BALVU NOVADA ZIŅAS
Nr. 256

Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
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www.facebook.com/balvunovadapasvaldiba

Balvu novadā 2022. gadā notiks
vairāku pašvaldības un valsts
autoceļu atjaunošanas darbi
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Šajā numurā:

Turpinājums 8.lpp.

Diskutē par Baltinavas
tiesas nama nākotni,
ēkas atjaunošanas
darbiem
(5.lpp.)
Kādus pabalstus var
saņemt Balvu novada
Sociālajā pārvaldē?
(3.lpp.)
Statistika par
vakcinēšanos
pret Covid - 19
Balvu novadā
(23.lpp.)
Uzvarētāji noskaidroti,
bet intriga par godalgu
saņēmējiem tiek
paturēta noslēpumā
(5.lpp.)

Šī gada 4.janvārī ir uzsākta Bērzu ielas posma pārbūve un autostāvietas seguma maiņa Skolas ielā Balvos.
Darbus veic SIA “Rubate”. Pašvaldība informē, ka saistībā ar būvdarbiem ir paredzēti satiksmes ierobežojumi
minētajās ielās, tāpēc lūdzam būt iecietīgiem un saprotošiem.
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
Lai
iegūtu
visaptverošu
informāciju
par
plānotajiem
darbiem uz ceļiem un ielām Balvu
novadā 2022. gadā, 2021.gada
nogalē Balvu novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības
veicināšanas
komisijas
priekšsēdētājs
Aldis
Bukšs uz sēdi aicināja gan domes
un
pašvaldības
vadību,
gan
deputātus, gan uzņēmējus, gan
atbildīgo institūciju pārstāvjus, lai
izrunātu šos jautājumus.
Atklājot sēdi, A.Bukšs informēja,
ka pašvaldībā ir uzsākta budžeta
plānošana, tāpēc ir svarīgi runāt par
nepieciešamajiem darbiem uz ielām
un ceļiem 2022. un 2023. gadā, kā arī
Satiksmes ministrija ir sagatavojusi,
un šobrīd saskaņošanā ir vietējo
autoceļu attīstības koncepcija līdz
2027.gadam, kur parādās arī Balvu

novada ceļi. Sēdes turpinājumā Balvu
novada
pašvaldības
izpilddirektore
Daina Tutiņa informēja par plānotajiem
darbiem attiecībā uz ielu sakārtošanu
novada pilsētās un ciemos 2022.gadā.
Izpilddirektora vietnieks
attīstības
plānošanas un nekustamā īpašuma
jautājumos Jānis Bubnovs pastāstīja
par plānotajiem darbiem uz pašvaldības
ceļiem 2022.gadā, kā arī par VSIA
“Latvijas Valsts ceļi” (LVC) plānotajiem
darbiem uz vietējās un reģionālās
nozīmes valsts ceļiem 2022.-2023.
gadā.
D.Tutiņa
sēdes
dalībniekiem
paskaidroja, kā veidojas pašvaldības
ielu un ceļu uzskaite un to uzturēšanai
paredzētais ﬁnansējums. Atbilstoši
27.06.2017. MK noteikumiem Nr.361
“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas
un uzskaites kārtība” reģistrācijas
un uzskaites nolūkā pašvaldību ceļus
iedala šādās grupās:
A grupa – ceļi, kas nodrošina

transportlīdzekļu
satiksmi
starp
apdzīvotām
vietām
vai
savieno
apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem
(Balvu novada pašvaldībā 595,698 km
jeb 58%);
B grupa – ceļi, kas nodrošina
transportlīdzekļu
piebraukšanu
ne
mazāk kā pie trim viensētām (Balvu
novada pašvaldībā 240,361 km jeb
23%);
C grupa – ceļi, kas nodrošina
transportlīdzekļu piebraukšanu zemju
īpašumiem vai mazāk nekā pie trim
viensētām (Balvu novada pašvaldībā
82,032 km jeb 8%).
Pašvaldības iela (Balvu novada
pašvaldībā 116,678 km jeb 11%) šo
noteikumu izpratnē ir pašvaldības
īpašumā esoša satiksmei paredzēta
kompleksa
inženierbūve
pilsētas
teritorijā un pašvaldības ceļš apdzīvotā
vietā, kam ielas statusu piešķīrusi
pašvaldība un kas ietverts teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos.

Sumināts šogad
pirmais dzimušais
mazulis Balvu novadā
24.lpp.

Iepazīstinām ar
jaunajiem iestāžu
vadītājiem
(sākums 10.lpp.)

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

BALVU NOVADA ZIŅAS

WWW.BALVI.LV

Kārtējā domes sēdē apstiprināja Kultūras iestāžu nolikumus, maksas
pakalpojumus un citus lēmumus
Terēzija Babāne
23.decembrī, attālinātā režīmā, notika
kārtējā domes sēde, kurā izskatīja 55
jautājumus.
Balvu novada pašvaldība turpinās dalību
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

•
•
•
•
•
•

Deputāti
nolēma
Nacionālo
veselīgo
pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzību
veikt Balvu novada Domes Sociālo un veselības
aprūpes jautājumu komitejai, pieaicinot citu
sektoru pārstāvjus. Deleģēja Balvu novada Domes
deputāti Sociālās un veselības aprūpes jautājumu
komitejas priekšsēdētāju Rutu Cibuli kā atbildīgo
par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla pasākumu
īstenošanu.

•

Balvu novada Sociālā pārvalde slēgs
līgumus par savstarpējiem norēķiniem

•

Sēdē deleģēja Balvu novada Sociālo pārvaldi
pašvaldības vārdā slēgt līgumus par savstarpējiem
norēķiniem, bērnu nododot pirmsadopcijas aprūpē
un kontrolēt šo līgumu izpildi.
Apstiprināja Balvu novada kultūras
iestāžu nolikumus
Deputāti apstiprināja Rugāju Tautas nama,
Naudaskalna Tautas nama, Tilžas Kultūras un
vēstures nama, Briežuciema Tautas nama, Kubulu
Kultūras nama, Vectilžas Sporta un atpūtas centra,
Rubeņu Tautas nama, Krišjāņu Tautas nama,
Lazdukalna Saieta nama, Vīksnas Tautas nama,
, Bērzpils Saieta nama, Lazdulejas Saieta nama
Viļakas kultūras nama, Viļakas muzeja nolikumus.
Atbrīvo dzīvokļa īrnieku no īres maksas
Nolēma atbrīvot dzīvokļa Nr.1, Tautas ielā 20,
Viļakā, Balvu novadā īrnieku no īres maksas peļņas
daļas par dzīvojamās telpas lietošanu 115,52 euro
apmērā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2026.gada
17.aprīlim.
Nodos nomā Balvu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Darbnīcu ielā
10B, Šķilbanos, Balvu novadā
Nolēma nodot nomā īpašumu Balvu novada
pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
Darbnīcu ielā 10B, Šķilbanos, Balvu novadā 410,
6 m2 platībā un šķembu seguma laukumu 407,3m2
platībā un rīkot nomas objekta nomas tiesību
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nomas maksas
nosacītā sākumcena – 199,58 euro mēnesī bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Veica grozījumus Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra
nolikumā
Balvu novada pašvaldības iestādes “Balvu
novada administrācija” struktūrvienības Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
nolikumā veica šādus grozījumus: papildināja
1.8.punktu ar tekstu šādā redakcijā “Brīvības iela
3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572”
un svītroja 2.1.6.apakšpunktā vārdus “attiecināms
uz Balvu klientu apkalpošanas centru”.
Veica grozījumus Balvu novada Bāriņtiesas
nolikumā
Bāriņtiesas
nolikuma
8 punktu izteica šādā
redakcijā: “Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētājs,
bāriņtiesas
priekšsēdētāja
vietnieks, kurš pilda arī bāriņtiesas locekļa
pienākumus, vienpadsmit bāriņtiesas locekļi,
lietvedis un arhivārs. Bāriņtiesas sēžu sekretāra
pienākumus
pilda
arhivārs.
Bāriņtiesas
locekļi apmeklētājus pieņem Balvu novada
administratīvajās teritorijās:
• Balvu
pilsētā:
pirmdienās,
otrdienās,
ceturtdienās, piektdienās no 9.00 līdz 12.00;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Viļakas pilsētā: pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās no 9:00 līdz 12.00;
Balvu pagastā: piektdienās no 9.00 -12.00;
Bērzpils pagastā: pirmdienās, ceturtdienās
no 9.00 līdz 12.00;
Tilžas pagastā: pirmdienās, ceturtdienās no
9.00 līdz 12.00;
Vectilžas pagastā: otrdienās no 9.00 līdz
12.00;
Krišjāņu pagastā: otrdienās no 9.00 līdz
12.00;
Briežuciema pagastā: pirmdienās no 9.00
līdz 12.00;
Lazdulejas pagastā: piektdienās no 9.00 līdz
12.00;
Bērzkalnes pagastā: otrdienās, ceturtdienās
no 9.00 līdz 12.00;
Vīksnas pagastā: piektdienās no 9.00 līdz
12.00;
Kubulu pagastā: pirmdienās, ceturtdienās no
9.00 līdz 12.00;
Baltinavas pagastā: otrdienās, ceturtdienās
no 9.00 līdz 12.00;
Rugāju pagastā: pirmdienās no 9.00 līdz
15.00;
Lazdukalna pagastā: otrdienās no 9.00 līdz
12.00;
Susāju pagastā: piektdienās no 9.00 līdz
12.00;
Kupravas
pagastā:
mēneša
pirmajā
pirmdienā no 9.00 līdz 12.00;
Vecumu pagastā: mēneša pirmajā un trešajā
ceturtdienā no 13.00 līdz 16.00;
Medņevas pagastā: otrdienās no 13.00 līdz
16.00;
Žīguru pagastā: pirmdienās no 9.00 līdz
12:00 un no 12.30 līdz 16.00;
Šķilbēnu pagastā: pirmdienās no 9.00 līdz
12.00 un no 12.30 līdz 16.00, otrdienās no
9.00 līdz 12.00.
Apstiprināja maksas par sniegtajiem
sociālās aprūpes pakalpojumiem

Noteica maksas par sniegtajiem sociālās
aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar sociālās
aprūpes iestādes izdevumiem:
• Balvu novada “Pansionātā „Balvi””: 20,35
euro (divdesmit euro un 35 centi) vienai
personai dienā;
• Rugāju Sociālās aprūpes centrā “Rugāji”:
18,84 euro (astoņpadsmit euro un 84 centi)
vienai personai dienā;
• Viļakas sociālās aprūpes centrā: 19,52
euro (deviņpadsmit euro un 52 centi) vienai
personai dienā;
• Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā: 20,53
euro (divdesmit euro un 53 centi) vienai
personai dienā.
Noteica pašvaldības līdzﬁnansējumu par 1.,
2., 3. un 4 punktā sniegtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem personām, kas deklarējušas dzīves
vietu Balvu novada administratīvajā teritorijā:
• Balvu
novada
“Pansionāta
„Balvi””
klientiem: 4,00 euro (četri euro un 0 centi)
vienai personai dienā;
• Rugāju Sociālās aprūpes centra “Rugāji”
klientiem: 4,00 euro (četri euro un 0 centi)
vienai personai dienā;
• Viļakas sociālās aprūpes centra klientiem:
4,00 euro (četri euro un 0 centi) vienai personai
dienā;
• Šķilbēnu
sociālās
aprūpes
mājas
klientiem: 4,00 euro (četri euro un 0 centi)
vienai personai dienā.
Apstiprināja jaunizveidotā Balvu novada
pašvaldībā apvienoto Balvu, Viļakas, Rugāju
un Baltinavas novada domju apstiprinātos
teritoriju attīstības programmu aktualizētos
investīciju plānus
Nolēma apstiprināt jaunizveidotā Balvu novada
pašvaldībā apvienoto Balvu, Viļakas, Rugāju un
Baltinavas novada domju apstiprinātos teritoriju
attīstības programmu aktualizētos investīciju
plānus un
Domes sēdes lēmumu. Investīciju

2

plānus publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā.
Apstiprina pašvaldības noteikumus
Deputāti
apstiprināja
Balvu
novada
pašvaldības
noteikumusNr.9/2021
“Balvu
novada Domes deputātu
darbības apstākļu
nodrošināšanas kārtību”, Nr10/2021 “Kārība,
kādā Balvu novada pašvaldība piešķir ﬁnansējumu
biedrībām,
nodibinājumiem
un
reliģiskajām
organizācijām”,
Nr.11/2021
“Kārtība,
kādā
pieprasa un izlieto Balvu novada pašvaldības
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”
līdzekļus”,
Nr.12/2021
“Balvu
novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas
un siltumenerģijas pakalpojumu piegādes tarifu
aprēķināšanas metodika”, Nr.13/2021 “Balvu
novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.
Pieņēma Saistošos noteikumus
Veica grozījumus Balvu novada pašvaldības
nolikumā,
pieņēma
saistošo
noteikumu
Nr.19/2021 „Par Balvu novada pašvaldības
līdzﬁnansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai” un saistošo noteikumu Nr.20/2021
„Par Balvu novada pašvaldības līdzﬁnansējuma
apmēru
nekustamo
īpašumu
pieslēgšanai
centralizētajam
ūdensvadam
un
sadzīves
kanalizācijas sistēmai” projektu.

Ārkārtas Domes sēdē
apstiprināja iestāžu
vadītājus
Terēzija Babāne
29.decembrī,
deputāti
darba
jautājumus.

ārkārtas
kārtībā

Domes sēdē,
izskatīja
12

Amatā iecēla četru iestāžu vadītājus
Uzklausot četru iestāžu vadītāju pretendentus,
deputāti nolēma par Ziemeļlatgales sporta centra
vadītāju iecelt Arni Voiku, par Balvu novada
Kultūras pārvaldes vadītāju - Rudīti Krūmiņu, par
Žīguru pagasta pārvaldes vadītāju - Jevgeniju
Žukovski, par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāju Marutu Castrovu.
Apstiprināja Balvu novada pašvaldībai
piekritīgo zemju nomas tiesību izsoles
rezultātus
Deputāti apstiprināja Balvu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Medņevas pagastā,
Rugāju pagastā, Baltinavas pagastā nomas tiesību
izsoles rezultātus. Zemes nomas līgumus slēgs uz
10 gadiem.
Pieņēma Balvu novada pašvaldības
saistošos noteikumus
Deputāti pieņēma saistošos noteikumus
„Grozījumi Balvu novada Domes 2021.gada
29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3/2021 „Par
Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu””.

Sīkāk ar Balvu novada domes sēdes lēmumiem
var iepazīties www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie
akti
un
attīstības
plānošanas
dokumenti/Lēmumi. Balvu novada Domes sēdes
ir pieejamas arī audio formātā – www.balvi.lv
sadaļā Pašvaldība/Normatī vie akti un attī stī bas
plānošanas dokumenti /Domes sēžu audio ieraksti.

BALVU NOVADA ZIŅAS

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

WWW.BALVI.LV

Kādus pabalstus var saņemt Balvu novada Sociālajā pārvaldē?
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA BALVU NOVADA TRŪCĪGĀM UN MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM
1. Garantētā
minimālā
ienākuma
pabalsts (GMI)

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir vienāds ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto garantētā minimālā
ienākumu slieksni (109,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā).

2. Mājokļa
pabalsts

Pabalstu aprēķina atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2020. 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 mēnesi.

