Viļaka. Apmeklējuma
laikā Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcā prāvests
Guntars Skutels visus aizrāva ar savu
interesanto stāstījumu. Pēc tam sekoja
Žīguru meža muzeja apmeklējums
un, protams, pilsdrupu apmeklējums
Viļakas ezera salā, uz kuru ved
jaunais pontonu tilts.Bet vakarā
visus gaidīja piepūšamās atrakcijas
“Traktors”- jautrība un emocijas bija
neaprakstāmas! Divas noslēdzošās
dienas tika pavadītas ceļā, izbraucot
maršrutu “Latvijas pilis”. Par to paldies
mūsu šoferim Francim Bukšam.
Pirmajā dienā nometnes dalībnieki
apmeklēja Rankas muižu, apskatīja
lielisko muižas dārzu un neparasto
autoparku. Pēc tam ceļš veda uz Āraišu
ezerpils arheoloģisko parku, kurā bija
iespēja uzzināt daudz interesantu
faktu par Latvijas un latgaļu vēsturi.

“Nereti mežu un sausās zāles
ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir
cilvēku bezatbildība vai neuzmanīga
rīcība ar uguni, visbiežāk – nomesti
nenodzēsti izsmēķi un bez uzraudzības
atstāti vai nenodzēsti ugunskuri. Jau
ilgu laiku ir novērojams sausums
un šajā laikā aicinām cilvēkus būt
īpaši uzmanīgus un piesardzīgus –
izturēties atbildīgi, ugunskurus kurināt
tikai tam paredzētās vietās, vai šajā
karstumā vispār tos nekurināt, jo tikai
viena dzirkstele var izraisīt postošu
ugunsgrēku.
Ilgstoši
pieturoties
sausam un karstam laikam, augsta
ugunsbīstamība pastāv ne tikai
mežos, bet arī pilsētās un privātmāju
dārzos, tāpēc pat neliela dzirkstele
var izraisīt ugunsgrēku, kas izplatoties
sausajās konstrukcijās var būt postoši
un plaši. Aicinām iedzīvotājus būt ļoti
uzmanīgus – kārtīgi nodzēst izsmēķus,
darbinot instrumentus, kas rada
dzirksteles, izvēlēties vietu, kur nav
degtspējīgi priekšmeti, bet pēc darbu
beigām regulāri uzraudzīt darba
vietu, nepārslogot elektroinstalācijas,
darbinot ventilatorus, kondicionierus
un cita elektroiekārtas vienlaicīgi,”
skaidro Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Balvu daļas
inspektore leitnante Laura Košļeva.

Nometnes dalībnieki katru vakaru pavadīja pie ugunskura. Šo romantiku gan
traucēja uzmācīgie dunduri, bet, kā zināms, tas ir tīras ekoloģijas apliecinājums.
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Turpinot ceļu, Cēsu pilī tika
izstaigātas senās ēkas un ar svečturiem
rokās tika nokāpts pagrabā.
“Rakšu” brīvdabas zooparkā
nometnes
dalībnieki
pabaroja
kamieļus, lamas un citus eksotiskos
dzīvniekus. Bet aktīvākā darbošanās
visus sagaidīja Turaidā, kur tika
piedāvāta mīklu minēšanas spēle.
Atbildes pašiem bija jāmeklē pils un
parka teritorijā. Šī nodarbe aizrāva
visus! Nakts tika pavadīta Lilastes
ezera krastā netālu no Saulkrastiem.
Nometnes pēdējās dienas pirmo daļu
tās dalībnieki pavadīja jūras krastā
peldoties un spēlējot volejbolu. Un
pēc pusdienām sekoja ceļš mājup. Pa
ceļam Marija Duļbinska noorganizēja
viktorīnu ar jautājumiem par to, kas
redzēts un uzzināts. Labākajiem tika
pasniegtas balvas- apmeklēto vietu
atklātnes. Pēdējais apskates objekts
bija Stāmerienas pils, pēc kura

apskates sākās nometnes noslēgums.
Projekta vadītāja Paula Lukste īsi
atgādināja par notikumiem nometnes
laikā, savukārt brīvprātīgā palīdze
Marija Duļbinska visus sirsnīgi sveica
ar paveikto. Labu veselību novēlēja
nometnes medicīnas darbiniece Anna
Šulmeistere, bet pedagoģe Svetlana
Pavlovska visiem pasniedza piemiņas
veltes. Nometnes “Dzirdam, redzam,
zinām Tevi, Latvija!” laikā visiem kopā
ir gūtas pozitīvas emocijas- jauni
draugi, aizmirsts Covid, elpots svaigs
vasaras gaiss. Un svarīgākais, ka katru
dienu tika uzzināts kas jauns par savu
dzimteni Latviju!
Projekts “Dzirdam, redzam, zinām Tevi,
Latvija!” ir sagatavots ar Sabiedrības
integrācijas fonda finansiālu atbalstu
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu “Dzirdam, redzam,
zinām Tevi, Latvija!” atbild projekta
vadītāji un Biedrība “Razdoļje”.

PROJEKTI

Projekts
“Proti un
Dari!”
turpinās līdz
2022. gada
31. martam
Informācija: Valda Vancāne
Balvu novada pašvaldība,
sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru,
turpina
īstenot Eiropas Sociālā fonda
projektu “PROTI un DARI!” (Nr.
8.3.3.0/15/I/001).
Projekta īstenošanas laikā Balvu
novada pašvaldībā aktivitātēs iesaistīti
jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
kuri nemācās, nestrādā un neapgūst
arodu pie amata meistara.
Projekta mērķis: Projekta “PROTI
un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis
ir attīstīt mērķa grupas jauniešu
prasmes un veicināt viņu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie
amata meistara, nodarbinātībā, Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
īstenotā Jauniešu garantijas projekta
pasākumā vai Nodarbinātības valsts
aģentūras
īstenotajos
aktīvajos
nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos,

Balvu Novada Ziņas
kā arī nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā.
Galvenās aktivitātes
Mērķa grupas jaunietim paredzētais
atbalsts:
•veikta
jauniešu
profilēšana
(anketēšana,
intervija),
apzinot
jaunieša prasmes, intereses un iegūto
izglītību, kā arī nosakot attīstības
virzienus;
•sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties
uz tā profilēšanas rezultātiem,
izstrādāta viņa individuālā pasākumu
programma, kas sastāv no četrām
obligātajām komponentēm (UNESCO
izstrādātie
mācīšanās
pīlāri):
personības attīstība, iekļaušanās
sabiedrībā,
“darba
tikums”,
mūžizglītības kompetences;
•noslēgta vienošanās ar mērķa
grupas jaunieti par dalību individuālās
pasākumu programmas īstenošanā
projekta ietvaros;
•īstenota
jaunieša
individuālā
pasākumu programma līdz 9
mēnešiem ilgā laika periodā,
nodrošinot
tajā
paredzētos
pasākumus.
Pieteikties projektam iespējams,
sazinoties ar Balvu novada pašvaldības
“PROTI un DARI!” programmas
vadītāju
Agnesi Puļču e-pasts:
agnese.pulca@inbox.lv,
tālrunis:
25615559. Projekta koordinatore
Valdu
Vancāni
e-pasts:
Valda.Vancane@balvi.lv.
Projekts
“PROTI un DARI!” norisinās visā
Latvijā.
Jaunatnes
starptautisko
programmu aģentūra ir Eiropas
Sociālā fonda finansējuma saņēmējs
un projektu īsteno sadarbībā ar
vietējām pašvaldībām.

2021. gada 16. jūlijs
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Turpinās darbi projektā
“GREENWAYS RIGA-PSKOV
(Zaļie ceļi Rīga – Pleskava)”
Informācija:
Projektu vadītāja Agate Vanaga
Balvu novada pašvaldība turpina,
kopā ar vēl 12 projekta sadarbības
partneriem, īstenot Latvijas –
Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas projektu Nr. LV-RU-006
“GREENWAYS RIGA-PSKOV (Zaļie ceļi
Rīga – Pleskava)”, kura realizācijas
ilgums ir 01.09.2019. - 30.04.2022.
Projekta kopējās izmaksas –
793 036,00 eiro, Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014 - 2020. gadam finansējums –
713 732,40 eiro (90% no projekta
budžeta);
projekta
partneru
līdzfinansējums – EUR 79 303,60 (10%
no kopējām izmaksām), Balvu novada
pašvaldības projekta daļas kopējās
izmaksas ir 24 010,00 eiro, no tām 90%
jeb 21 609,00 eiro Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
finansējums.
Atgādinām, ka 2020. gada jūlija
beigās netālu no Kubuliem tika

uzstādīts tūristu skaitītājs, kas veic
uzskaiti gan par riteņbraucējiem, gan
par kājāmgājējiem. Tūristu skaitītāja
uzstādīšana bija viena no projekta
aktivitātēm, un to uzstādīja Čehijas
uzņēmums o.p.s. Partnerstvi.
Šobrīd ir veikti dzelzceļa līnijas
Sita – Kubuli – Vīksna – Kuprava
labiekārtošanas darbi 26 km garumā.
Krūmu pļaušanu un grants iestrādi
ceļa posmā veica uzņēmums SIA
„Dantruck 11” – par līguma kopējo
summu 2320,93 eiro (ieskaitot PVN).
Balvu
novada
pašvaldība
atgādina, ka dzelzceļa posms pamazām
tiek labiekārtots un būs paredzēts
tikai nemotorizētajam transportam,
līdz ar to kategoriski aizliegts
pārvietoties pa to ar motorizētajiem
transportlīdzekļiem
un
smago
tehniku. Izņēmuma gadījumā posmu
varēs izmantot iedzīvotāji, kuriem
nepieciešams nokļūt savā īpašumā.

Projektu (Nr. LV-RU-006) “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga-Pleskava)
līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē
Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu
un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa irwww.latruscbc.eu

Sācies piektais starptautiskais glezniecības plenērs
Informācija, foto:
Projekta vadītāja Vineta Zeltkalne
Viļakas novada dome, no
01.07.2021. saistību pārņēmēja
Balvu novada dome, sadarbojoties
ar Daugavpils Marka Rotko mākslas
centru un kuratoriem Māri Čačku
un Elitu Teilāni no 2021.gada 12. līdz
23.jūlijam organizēs “5. Starptautisko
glezniecības plenēru “Valdis Bušs
2021””.
Jubilejas plenēra laikā tapušo
darbu izstādi atklās 22.jūlijā plkst.
16.00, Viļakas novada muzeja izstāžu
zālē, Klostera ielā 1, Viļakā. Plānots,
ka plenērā piedalīsies seši mākslinieki.
Plenēra starptautiskās žūrijas izvēlētie
mākslinieki savu dalību plenērā ir
apstiprinājuši. Plenērā piedalīsies
mākslinieki no Latvijas, Lietuvas
un no tuvējām Eiropas Savienības
valstīm.
Plenērs notiks ievērojot
valstī noteiktos epidemioloģiskos
noteikumus. Plenēra noorganizēšana
un izstādes izveidošana ir mūsu
apzināšanās, ka Valda Buša atstātais

mantojums ir nozīmīgs Latvijas un
pasaules mērogā. Mēs vēlamies to
saglabāt, darīt pieejamu un lepoties
ar to. Mēs apzināmies savu atbildību
mantojuma saglabāšanā un nodošanā
nākamajām paaudzēm, ieinteresējam
vietējos iedzīvotājus novērtēt novada
unikalitātes. Jo tieši šajā pusē: Viļakas
novada Susāju pagasta Pokševas
ciemā ir uzsācies izcilā latviešu ainavu
meistara Valda Buša dzīves ceļš.
Četru gadu laikā starptautiskajā
glezniecības plenērā “Valdis Bušs”
ir piedalījušies dalībnieki jau no 16
valstīm: Latvijas, Lietuvas, Itālijas,
Spānijas,
Ungārijas/Rumānijas,
Slovākijas, Nīderlandes, Polijas, ASV,
Austrālijas, Indonēzijas, Lielbritānijas,
Vācijas, Austrijas, Norvēģijas. Kolekcijā
Latgales ainava ir atspoguļota ar
četru kontinentu – Eiropas, Āzijas,
Austrālijas un Ziemeļamerikas gleznotāju acīm.
Dalībniekiem
plenēra laikā ir iespēja apvienot
savos darbos plenēra laikā gūtos gan
personiskos, gan dabas rosinātos
pārdzīvojumus.
Darbi
atainos

katra plenēra dalībnieka atšķirīgo
māksliniecisko rokrakstu un skarto
tēmu daudzveidību. Kopā četros
gadus kolekcijā ir iekļautas 75 gleznas.
Šogad kolekciju papildinās vismaz 12
jaunas gleznas. Realizētais projekts
ir būtiska sadarbības platforma,
veidojot mākslas procesu tīklojuma
paplašināšanos, nodrošinot Latgales
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kā kultūras telpas atpazīstamību
un vietu starptautiski nozīmīgu
mākslas projektu norisei. Pateicoties
šim projektam, tiek atdzīvināta un
celta godā gleznotāja Valda Buša
piemiņa un popularizēta glezniecība
Latgales reģionā un veicināta Viļakas
atpazīstamība.