3. Pabalsts
krīzes situācijā

Pabalsta apmērs, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos zaudējumus:
3.1. katastrofu vai citu ārējo notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai gadījumā, kad cietusi un nav derīga dzīvošanai vienīgā
dzīvojamā māja, līdz sešu Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos
izdevumus;
3.2. citu ārēju notikumu radītu seku novēršanai un mazināšanai līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gada laikā,
nepārsniedzot faktiskos izdevumus;
3.3. laikā, kas noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kad pabalsts krīzes situācijā piešķirams sakarā ar Covid
- 19 izplatību, ja mājsaimniecībai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības,
100,00 euro mēnesī vienai personai mājsaimniecībā.

4. Pabalsts
mājsaimniecībai
ar bērniem

Ēdināšanas apmaksa pirmsskolas izglītības iestādē un daļēja ēdināšanas apmaksa skolā (līdz 2,50 euro/dienā).

5. Pabalsts
veselības
aprūpei

Pabalsta apmērs:
5.1. ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācijas, pacienta iemaksas, izmeklējumi, analīzes u.c.), zobārstniecības
pakalpojumu apmaksai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un medikamentu iegādei trūcīgām mājsaimniecībām līdz 70,00
euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās visas personas ir darbnespējīgas
(pensijas vecuma personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, bērni līdz 18 gadu vecumam), līdz 35,00 euro vienai personai
mājsaimniecībā kalendāra gadā;
5.2. stacionārā veselības aprūpes pakalpojuma - operācijas apmaksai trūcīgām mājsaimniecībām līdz 500,00 euro vienai personai
mājsaimniecībā kalendāra gadā un maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 250,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra
gadā.

Pabalstus, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumentiem, piešķir par pakalpojumiem un precēm, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu
laikā, periodā, kamēr spēkā ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
6. Pabalsts
sociālās
rehabilitācijas
plāna mērķu
sasniegšanai

Mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas
personas dzīvē un veicinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Pabalsta apmērs trūcīgām mājsaimniecībām līdz
150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā un maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 75,00 euro vienai personai
mājsaimniecībā kalendāra gadā.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz klienta sociālās situācijas izvērtējumu un sociālā darbinieka sniegto atzinumu.
7. Pabalsts
personu
apliecinoša
dokumenta
noformēšanai

Pabalsts ir paredzēts pases vai personas apliecības (eID karte) noformēšanai. Pabalstu ir tiesības saņemt personai no trūcīgas
mājsaimniecības vienu reizi piecos gados. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojošs dokuments vai Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes izsniegta izziņa par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

PAR BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS PABALSTIEM BALVU NOVADĀ
1. Pabalsts
veselības
aprūpei

Pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai ir tiesības saņemt:
1.1. bērnam redzes korekcijas briļļu iegādei līdz 25,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno recepte un izdevumus attaisnojoši
dokumenti;
1.2. bērnam ar invaliditāti un bērnam, kurš slimo ar celiakiju, līdz 150,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno izdevumus
attaisnojoši dokumenti par speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumiem, speciālā uztura, medicīnas preču
un medikamentu iegādes izdevumiem un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu
mēnešu laikā;
1.3. personai, kura slimo ar tuberkulozi 3,00 euro dienā, aktīvajā slimības periodā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus, iesniedzot ftiziatra
atzinuma kopiju;
1.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas un Afganistānas kara dalībniekam līdz 95,00 euro kalendāra gadā.
Iesniegumam jāpievieno attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta kopija un izdevumus attaisnojoši dokumenti.

2. Pabalsts
sociālās
rehabilitācijas
plāna mērķu
sasniegšanai

Pabalsts ir paredzēts, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu
faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un veicinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Pabalstu ir
tiesības saņemt mājsaimniecībai, kurā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un materiālās situācijas izvērtēšanas laikā, ja, izvērtējot
pieejamo informāciju valsts un pašvaldības informācijas sistēmās, tiek konstatēts, ka mājsaimniecībai nav ienākumu un tā nespēj segt
izdevumus par dokumentiem, kuru neesības dēļ persona nevar realizēt savas sociālās tiesības. Iesniegumam, pēc sociālā darbinieka
pieprasījuma, pievieno dokumentus, kas nepieciešami sociālās un/vai materiālās situācijas izvērtēšanai un izdevumus attaisnojošos
dokumentus. Pabalsta apmērs līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā.

3. Pabalsts
mājsaimniecībai
ar bērniem:

3.1. individuālo mācību līdzekļu iegādei - pabalstu piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā
izglītojamajam, kurš mācās Balvu novada izglītības iestādē. Dāvanu karte tiek izsniegta izglītības iestādē Zinību dienā. Izglītojamie,
kuri mācās cita novada izglītības iestādē, pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu. Dāvanu karte tiek izsniegta Pārvaldē
septembrī.
3.2. ēdināšanas izdevumu apmaksai - pabalstu ir tiesības saņemt daudzbērnu ģimenes bērnam vai bērnam ar invaliditāti - bērnam,
kurš apmeklē pirmskolas izglītības iestādi 100% apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai
izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem un izglītojamajam, kurš apgūst
arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek
nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs līdz 2,50 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām. Pabalsts tiek pārskaitīts
pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts 2,50
euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu, tiek izmaksāts pabalsta
pieprasītājam.

4. Pabalsts
brīvības
atņemšanas
sodu izcietušai
personai

Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas un viņas deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas
bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu nepiešķir personai, kurai bijusi piemērota īslaicīga brīvības atņemšana (līdz
trim mēnešiem). Iesniegums pabalsta saņemšanai un izziņa no Ieslodzījuma vietu pārvaldes jāiesniedz viena mēneša laikā pēc
atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas. Pabalsta apmērs ir 35,00 euro.
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5. Bērna
piedzimšanas
pabalsts

Pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas,
kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Pabalsta apmērs par katru jaundzimušo bērnu ir 300,00 euro. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas
dienas. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kam pievienota bērna dzimšanas apliecības kopija, iesniedz klātienē Balvu novada
Dzimtsarakstu nodaļā vai sūtot pa pastu uz adresi Sporta iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501, vai nosūtot uz e-adresi vai e-pasta
adresi dzimtsaraksti@balvi.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu
www.latvija.lv, aizpildot e – pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

6. Apbedīšanas
pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Balvu novada administratīvajā teritorijā, tuviniekam
vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalstu piešķir, ja par mirušo personu nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu
vai piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 400,00 euro apmēru. Pabalsta apmērs ir 400,00 euro. Ja VSAA
izmaksātais pabalsts ir mazāks par 400,00 euro, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp 400,00 euro un VSAA izmaksāto pabalsta
summu. Iesniegumam jāpievieno miršanas apliecības kopija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirtā valsts
apbedīšanas pabalsta apmēru.

PAR PABALSTIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS
PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM UN AUDŽUĢIMENĒM BALVU
NOVADĀ
Pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm ir
tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi
lēmumu ir pieņēmušas apvienotā Balvu novada bāriņtiesas - Baltinavas novada bāriņtiesa,
Balvu novada bāriņtiesa, Rugāju novada bāriņtiesa un Viļakas novada bāriņtiesa (turpmāk
- bāriņtiesa), audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kurā ar bāriņtiesas lēmumu ir
ievietots bērns un kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldību.
1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 218,00 euro un personām ar invaliditāti
kopš bērnības ir 327,00 euro.
2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 820,05 euro. Pabalsts var tikt izsniegts
arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.
3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem
Pabalstu ir tiesības saņemt, ja pilngadību sasniegušais bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
mācās sekmīgi vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai sekmīgi studē augstskolā
vai koledžā. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 125,00 euro mēnesī un
personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 163,00 euro mēnesī.
4. Mājokļa pabalsts
Pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis
pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Iesniegumam jāpievieno dokumentus, kas
apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus par pēdējo pilno kalendāra mēnesi, kā
arī jāuzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgums), ja šādu
dokumentu nav Pārvaldes rīcībā. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā Pārvaldei
jāiesniedz attiecīgie grozījumi vai jauns īres līgums. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts
atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”
noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamajām izdevumu pozīciju minimālajām
normām. Pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir uz trim kalendāra mēnešiem,
izņemot cietā kurināmā iegādei, kuru piešķir vienu reizi kalendāra gadā.
5. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai
Pabalstu piešķir bērnam, kurš apmeklē Balvu novada pirmskolas izglītības iestādi, 100%
apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts
pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem un
bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās cita novada vispārizglītojošajā
izglītības iestādē vai līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo
izglītību Balvu novada vai cita novada izglītības iestādē, līdz 2,50 euro dienā par faktiskajām
apmeklējuma dienām. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina
saņemšanas. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts 2,50
euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, pamatojoties uz izglītības iestādes
izsniegto izziņu, tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam. Pabalsts tiek piešķirti ar to mēnesi,
kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību semestra beigām.
6. Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei
Pabalstu ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās
vispārizglītojošajā izglītības iestādē vai bērnam, kurš līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību
vai profesionālo vidējo izglītību. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam
bērnam, kurš mācās Balvu novada izglītības iestādē, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro
apmērā vienu reizi kalendāra gadā. Dāvanu karte tiek izsniegta izglītības iestādē Zinību dienā
un bērns, kurš mācās cita novada izglītības iestādē ir 15,00 euro vienu reizi kalendāra gadā,
pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu, kurš iesniedzams septembrī.
7. Pabalsts veselības aprūpei
Pabalsts veselības aprūpei - pabalstu veselības aprūpei ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību
sasniegušajam bērnam ārstēšanās, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumu, speciālistu
konsultāciju apmaksai, medikamentu, medicīnas preču un redzes korekcijas līdzekļu iegādei
un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu
mēnešu laikā. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 120,00
euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojoši dokumenti un, pēc
sociālā darbinieka pieprasījuma, ģimenes ārsta vai speciālista atzinums.

PABALSTI AUDŽUĢIMENEI VAI SPECIALIZĒTAJAI ĢIMENEI

Vienoto iesnieguma
veidlapu Balvu novada
Sociālajai pārvaldei
var iegūt mājas lapā
www.balvi.lv sadaļā
Pašvaldība/Sociālā
pārvalde/Aktualitātes
SOCIĀLĀ DARBA UN SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS NODAĻAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Sociālais darbinieks/nodaļas vadītājs
LINDA LAICĀNE
25608650, linda.laicane@balvi.lv
Sociālais darbinieks Baltinavas teritoriālajā centrā
VITA LOČMELE
26393109, vita.locmele@balvi.lv
Sociālais darbinieks Rugāju teritoriālajā centrā
SANITA GALKINA
28721482, sanita.galkina@balvi.lv
Vecākais sociālais darbinieks Balvu teritoriālajā centrā
LAURA LĪDACIŅA
28684541, laura.lidacina@balvi.lv
Vecākais sociālais darbinieks Viļakas teritoriālajā centrā
ILUTA KEIŠA
28004485, iluta.keisa@balvi.lv
Sociālais darbinieks (Balvu pilsētā)
INĀRA SKOPĀNE
27815224, inara.skopane@balvi.lv
Sociālais darbinieks (Balvu pagastā, Tilžas pagastā, Balvu
pilsētā)
AIRITA TŪCE
29398752, airita.tuce@balvi.lv
Sociālais darbinieks (Bērzkalnes pagastā, Vīksnas
pagastā, Kubulu pagastā)
EVIJA ČIPATE
26618345, evija.cipate@balvi.lv
Sociālais darbinieks (Bērzpils pagastā, Krišjāņu
pagastā, Lazdukalna pagastā)
RUDĪTE DĀRZIŅA
26625340, rudite.darzina@balvi.lv
Sociālais darbinieks (Medņevas pagastā, Susāju
pagasta, Šķilbēnu pagastā)
LILITA KALVE
26697040, lilita.kalve@balvi.lv
Sociālais darbinieks (Kupravas pagastā, Vecumu
pagastā)
INGA KOKOREVIČA
28300048, inga.kokorevica@balvi.lv

1. Pabalsts bērna uzturam
Pabalstu audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei ir tiesības saņemt bērna uzturam
65 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī; 50%
apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts var tikt
izsniegts arī apģērbu, apavu un citu bērnam nepieciešamo lietu veidā.

Sociālais darbinieks (Briežuciema pagastā, Vectilžas pagastā, Lazdulejas pagastā)
NADEŽDA LOGINA

2. Vienreizējs pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50% apmērā no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts var tikt izsniegts arī apģērbu,
apavu un citu bērnam nepieciešamo lietu veidā.

Sociālais darbinieks (Viļakas pilsētā, Žīguru pagastā)
ANITA NARUBINA
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Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2021. gadu
Jaundzimušo reģistrācija
Reģistrēti 118 jaundzimušie, t.sk.
51 meitene un 67 zēni. 61 bērns
dzimis, vecākiem esot savstarpējā
laulībā,
49
bērniem
ir
atzīta
paternitāte un 8 bērniem dzimšanas
reģistrā nav ieraksta par tēvu, 46
ģimenes ir sagaidījušas pirmdzimto,
31 ģimenē jaundzimušais ir otrais
bērns ģimenē, 19 ģimenēs – trešais
bērns, 12 ģimenēs – ceturtais
bērns, 4 ģimenēs –piektais bērns, 4
ģimenēs – sestais bērns, 1 ģimenē
jaundzimušais ir astotais bērns.
Bērniem deklarētas dzīvesvietas:
Balvu pilsētā – 35
Baltinavas pagastā - 3
Balvu pagastā – 6
Bērzkalnes pagastā – 1
Bērzpils pagastā - 4
Briežuciema pagastā – 4
Krišjāņu pagastā – 2
Kubulu pagastā – 6

Kupravas pagastā - 1
Lazdukalna pagastā - 1
Lazdulejas pagastā – 1
Rugāju pagastā – 14
Susāju pagastā – 4
Šķilbēnu pagastā - 3
Tilžas pagastā – 5
Vectilžas pagastā – 4
Vecumu pagastā- 1
Viļakas pilsētā – 7
Vīksnas pagastā- 2
Žīguru pagastā- 2
Citās pašvaldībās deklarēti 12 bērni

nodaļā, 41 laulība baznīcās (8 –
Baltinavas Katoļu baznīcā, 7 – Balvu
Katoļu baznīcā, 4 – Balvu Luterāņu
baznīcā, 9 – Bēržu Katoļu baznīcā,
2 – Šķilbēnu Katoļu baznīcā, 11 –
Viļakas Katoļu baznīcā).

98 bērniem abi vecāki ir latvieši un 20
bērnu vecākiem ir dažādas tautības.
Populārākie zēnu vārdi – Daniels (4),
Adrians (4), Kristers (4). Populārākie
meiteņu vārdi – Paula (4), Katrīna
(3), Emīlija (3). Četriem bērniem doti
2 vārdi.

Laulības
Kopējais reģistrēto laulību skaits
– 88, t.sk. 47 laulības Dzimtsarakstu

59 pāri laulības ostā iestūrēja 1.reizi,
10 pāriem šī ir 2.laulība, 14 pāriem
– vienam laulātajam 1. un otrajam
2.laulība, 1 pārim – 1. un 3.laulība,
2 pāriem – 1. un 4.laulība, 2 pāriem
– 2. un 3.laulība, 1 pārim – 2. un 4.
laulība.
Līgavas vidējais vecums – 29 gadi,
līgavaiņa vidējais vecums – 31 gads.
Viena laulība noslēgta ar ārzemnieku

Miršanas reģistrācija
Reģistrētas
miršanas
446
personām, t.sk. 232 sievietes un
214 vīrieši:
Baltinavas pagastā - 20

Balvu pagastā - 12
Balvu pilsētā - 95
Bērzkalnes pagastā -7
Bērzpils pagastā - 10
Briežuciema pagastā - 8
Krišjāņu pagastā - 4
Kubulu pagastā - 29
Lazdukalna pagastā - 8
Lazdulejas pagastā - 4
Medņevas pagastā - 9
Rugāju pagastā - 36
Susāju pagastā - 6
Šķilbēnu pagastā - 14
Tilžas pagastā – 23
Vectilžas pagastā - 5
Vecumu pagastā - 10
Viļakas pilsētā - 56
Vīksnas pagastā - 7
Žīguru pagastā - 16
Balvu pansionātā – 37
Citās pašvaldībās deklarētie - 30
Latvieši – 338, krievi – 99, ukraiņi –
3, čigāni – 1, baltkrievi –3, vācieši -1,
lietuvieši – 1

Mirušo vecums
Līdz 10 gadu
vecumam

11-20

21-30

Vīrieši
Sievietes

1

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

15

33

51

62

32

4

1

6

22

35

67

81

34

Pēc 100

Kopā
198

1

248

54 personas mirušas ar diagnozi COVID!