PROJEKTI
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#Labsvaibs iet
gaisā!
Informācija: Madara Jeromāne
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
apstiprinājusi Viļakas jauniešu iniciatīvu centra
iesniegto projektu Nr. VP2021/1-110 #Labsvaibs,
kas tika iesniegts Jaunatnes politikas valsts
programmas ietvaros izsludinātajā atklātajā
projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19
pandēmijas radīto seku mazināšanai”.
Projekts vienos jaunizveidotā Balvu novada

jauniešus un sniegs iespējas piedalīties dažādās
jauniešu aktivitātēs, kas vērstas uz pandēmijas
seku mazināšanu. Projekta izstrādes laikā tika
veikta esošās situācijas analīze - izzinātas jauniešu
vajadzības, noskaidrots, kas šobrīd aktuāls jauniešu
vidū, lai uzlabotu mentālo veselību un izprastu,
kādas aktivitātes šobrīd ir nepieciešamas.
Jaunā Balvu novada jaunieši jau šobrīd kopīgi
īsteno projektu „Atpakaļ nākotnē”, kas veicinājis
gan jaunatnes darbinieku sadarbību, gan jauniešu
saliedētību un bijis lielisks pamats tālākai kopīgu
nākotnes plānu ģenerēšanai kā rezultātā tapa
projekts #Labsvaibs. Jaunieši izteica savas vēlmes,
ko jaunatnes darbinieku komanda ietērpa projektā.
Turpmākā informācija par projekta aktivitāšu norisi
sekos jauniešu centru facebook lapās un Balvu
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novada mājaslapā www.balvi.lv.
Pirmā projekta aktivitāte plānota jau šī gada jūlija
mēnesī. Plānotas dažādas ūdensprieku aktivitātes,
jauniešu pašizaugsmes veicināšanas aktivitātes, ka
arī sporta un saliedēšanās aktivitātes jauniešiem.
Priecāsimies par izrādīto interesi un aicinām
piedalīties ikvienu jaunieti! Projekts tiks īstenots
ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības,
tāpēc notiks iepriekšēja pieteikšanās aktivitātēm,
lai būtu iespējams kontrolēt to dalībnieku skaitu.

Erasmus+ aktivitātes 2020./2021.m.g Bērzpils vidusskolā
Informācija, foto: Daina Veida
Par spīti tam, ka šis mācību
gads bija citāds un nevarējām viens
otru satikt, sadarbība ar projekta
nr.
2020-1-ES01-KA229-082580_4
dalībskolām ritēja veiksmīgi. Tā kā
mobilitātes bija jāatliek uz nākamo
mācību gadu, tad projekta aktivitātes
pielāgojām situācijai.
Projekta ietvaros regulāri notika
koordinatoru sapulces tiešsaistē, kuru
mērķis bija vienoties par darāmajiem
darbiem, īsiem projektiem un citām
aktivitātēm. Šo sapulču rezultātā
tika izveidotas arī WhatsApp grupas
mācību priekšmetu skolotājiem, kur
kolēģi varēja sazināties, iepazīties un
kopīgi veikt uzdevumus.
2.semestrī norisinājās Erasmus+
logo konkurss, kurā katra dalībskola
pieteica 3 labākos logo no skolas.
29.aprīlī notika sapulce, kurā piedalījās
pārstāvji no katras skolas- direktori,

mākslas skolotāji un koordinatori.
Bērzpils
vidusskolu
pārstāvēja
direktore Ilona Stepāne, vizuālās
mākslas skolotāja Jolanta Dundeniece
un projekta koordinatore Daina Veida.
Kopējā balsojumā uzvarēja mūsu
skolas 6.klases skolnieces Melānijas
Proles veidotais logo, turpmāk tas tiks
izmantots kā papildus logo projekta
reprezentācijai. Paralēli skolēniem visa
mācību gada garumā bija jānofilmē
video par savu skolu, jāsagatavo
video
sveiciens
Ziemassvētkos,
kā arī jāveido īsi video par sevi,
lai iepazīties ar citiem dalībvalstu
skolēniem. Tomēr visvairāk skolēni
iesaistījās organizētajā čatošanas
istabā, kur varēja atrast jaunus
draugus un nostiprināt savas angļu
valodas zināšanas. Šobrīd projekta
koordinatori strādā pie materiālu
augšuplādes E-twinning vietnē, kā arī
rit darbs ar mākslas bukleta veidošanu.
Kopumā projekta pirmais gads bija

darbīgs, taču, iekavēto mobilitāšu
dēļ, projekts tika pagarināts par vienu
gadu. Gan projektā iesaistītie skolēni,
gan skolotāji ar nepacietību gaida

pieredzes apmaiņas braucienus uz
projekta dalībvalstīm, kurus, cerams,
būs iespējams īstenot nākamajā
mācību gadā.

Jaunatnes darbinieki un jaunieši gūst
pieredzi citos novados
Informācija, foto: Madara Jeromāne
Projekts nr.VP2020/1.2-8 “Atpakaļ
nākotnē” tuvojas noslēgumam. Viena
no projekta pēdējām aktivitātēm
bija jaunatnes jomas darbinieku
un jauniešu pieredzes apmaiņas
brauciens uz Gulbenes novada
jauniešu centru „Bāze”, Brocēnu
novada jauniešu centru „Kopā” un
Kuldīgas Jauniešu māju, lai izzinātu
jaunatnes darba organizēšanas
specifiku un norisi citos novados.
Administratīvi teritoriālā reforma
skārusi daudzus novadus un šis
pārmaiņu laiks ir brīdis, kad ieviest
pozitīvas pārmaiņas arī jaunatnes
darbā, lai uzlabotu tā efektivitāti un
izveidotu pārdomātu jaunizveidotā
Balvu novada jaunatnes darba
sistēmu. Sabiedrībā valda stereotipi,
ka jaunatnes darbs balstās tikai uz
izklaidi un atpūtu, tomēr tie, kuri
ar to saskaras ikdienā vai cenšas
iedziļināties jaunatnes jomas procesu
būtībā, izprot to, ka tas ir vērsts uz
jauniešu pašizaugsmi un attīstību, kas
notiek neformālās izglītības veidā un

šī joma nav mazāk svarīga kā formālā
izglītība vai kāda cita.
Brauciena laikā noskaidrojām, ka
katrā novadā jaunatnes darbs norit
pielāgojoties esošajai situācijai un
vajadzībām - nav vienota standarta,
kas piemērojams katrai pašvaldībai,
tomēr guvām idejas par to, kā
veiksmīgāk veikt Mobilo jaunatnes
darbu, cik svarīga jaunatnes darbinieku
komanda un atbildību sadalījums.
Nonācām pie secinājuma, ka arī
citos novados darbs ar jauniešiem
pēc skolas vecuma ir sarežģīts un to
ietekmē dažādi faktori, piemēram, šie
jaunieši sevi identificē kā pieaugušos,
ne jauniešus, tāpat pastāv uzskats, ka
jauniešu centra mērķgrupa ir skolas
vecuma jaunieši, jo tā ir aktīvākā
jauniešu daļa, kā arī šiem jauniešiem
ir citas intereses un neatliek laika
neformālajai
izglītībai,
tomēr
būtiski arī jaunatnes darbiniekam
nepārtraukt meklēt jaunus pieejas
veidus dažādām mērķauditorijāmbērni, skolēni, studējošie/strādājošie
jaunieši. Visbeidzot secinājām, ka
jaunatnes darbinieku noslodze un

Brauciena laikā gūtā pieredze noteikti noderēs Balvu novada jaunatnes darba
sistēmas veidošanai, jo idejas balstīsies uz reālu pieredzi un pārbaudītām vērtībām.

skaits ir tāds kāds tas ir, kas lielā
mērā ierobežo kvalitatīvu jaunatnes
darba veikšanu, jo bieži vien
lietvedības procesi, projektu izstrāde,
dokumentācijas sagatavošana liedz
tiešo komunikāciju ar jauniešiem,
kas ir daudz svarīgāk. Apmeklētajos
jauniešu centros daudz paveikts ar
projektu finansējumu piesaisti un
tā ir neatņemama jaunatnes darba
sastāvdaļa, kas tiek darīts arī pie
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mums, taču tas vēl vairāk pierādīja
to, cik svarīgs ir kompetenta projektu
vadītāja atbalsts, ko nodrošina dažāditas var būt pašvaldības projektu
vadītājs, kura pienākumos ietilpst
jaunatnes jomas projekti, tāpat
atsevišķa projektu vadītāja štata
vienība jauniešu centrā, kurš pārzina
jaunatnes jomas projektus, projektu
programmas un to iespējas gan
nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

KULTŪRA/SPORTS
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Latvijas
dievnamos
norisināsies
Piektie Vēsturisko
ērģeļu svētki
Informācija: Ilona Birģele
Foto: no personīgā arhīva
No 23. jūlija līdz 1. augustam Latvijas dievnamos
Cēsīs, Slokā, Valmierā, Rīgā, Ugālē, Viļakā un Liepājā
pie klausītājiem atgriezīsies pēc kārtas jau Piektie
Vēsturisko ērģeļu svētki Latvija – ērģeļu zeme.
Svētku jubilejas gadā gaidāmi septiņi ērģeļmūzikas

koncerti izcilu mūziķu sniegumā, pirmskoncertu
sarunas, ērģeļu demonstrējumi, video translācija
un vairāki pasaules pirmatskaņojumi!
Vēsturiskie ērģeļu svētki turpina pirms pieciem
gadiem aizsākto - gan Latvijas iedzīvotājiem, gan
ārvalstu viesiem sniegt iespēju apceļot Latvijas
novadus, klausoties un salīdzinot vēsturisko
instrumentu skanējumu, kā arī apzinot valsts
kultūrvēsturisko lepnumu. Septiņos koncertos
klausītāji varēs iepazīties ar visplašāko ērģeļmūzikas
repertuāru no baroka laikmeta klasikas līdz pat
mūsdienu latviešu komponistu jaundarbiem.
Projekta mākslinieciskā vadītāja un producente
Ilona Birģele atgādina, ka, kā jau ierasts, katrā
koncertā klausītājus gaidīs ievadsarunas par
vēsturiskajām ērģelēm un to kultūru Latvijā, bet
pēc koncertiem visi interesenti ērģelnieku un
ērģeļmeistaru klātbūtnē varēs paši izmēģināt un
pārliecināties par varenā instrumenta skanējumu.
Savukārt pirmo reizi svētku vēsturē visās koncertu
norises vietās plānots organizēt video translāciju,
lai klausītāji varētu ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt
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Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas
ērģeles. Arī Viļakas baznīcā norisināsies koncerts
“Neredzamā klātbūtne” 2021. gada 31. jūlijā
plkst. 16:00 .

māksliniekus un viņu darbošanos ar ērģelēm. Tā
būs neatkārtojama pieredze un atgādinājums par
varenā instrumenta daudzveidību un krāšņumu. Uz
tikšanos Piektajos Vēsturisko ērģeļu svētkos Latvija
– ērģeļu zeme!

Rugājos nosvinēti Bērnības Rugājieši gūst panākumus
svarbumbu celšanā
un Jaunības svētki
Informācija: Agrita Luža
Foto: Sarmīte Akmentiņa

Lai arī mazliet savādāki un bez
svētku ballēm, tomēr Rugājos, šī
gada 10.jūlijā, tika atzīmēti Bērnības
un Jaunības svētki. Pasākuma
organizatori bija parūpējušies, lai
savos svētkos īpaši un priecīgi justos
Rugāju un Lazdukalna pagastos
2016. gadā dzimušie bērni, kā arī abu
pagastu jaunieši, kuri jau sasnieguši
savu skaisto pilngadības laiku.
Pašā dienas vidū, pateicoties
kaķim Bruno, zaķim Albertam
un suņu meitenei Lotei, Rugāju
parka estrāde uz brīdi pārvērtas
par īstenu Izgudrotāju ciemu. Kā
nu ne, ja pasākuma laikā, kopā ar
krustvecākiem bērni gan dejoja, gan
vingroja, gan palīdzēja ciemiņiem
no Izgudrotāju ciema pušķot bikses
lielajam Bikšu gājienam un atklāt
jaunus izgudrojumus. Katrs mazais
svētku dalībnieks tika aicināts
šūpoties šūpolēs, taču krusttēvi
palīdzēja mazajiem izgudrotājiem
būvēt
burbuļu
mašīnu,
bet
krustmātes izpušķot lielās goda
bikses. Kad burbuļu mašīna tika
izbūvēta, tad ikviens ļāvās lieliem
un maziem prieka burbuļiem. Svinot
Bērnības
svētkus,
dalībnieki

Informācija: Latvijas Svarbumbu
celšanas asociācija
nonāca pie vērtīgas atziņas, ka labi
ir būt bērnībā un labi ir būt mazam
izgudrotājam.
Savukārt vakarā, valdot skaistai
svētku atmosfērai, tika sumināti
jaunieši no Rugāju un Lazdukalna
pagastiem viņu Jaunības svētkos.
Divpadsmit nepārspējami, laimīgi,
skaisti jaunieši, katrs ar saviem
uzskatiem, sapņiem un dzirksti
acīs. Katrs jaunietis tika aicināts
parakstīties goda grāmatā, katram
tika sniegts savs laimes pavediens,
lai izdotos saskatīt jau esošo laimi,
kura paslēpusies jauniešu sirdīs.
Svētku tradīcija, kura aizkustināja
gan pašus jauniešus, gan klātesošos,
bija mirklis, kad gaviļnieku vecākiem
bija iespēja paturēt klēpī pie sevis
savas mazos dārgumus, pirms tie
dodas plašajā pasaulē jaunības
sapņus īstenojot. Jauniešiem, sēžot
kopā ar vecākiem, fonā skanēja
brīnišķīga ģitārspēle Riharda Krilova
izpildījumā. Pēc tam jaunieši tika
aicināti ņemt savus vecākus pie
rokas un doties pie uguns bumbas,
kurā iemest laimes putekļus, vēlēt
visiem laimi un klusībā izteikt savas
kvēlākās vēlēšanās.