Konkursā “Gada balva
Sanāksmē tiek apspriesta Baltinavas
uzņēmējdarbībā” 11 laureāti Tiesas nama nākotne
Gunta Božoka
Uzvarētāji noskaidroti,
bet
intriga par godalgu
saņēmējiem tiek paturēta
noslēpumā
līdz
pat
apbalvošanas dienai, kura
plānota 2022. gada martā.
2021.
gada
nogalē
Balvu novada pašvaldības
izsludinātajā konkursā „Gada
balva uzņēmējdarbībā” balvas
saņemšanai tika pieteikti 49
uzņēmumi 10 nominācijās
– individuālie komersanti,
SIA, zemnieku saimniecības,
biedrības,
mājražotāji
un
amatnieki. Konkursa mērķis
– apzināt un godināt Balvu
novada
uzņēmējus,
kuri
aktīvi un godprātīgi darbojas
savā
nozarē,
sekmējot
uzņēmējdarbības
vides
attīstību novadā, kā arī veicināt
Balvu
novada
uzņēmēju
atpazīstamību, popularizējot
labas
uzņēmējdarbības
prakses piemērus.
Nominācijā
“2021.gada
pakalpojuma
sniedzējs”
apbalvošanai
komisija
izvirzīja divus uzvarētājus,
pārējās nominācijās - vienu
uzvarētāju.
Saskaņā
ar
nolikumu, komisijai ir tiesības
izvirzīt arī savu pretendentu
papildus
jau
ieteiktajiem
pretendentiem. Komisija šo
iespēju izmantoja nominācijā
Gada tirgotājs, apbalvošanai
izvirzot savu pretendentu.
Ar
2021.
gada
25.
novembra
Domes
sēdes
(protokols Nr.16, 36.§) lēmumu
apstiprinātā
vērtēšanas
komisija
šādā
sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs Aldis

Bukšs
Uzņēmējdarbības
veicināšanas
komisijas
priekšsēdētājs, Balvu novada
domes deputāts, komisijas
locekļi:
Mārīte
Orniņa
Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma
centra
vadītāja,
Sandra Kindzule - Balvu
novada
Domes
deputāte,
Gunta Božoka - Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma
centra
uzņēmējdarbības
atbalsta
speciāliste,
Jānis
Auziņš - Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes
pārstāvis, Ieva Leišavniece
- biedrības “Ziemeļlatgales
partnerība”
stratēģijas
administratīvā
vadītāja,
Aldis Ločmelis - zemnieku
saimniecības
“Kotiņi”
īpašnieks, Ivars Logins - SIA
“Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centrs” Balvu
biroja
vadītājs,
pieņēma
lēmumu apbalvošanai virzīt
11
uzņēmējus.
Lēmums
tika pieņemts 2021. gada
8.
decembrī
Vērtēšanas
komisijas
sēdē
ZOOM
tiešsaistē atklātā balsošanā.
Paldies
iedzīvotājiem,
organizācijām,
uzņēmumu
pārstāvjiem, komersantiem,
biedrībām
un
iestādēm
par piedalīšanos konkursā
un
pieteikuma
anketu
sagatavošanu un iesniegšanu.
Ikviens
konkursam
nominētais
uzņēmums
ir
pelnījis atzinību. No sirds
priecājamies par uzņēmumu
attīstību,
lepojamies
ar
ikviena uzņēmuma izaugsmi
un ieguldījumu Balvu novada
attīstībā, lai mūsu novads
kļūtu labāka vieta, kur dzīvot
un strādāt.

Madara Siliņa (informācija un
foto)

14. janvārī Baltinavas
Tiesas
namā
notika
sanāksme
par
nama
turpmāko
darbību.
Sanāksmē
piedalījās
Balvu novada pašvaldības
Domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs,
priekšsēdētāja vietniece
Sandra
Kapteine,
izpilddirektore
Daina
Tutiņa,
izpilddirektora
vietnieks
attīstības
plānošanas un nekustamā
īpašuma
jautājumos
Jānis Bubnovs, deputāts
Aldis Bukšs, Augstākās tiesas tiesnesis
- bijušais baltinavietis Aivars Keišs.
Ciemiņus Baltinavā uzņēma Baltinavas
pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte
Tabore, Kultūras nama vadītāja Inta
Krakopa, Baltinavas muzeja vadītāja
Antra Keiša un muzejpedagoģe Anita
Ločmele, kā arī Baltinavas vidusskolas
un Kultūras nama audēju pulciņu
vadītāja Iveta Gabrāne.
Novembrī Tiesas namam, kas ir pirmais
Latvijas brīvvalsts laikā uzbūvētais Tiesas
nams, apritēja 85.gadskārta. Ēkā šobrīd
ir atvērts Baltinavas radošais centrs, kurā
aktīvi darbojas Baltinavas audēju pulciņš
un pulciņa vadītāja Iveta Gabrāne. Iveta
Gabrāne klātesošos informēja par Tiesas
namā paveiktajiem darbiem, kopš pēdējās
tikšanās reizes ar Balvu novada Domes
vadību.
Sanāksmē tika apspriesti mērķi un
uzdevumi tālākai rīcībai, lai atjaunotu ēkas
ārējo fasādi, saglabātu un pilnveidotu
ēkas funkcionalitāti, veicinot tūrisma un
amatniecības attīstību Baltinavas pagastā.
Ar
siltināšanas
programmas
atbalstu,
ēkai iecerēts nomainīt apkures sistēmu,
logus, durvis, cokolu un jumtu, ka arī veikt
ēkas ārējās fasādes kosmētisko remontu.
2022. gadā Tiesas namam tiks veikta
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Tiks
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piesaistīts speciālists, kas dos atzinumu
ēkas atjaunošanas darbiem, tā kā ēka ir
vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Veicinot tūrisma attīstību pagastā, Balvu
novadā, ēkas 1. stāvā iecerēts atjaunot
Tiesas nama darbības laika Tiesas zāli ar
autentisku 1936. gada aprīkojumu. Tāpat,
ēkas
pagrabstāvā,
nodrošināt
iespēju
viesiem izjust tā laika atmosfēru, atrodoties
aizturēto telpā.
Šo mērķu sasniegšanai
iecerēts piesaistīt pārrobežu programmas
ﬁnansējumu. Ēkas 2. stāva telpas plānots
pielāgot amatnieku radošajai darbībai.
Pašreiz, ēkā jau aktīvi darbojas Baltinavas
audēju pulciņš, vietējās rokdarbnieces,
tautas muzikanti. Tautas muzikante Aija
Keiša klātesošos arī priecēja ar akordeona
spēli un savu balsi, izpildot Ingas Rukas “Reiz
es cerēju jūrā” un „Latgola svāto – Tāvzeme
muna”. Kā informēja Iveta Gabrāne, mērķu
un uzdevumu ir daudz, kā, piemēram,
Ziemeļlatgales
tautas
tērpu
studijas
izveidošana. Sanāksmes izskaņā nolemts
veidot sadarbību starp Baltinavas pagasta
pārvaldi, muzeju, Kultūras namu, Baltinavas
audēju pulciņu, Balvu novada domes vadību
un administrāciju, kā arī aktīvajiem Balvu
novada un Baltinavas pagasta iedzīvotājiem,
veicinot Ziemeļlatgales tradīciju un kultūras
popularizēšanu, tūrisma attīstību Balvu
novadā, Baltinavas pagastā.
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Balvu un Pērkonu ezeru dabas resursu apsaimniekošanas un
aizsardzības plāns 2021. – 2031. gadam
Daina Tutiņa
Publiskie ūdeņi ir nozīmīgs
resurss,
kuru
izmantošana
veicina teritorijas ekonomisko
attīstību. Jau pirms administratīvi
teritoriālās
reformas,
Balvu
novada
pašvaldība
uzsāka
darbu pie Balvu novada Balvu
un
Pērkonu
ezeru
dabas
resursu
apsaimniekošanas
un aizsardzības plāna 2021.2031.
gadam
izstrādes,
lai
plānotu ilgtspējīgu un integrētu
ezeru apsaimniekošanu, plānā
integrētu teritorijas izmantošanu,
vides aizsardzību un rekreācijas

infrastruktūras plānošanu.
Plāns ietver Balvu un Pērkonu
ezeru
raksturojumus,
īpašumu
struktūru
un
piekrasti,
vides
stāvokļa
raksturojumu,
ezeru
apsaimniekošanas
pasākumus
un plānoto izmantošanu, kā arī
plāna ieviešanas uzraudzības un
monitoringa veikšanu.
Plāna izstrādes procesā tika
organizēta iedzīvotāju aptauja, lai
noskaidrotu Balvu novada iedzīvotāju
un
Balvu
un
Pērkonu
ezeru
apmeklētāju viedokli par situāciju
ezeros un to piegulošajā teritorijā.
Iedzīvotāju aptauja tika organizēta
laikā no 2020. gada 15. līdz 30.
oktobrim. Aptaujas anketu tiešsaistē

aizpildīja 285 respondenti.
Domājot
par
infrastruktūras
attīstību un dažādu pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanu Balvu
ezera piekrastes teritorijā, kas ir arī
saskaņā ar ezeru apsaimniekošanu,
iedzīvotājiem tika dota iespēja
piedalīties apspriešanā - iepazīties
un sniegt priekšlikumus par Balvu
un Pērkonu ezeru dabas resursu
apsaimniekošanas un aizsardzības
plānu.
Paldies visiem, kas iesniedza gan
priekšlikumus, gan ierosinājumus par
plānoto ezeru izmantošanu, kā arī
rada iespēju pieslēgties tiešsaistes
sanāksmē un iesaistīties diskusijā.
Ņemot vērā, ka radās tehniskas

problēmas un ne visiem bija iespēja
pieslēgties tiešsaistes sanāksmē, vēl
viena sanāksme tiks rīkota klātienē,
kad
to
atļaus
epidemioloģiskā
situācija. Vēl jo vairāk, svarīgi ir
noteikt plānoto ezera izmantošanu
(attiecīgi, kur varēs motorizētie
peldlīdzekļi pārvietoties, kur būs laivu
ielaišanas vietas u.c.) ilgtermiņā,
jo šobrīd jau tiek uzsākts arī darbs
pie Balvu muižas teritorijas un
to pieguļošo teritoriju plānojuma
izstrādes, un tam jābūt savstarpēji
saskaņotam. Balvu un Pērkonu ezeru
dabas resursu apsaimniekošanas
un aizsardzības plāns 2021.-2031.
gadam
pieejams Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv.

ZIVJU RESURSI EZEROS
BALVU EZERS

PĒRKONU EZERS

•2018. gada kontrolzvejā Balvu ezerā tika konstatētas 14 zivju sugas:
līdaka, plaudis, plicis, rauda, rudulis, līnis, sudrabkarūsa, sapals, vīķe,
ausleja, grundulis, zandarts, asaris un ķīsis, kā arī šaurspīļu vēzis.

• 2018. gada kontrolzvejā Pērkonu ezerā tika konstatētas 12 zivju sugas:
līdaka, plaudis, plicis, rauda, rudulis, līnis, ausleja, grundulis, zandarts,
asaris, ķīsis un sams.

•1997. gadā veiktajā kontrolzvejā konstatētas 11 zivju sugas: līdaka, plaudis,
plicis, rauda, rudulis, līnis, karūsa, vīķe, asaris, ķīsis un akmeņgrauzis.

•1997. gadā veiktajā kontrolzvejā konstatētas 8 zivju sugas: līdaka, plaudis,
plicis, rauda, rudulis, līnis, asaris un ķīsis.

Papildus izstrādātajam Rīcības plānam Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanai, noteikta arī Balvu un
Pērkonu ezeru plānotā izmantošana
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Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu
Daina Tutiņa
Balvu novada pašvaldība ir saņēmusi
Satiksmes ministrijas vēstuli par valsts
vietējo autoceļu pārņemšanu.
Atbilstoši
likuma “Par autoceļiem” 3. panta trešajā daļā
noteiktajam valsts autoceļu iedalījumam,
valsts vietējie autoceļi savieno novada
administratīvos centrus ar novada pilsētām,

novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas
pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts
autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu
administratīvos centrus.
Ņemot vērā, ka atsevišķi valsts vietējie autoceļi
ir būtiski infrastruktūras elementi tieši konkrētas
pašvaldības
mērogā,
Satiksmes
ministrija
sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pēc
administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā
ir veikusi visu valsts vietējo autoceļu atbilstības

likuma “Par autoceļiem” 3. panta trešajā daļā
noteiktajai funkcionālajai deﬁnīcijai izvērtējumu.
Satiksmes ministrija ir sagatavojusi pārņemšanai
piedāvāto valsts vietējo autoceļu posmu sarakstu
un karti, lai pašvaldība izskatīta iespēju pārņemt
viņu norādītos valsts vietējos autoceļus vai to
posmus pašvaldības īpašumā un sniegt viedokli
līdz 2022. gada 1. aprīlim, kā arī pozitīva atzinuma
gadījumā pieņemt novada domes lēmumu par
autoceļu vai to posmu pārņemšanu.

Par izmaiņām atkritumu
apsaimniekošanas
maksā no 2022. gada 16.
janvāra
SIA “ZAAO”
SIA
“ZAAO”
informē,
ka
Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija 2021. gada
16. decembrī ir apstiprinājusi jaunu sadzīves
atkritumu
apglabāšanas
tarifu
poligonā
“Kaudzītes”, kas stājas spēkā ar 2022. gada 16.
janvāri, skatīt. https://www.sprk.gov.lv/.
Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39. pantā noteikto kārtību un savstarpēji noslēgto
līgumu nosacījumus, SIA “ZAAO” informē, ka maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā
un Smiltenes novada Apē, Apes pagastā, Gaujienas
pagastā, Trapenes pagastā, Virešu pagastā no 2022.
gada 16. janvāra būs 23,23 euro/m3 plus Pievienotās
vērtības nodoklis.
Šo izmaiņu rezultātā viena 240 L konteinera
tukšošana izmaksās 6,75 euro (iesk. PVN) un viena
1100 L konteinera tukšošana – 30,92 euro (iesk.
PVN). SIA “ZAAO” vērš uzmanību, ka 2021. gada 30.
novembra sūtītajā paziņojumā norādītā atkritumu
apsaimniekošanas maksas būs spēkā no 2022. gada 1.
janvāra līdz 15. janvārim un tās izmaiņas ietvēra tikai
Dabas resursu nodokļa likmes paaugstinājumu.
SIA “Pilsētvides serviss”
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas (SPRK) padome 2021. gada 16.
decembrī, uz SIA “AP Kaudzītes” iesniegto
dokumentu pamata, pieņēma lēmumu Nr. 140,
ar kuru apstiprināja jaunas SIA “AP Kaudzītes”
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifa likmes ar dabas resursu nodokli (bez
pievienotās vērtības nodokļa):
• 94,45 euro par tonnu – no 2022. gada 16.
janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
• 101,46 euro par tonnu – no 2023. gada 1.
janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta
12 daļā ir noteikts: gadījumā, ja normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (turpmāk –
Atkritumu poligona tarifs), atkritumu apsaimniekotājs
iekļauj apstiprināto tarifu nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās
dienu.
Ņemot vērā SPRK padomes 2021. gada 16.
decembra lēmumu Nr. 140, SIA “AP Kaudzītes” 2021.
gada 17. decembrī informēja SIA “Pilsētvides serviss”,
ka sākot no 2022. gada 16. janvāra sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifs būs 94,45 euro par
tonnu (bez PVN). Līdz ar to SIA “Pilsētvides serviss” ir
veikusi nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas un liela izmēra atkritumu jeb lielgabarīta
atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķinu,
proporcionāli Atkritumu poligona tarifa izmaiņām.
Ievērojot augstāk minēto, SIA “Pilsētvides serviss”
informē Balvu novada pašvaldību, ka:
1. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa
pakalpojuma
sniegšanai
Balvu
novada
administratīvajā teritorijā no 2022. gada 16. janvāra
būs 19,98 euro par m3, neieskaitot PVN;
2. Liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas maksa
pakalpojuma sniegšanai Balvu novada administratīvajā
teritorijā no 2022. gada 16. janvāra būs 21,28 euro par
m3, neieskaitot PVN.