Šī gada jūlija sākumā, Lietuvas
pilsētā Garliava, notika pasaules
čempionāts jauniešiem un Eiropas
kausa un “Grand Prix” izcīņa
svarbumbu celšanā.
Jauniešu grupā pie divām bronzas
medaļām tika Dita Stivriņa no Rugājiem.
Taču komandu konkurencē starp

Vilim Bukšam
- 65

jauniešiem Latvija ierindojās 5. vietā.
Eiropas kausā Latvijas komanda izcīnīja
3.vietu garā ciklā stefetē. Individuāli
pirmās vietas ieguva Anda Cielava un
Sabīne Puriņa (abas no Olaines), Ainars
Dokāns (Rugāji), Oļegs Grošteins, Māris
Rubulis, kā arī trešo vietu izcīnīja Edgars
Getmančuks.
Viss
augstvērtīgāko
rezultātu no Latvijas sportistiem
uzrādīja Vladislavs Voitehovičš, lai gan
savā disciplīnā viņš palika tikai ceturtais.
dalībnieka goda zīmi. 2011.

“Esmu, lai apzinātos
savu esmu”

Informācija: Rutta Jeromāne
Foto: no V.Bukša personīgā arhīva

Sabiedriskajam
un
kultūras
darbiniekam, literātam, māksliniekam,
dabas un laika zīmju pazinējam Vilim
Bukšam – 65 gadu jubileja. Cilvēks,
kuram sāp par katru nolauztu ziedu…
izpostītu ligzdu, samītu skudru, cilvēks,
kuram augstākais spēks ir Daba.
Dzimis 1956.gada 5.jūlijā Balvu
rajona Susāju pagasta Meirovas
ciemā, tādēļ arī viņa interneta blogs
ir Meiravietis: https://meiravietis.
typepad.com/mans/, kurā ir Viļa
fotogrāfijas, dzejoļi, filozofiski apraksti.
Īsts Latgales, savas dzimtās puses,
patriots. Viļakas novada ģerboņa
autors. Viens no aktīvākajiem Atmodas
laika cilvēkiem. Par drošsirdību,
pašaizliedzību un iniciatīvu, piedaloties
Latvijas neatkarības aizstāvēšanā,
apbalvots ar Balvu novada domes
Atzinības rakstu. Grāmatas ,,Bija
tāds laiks. 1991. Janvāra barikādes”
(2016) līdzautors. Piedalījies Latvijas
Tautas frontes dibināšanas kongresā.
Rugāju un Lazdukalna pagastu jaunieši kopā ar pasākuma vadītāju Guntu Grigāni
un Balvu novada domes deputāti Aiju Mežali. Apbalvots ar 1991.gada barikāžu
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“Es tikai ceļš, ceļš bezgalīgs…“
/Vilis Bukšs /
goda zīmi. 2011. gadā Vilis Bukšs
par netradicionālu un radošu Viļakas
novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu un
novada simbolikas izveidi apbalvots ar
Viļakas novada Atzinības rakstu. 2001.
gadā sāka darbu Žīguru kultūras namā,
kur realizējis vairākus lielus projektus,
arī Žīguru estrādes celtniecību, bet
kopš 2007.gada strādāja Viļakas
pilsētas bibliotēkā par datorspeciālistu,
veidoja bibliotēkas mājaslapu. 2019.
gada rudenī, pēc 44 darba gadiem
devies pelnītā atpūtā, nu var izbaudīt
savu lielāko aizraušanos – iešanu dabā,
fotografēšanu. Viļa dzīve ir nemitīgs
skrējiens… Savu 60. jubileju nosvinēja,
noskrienot 60 kilometrus 8 stundās,
pēc tam uzkāpjot paša stādītajā ozolā par godu savai dzīvei un pasaulei.

Sveicam Vili jubilejā! Lai neapstājas
skrējiens, lai neizsīkst jaunu domu
un ieceru avots!

SPORTS

Balvu Novada Ziņas

Balvu Sporta skolas
audzēkņi piedalās
sacensībās Saldū
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Starpnovadu sporta skolu
atklātās spēles vieglatlētikā
2021
Informācija, foto: Balvu Sporta skola
22.jūnijā Balvu Sporta skolas
stadionā notika Starpnovadu sporta
skolu (Madonas Bērnu un jaunatnes
sporta skola, Balvu Sporta skola,
Jēkabpils Sporta skola) atklātās
spēles vieglatlētikā 2021.
Sacensībās piedalījās vieglatlēti
no 10 sporta organizācijām (Balvu,

Rugāju, Viļakas, Gulbenes, Alūksnes,
Madonas, Jēkabpils, Ludzas, Preiļiem,
Sēlijas).
Kopā startēja 120 jaunie
vieglatlēti.
Konkurence
visās
disciplīnās un vecuma grupās izvērtās
spraiga un interesanta. Jaunie
sportisti bija priecīgi, ka ir iespēja
atkal sacensties un satikt savus
konkurentus klātienē.

No Balvu Sporta skolas audzēkņiem godalgotas vietas izcīnīja:
2010.g.dzimušie un jaunāki
Dāvis Štekels
2.vieta Bumbiņas mešanā; 3.vieta 300m; 2 vieta 4x60m
Gvido Prokofjevs 3.vieta 60m; 3.vieta Tāllēkšanā; 2 vieta 4x60m
Gintija Voiciša
2 vieta 4x60m
Laura Zaksa
2 vieta 4x60m

Balvu Sporta skolas audzēknis apbalvošanas ceremonijā.

Informācija, foto: Balvu Sporta skola
16.jūnijā Latvijas vieglatlētikas
savienības kausa izcīņas sacensībās
Saldū Balvu Sporta skolas audzēkņi
Raits Markus un Dāvis Stepanovs
sasniedza savus personīgos rekordus

Raits disku aizmeta 55,49m un
lodi aizgrūda 14,50m tālu. U16 grupā
kļuva par čempionu abās disciplīnās.
Dāvis U18 grupā lodi aizgrūda 15,33m
un izcīnīja 2.vietu. Puiši apliecināja,
ka ir vieni no labākajiem Latvijā savās
vecuma grupās.