Latvijas Futbola federācijas vadība viesojas
Balvos
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
Lai
pārrunātu
turpmāko
Balvu novada pašvaldības un
Latvijas Futbola federācijas (LFF)
sadarbību, 19.janvārī uz tikšanos
ar Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētāju
Sergeju
Maksimovu,
domes
priekšsēdētāja vietnieci Sandru
Kapteini un novada futbola jomas
pārstāvjiem – Balvu Sporta skolas
direktori Ludmilu Beļikovu, LFF
Ziemeļaustrumu futbola centra
vadītāju Edgaru Kaļvu, sporta
skolotāju un futbola treneri Jāni
Zakarīti, biedrības Futbola klubs “Balvu
vilki” valdes priekšsēdētāju Gintu Grīsli un
Ziemeļlatgales sporta centra vadītāju Arni
Voiku (attālināti) bija ieradušies Latvijas
Futbola federācijas prezidents Vadims
Ļašenko un Latvijas Futbola federācijas
Pirmais viceprezidents Sergejs Kovaļovs.
“Balviem Ziemeļaustrumu reģionā futbolā ir
būtiska loma gan no jaunatnes attīstības futbolā,
gan komandu skaita ziņā, gan lieluma ziņā –
esam lielākie. Arī sporta bāzes mums ir labas
- pie Balvu Valsts ģimnāzijas, kur ir mākslīgā
seguma laukums, arī Rugājos ir mākslīgā
seguma laukums, un lielais futbola laukums
stadionā, kurā gan jāpilnveido un jāuzlabo
segums. Galvenais ir nepazaudēt tās iestrādnes,
kas ir Balvos saistībā ar futbolu. Ja pašvaldība,
sadarbojoties ar LFF, varētu sakārtot lielo
futbola laukumu stadionā, tas būtu liels atspaids
futbolistiem gan mācībām un treniņiem, gan
organizējot sacensības pat starptautiskā līmenī.”
Tā par situāciju Ziemeļaustrumu reģionā futbolā
informēja E. Kaļva.
LFF Pirmais viceprezidents S.Kovaļovs
piepilda, ka liela vērtība Balviem ir zaļais futbola
laukums stadionā, kā arī unikāla vieta nometņu
rīkošanai, gan divi zaļie laukumi, gan mākslīgais
laukums, gan baseins.
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Lielākais risks pašlaik ir pēctecība bērniem
pēc Sporta skolas, lai saglabātos pieaugušo
komanda un lai šajā komandā iesaistītos
jaunatne, jo šobrīd ir paaudžu maiņa. Prioritāte
ir visas Balvu Sporta skolas Futbola nodaļas
vecuma grupas un pieaugušie, un šo komandu
dalība Latvijas čempionātos un starptautiskos
turnīros, vienlaikus nodrošinot maksimāli
labākus apstākļus, lai arī citi brauktu uz spēlēm
Balvos.
Lai uzlabotu, pilnveidotu, attīstītu futbolu
Balvu novadā, ir jāsakārto Balvu Sporta skolas
stadiona futbola laukuma segums, kas pēc
pašreizējiem noteikumiem neatbilst futbola
spēlēšanai, tāpēc vienīgais risinājums pašlaik ir
to nomainīt, kā arī pielāgot Balvu profesionālās
un vispārizglītojošās vidusskolas sporta zāli
futbola treniņiem iekštelpās.
Balvu novada pašvaldībai, sadarbojoties ar
Latvijas Futbola federāciju ir jāpanāk, lai novada
iedzīvotāji varētu trenēties un spēlēt futbolu
Balvu Sporta skolas stadionā.
“Ļoti priecē tas, ka Balvos futbols daudziem
ir sirdslieta! Latvijas Futbola federācija ir gatava
sadarbībai, zina novada problēmas, bet varam
par tām diskutēt un runāt, kā kopā iesaistīties
to risināšanā!” tā par turpmāko sadarbību teica
Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims
Ļašenko.
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Turpinājums no 1.lpp.

Kur pašvaldība var iegūt ﬁnansējumu
ceļu un ielu uzturēšanai un
atjaunošanai?
Viens no ﬁnansējuma iegūšanas veidiem ceļu un ielu
uzturēšanai un atjaunošanai ir atbilstoši 11.03.2008. MK
noteikumiem Nr. “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, kad
pašvaldībai mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes
ministrija sadala starp pašvaldībām atbilstoši šo noteikumu
pielikumam jeb Satiksmes ministrija katru mēnesi pārskaita
mērķdotāciju (vienu divpadsmito daļu no attiecīgajam gadam
paredzētās summas) pašvaldību norādītajos pamatbudžeta
kontos.
Šādā veidā Balvu novada pašvaldībai tiek piešķirti 1,6096
% no kopējās pašvaldību ceļu un ielu ﬁnansēšanai paredzētās
valsts budžeta mērķdotācijas apjoma (2021.gadā tie bija
865594 euro), un to var izmantot šādiem mērķiem:
• pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar
uzturēšanas darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai;
• pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā
atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai,
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas
Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu
īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzﬁnansējumam
un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla ﬁnansēšanai ņemto
kredītu pamatsummas atmaksāšanai;
• zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību
autoceļus un ielas, kā arī bankas konta apkalpošanas
izmaksu segšanai.

Kā uzsver deputāts Aldis Bukšs, ļoti svarīgi šo jautājumu
pieņemšanā ir pašvaldības un vietējās LVC nodaļas sadarbība,
kā arī tas, ka šobrīd Balvu novadā pirmo reiz novada vēsturē ir
nozīmēta augsta ranga atbildīgā amatpersona ceļu jautājumos - Balvu
novada izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un
nekustamā īpašuma jautājumos Jānis Bubnovs. Jāatzīmē, ka nozīmīga
ir arī katra pagasta un pilsētas pārvaldnieka iesaiste un ieinteresētība,
plānojot nopietnākus darbus uz kāda no pagasta vai
pilsētas ceļiem/ielām.
“Tas ir mūsu kopējs izaicinājums, pienākums un uzdevums strādāt
pie tā, lai ielas un ceļi mūsu novadā kļūtu labāki!”
tā sēdes noslēgumā teica A.Bukšs.

Balvu novadā pagastu pārvaldes, plānojot nopietnākus
darbus uz kāda no pagasta ceļiem, veica šo mērķdotāciju
uzkrāšanu. Piemēram, ja ziema bija bez lieliem sniegiem, tad
varēja iekrāt lielākas naudas summas. Šeit gan jāatzīmē, ka šī
mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai pēdējos piecus gadus
(un izskatās, ka arī 2022.gadā) ir praktiski nemainīga, tikmēr
ceļu (ielu) uzturēšanu izmaksas un visu pārējo darbu izmaksas
ir palielinājušās. Par to naudu, ko pagasti un pilsētas uzkrāja,
šobrīd var izdarīt mazāk darbu nekā sākotnēji bija plānots.
Vēl viens veids, kā pašvaldība var iegūt ﬁnansējumu
pašvaldību autoceļu un ielu seguma atjaunošanai un
būvniecībai 2022.gadā, ir ﬁnansējums uzņēmējdarbības
vides sakārtošanai jeb projekti, kuros ir iespēja atjaunot
kādu ceļu vai ielu, kas paredzēta uzņēmējdarbības vides
attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti
pašvaldībās. Šajā gadījumā ir nepieciešama arī paša uzņēmēja
iesaiste, garantējot komersanta neﬁnanšu investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un noteikts
darba vietu skaits.
Pašvaldība var iegūt ﬁnansējumu pašvaldību autoceļu
un ielu seguma atjaunošanai un būvniecībai 2022.
gadā arī ar augstas gatavības investīciju projektiem.
Pašlaik normatīvais akts par projektu ir saskaņošanā. Un vēl
pašvaldībai ir iespēja ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kas
arī paredz virkni noteikumu.
Likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” ir noteikts, ka
pašvaldību investīciju projektu, tajā skaitā izglītības iestāžu
investīciju projektu, īstenošanai jānorit atbilstoši Covid-19
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktajai
kārtībai:
• pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi,
veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes
drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un
stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā
iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra)
attīstībai, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts
aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km
nepārsniedz 1 000 000 euro;
• pašvaldības
autoceļu
un
ielu
kompleksa
infrastruktūrā ietilpstošo tiltu, pārvadu un estakāžu
(turpmāk – tiltu infrastruktūra) būvniecībai vai pārbūvei,
ja investīciju projektā plānotās tiltu infrastruktūras
valsts aizdevuma izmaksas jaunas tiltu infrastruktūras
būvniecībai par 1 m2 nepārsniedz 3 267 euro vai 1 089
euro par esošās tiltu infrastruktūras pārbūvi.
Nosacījumi vēl paredz, ka pašvaldības budžeta ikgadējais
līdzﬁnansējums, sākot ar 2022. gadu, nav mazāks par 15
procentiem un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par
85 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām
attiecīgajā gadā un ka pašvaldības budžeta līdzﬁnansējums
veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai
vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Diemžēl cenas, tāpat kā visās nozarēs, pieaug un var
gadīties, ka 1km transporta infrastruktūras izbūves izmaksas
pilsētā jau pārsniedz 1 000 000 euro, piemēram, Daugavpils
ielas posma
(0,000- 0,780 km) projekta Balvu pilsētas
Daugavpils ielas infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai ietvaros paredzamā līgumcena bija 559 291,61 euro
(bez PVN) , bet 21.decembrī, noslēdzoties iepirkumam, lētākais
piedāvājums bija 813 213,25 euro (bez PVN). Vienlaikus 2022.
gadā uz Balvu novada ceļiem un ielām ieplānota virkne darbu.
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PLĀNOTIE DARBI UZ PAŠVALDĪBAS
IELĀM 2022.GADĀ

PLĀNOTIE DARBI UZ PAŠVALDĪBAS CEĻIEM 2022.GADĀ
Baltinavas pagasts

Baltinavas pagasts

Demerova-Lauruti-Punduri (Caurtekas nomaiņa 0,3 km); Baltinava-Safronovka (0,8-1,25
km ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti); Breksīne-Viļumi 0,002,95 km (ceļa rekonstrukcija).

Dārza iela (200 m divkārtu virsmas apstrāde);
Jaunā iela (200 m divkārtu virsmas apstrāde);
Jaunā, Pasta iela (245 m divkārtu virsmas
apstrāde); Parka iela (870 m divkārtu virsmas
apstrāde); Tilžas iela (180 m divkārtu virsmas
apstrāde); Tirgus iela (140 m divkārtu virsmas
apstrāde).

Balvu pagasts
Skaidņa ceļš (0,00-0,075km asfaltbetona ieklāšana); Naudaskalna ceļš (ielu apgaismojuma
ierīkošana).
Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Bērzkalne-Ploskīne (drupinātas grants iestrāde).

Līvānu iela (200 m divkārtu virsmas apstrāde);
Līvānu 1. un 2. šķērsiela (ielu apgaismojuma
ierīkošana).

Briežuciema pagasts
Cērpene- Dukuļeva (divu caurteku maiņa); Bēliņi - Pužulova (ceļa sāngrāvju tīrīšana, ceļa
klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti); Dambergi- Ploskene – Augstasils (ceļa sāngrāvju tīrīšana, ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti).

Kubulu pagasts
Balvu iela (221 m ielas pārbūve, ieklājot asfaltbetona
segumu un uzstādot ielu apgaismojumu).

Medņevas pagasts

Šķilbēnu pagasts

Rugāju pagasts

Vīksnīne-Kļučņiki (0,00-2,97km ceļa rekonstrukcija).

Grohovas ielai Upītes ciemā (0,00-0,28 km
sāngrāvju tīrīšana, caurtekas nomaiņa un grants
seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti).

Rugāji-Tikaiņi (0,00-7,81 km asfaltbetona seguma uzklāšana).
Šķilbēnu pagasts
Lejastači – Fabriki (1,920 km - 3,240 km ceļa apauguma noņemšana un grants seguma
atjaunošana iestrādājot drupinātu granti); Upīte - Ivanovka - Borisova (1,600 km līdz 2,426
km sāngrāvju tīrīšana un grants seguma atjaunošana iestrādājot drupinātu granti).

Tilžas pagasts
Liepu iela (0,00-0,18 km divkārtu virsmas apstrāde); Meža iela (0,00-0,265 km divkārtu virsmas apstrāde); Pirts iela (0,00-0,137 km divkārtu
virsmas apstrāde).

Susāju pagasts
Keišu apvedceļš (ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti -1,74km);
Tutinava-Birznieki (izskaloto bedru aizbēršana,līdzināšana-1,94km); Viļaka-Ilziņi –
Medņevas robeža (ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti -otrajā
km-2,73km); Susāji -Pokševa-Medņevas robeža (ceļa klātnes virskārtas atjaunošana,
iestrādājot drupinātu granti pirmajā km-1,53km); Viļaka –Meirava-Tutinava (izskaloto
bedru aizbēršana,līdzināšana-2,03); Kraukļeva-Stūrīši (ceļa klātnes virskārtas atjaunošana,
iestrādājot drupinātu granti -0,56km); Keiši –Skockova (zemākajās vietās grants uzbēršana
-0,85km); Vēršukalns-Baltais Briedis (izskaloto bedru aizbēršana, iestrādājot drupinātu
granti 1,03km).

Vectilžas pagasts
Pārupes iela (divu caurteku nomaiņa).
Žīguru pagasts
Upes iela (0,5 km ceļa klātnes virskārtas
atjaunošana, iestrādājot šķembu); Liepnas iela
(0,8 km ceļa klātnes virskārtas atjaunošana,
iestrādājot šķembu).

Tilžas pagasts

Balvu pilsēta

Pauliņš-Barbāns (200m ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti);
Jaujas-Degumnieki (100m ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti);
Plēsums-Toki-Keiba-Tilža (50m ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu
granti).

Bērzu iela (asfalta seguma izbūve 0,314 km + Skolas
ielas stāvvieta ~ 80 m); Daugavpils iela (seguma
atjaunošana 0,78 km + stāvvieta gar PII «Pīlādzītis~
50 m); Lauku iela (0,645 km atjaunošana); Ziedu
iela (0,1 km ceļa klātnes virskārtas atjaunošana,
iestrādājot drupinātu granti); Jaunatnes iela (0,1
km ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot
drupinātu granti); Tautas iela (asfalta seguma
atjaunošana), Vidzemes iela (asfalta seguma
atjaunošana).

Vectilžas pagasts
Krutova-Lutenānu kapi (0,5 km ceļa klātnes virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu
granti).
Vecumu pagasts
Borisova-Indriču ferma (0,400 km-caurtekas nomaiņa); Goršāni-Slīpači (1,485km- bedru
aizbēršana, iestrādājot drupinātu granti); Žogova –Upmala-Vecumi (4,700km- ceļa klātnes
virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti Upmala-Vecumi); Autoceļa Žogova –
Upmala-Vecumi -Upmalas (tilta remonts); Cūkine-Gateris-0,600 km (bedru aizbēršana,
iestrādājot drupinātu granti); Robežnieki-Niedrupe-Lugu ceļš (3,400km-ceļa klātnes
virskārtas atjaunošana, iestrādājot drupinātu granti).

Balvu pilsēta (projektēšana)
Partizānu iela gar ezeru (0,470 km); Liepu iela
sākot no poliklīnikas (0,55 km); Raiņa iela starp
Bērzpils un Partizānu ielām (0,25 km); Līču iela
(0,035 km).

Pagasti, kuros paredzēti tikai ikdienas uzturēšanas darbi 2022.gadā:

Viļakas pilsēta
Dzirnavu
apstrāde).

iela

(0,650

km

divkārtu

Darbi uz valsts autoceļiem 2022.gadā
P45 Viļaka-Kārsava km 0,00-6,3 - asfalta seguma atjaunošana
km

19,8-23,04

-

asfalta

!

Bērzpils pagasts; Kubulu pagasts; Kupravas pagasts; Krišjāņu pagasts; Lazdulejas pagasts;
Vīksnas pagasts.

virsmas

LVC PLĀNOTIE DARBI UZ VIETĒJĀS UN
REĢIONĀLĀS NOZĪMES VALSTS CEĻIEM
2022.-2023.GADĀ

P45 Viļaka-Kārsava
atjaunošana

WWW.BALVI.LV

seguma

P36 Rēzekne-Gulbene km 39,25-56,43 - asfalta seguma
atjaunošana
P36 Rēzekne-Gulbene km 56,43-65,5 - asfalta seguma
atjaunošana
P47 Balvi-Kapūne km 1,4-10,3 - asfalta seguma atjaunošana
V459 Pleševa-Čilipīne-Kudreva km 0,003-3,4 - 2x virsmas
apstrāde
V493 Ruskulova-Bērzpils (no Krišjāņiem līdz Bērzpilij) km
16,9-32,54 - 2x virsmas apstrāde
Projektēšana valsts autoceļiem 2022.gadā
P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. km 17,59-32,44
P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas rob. km 35,60-48,68
P45 Viļaka-Kārsava km 16,54-19,58 (uzsāk 2022. gadā un
pabeidz 2023.gadā)
Darbi uz valsts autoceļiem 2023.gadā

Tiks skatīts jautājums par Balvu novada pašvaldības
grants ceļu izvērtēšanas nolikuma
apstiprināšanu
Janvāra domes sēdē tiks skatīts jautājums par Balvu
novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikuma
apstiprināšanu. Šis nolikums noteiks izvērtēšanas kārtību
visiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem
ceļiem ar grants (šķembu) segumu, un tā mērķis ir,
balstoties uz nolikumā minētajiem kritērijiem, apkopot
informāciju par visiem pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošajiem ceļiem un to stāvokli, prioritārā secībā sakārtot
Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošos
ceļus ar grants (šķembu) segumu, lai atkarībā no pieejamā
ﬁnansējuma veiktu lietderīgas un pamatotas investīcijas
ceļu sakārtošanā un atjaunošanā, t.sk. nepieciešamības
gadījumā veicot ceļa dubultās virsmas apstrādi vai melnā
seguma izbūvi. Prioritizējami ir salīdzinoši sliktākā stāvoklī
esoši ceļi ar augstāko satiksmes intensitāti un kuru tuvumā
atrodas lielāks skaits ražojošo uzņēmumu un apdzīvotu mājokļu.

Kā uzzināt, vai ceļš ir pašvaldības vai valsts īpašumā?

Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv (Pašvaldība/
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti/Dokumenti par
pašvaldības ielām un ceļiem) ir pašvaldības ceļu saraksts ar uzturēšanas
klasēm, kur ir iekļauti visi pašvaldības ceļi un ielas.
Arī Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā
Kadastrs.lv var apskatīties un pēc zemes īpašnieka var saprast, vai tas ir
pašvaldības vai valsts ceļš.

P45 Viļaka-Kārsava km 6,3-16,4 – 1x virsmas apstrāde
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Tiekas garīdznieki, lai pārrunātu
par Garīgo lietu padomes nolikumu
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
Lai pārrunātu par Balvu
novada pašvaldības Garīgo lietu
padomes nolikumu, kā arī citus
jautājumus, 17.janvārī uz tikšanos
ar Balvu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāju Sergeju
Maksimovu un Balvu novada
domes Izglītības, kultūras un
sporta
jautājumu
komitejas
priekšsēdētāju Aiju Mežali bija
ieradušies Balvu novada draudžu
garīdznieki.
Viens no jautājumiem, kuru
pārrunāja sanāksmes dalībnieki, bija
par Balvu novada pašvaldības Garīgo
lietu padomes nolikuma izstrādi, kādi
būtu šīs padomes mērķi, uzdevumi.
Padome būtu pastāvīga konsultatīva
pašvaldības un reliģisko organizāciju
sadarbību koordinējoša institūcija, un
tās mērķis būtu veicināt un pilnveidot
pašvaldības un reliģisko organizāciju
sadarbību.
Tuvojoties pašvaldības 2022.
gada budžeta izskatīšanai, tika
pārrunāti arī jautājumi, kas skar
pašvaldības atbalstu reliģiskajām
organizācijām, jo arī viens no nākamās
domes sēdes jautājumiem būs par
Balvu novada pašvaldības noteikumu
“Kārtība,
kādā
Balvu
novada
pašvaldība piešķir līdzﬁnansējumu
vai priekšﬁnansējumu biedrībām,

nodibinājumiem
un
reliģiskajām
organizācijām” apstiprināšanu. Līdz
šim bijušās novadu pašvaldības
iespēju robežās atbalstīja draudzes
un
reliģiskās
organizācijas,
galvenokārt atvēlot līdzekļus sakrālo
būvju remontdarbiem, pašlaik ir
izstrādāti noteikumi, kas aptvers visu
jaunizveidotā novada teritoriju.
Tikšanās laikā izskanēja arī
priekšlikums gan apkopot, gan
apsekot sakrālās būves Balvu novadā,
lai saprastu, kādā stāvoklī tās ir un
kādi remontdarbi nepieciešami, kā
arī informāciju par šīm būvēm, kā arī
draudzes prāvestu kontaktinformāciju
ievietot www.balvi.lv mājas lapā. Un,
šo ideju paturpinot, tika pārrunātas
idejas par Sakrālā tūrisma maršrutu
izstrādi Balvu novadā.
Garīdznieki arī dalījās pārdomās,
kā veidot ciešāku draudžu un
sabiedrības sadarbību. Izskanēja
ideja par atsevišķas, no baznīcas
atdalītas telpas atvēršanu, kur
konkrētos laikos iedzīvotāji varētu
atnākt un parunāt ar garīdzniekiem.
“Mums cilvēki ir jāved uz viņu
garīgajām mājām – draudzēm. Šī
varētu būt, piemēram, viena nedēļa,
kurā draudzes izziņo un iesaistās,
kur ir iespēja atnākt tiem cilvēkiem,
kuriem vēl nav garīgās mājas vai
kuri ir pazaudējuši tās, vai kuriem
ir vēl kādi citi iemesli, kāpēc viņi
ir bez šīm garīgajām mājām,” tā

par šo ideju teica Balvu evaņģēliski
luteriskās baznīcas prāvests Mārtiņš
Vaickovskis. Sarunas laikā tika
runāts arī par esošo situāciju un
dzīvi ārkārtas situācijā. Bieži vien
garīdzniekiem tiekot jautāts, cik ilgi
mēs vēl šādi dzīvosim. Uz ko Latvijas
evaņģēliski
Luteriskās
baznīcas
Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs
Alpe, nedaudz citējot no Pētera
Kļavas vienā no pēdējām intervijām
teikto, sacīja: “Šis laiks, kurā pašlaik
dzīvojam, ir tāds pārejas posms,
respektīvi, lai nav tā, ka mēs tā
vienkārši dzīvojam, dzīvojam un
pēkšņi esam aizas malā, un kaut
kur pasaule gāžas iekšā. Tad mēs
būtu vispār nesagatavoti. P.Kļava
nav teologs, bet viņa ideja ir, ka
šis ir pārrejas posms, lai cilvēks
saprot, ka tā, kā bija, vairs nebūs,
bet Dievs mūs sagatavo kaut kam

daudz, daudz nopietnākam, un tas
baznīcu aktualizācijas jautājumu tikai
pieaudzinās. Bet mums ir jāpalīdz
cilvēkiem šodien, lai viņiem būtu
garīgi pamati.”
“Pašvaldība un baznīca ir lai
palīdzētu cilvēkiem, arī Garīgo
lietu padomei šis noteikti būs viens
no uzdevumiem, tāpēc strādāsim
un darbosimies kopā!” tā sarunas
noslēgumā teica S.Maksimovs.
Izskanējušie priekšlikumi un
idejas, mērķi un uzdevumi, kam
būtu jābūt Balvu novada pašvaldības
Garīgo lietu padomes nolikumā, tiks
apkopotas, un nākamajā tikšanās
reizē jau apspriests šī nolikuma
gala variants, kas pēc tam tiks
iesniegts izskatīšanai Balvu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejai.

“Kopā mēs esam spēks!” – tiekas pārvalžu vadītāji
Iluta Jaunžeikare (foto: Dace Teilāne)
Lai
pārrunātu
aktuālākos
jautājumus, kā arī savstarpēji
iepazītos, jo ar 1.janvāri darbu
uzsākuši divi pārvaldnieki –
Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja
Maruta
Castrova
un
Žīguru
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Jevgenijs Žukovskis, 12.janvārī
Balvu novada un pašvaldības
vadība uz tikšanos aicināja pilsētu
un pagastu pārvaldniekus.
Kad tika izrunāti aktuālākie
jautājumi, Balvu pilsētas pārvaldes
vadītāja
Maruta
Castrova
iepazīstināja ar dažiem pilsētas un
piepilsētas objektiem. Pārvaldnieki
kopā ar Balvu novada un pašvaldības
vadību
apmeklēja
biedrības
“Spieķi vējā” telpas. Kur biedrības

pārstāvji pastāstīja par biedrības un
pašvaldības savstarpējo sadarbību un
iespējām.
Tālāk devās uz Atbalsta māju
“Brīvupes”, kur pārvaldnieki iepazinās
ar šīs vietas piedāvātajām iespējām,
kas paredzēta dažāda veida atbalsta
pasākumiem ģimenēm ar bērniem,
kur atbilstošā, klientam ērti pieejamā
vidē, tiek nodrošināti kanisterapijas

pakalpojumi, Montesori medicīniskās
pedagoģijas nodarbības un citi
rehabilitāciju un attīstību veicinoši
pakalpojumi bērniem no dažādām
sociālajām grupām. Pārvaldniekiem
bija iespēja iepazīties arī ar vienu
no sakrālajām ēkām Balvos –
Balvu Sakrālās kultūras centru,
kā arī ar topošo uzņēmējdarbības
multifunkcionālo ēku kompleksu –
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Brīvības ielā 1K. Tikšanās noslēgumā
pārvaldnieki
apmeklēja
Balvu
Novada
muzeju,
kur
iepazinās
gan ar patstāvīgo ekspozīciju, gan
apmeklēja Ineses Brants porcelāna
mākslas izstādi “Rožu brokāts un
liliju zīds...”. “Kopā mēs esam spēks!”
ar šādu devīzi noslēdzās tikšanās,
vienojoties, ka nākamajā mēnesī visi
tiksies Viļakā.
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Aicinām Balvu novada iedzīvotājus apmeklēt projekta pasākuma Veselīga un aktīva
dzīvesveida prasmju apguve un pielietošana SENIORIEM – VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 17:30 līdz plkst. 18:30 Balvu muižas sporta zālē
(Brīvības iela 47, Balvi). Pirmā nodarbība: 24.janvārī plkst. 17:30 Balvu muižas sporta zālē
Nodarbību datumi janvārī: 24., 27., 31.janvāris
Nodarbību datumi februārī: 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28.februāris
Dalība nodarbībās ir bez maksas ar derīgu Covid-19 sertiﬁkātu!
Dalībnieku skaits nodarbībā ir ne vairāk kā 20 personas, iepriekšēja pieteikšanās pie treneres Ilutas Balules, tālr. 26567564.
Pasākums tiek īstenots projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.
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Baltinava - pāris klikšķu attālumā!
Madara Siliņa (izmantojot Ligitas Lukstraupes
projekta informāciju)