2009.g.dzimušie
Eveina Līna Smoļenska
Kārlis Zakss
2008.g.dzimušie
Toms Silinieks
Ervīns Tabors
Milēna Berjozova
Annika Kupča

Latvijas U-18 un U-20
čempionāts vieglatlētikā
Ogrē
Informācija, foto: Balvu Sporta skola
No 2.-3. jūlijam Ogrē notika
Latvijas čempionāti vieglatlētikā
divās vecuma grupās – junioriem
(U20) un jauniešiem (U18).
Balvu Sporta skolas vieglatlēti

1.vieta lodes grūšanā; 1.vieta diska mešanā
2.vieta 300m

1.vieta kārtslēkšanā; 1.vieta tāllēkšanā
2.vieta kārtslēkšanā; 2.vieta tāllēkšanā
2.vieta tāllēkšanā
1.vieta diska mešanā

izcīnīja vienu zelta un divas sudraba
medaļas. Liels gandarījums ir par
sportistu sasniegtajiem rezultātiem
pēc Covid 19 ierobežojumiem un
nepilnvērtīga sagatavošanās cikla
ziemas un pavasara sezonā.

U-18 grupa
Dāvis Stepanovs
Evelīna Stepanova

1.vieta lodes grūšanā
2.vieta kārtslēkšanā; 4.vieta lodes grūšanā

U-20 grupa
Uvis Pošeika
Dita Kuzņecova

2.vieta kārtslēkšanā
5.vieta diska mešanā

Balvu Sporta skolas audzēkņi.

LVS/Maxima Jaunatnes
kausa” izcīņas sacensības
U16 grupai
Informācija, foto: Balvu Sporta skola

Dāvis Stepanovs izcīnīja 1.vietu lodes grūšanā.

30.jūnijā
Ogrē
notika
tradicionālās
„LVS/Maxima
Jaunatnes kausa” izcīņas sacensības
U16 vecuma grupas zēniem un
meitenēm. Sacensības notika 16
disciplīnās, divās no tām uzvarēja
Raits Markus.
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Diska mešanā Raits sasniedza
lielisku rezultātu 54.61m un neatstāja
nevienam iespēju pacīnīties par
,,zeltu”.
Līdzīgi notikumi risinājās arī lodes
grūšanas sektorā. Raits lodi raidīja
14.04m tālu un izcīnīja vēl vienu
uzvaru.

KULTŪRA/SPORTS

Balvu Novada Ziņas
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Balvu Sporta skolas audzēkņi Latvijas čempionātā
svarcelšanā Daugavpilī
Informācija, foto: Treneris Artūrs
Berezovs
No 10.-11.jūlijam Daugavpilī
norisinājās Latvijas čempionāts
svarcelšanā jauniešiem un jaunietēm
U-15, U-17 vecuma grupās.
Balvu Sporta skolas audzēkņu
panākumi:
U-15 vecuma grupā:
- svara kategorijā 40kg Jānis Keišs
3.vieta;
- svara kategorijā 45kg Raivo Keišs
2.vieta;
- svara kategorijā 55kg Edijs Keišs

3.vieta;
- svara kategorijā 73kg Raivo Nāgels
2.vieta;
- svara kategorijā 81kg Jānis-Markuss
Elsts 1.vieta;
- svara kategorijā 96kg Maksims
Bistrovs 2.vieta;
svara kategorijā +96kg Ralfs Plavnieks
3.vieta
U-17 vecuma grupa:
Jaunietes
absolūtajā
vērtējumā
Sandija Keiša 1.vieta;
Jaunieši svara kategorijā 96kg Lauris
Logins 2.vieta.

Jānis Markuss Elsts svara kategorijā 81 kg izcīnīja 1.vietu.

Svinīgā brīdī godina Balvu novada
domes Atzinības rakstu saņēmējus
Informācija: Iluta Mežule
Foto: Valters Kaņepe
Pēterdienā, 29.jūnijā, uz
svinīgu brīdi Balvu Kultūras
un atpūtas centrā tika
aicināti Balvu novada domes
Atzinības rakstu saņēmēji.
Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aigars
Pušpurs pateicās ikvienam
par viņa darbu, veikumu un
ieguldījumu Balvu novada
labā.
Jau vairāk kā gadu dzīvojam
pandēmijas apstākļos. Tika
atcelti plānotie pasākumi,
kuros bija plānots godināt
mūsu novada darbīgos ļaudis.
Šoreiz “paldies” vārdi izskanēja
šaurā klātesošo lokā.
Atzinības rakstus par
nopelniem Balvu novada labā,
par pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti, ieguldījumu kultūras,
izglītības un saimnieciskajā
darbā, kā arī novada attīstībā
kopumā, pozitīva novada tēla
veidošanu un novada vārda
popularizēšanu, sasniegumiem
starptautiskajos un valsts

mēroga pasākumos, saņēma:
Jānis Kuļšs par nozīmīgu
ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā Balvu novadā.
Ingus Zaharāns par audzēkņu
izciliem
panākumiem
futbolā un Balvu novada
atpazīstamības veicināšanu.
Irēna Leišavniece par ilggadēju,
profesionālu un radošu darbu
pirmsskolas izglītības iestādē
“Sienāzītis”.
Guntra
Ozoliņa
par
profesionālu, atbildīgu un
godprātīgu darbu uzņēmumā
SIA „SENDA Dz” un rūpēm
par mazo balveniešu pareizu
uzturu.
Pēteris
Annuškāns
par
ilgstošu darbu un ieguldījumu
uzņēmējdarbības
attīstībā
Balvu novadā.
Ināra Kaņepe par godprātīgu,
nesavtīgu un profesionālu
darbu medicīnas nozarē un
nozīmīgu ieguldījumu Balvu

novada iedzīvotāju veselības
aprūpes nodrošināšanā.
Vija Tūmiņa par rofesionālu,
atbildīgu un godprātīgu darbu
uzņēmumā SIA „SENDA Dz”
un savu zināšanu nodošanu
jaunajiem darbiniekiem.
Uldis Sprudzāns par ilggadēju
un profesionālu darbu Balvu
novada pašvaldības aģentūrā
“San-tex”
un
nozīmīgu
ieguldījumu Balvu pilsētvides
veidošanā, labiekārtošanā un
attīstībā.
Dominiks Svarinskis par mūža
ieguldījumu
pedagoģiskajā
un vadības darbā, par augstu
profesionalitāti
skolas Īpašu apbalvojumu - Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības
rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozarē un izglītības
izaugsmes veicināšanā .
sistēmas attīstībā saņēma Balvu novada pašvaldības Izglītības,
Svinīgajā brīdī tika godināts
arī Balvu novada pašvaldības
konkursa
“Gada
balva
uzņēmējdarbībā
2020”
uzvarētājs nominācijā „Gada
lauksaimnieks” - SIA “Kiči
RC” valdes loceklis Raimonds
Celmiņš.

Pasākumu vadīja un ar skanīgām dziesmām priecēja Ieva Sutugova un Jānis Moisejs.
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kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.

22.jūnija Balvu novada domes sēdē deputāti lēma par
Atzinības raksta piešķiršanu Uldim Sprudzānam.

AKTUĀLI/RELIĢIJA

Balvu Novada Ziņas

Sveicam
priesterus!

Informācija, foto: Pr. Guntars Skutels
Apsveicam priesteri STAŅISLAVU PRIKULI
ar jauno kalpošanas vietu Rēzeknes Dieva
žēlsirdības draudzē, kļūšanu
par bīskapa
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generālvikāru un Rēzeknes dekanāta dekānu!
Priecājamies par jauniesvētīto priesteri
GRIGORIJU ŅIKITINU, kas būs Varakļānu
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas katoļu
draudzes vikārs jeb prāvesta palīgs! Solam
palīdzību arī jaunajam Baltinavas, Šķilbēnu un
Tilžas prāvestam FILIPAM DAVIDOVIČAM (Pr.
Filipa kontaktinformācija: Filipdaw@gmail.com,
tālrunis: 25937854). Esam ikviens kopā lūgšanā
par šiem priesteriem, kas saņēmuši jaunos
kalpojumus!

Kapusvētki Viļakas, Kupravas un Liepnas Romas katoļu draudžu
kapsētās 2021. gadā

Dievkalpojumu laiki augustā prāvesta Oļģerta Misjūna vadītajās
draudzēs
Augustovas svētās Elizabetes Romas
katoļu baznīcā
1.08. pulksten 12.00
29.08. pulksten 12.00
Pirms jaunā mācību gada sākumā
aicinu uz sv., Misi un pie sv.
Sakramentiem skolēnus, skolotājus,
vecākus.

2021. gada 16. jūlijs

Svētdien, 25. jūlijā
Kupravas baznīcā sv. Mise plkst.
12.00, pēc tam uz kapiem plkst.
14.00, Liepnas Saidu kapos plkst.
15.00
Svētdien, 1. augustā
Viļakas sv. Mateja kapos pēc Sv.
mises baznīcā (ap plkst 12.30)
Sestdien, 7. augustā
Vēdeniešu kapos plkst. 13.00

Rugāju Romas katoļu baznīcā
1.08. pulksten 14.00
29.08. pulksten 14.00
Pirms jaunā mācību gada sākumā
aicinu uz sv., Misi un pie sv.
Sakramentiem skolēnus, skolotājus,
vecākus.
Skujetnieku baznīcā
6.08. pulksten 12.00

Sestdien, 21. augustā
Rejevas kapos plkst. 15.00
Svētdien, 29. augustā Purnavas
kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30
Svētdien, 12. septembrī
Kudupes kapos (Liepnas draudze)
plkst. 16.00

PASĀKUMU KALENDĀRS
Balvos
16.jūlijā Lāča dārzā Mēģinājums I plkst.20:00
Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālais
ansamblis “RAZDOĻJE”, plkst.20:30 folkloras
kopa “UPĪTE”, plkst.21:00 VPDK “RUGĀJI”, deju
grupa “INTRIGA”, līnijdeju grupa “RAGANIŅAS”,
plkst.22:00 muzikants Zintis Krakops.
21.jūlijā plkst.14:00 XII Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku auto brauciens “Saulesvija pa
pašvaldībām” piestāj Balvos. Plašāka informācija
www.balvi.lv.
21., 28.jūlijā plkst.18:00 Veselības vingrošanas
nodarbības
Balvu
sākumskolas
stadionā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Ilutas Balules,
tālr.26567564. Dalība nodarbībās bez maksas.
30.jūlija plkst.10:00 Tiešsaistes publiskās
apspriešanas sanāksme par Latgales plānošanas
reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam
2.redakcijas projektu un Stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma Vides pārskatu. Plašāka
informācija www.lpr.gov.lv .
31.jūlijā plkst.18:00 Vasaras festivāls “Apvedceļš
un draugi svin” Balvu pilsētas estrādē. Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs (Balvos, Brīvības ielā 61)
vai www.bilesuparadize.lv. Plašāka informācija
www.balvi.lv,
https://www.facebook.com/
BalvuKAC.
Visas vasaras garumā katru trešdienu plkst.20:00
un svētdienu plkst.19:00 vingrošanas nodarbības
uz SUP dēļiem Balvu ezerā. Iepriekšēja pietikšanās
pie treneres Ingas Bleideres, tālr.: 26351072.
Dalība nodarbībās bez maksas.
No 9.jūnija līdz 9.septembrim Foto konkurss
bērniem un vecākiem “Es lasu kopā ar…”.
Fotogrāfijas jpg formātā jāiesniedz kopā ar īsu
aprakstu par attēloto uz ligita@balvurcb.lv,
norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, e-pastu vai
kontakttālruni. Iesniegtie darbi būs apskatāmi
Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu abonementā
no 15. septembra. Labākā darba autoram –
pārsteiguma balva!
Vasaras mēnešos Balvu Sakrālās kultūras centrā
skatāma izstāde “Kristus kviešu grauds”. Pirms
izstādes apmeklējuma iepriekš lūgums sazināties
ar centra vadītāju Aiju, tel. 26309415.
6.jūlijā darbu ir atsācis Balvu Sporta skolas
peldbaseins. Aicinām iedzīvotājus (54+) izmantot
2020.gada decembrī saņemtos kuponus baseina
bezmaksas apmeklējumam! Pakalpojumi pieejami
pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni
26656086.