Balvu
novada
Baltinavas
pagasta
pārvalde 2021. gada izskaņā realizēja
(Baltinavas novada domes iesākto) Valsts
kultūrkapitāla
fonda
mērķprogrammā
“KultūrELPA” projektu “Izzinošas mobilās
lietotnes
BALTINAVA
ZOOM
izstrāde
Baltinavas
novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma aktīvai iepazīšanai”.
Projekta mērķis: Izveidot viegli lietojamu,
uzskatāmu, mobilu un mūsdienīgi aizraujošu
mobilo lietotni, ar kuras palīdzību, pietuvinot
karti, klikšķinot uz objektiem, šķirstot un verot
attēlus, informatīvos teksta laukus, video un
audio fragmentus, būtu iespējams:
1) izzināt Baltinavas novadu neklātienē (īpaši
svarīgi pandēmijas laikā);
2) radīt interesi par Baltinavu, lai novadu
apceļotu un visu skatītu un baudītu ar savām
maņām.
Projekta kopējās izmaksas: 8393,77 euro,
no kurām 8000 euro ir VKKF ﬁnansējums, 393,77
euro Balvu novada pašvaldības ﬁnansējums.
Projekta idejas un tekstu autore, dramaturģe,
spēlﬁlmu scenāriste Ligita Lukstraupe 2020.
gada jūnijā, kopā ar LTV ﬁlmēšanas grupu,
ieradās Baltinavā, uzņemot dokumentālās
ﬁlmas “MIERS. ROBEŽA. TILTS.” masu skatus.
Piedzīvotais laiks Baltinavā- vēsturiskās ēkas
un to stāsti, vietējie cilvēki- iedvesmoja Ligitu
Lukstraupi pastāstīt par Baltinavu un tās vēsturi
visai Latvijai.
Apstākļos,
kad
ierobežojumi
krietni
mainījuši dzīvi, ceļošana un kultūras mantojuma
iepazīšana pašu acīm ir stipri apgrūtināta. Ir
nepieciešami mūsdienīgi tehnoloģiski rīki, ar kuru
palīdzību ceļot kā klātienē, tā neklātienē, kad
ierobežojumi un iespējas to neatļauj, un jau ceļā
esot, operatīvi uzzināt vērtīgu informāciju, kas
pasniegta uzrunājošā, neoﬁciālā, bet informatīvi
bagātā un emocionālā veidā. Izzinoši interaktīvā

mobilā lietotne Baltinavas novada apceļošanai ir
lieliska kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanas
iespēja – dinamiska ceļa karte ar zoom jeb
pietuvināšanas rīku, lai redzētu svarīgas detaļas.
Ar mobilo aplikāciju “Baltinava ZOOM”
ikvienam viedtālruņa lietotājam pieejams
mobils rīks jeb ceļa karte, ar kura palīdzību
Aplikāciju BALTINAVA ZOOM iespējams
iespējams iepazīt Baltinavas vēsturiskos un
lejupielādēt:
tūrisma objektus, saturīgi un aizraujoši pavadot
laiku. Lietotnes papildu vērtība – plaši pieejami
Android versija: https://play.google.com/store/apps/
cilvēkstāsti, kas ļauj vēsturi un kultūru iepazīt
details?id=com.wayapp.baltinava_zoom_android
caur reāliem notikumiem un personāžiem.
Baltinavas
pagasta
karte
aplikācijā
pietuvināma līdz atsevišķai ēkai vai objektam,
norādot tā nosaukumu, ģeogrāﬁsko adresi un
GPS koordinātes. Uzklikšķinot uz nosaukuma,
atveras informatīvais lauks un bilžu galerija ar
kopskatu un detaļām, reizēm arī vēsturiskiem
fotoattēliem. Tos ritinot, klikšķinot un šķirot,
rodas sīkāks priekšstats par objektu. Praktiski
katram objektam informatīvajā laukā iekļauts
ne vien tā raksturojums, bet arī ar tā vēsturi,
mūsdienām vai raksturu saistīts stāsts. No
katra objekta pietuvinātā atvēruma iespējams
atkal viegli atgriezties kopējā kartē, tā plānojot
turpmāko ceļu, lietotni izmantojot kā reālu ceļa
karti.
iOS versija: https://apps.apple.com/tt/app/baltinavaLietojot aplikāciju, uzzināsiet par masu
zoom/id1602245549
mītiņu, kurā abrenieši Kārlim Ulmanim pierādīja,
ka viņi nav krievi; par kolhozu dibināšanas laiku,
kad bija jāatdod viss īpašums un pateicībā
no valsts pretī jāsaņem atļauja visai saimei
dzīvot vienā pašu celtās mājas istabā, jo citās
jau saimniekoja iebraucēji no Krievijas; par
baltinavieti, kurš, II pasaules karā emigrējis uz
ASV, sirmos gados trenējās braukt ar divriteni,
jo zināja, ka padomijā neļaus atklāti apciemot
dzimto ciemu, šis vīrs bija nolēmis līdz senču
mājām paslepšus aizmīties ar velosipēdu; par
māsām Rancānēm, kuras “Tautumeitu” sastāvā
un ne tikai ir ļoti populāras un godājamas
mūziķu dinastijas jaunākās atvases; par literātu
Dāvidu Bezmozgi; par olimpisko čempionu Arvi
Vilkasti...

Paveiktais 2021.gadā Veselības veicināšanas projektā

Vineta Zeltkalne (foto: projekta arhīvs)
Turpinājās
projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/073 „Veselības
veicināšanas
un
slimību
proﬁlakses
pasākumi
Viļakas
pilsētā un apkaimē” (projekta
nosaukums
precizēts
pēc
administratīvi
teritoriālās
reformas
īstenošanas
no
01.07.2021.)
īstenošana.
Aizvadītais
2021.gads
bija
izaicinājumu gads
treneriem,

lektoriem un dalībniekiem,
jo
visu
laiku
bija
jāpielāgojas
pandēmijas
Covid-19
noteiktajiem
ierobežojošajiem
epidemioloģiskajiem
noteikumiem.
Neskatoties
uz
to, aktīvie dalībnieki iemācījās
pieslēgties online nodarbībām,
potējās
un
apmeklēja
arī
nodarbības klātienē.
Realizētie pasākumi 2021.gadā
ir sekojoši:
1) četri pasākumi – lekcijas nodarbību
ciklā “Psihiska veselība”, lektore,
psiholoģe Inese Lietaviete;

2) Nodarbību ciklā “Veselīgs uzturs
gadalaikos” notika 7 pasākumi
vasaras sezonai veltītās nodarbībās
un 7 pasākumi rudens sezonai
veltītās nodarbībās, nodarbības un
ēdienu degustāciju sagatavoja uztura
speciāliste Baiba Bērtiņa;
3) 92 pasākumi novadīti projekta
darbībā “Pilates Žīguros”, trenere
Linda Tokareva-Kušnere;
4) 31 pasākums novadīts projekta
darbībā “Vingrošana Semenovā”,
trenere Iluta Balule;
5) sekmīgi noslēgusies projekta
aktivitāte
“Veselības
vingrošana
senioriem”, trenere Inga Bleidere
novadīja 50 pasākumus;
6)Aktīvi dalībnieki piedalījās aktivitātē
“Vingrošana Viļakā” apmeklējot 36
pasākumus, kurus vadīja trenere
Inga Bleidere;
7) Aktīvi dalībnieki ir arī pasākumā
“Vingro Rekovā”, šajā projekta
darbībā
trenere
Inga
Bleidere
novadīja 39 pasākumus;
8) 64 pasākumi īstenoti projekta
aktivitātē “TREX (TRX) vingrošana
Viļakas pilsētā un apkaimē”, trenere
Inga Bleidere;
9) Iegādāts plānotais inventārs
veselības veicināšanas pasākumiem.
Kopā
2021.gadā
novadīti
294
pasākumi.
Šajā,
2022.gadā,
plānots
realizēt sekojošas aktivitātes:
1) 2 pasākumi – lekcijas nodarbību
ciklā “Psihiska veselība” Viļakā,
lektore, psiholoģe Inese Lietaviete;
2) 7 pasākumi nodarbību ciklā
“Veselīgs uzturs gadalaikos”, uztura
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speciāliste Baiba Bērtiņa. Pa vienam
pasākumam par uztura lekciju un
veselīgu ēdienu degustāciju notiks
Viļakā, Susāju, Šķilbēnu, Medņevas,
Vecumu,
Kupravas
un
Žīguru
pagastos;
3) Turpināsies iespēja piedalīties
dažādās
vingrošanas
(“Pilates
Žīguros”
2
reizes
nedēļā,
“Vingrošanas Semenovā” 1 reizi
nedēļā, “Vingrošana Viļakā” 1 reizi
nedēļā, “Vingro Rekovā” 1 reizi
nedēļā, “TREX (TRX) vingrošana
Viļakas pilsētā un apkaimē” 2
reizes nedēļā) nodarbībās klātienē
vai online saistībā ar noteiktajiem
epidemioloģiskajiem
noteikumiem.
Aicinu aktīvi izmantot bez maksas
vingrošanas nodarbības, jo šobrīd
ﬁnansējums vingrošanas nodarbībām
ir pieejams tikai 2022.gadam;
4) Uzsāksies lekcijas izglītojamajiem
7.-12.klasei un izglītojamo vecākiem,
jo sekmīgi 2021.gada decembra
nogalē noslēdzās iepirkums šiem
pasākumiem;
5)
Sakarā
ar
mainīgajiem
epidemioloģiskajiem
noteikumiem
2021.gadā
nebija
iespējams
noorganizēt sports spēles, ceram, ka
2022.gadā izdosies noorganizēt kaut
dažas no plānotajām sporta spēlēm.
Aicinu
iedzīvotājus
aktīvi
iesaistīties projekta aktivitātēs un
izmantot iespēju nodarbības apmeklēt
bez maksas, tā iegūstot zināšanas
par veselīgu uzturu, psiholoģiskām
tēmām un izvēlēties sev piemērotāko
aktīvo nodarbību un izveidot to par
savu ikdienas aktīvo ieradumu.
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GreenPalette partneri tiekas Rekovā - meistarklasē par brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem
Santa Šmite
Šī publikācija ir sagatavota ar
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
2014.2020. gadam ﬁnansiālu atbalstu. Par
tās saturu pilnībā atbild Balvu novada
pašvaldība, un tā var neatspoguļot
Programmas,
Programmas
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā
arī Eiropas Savienības viedokli.
Gandrīz pirms diviem ar pusi
gadiem, aizsākās projekta Nr.
LV-RU-II-053
“GreenPalette”
īstenošana, ar mērķi paaugstināt
ieinteresēto
personu
un
iedzīvotāju
zināšanu
līmeni
par dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu, iesaistot dažādas
mērķa
grupas
daudzveidīgās
aktivitātēs. Projektā, 2019.gadā,
apvienojās
Pitalovas
rajona
administrācija, Palkinas rajona

administrācija, Krasnogorodskas
rajona
administrācija,
Eiroreģiona „Pleskava, Livonija”
Pleskavas
sekcijas,
Viļakas
novada pašvaldība, Balvu novada
pašvaldība,
Viļānu
novada
pašvaldība, Smiltenes novada
pašvaldība, lai kopīgi īstenotu
septiņas iniciatīvas un pilnveidotu
prasmes, iemaņas un zināšanas
vides jautājumu risināšanā.
Otrdien,
21.decembrī,
tika
īstenota
meistarklase
projekta
partneriem
Rekovā,
Rekovas
Dzirnavās,
ar
mērķi
dalīties
gūtajā pieredzē, kas iegūta šo
divu ar pusi gadu laikā, par to,
kā cīnīties ar uguns nelaimēm.
Viens
no
šādiem
risinājumiem
ir
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
organizācijas izveide. Iepriekšējo
aktivitāšu laikā, kas norisinājās
Viļakas teritorijā, iedzīvotāji un
interesenti varēja iegūt zināšanas
par dažādiem ar ugunsdzēsību

saistītiem jautājumiem, skolēniem
bija iespēja iejusties ugunsdzēsēju
lomā un meistarklašu laikā, kas
norisinājās vietējiem iedzīvotajiem,
tika iegūtas vērtīgas zināšanas un
prasmes, kas noderēs ik vienam
iedzīvotajam ikdienas gaitās, kā arī
ievirzījās brīvprātīgo ugunsdzēsēju
organizācijas dalībnieki un atrašanās
vieta- Šķilbēnu pagasts.
Meistarklase notika tā dēvētajā
hibrīda
režīmā,
partneriem
no
Latvijas bija iespēja piedalīties
klātienes pasākumā (zaļajā režīmā),
savukārt
partneri
no
Krievijas
izmantoja digitālos risinājumus un
skatījās meistarklasi zoom tiešraidē.
Meistarklases laikā tika apskatīti
dažādi jautājumi, kas saistīti ar
brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem:
vēsture, mērķis, vajadzība, darbība,
mūsdienu
situācija,
iedzīvotāju
vajadzību izpratne un organizācijas

izveidošanās principi, paralēli stāstot
par projektā veiktajām aktivitātēm
un organizācijas izveides soļiem.
Pēc apskatītajām tēmām, klātienē,
sekoja arī diskusijas par brīvprātīgo
ugunsdzēsēju organizāciju un tās
darbību partneru pašvaldībās.
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības
programmu
2014.–
2020. gadam līdzﬁnansē Eiropas
Savienība, Latvijas Republika un
Krievijas
Federācija.
LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programma 2014.– 2020. gadam
ﬁnansiāli atbalsta vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot
reģionu konkurētspēju, izmantojot to
potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un
Krievijas Federāciju. Programmas
mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Projekta ”Nāc pulkā!” noslēdzošās aktivitātes
Laura Saulīte (foto: no projekta arhīva)
Jauniešu
iniciatīvu
projekts
„Nāc
pulkā!”, ko organizēja biedrība “VISION”,
aktīvi darbojās no 2021.gada augusta līdz
decembrim, iesaistot Rugāju vidusskolas
un Eglaines pamatskolas jauniešus dažādās
sportiskās un radošās aktivitātēs.
Galvenie projekta mērķi - palielināt PMP riska
grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un
veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā
arī iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos
ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu
dzīves un mācību vietai. Projekta plānošanas

grupu sanāksmēs jaunieši izplānoja aktivitātes,
ko
piedāvāt
skolas
biedriem,
pilnveidoja
komunikācijas un sadarbības prasmes.
Septembrī, kad bija iespēja baudīt silto
laiku un zelta rudeni, JIP “Nāc pulkā” piedāvāja
dažādas āra aktivitātes - “Uzmanību-Esi gatavsDodamies!”, kur klašu kolektīviem bija jāattīsta
gan koordinācija un līdzsvars, gan pašdisciplīna,
kāpjot klinšu sienās. Rudens pārgājienā “Nepaliec
mājās, ejam kopā!” dalībniekiem bija jāattīsta
savas
individuālās
prasmes
salocīt
papīra
lidmašīnas tā, lai lidmašīnas spētu sasniegt savu
mērķi, bija jāprot ātri sašķirot pupiņas, mest
dažāda lieluma bumbiņas mērķī, kā arī iejusties
ziloņu lomā. Oktobrī visus spēkus veltījām tam,
lai Rugāju vidusskolas pagalmā tiktu radīta “Zaļā
klase”, lai siltākam laikam iestājoties, mācības
varētu norisināties ārā. Novembrī tika organizēta
erudīcijas viktorīna “Es mīlu Tevi, Latvija!”.
Regulāra erudīcijas spēļu praktizēšana var uzlabot
loģisko domāšanu. Tā palīdz kļūt par interesantāku
sarunu biedru, kā arī pārbaudīt savas zināšanas,
atbildot uz dažādu jomu jautājumiem. Tā ir kā
mentālais treniņš, kas veicina loģisko domāšanu,
ilgtermiņā sekmējot arī mācīšanās spējas, veicina
darbošanos komandā. Tā spēj sekmēt jaunieša
sasniegumu motivāciju un iekšējo vēlmi uzvarēt,
kā arī ir lieliska iespēja kvalitatīvi pavadīt laiku.
Decembrī aktuāli bija iepriecināt līdzcilvēkus,
tāpēc jaunieši veidoja video sveicienus, kuri tika
publicēti sociālajā portālā Facebook. Paliekoša
vērtība skolai vienmēr ir skolēni, kas grib un vēlas
mācīties, tāpēc svētku laikā tika radīts skolas

Noslēdzas projekts #Labsvaibs
Agnese Puļča (foto: Jānis Pastars)
2021.gada
22.decembrī
noslēdzās Covid 19 seku mazināšanas
projekts
#Labsvaibs,
projekta
Nr.VP2021/1-110. Projekta mērķis
bija mazināt COVID 19 pandēmijas
sekas Ziemeļlatgales jauniešu vidū,
veicinot jauniešu līdzdalību un veidojot
aktīvo jauniešu komandu - Jauniešu,
tālākas sadarbības veicināšanai un
sistemātiska atbalsta sniegšanai.
Projekta
noslēguma
aktivitātē
“Svinam
uzvaras”
dalībnieki
sniedza
reﬂeksiju un projekta izvērtējumu. Caur
sarunām, neformālās izglītības metodēm
un karstas tējas baudīšanu tika izvērtēta
projekta aktivitāšu ietekme uz jauniešu
psihoemocionālo stāvokli, to kā mainījusies
pašapziņas un piederības sajūta, kādas
prasmes un kompetences pilnveidojušās.

Jaunieši atzina, ka kopā darbošanās rada ne
tikai piederības sajūtu un pilnveido viņus kā
personības, bet arī rada pozitīvas emocijas,
kuras nereti ikdienas rutīnā un pandēmijas
ierobežojumu laikā pietrūkst. Tāpat tika
ieskicētas provizoriskas nākotnes vīzijas
ar aktivitātēm un pasākumiem, kurās
jauniešiem būs iespējas gan piedalīties, gan
organizēt. Lai attīstītu līdzdalību jauniešu
vidū, tika diskutēts par jauniešu domes
izveidi Balvu novadā, pārrunāti izaicinājumi,
ieguvumi un komandas veidošanas aspekti.
Projekta #Labsvaibs noslēgums bija
idejām bagāts un ļoti priecīgs, jo projekta
mērķgrupas dalībnieki ieguva pateicības
dāvanas par kopā darbošanos visa projekta
laikā, par katra dalībnieka personisko
izaugsmi
un
ieguldījumu
turpmākai
darbībai. Un beigās varēja baudīt ne tikai
karstu tēju un uzkodas, bet arī muzikālo un
krāsaino noformējumu, par kuru parūpējās
Māris Lāpāns.
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sienas gleznojums, kurā var izlasīt motivējošus
citātus par izglītību. Šis vēstījums uz sienas radīs
laimes hormonus ikvienam, kas iegriezīsies Rugāju
vidusskolā.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā ﬁnansē
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”.

BALVU NOVADA ZIŅAS

PROJEKTI

WWW.BALVI.LV

Balvu Valsts ģimnāzijā sekmīgi noslēdzies Jauniešu iniciatīvu projekta
“Labbūtības ceļakarte skolā”
Balvu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes
dalībnieces Sindija, Krista, Sigita,
Evelīna, Angelīna
(foto: no projekta arhīva)

Projektu
par
mentālo
veselību uzrakstīja un realizēja
skolēnu pašpārvaldes dalībnieces
Sindija
Saide,
Angelīna
Krivošejeva, Sigita Keiša un
Krista Arule kopā ar skolotāju
Dainu Medinieci. Lielu atbalstu
projekta tapšanā sniedza skolas
psiholoģe Ģinta Keiša, skolotāji
Valija Muldiņa, Ināra Konivale,
Arnis Stucka un skolas direktore.
Projekta pasākumu organizēšanā
un vadīšanā iesaistījās un daudz
palīdzēja skolēnu pašpārvaldes
prezidente Evelīna Krakope un
pašpārvaldes dalībniece Jūlija
Kuzņecova. Lielu paldies par
vērtīgajiem padomiem sakām
šī projekta mentoram Sergejam
Andrejevam, Izglītības pārvaldes
vadītājas
vietniecei
izglītības
kvalitātes jomā Intai Kaļvai un
novada projekta koordinatorei
Arvitai Voicišai.
Mūsu mērķis bija proaktīvi un
radoši rosināt skolasbiedrus runāt
par
pašapziņas
un
motivācijas
jautājumiem, padziļināt zināšanas
un izpratni par pašapziņu, motivāciju
un mentālo veselību mums saistošā
veidā, kā arī aktualizēt informāciju par
atbalsta iespējām problēmsituācijās.
Par
galvenajiem
uzdevumiem
izvirzījām
noorganizēt pasākumu
“Problēma zem mikroskopa” un klases
stundas, kurās padziļināsies izpratne
par pašapziņu, motivāciju un mentālo
veselību mums saistošā veidā, kurā
mēs, jaunieši, varēsim runāt par sev
aktuālām problēmām, paust savu
viedokli, socializēties un uzzināt
jaunu informāciju, kas palīdzēs
celt pašapziņu, vienlaicīgi gūstot
pieredzi pasākuma un klases stundu
plānošanā un vadīšanā. Iedvesma
un motivācija darboties tiks iegūta,
klausoties uzaicināto viesu pieredzē.
Otra iecere jeb uzdevums bija
izveidot ,,Motivācijas un pašapziņas
sienu’’, kas radīs kopības sajūtu
un ilgtermiņā uzmundrinās, sniegs
informāciju par mentālo veselību un
atbalsta iespējām.
Pirmā aktivitāte - pasākums
„Pašapziņa zem mikroskopa”
1.decembrī ar ZOOM platformas
starpniecību
notika
pasākums
„Pašapziņa zem mikroskopa”, kurā
piedalījās visi BVĢ skolēni, klašu
audzinātāji, skolas vadība un daudzi
skolotāji.
Pasākuma
sakumā
Sindija
visiem pastāstīja, kāpēc un kā tapa
šis projekts, kāds ir tā mērķis, bet
Sigita iepazīstināja visus ar aptauju,
ko veicām pirms projekta. Ar tās
palīdzību tika noskaidrots, ar kādām
grūtībām skolēni visvairāk saskārās
attālināto mācību procesa laikā un
ar kādiem cilvēkiem vēlētos tikties,
lai iedvesmotos un runātu par sev
svarīgām tēmām. Sigita prezentēja
aptaujas rezultātus ģimnāzistiem un
viesiem. Tie atklāja, ka attālināto
mācību procesa laikā vislielākās
grūtības sagādāja pašapziņas un
motivācijas jautājumi, bet visvairāk
palīdzēja
tās
pārvarēt
mūzika,
draugi, sports, pastaigas un laba
maltīte. Savukārt cilvēks, ar kuru
jaunieši vēlējās tikties, lai runātu
par sev svarīgām tēmām, bija

inﬂuenceris Niklāvs Mičulis un kāds
zinošs psihologs. Tālab 1. decembrī
ar platformas ZOOM starpniecību
jauniešus
iedvesmoja un runāja
par mentālās veselības jautājumiem
inﬂuenceris Niklāvs Mičulis un klīniskā
psiholoģe Elīna Bārtule. Ņemot
vērā
epidemioloģiskās drošības
noteikumus, pasākums norisinājās
daļēji kopā, daļēji attālināti. Klašu
kolektīvi atradās kopā savās klasēs,
bet pasākuma vadītājas – Evelīna,
Sindija, Sigita, Angelīna, Krista - un
viesi tikās ar klasēm, izmantojot
platformu ZOOM. Niklāvs dalījās par
skolas laikā piedzīvoto, stāstīja par
savu ceļu uz popularitāti. Niklāvs
atzina, ka jātic saviem sapņiem un
nemitīgi jākustina savas pelēkās
šūniņas mērķa sasniegšanas virzienā.
Viņš atzina, jo vairāk tu nedari, jo
arviem mazāk tev gribas darīt un
arviem mazāk tu vari izdarīt. Viņš
atklāja , ka prokrustinācija jeb darāmo
darbu atlikšana ir ļoti iznīcinošs
spēks. Svarīgi ir nekautrēties, bet
sākt darīt to, kas patīk. Viņš atzina,
ka pusaudžiem visizaicinošākais ir
tikt galā ar trauksmes sajūtu un
ka lieliskākie palīdzības rīki labai
mentālai veselībai ir, pirmkārt,
neturēt sevī stresu, bet izrunāt
to ar uzticamu draugu, ģimenes
locekli
vai
speciālistu,
otrkārt,
ﬁziskas aktivitātes, treškārt, hobiji,
ceturtkārt, terapija, nevajag baidīties
vai kautrēties meklēt palīdzību pie
psihoterapeita, jo tas ir lielisks rīks,
kā tikt galā ar daudzām lietām, kas
ļoti sāp un traucē ikdienā justies labi.
Pasākuma vadītāja Evelīna aicināja
klātesošos rakstīt čata zonā sev
interesējošus jautājumus, uz kuriem
Niklāvs labprāt sniedza atbildes.
Noslēgumā aicinājām Niklāvu dalīties
ar teicienu, kas viņu motivē. Un viņa
teiciens, ko pievienojām arī mūsu
pašapziņas un motivācijas sienai,
skan šādi: “Ir grūti pārspēt cilvēku,
kurš nekad nepadodas.” Pēc tikšanās
Sigita visus aicināja uz
jautru
dinamisko pauzi.
Otrs
pasākuma
īpašais
viesis bija Valmieras pusaudžu
resursu centra vadītāja un klīniskā
psiholoģe
Elīna
Bārtule,
kura
palīdzēja saprast pašapziņas
un
motivācijas
jautājumus.
Elīna
atzina, ka motivācija ir vērsta uz
mērķa sasniegšanu. Ka mums ir
ārēji un iekšēji motivatori. Kopā
atklājām, kādi tie ir. Vēl Elīna ar
jauniešiem pārrunāja, kas ir veselīgs
pašvērtējums, cik svarīgi ir sevi
pieņemt tādu, kāds esi, ka jauniešiem
nepieciešama drošības sajūta, ka
zinu, ka tikšu uzklausīts, ka manas
emocijas
tiek
apstiprinātas
un
netieku nosodīts. Vēl tika pārrunāta
veselīgu
robežu
nozīme.
Kopā
skatījāmies video par iekšējo kritisko
balsi. Elīna menti.com vietnē aicināja
katram jaunietim uzrakstīt sev trīs
komplimentus. Bija patiesi skaisti
redzēt vienkopus tik daudz pozitīvu
vārdu. Kopā tika izrunātas iedarbīgas
metodes, kas ļauj tikt galā ar stresu.
Elīna ieteica metodes, kas viņai ļoti
palīdz- labi izgulēties, ik dienu noiet
10000 soļus, sarunāties pašam ar
sevi- teikt sev komplimentus un
atzinīgus vārdus, paslavēt sevi.
Tas ļoti ceļ pašvērtējumu. Teiciens,
kas
Elīnu
motivē:
“Iedvesmo
sevi!” Pasākuma organizētāji bija
izveidojuši Google doc. aptauju,
kurā jaunieši nodarbības noslēgumā
tika aicināti dalīties ar vērtīgākajām
atziņām no tikšanās ar Niklāvu un
Elīnu. Pēc tikšanās ar Elīnu, skolēni

atzina, ka ir jāprot sevi novērtēt,
pamanīt to, kas pašam sevī patīk, un
nepārtraukti vajag izvirzīt sev mērķus
un motivēt sevi, jo tieši motivācija ir
panākumu sākums.
Jaunieši teica, ka pēc tikšanās ar
Niklāvu ieguva daudz vērtīgu atziņu.
Dažas no tām bija šādas – nekad
nedrīkst padoties, nevajag pievērst
uzmanību citu cilvēku viedoklim un ir
svarīgi mācīties, jo ir labi būt gudram.
Pasākums
raisīja
jauniešiem
pārdomas par savu pašapziņu,
izvirzītajiem mērķiem un motivāciju.
Noslēgumā Evelīna pateicās visiem
par kopā būšanu un iepazīstināja
ar trīs projekta aktivitātēm, kādas
ģimnāzistus sagaida turpmākajās
dienās.
Otrā aktivitāte- klases stundas
“Problēma zem mikroskopa”
modelēšana
Otrajā decembrī plkst.
16.20
platformā ZOOM ģenerējām idejas
un veidojām plānu klases stundai
“Problēma zem mikroskopa “ kopā ar
skolēnu pašpārvaldi, vienu pārstāvi
no katras klases, atbalsta personālu,
psiholoģi Elīnu Bārtuli un mentoru
Sergeju Andrejevu.
Vēlējāmies, lai kopā plānotajā
klases stundā padziļinātos izpratne
par
pašapziņu,
motivāciju
un
mentālo veselību, lai klases stunda
noritētu mums, jauniešiem, saistošā
veidā, kurā mēs varētu runāt par sev
aktuālām problēmām, paust savu
viedokli, socializēties un uzzināt
jaunu informāciju, kas palīdzēs celt
pašapziņu. Bija iespēja iejusties
skolotāja lomā, gūt pieredzi klases
stundu plānošanā.
Psiholoģe Elīna meistarīgi vadīja
klases stundas tapšanas procesu,
mentors Sergejs pastāstīja par
neformālo metožu daudzveidību un
iespējām klases stundu organizēt
aizraujoši un neformālā gaisotnē.
Jaunieši, darbojoties istabās, izvirzīja
dažādas sarunu tēmas, meklēja
dažādas metodes/aktivitātes. Kopā
tika meklētas idejas arī dinamiskajām
pauzēm
un
enerdžaizeriem
un
domāts, kā tos pielāgot
šai
konkrētajai klases stundai. Ar padlet
sienas palīdzību tika apkopotas idejas
un izveidota struktūra klases stundai,
ar balsošanas metodi tika izvēlētas
interesantākās
aktivitātes. Jāteic,
ka kopā darboties bija interesanti
un pēc kopīgas plānošanas bija labi
padarīta darba sajūta.
Sagatavošanās darbi trešajai
aktivitātei
Lai klases stunda veiksmīgi varētu

18

notikt, bija jāiegulda daudz darba,
jāizveido scenārijs, jāsadala, kura
vadīs kuru klases stundas daļu,
jāaprēķina, cik un kādi materiāli –
kancelejas preces un darba lapasbūs nepieciešami kases stundas
veiksmīgai norisei. Vēl arī jāiepērk
gardumi tējas pauzei (tēja, cukurs)
un jāsadala tie atbilstoši skolēnu
skaitam klasē, kā arī jāizveido darba
lapas, tās jāsakopē nepieciešamajā
daudzumā un jāsaliek katrai kasei
paredzēto
materiālu
kaudzītē.
Laiks bija ierobežots, bet darba
daudz. Priecājamies, ka, prasmīgi
sadarbojoties, mums izdevās visu
paveikt.
Trešā aktivitāte- klases stunda
“Problēma zem mikroskopa”
Septītajā decembrī 7.un 8.
stundas laikā realizējām otrajā
decembrī izveidoto klases stundu
“Problēma
zem
mikroskopa,
ko
veidojām
kopā
ar
klašu
pārstāvjiem.
Pasākums
notika
tā- mēs, pašpārvaldes meitenes,
ZOOM platformā to vadījām klašu
kolektīviem. Katra klase atradās
savā telpā un uz lielā ekrāna saņēma
veicamos
uzdevumus.
Pirms
ķērāmies pie darba, noskatījāmies
teātra pulciņa sagatavoto etīdi par
to, kā problēmas mūs mēdz nomākt
un kā no tām atbrīvoties.
Sindija vadīja 1. aktivitāti, tā
bija veltīta priekam. Priecāšanās ir
neatņemama mentālās veselības
sastāvdaļa, tāpēc viņa aicināja visus
spēlēt spēli, kas saucas “Evolūcija”.
Katrai aktivitātei bija paredzēts
konkrēts laiks, kam varēja sekot līdzi
ar uz ekrāna esošā taimera palīdzību.
Tad Evelīna vadīja aktivitāti,
kas saucas
“Atbalsts nedrošā
brīdī”. Klasei izsniegtajos materiālos
bija jāatrod
lapu zelta krāsā un
mazas dzeltenas lapiņas ar tālruņa
numuriem. Uz zelta lapas bija
nosaukti palīdzības dienesti, kuriem
klāt, meklējot informāciju internetā,
jāpievieno īstais tālruņa numurs.
Kad klases bija to paveikušas, tika
parādītas pareizās atbildes. Evelīna
aicināja šo zelta lapu piespraust klasē
redzamā vietā, lai jaunieši vienmēr
zinātu, kur zvanīt, ja kādreiz ir grūti.
Evelīna uzsvēra, ka
mūsu
mentālo veselību un to, kā jūtamies,
ietekmē daudzi faktori, un aicināja
ikvienu par to padomāt, paņemt
darba lapu ar termometriem un godīgi
sev atbildēt, ar pildspalvu iekrāsojot
termometrā pie katras jomas, cik labi
vērtējat sevi katrā no dotajām jomām
skalā no 1-10. Bija jāizvērtē katram
savas ﬁziskās aktivitātes, pilnvērtīgs
miegs,
regulārs,
sabalansēts
uzturs, attiecības ar draugiem vai