Vectilžas pagasts
16.jūlijā plkst.19:30 Veselības vingrošanas
nodarbības pie Sporta un atpūtas centra.
Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Ilutas Balules,
tālr. 26567564. Dalība nodarbībās bez maksas.
18.jūlijā plkst.11:00 Svētki Vectilžas pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem.
Bērzpils pagasts
17.jūlijā plkst.20:00 Pagasta svētku koncerts “Ceļā
pie Tevis” Bērzpils estrādē. Plašāka informācija
www.balvi.lv.
Vīksnas pagasts
17.jūlijā plkst.12:00 Bērnības svētki Vīksnas Tautas
namā.
17.jūlijā plkst.16:00 Vīksnas pagasta 25.sporta
svētki Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles sporta
laukumā.
Līdz 31.augustam Vīksnas Tautas nama lielajā zālē
skatāma Marutas Castrovas izstāde “Māksla, kā
terapija mūsu dzīvē”.
Lazdulejas pagasts
19.,26.jūlijā un 2.,9.augustā plkst.18:00 Veselības
vingrošanas nodarbības pie Saieta nama.
Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Ilutas Balules,
tālr.: 26567564. Dalība nodarbībās bez maksas.
Briežuciema pagasts
21.jūlijā plkst.19:30 Veselības vingrošanas
nodarbības pie Tautas nama. Iepriekšēja
pieteikšanās pie treneres Ilutas Balules,
tālr.26567564. Dalība nodarbībās bez maksas.
Krišjāņu pagasts
23.jūlijā plkst.09:00 “Staburaga noslēpums”
laukumā pie Krišjāņu Tautas nama. Iedzīvotāju
iniciatīvas aktīvai līdzdarbībai un pilsoniskai
aktivitātei. Programmā: diskusija (NVO/novada
pašvaldība); AS Latvijas valsts meži; ideju banka;
zaļais tirdziņš - iedzīvotāju iniciatīvai; īstenošanai
izvirzīta iniciatīva.
“Brīvbode” Krišjāņos, Jaunatnes ielā 3. Ikviens
var atnest labas lietas (drēbes, traukus, rotaļlietas
u.tml.), kuras pašiem vairs nav nepieciešamas, bet
būtu noderīgas kādam citam. Ikviens drīkst atnākt,
lai paņemtu sev ko noderīgu. Sīkāka informācija
– 29447351 (Iveta), 28678441 (Sanita), 26372319
(Inese).
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Viļakas pilsēta
24.jūlijā Pilngadības svētki: plkst.18:00 Viļakas
katoļu baznīcā, plkst. 20:00 Viļakas pilsētas
estrādē Koncerts. Uzstāsies grupa “Tranzīts”.
Kupravas pagasts
7.augustā plkst.18:00 Kupravā koncerts „Muzikāls
pārsteigums”.
24.jūlijā plkst.18:00 Kupravā Sporta un atpūtas
diena bērniem.
Šķilbēnu pagasts
7.augustā plkst.17:00 Šķilbēnu pagasta kultūras
centrā “Rekova” Lomu spēle “Mafijas”.
8.augustā Šķilbēnu pagasta kultūras centrā
“Rekova” Latviešu un citu tautu etnogrāfiskās,
folkloras mūzikas pasākums.
21.augustā Normunda Orlova autorkoncerts
(LKA LKK 3. kursa studentes Lindas Makarovas
kvalifikācijas darbs). Notiks četrās vietās Žīguros,
Borisovā, Medņevā un Rekovā. Informācija sekos.
Baltinavas pagasts
24.jūlijā plkst 12:00 Baltinavas parka estrādē
notiks BĒRNĪBAS SVĒTKI 2015. gadā dzimušajiem
bērniem.
24.jūlijā plkst 19:00 Baltinavas parka estrādē notiks
PILNGADĪBAS SVĒTKI 2003. gadā dzimušajiem
jauniešiem.
Jūlija mēneša izskaņā, augusta mēneša sākumā
(tiks precizēti datumi) notiks Vides izglītojošā skola
– Plenērs “Ziedi, ziedi, ziedu pļava!”.
Lazdukalna pagasts
30.jūlijā no plkst.19:00 Skujetniekos norisināsies
“Saimnieku un Saimnieču diena”.
Rugāju pagasts
No 14.jūlija līdz 26. jūlijam Rugāju novada muzejā
skatāma izstāde “Līgavas kleitas stāsts“.
29.augustā Rugāju parka teritorijā pasākums visai
ģimenei “Atā vasara“ (norises laiks tiks precizēts).
Aicinām sekot līdzi aktuālajai
informācijai arī mājas lapās:
• www.balvi.lv
• www.baltinava.lv
• www.rugaji.lv
• www.vilaka.lv
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Sācies jubilejas plenērs “Valdis Bušs 2021”

Informācija: Vineta Zeltkalne
Balvu
novada
Medņevas
pagasta
Semenovas ciemā 2021. gada 12. jūlijā ir
ieradušies plenēra dalībnieki no Baltijas
valstīm. Jubilejas jeb piektajā starptautiskajā
glezniecības plenērā “Valdis Bušs 2021”
piedalās latviešu mākslinieki: Osvalds
Zvejsalnieks, Jānis Kupčs, Ieva Rupenheite,
Neonilla Medvedeva, igauniete Kalli Kalde un
lietuvietis Ričardas Garbačiauskas.
Projekta sadarbības partneris ir Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs. Projektu Nr.
LKP2021/45 “5. Starptautiskais glezniecības
plenērs “Valdis Bušs 2021”” atbalsta Latgales
kultūras programma, piešķirot 3143,00 Eur,
projektam līdzfinansējumu nodrošinās Balvu
novada pašvaldība, jo pēc administratīvi
teritoriālās reformas pārņem Viļakas novada
domes saistības. Projekta mērķis: Noorganizēt
Viļakas novadā 5. starptautisko glezniecības
plenēru “Valdis Bušs 2021” un izveidot ceļojošo
izstādi ar jaunradītajiem mākslas darbiem,
popularizējot glezniecību sabiedrībā un veicinot
Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanu
un attīstība.
Valdis Bušs dzimis 1924.gada 25.jūlijā Balvu
rajona Susāju pagasta Pokševas ciemā. Tēvam
piederēja 6 ha zemes, bet ģimenei pabarot un
izskolot septiņus bērnus nebija viegli. Valdis

Bušs mācījies Zvaigznes pamatskolā, Viļakas
pamatskolā, beidzis Viļakas ģimnāziju. Līdz pat
2014.gada. 3.martam Valdis Bušs bija vecākais
aktīvi strādājošais gleznotājs Latvijā, kad 89
gadu vecumā tika aizsaukts uz savām mūža
mājām. Valdis Bušs ir ļoti spēcīga personība
Latvijas mākslā un arī sabiedrībā. Ļoti patstāvīga
un spilgta personība. Valda Buša galvenā
tēma glezniecībā ir Latvijas daba. Mākslinieka
izteiksmes līdzeklis ir krāsa, kurai pakārtota
kompozīcija un zīmējums. Līdz pašai mūža
izskaņai mākslinieks gleznoja ainavas plenērā.
Jubilejas plenēra laikā tapušo darbu izstādi
atklās 22.jūlijā plkst. 16.00, Viļakas muzeja
izstāžu zālē, Klostera ielā 1, Viļakā.

Informācija Politiski represētajiem novada iedzīvotājiem
7.augustā Ikšķilē notiks Politiski represēto salidojums. Piedalīties var, uzrādot Covid – 19
sertifikātu, kas apliecina veikto vakcināciju pret Covid-19, vai Covid-19 laboratorisko analīžu
rezultātus, vai Covid-19 izslimošanas faktu. Pieteikšanās un sīkāka informācija 26552405.

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

E-pasts: zinas@balvi.lv
Tālrunis: 64522830.
Informatīvais izdevums ir BEZMAKSAS
Tirāža: 8400 eksemplāri
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Balvu novada pašvaldības aģentūra “San-Tex”
aicina pievienoties savai komandai:
•Galveno grāmatvedi (bilancspējīgs) atalgojums 965 EUR bruto •Ražošanas plānotāju (uz
noteiktu laiku) – atalgojums 755 EUR bruto
•Lietvedi – atalgojums 755 EUR bruto .
CV līdz 23.jūlijam sūtīt uz santex@balvi.lv, jautājumu
gadījumā sazināties pa tel. 20275589.

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