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
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tuviniekiem, hobiji un pašvērtējums.
Kad katrs sevi bija novērtējis, ikviens
tika aicināts ierakstīt secinājumu,
kas katram izdodas lieliski un ko
vajadzētu uzlabot.
Tad bija jāņem mazā, salātu
zaļā lapiņa, uz tās
jāuzraksta
sava apņemšanās, ko ar rītdienu
apņemies regulāri darīt sevis labā. Šo
apņemšanos bija jāielīmē kopīgajā
klases lapā, ar virsrakstu “Es
apņemos”, un regulāri klases stundās
pārrunāt, kā veicas ar apņemšanās
izpildi.
Angelīna vadīja aktivitāti, kas
saucās “Kas tev palīdz, kad nekas
vairs nepalīdz?” jeb kādas aktivitātes
tev palīdz grūtā brīdī. Klasesbiedram
bija jāpasaka, kas viņam palīdz grūtā
brīdi un jāmet kamolīti nākamajam,
katrs, kam rokā kamolītis, dalījās ar
savu pieredzi un meta nākamajam,
līdz visi bija izteikušies. Klases
audzinātāja uz lapas apkopoja
visas
nosauktās pozitīvā stresa
mazināšanas
metodes,
tādējādi
izveidojot metožu apkopojumu, kā
var mazināt spriedzi un ātri uzlabot
pašsajūtu.
Jūlija uzsvēra, ka mentālās
veselības būtiska sastāvdaļa ir labi,
atzinīgi vārdi un komplimenti, tie
patiesi mums liek justies priekpilniem
un novērtētiem. Komplimentus var
izteikt gan par izskatu, gan par

raksturu, gan par talantiem, gan
par rīcību. Viņa aicināja iet vienam
pie otra un rakstīt uz muguras
piestiprinātajā lapā komplimentus.
Klases
stundas
noslēgumā,
dzerot mūsu sarūpēto tēju un
cienājoties ar Latvijā ražotajiem
zefīriem, Sigita aicināja izvērtēt
šajās stundās piedzīvoto ar plaukstas
izvērtēšanas darba lapu, kurā katrs
pirksts ir kā jautājums. Klases skolēni
sadalījās piecās grupās un izrunāja,
un darba lapā ierakstīja atbildes uz
jautājumiem: Kas bija super? Kura
aktivitāte īpaši uzrunāja? Kādas radās
pārdomas? Vai šāda stunda likās
vērtīga? Kāpēc? Ko es iemācījos?
Izvērtējuma lapas aicināja atnest uz
pašpārvaldes telpu un kopā izveidotā
klases stunda bija galā. Atsauksmes
liecina, ka mums izdevās.
Ceturtā aktivitāte - BVĢ
Motivācijas un pašapziņas siens
veidošana
13. decembrī kopā
veidojām
Balvu Valsts ģimnāzijas Motivācijas
un pašapziņas sienu. Katrs skolēns
tika aicināts atstāt tumšu un gaišu
plaukstas nospiedumu uz sienas pie
psiholoģes kabineta kā zīmi tam, ka
dzīvē gadās gan priecīgas dienas,
gan arī grūtākas. Motivācijas un
pašapziņas sienu papildināsim ar

Vai ir viegli NEklusēt?
Agita Zelča (informācija un

foto)

Mācību
semestrim
tuvojoties noslēgumam,
Baltinavas vidusskolas
5., 6. un 7. klase,
projekta
“Latvijas
skolas soma” ietvaros,
skatījās
“Istabas
teātris” piedāvāto izrādi
“Klusētāji - ekrānā”.
Izrādes centrā ir trīs
jauni cilvēki - Santa, Ikars
un Krišjānis. Izmantojot vietnes
“Youtube” iespējas, pēc katras no
stāsta daļām skatītājam jāizvēlas,
kā turpināsies viņa izrāde. Sākumā
skatītājs izvēlas, kura varoņa stāstu
piedzīvot, pēc tam - sekot savam
izvēlētājam varonim uz citu klasi vai
turpināt izrādi ar citu varoni, paliekot
klasē. Katrā no stāsta nogriežņiem
skatītājam ļauts pašam būvēt savu
stāstu par trīs varoņu piedzīvoto,
kā arī galu galā noskatīties visus
stāstus, ja ir vēlēšanās. Izrāde
ir par to, ka cilvēki bieži izvēlas
klusēt, lai gan tad, ja saņemtos un
runātu par kādu lietu, varētu būtiski
mainīt notikumu gaitu vai pat kāda
cilvēka likteni. Tā kā Covid-19
ierobežojumu dēļ katrai klasei
vajadzēja izrādi skatīties citā laikā,
izveidojās interesanta situācija,
jo katra klase izvēlējās atšķirīgus
tēlus, kuriem sekot.
Skolēnu viedokļi par izrādē
redzēto:
• Man patika tas, ka neviens no
tēliem nebija īsti ne labs, ne slikts.
Viņi savā starpā strīdējās, bija grūti
saprast, kuram no viņiem taisnība,
taču es sapratu, ka jāsaņemas liela
drosme, lai runātu, jo noklusējot arī
var kādu sāpināt.
• Man patika varonis Ikars. Viņš
visu pārspīlēja, patika vērot viņa
mīmiku, emocijas un žestus.
• Man izrāde lika domāt par to vai es
pats vienmēr stāstu patiesību, vai
tad, ja notiktu kaut kas nopietns,
es varētu atzīt savu vainu, tas droši
vien ir ļoti grūti.
• Man patika stāsts par skolotāju,

klašu iesūtītajiem teicieniem un
atbalsta dienestu tālruņa numuriem,
lai ikvienam ir
redzami tālruņa
numuri, kur var zvanīt grūtā brīdī.
Ceram, ka
izveidotā Motivācijas
un pašapziņas siena radīs kopības
sajūtu , tā kalpos arī kā ilgtermiņa
uzskates materiāls un motivators
grūtos brīžos,
tā atgādinās, ka
esam unikāli un vērtīgi, ka jebkurā
situācijā ir iespējams rast risinājumu
un palīdzība ir tepat līdzās.
Projekta ietekme un ilgtspēja
Realizējot
šo
projektu,
ieguvām
un paplašinājām savas
zināšanas
par
psihoemocionālās
veselības- pašapziņas un motivācijas
jautājumiem, guvām reālu iespēju
apgūtās zināšanas par pašapziņu
un motivāciju
izmantot praksē,
plānojot un vadot klases stundas,
veidojot “Pašapziņas sienu” un
organizējot pasākumu “Problēma
zem mikroskopa”,
mācījāmies
viens no otra (jaunietis-jaunietim)
un veidojām pasākuma un klases
stundas saturu tādu, kādu mēs paši
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vēlējāmies un kāds mums
šķita
aktuāls, apguvām un uzlabojām
pašvadības
prasmes,
guvām
pieredzi pasākumu un klases stundu
organizēšanā un vadīšanā, varējām
runāt par sev svarīgiem jautājumiem,
attīstījām komunikācijas, sadarbības,
diskutēšanas un sava viedokļa
pamatošanas prasmes.
Tikšanās
ar
uzaicinātajiem
viesiem
iedvesmoja
interesēties
par mums aktuālām tēmām, lasīt
un meklēt informāciju, to analizēt,
meklēt palīdzību grūtos brīžos,
izveidotā “motivācijas un pašapziņas
siena”
iedvesmos, un
motivēs,
ilgtermiņā kalpos kā informatīvs un
izglītojošs materiāls, katra atstātais
plaukstas
nospiedums
būs
kā
vienotības simbols un atainos to, ka
katrs skolēns ir svarīgs, vienreizējs un
unikāls. Tika attīstītas 21. gadsimta
jauniešu pašvadības, komunikatīvās,
sadarbības, projektu izstrādes un
realizācijas prasmes.
Priecājamies,
ka
realizējot
projektu, izdevās iesaistīt visus Balvu
Valsts ģimnāzijas skolēnus, daudzus
skolotājus un skolas darbiniekus.

Rugāju vidusskolas skolēni,
piedalījās dažādās nodarbībās
Sanita Anckina (informācija un foto)

kurš ļoti
rūpējās
par
dabu.
Interesantas
idejas par lietus
ūdens krāšanu un matu mazgāšanu
ar miltiem.
• Es šai izrādei dodu 10 no 10! Man
patika, ka bija iespēja izvēlēties
pašam
izrādes
turpinājumu.
Mīļākais varonis – Ikars, jo viņš
zīmēja komiksus un visu pārspīlēja.
• Man šķiet, ka izrāde ir par to, ka
vispirms jāizvērtē pašam sevi, savu
rīcību, tikai tad jāskatās uz citiem.
Citu vainot jau vienmēr ir vieglāk.
• Man ļoti patika, kā aktieri runāja,
stāstīja to notikumu, katrs savā
veidā, katram emocijas tika paustas
atšķirīgi. Tā arī mēs ikdienā –
vienu notikumu katrs uztveram un
saprotam mazliet citādi.
• Patika, ka sižets bija par skolas
vidi,
interesantas
idejas
par
ekoloģisko dzīvesveidu.
Izrādes
sniegtās
emocijas
raisīja
skolēnos
sarunas
par
vairākiem tematiem – gan par
pašu savstarpējām attiecībām, gan
attiecībām ar skolotājiem. Skolēni
aizdomājās arī par ekoloģisku
dzīvesveidu, kaut arī dažas izrādē
minētās lietas izraisīja lielu smaidu
(papīrgroza izbēršana, komposta
kaudze,
elektrības
un
ūdens
ekonomēšana u.c.). Izrāde ir
izdevusies, ja pēc tās skatītājiem,
īpaši skolēniem, ir lietas, kuras
pārrunāt. Šī noteikti bija tāda
izrāde, tāpēc paldies “Istabas
teātris” radošajai komandai.

Arī
šogad
Rugāju
vidusskolas skolēniem bija
iespēja
virtuāli
apmeklēt
dažādas lekcijas, koncertus,
nodarbības projekta “Latvijas
skolas soma” ietvaros.
Radošajās darbnīcās “Mana
runa pārliecina’’, caur smiekliem
un jokiem, 6.-8.klases skolēni
apguva
publiskās
uzstāšanās
mākslas pamatprincipus.
Liepājas muzeja piedāvātajā nodarbībā “Māksla mums visapkārt” skolēni
no 1.-5.klasei iepazinās ar Liepājas muzeja krātuves dārgumiem un paši iejutās
mākslinieku tēlā, pildot uzdoto uzdevumu - radi mākslas darbu no apkārt
esošajiem priekšmetiem.
SIA “Framest Music” piedāvāja skolēniem trīs aizraujošas koncertlekcijas.
1.-5.klasei bija iespēja iepazīties ar saules sistēmu lekcijā ’’ Kosmosa burvis’’.
6.-12.klases skolēni lekcijā “Dzeja un mūzika’’ uzzināja, ka dzeja nav atrodama
tikai grāmatās, bet ir sastopama mūzikā. Kā jauks noslēgums mācību semestrim
bija koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei’’ . Šajā lekcijā skolēni no 1.-12.
klasei iepazinās ar Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām dažādās valstīs.

Semestra
noslēgums Viduču
pamatskolā
Anželika Ločmele (informācija un foto)
Viduču pamatskola pēdējās
decembra mācību dienas pavadīja
kopā ar iniciatīvas Latvijas Skolas
soma ﬁnansētajām Latvijas Leļļu
teātra izrādēm – trīs dažādiem
stāstiem, kas izstāstīti cilvēka
rokām
vadīto
leļļu
valodā.
Klašu
telpas
pārveidojās
par
labiekārtotām, ērtām dīvānzālēm
vai meistardarbnīcām, kur vēlāk
tapa zīmējumi un kolāžas.
Sākumskolas klasēm piedāvātā
izrāde “Sniega karaliene” uz stundu
pārvērta
apkārtni
pasakā.
Divas
Lotiņas stāstīja par to, ka viss pasaulē
var beigties
labi. Vecāko skolēnu
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uzmanību 2 stundu garumā saistīja
Skroderdienas Silmačos – ziemas
saulgriežu laikā vasaras pilnbrieda
stāsts par pārpratumiem, jokiem
un mīlestību caur dzīvnieku pasauli.
Paldies Latvijas Skolas somai, kas
dāvā iespēju ceļot un fantazēt, arī šajā
ierobežojumu pilnajā pasaulē, nemaz
neizkustoties no ierastās vides.

IZGLĪTĪBA/JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
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Jauniešu aktivitātes decembrī
Semenovā
Antra Prancāne (foto: no projekta
arhīva)

Medņevas jauniešu
biedrības
„Paspārne” projekta „Kopā nāc,
darīt sāc!” ietvaros 2021.gada
decembra
mēnesī noslēdzās
aktivitāte
„Es
Latvijai!”.
Aktivitātē “Mālu darbnīca” kopā
ar Lību Ločmeli iepazinām Latvijas
vērtību – māls. Izpētījām, kāds
izskatās porcelāns, kā tas mainās
pēc
dedzināšanas.
Ikvienam
no
jauniešiem,
kuram
bija
vēlēšanās, varēja izpausties un
no māla piciņas izveidot skaistas
ﬁgūriņas - suni, sniegavīru,
groziņu u.c.
Tāpat īstenojām aktivitātes „Es
Latvijai!” noslēdzošo pasākumu paši izveidojām erudīcijas spēli par
Latviju. Spēles izveidei izmantojām
iegūtās zināšanas skolā, projekta

ietvaros iegītās zināšanas, savu
personīgo pieredzi, kā arī no projekta
ietveros iegādātajām spēlēm.
Decembris
bija
jauniešu
ārpusskolas nodarbībām bagāts laiks,
jo tika noorganizēta arī aktivitāte
“Ziemassvētku
laiks!”.
Jaukajā
svētku gaidīšanas laikā jaunieši
iesaistījās apsveikumu gatavošanas
darbnīcā, ko vadīja un interesantas
idejas piedāvāja Viktorija Zaharova.
Kas tie par svētkiem, bez svētku
cienasta?
Kopīgi cepām dažādus
cepumus. Kur tad bez smaržīgajām
un
kraukšķīgajām
piparkūkām?
Jauniešu centra telpās vēl ilgi
saglabājās
patīkamās
smaržas!
Projekta
noslēdzošā
aktivitāte
“Atvērts idejām!”.
Svarīgi ņemt
vērā jauniešu viedokli, iesaistīt
plānošanas procesā, lai viņi justos
ieinteresēti un novērtēti. Jaunieši
paši dalījās savā iegūtajā pieredzē
visa projekta laikā un organizēja

Balvu Sporta skolas svarcēlāju
panākumi 2021. gada nogalē

darbnīcas citiem skolas skolēniem.
Kā mērķtiecīga izturības pārbaude, lai
sasniegtu izvirzīto mērķi, jauniešiem
bija
šķēršļu josla ar dažādas
grūtības pakāpes uzdevumiem. Tas
veicināja dažādu vecumu jauniešu
savstarpējās sadarbības prasmju
attīstību un pilnveidošanu. Projekta
mērķis - veicināt izpratni par
veselīgu dzīvesveidu un sabiedrisko
līdzdalību, iesaistot jauniešus kopīgās
aktivitātēs, veicinot dažāda vecuma
jauniešu sadarbību, attīstot rodošās
prasmes, iespēju neformāli izglītoties.
Šis mērķis ir sasniegts. Jaunieši ir

atvērti jaunām idejām, ieinteresēti
apgūt jaunas zināšanas, prasmes un
iemaņas, gatavi iesaistīties un radīt
ko jaunu, cenšas izteikt un pamatot
savu viedokli. Paldies visiem, kas
palīdzēja īstenot aktivitātes, un
jauniešiem - par aktīvu līdzdalību!
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu
pilnībā
ﬁnansē
Eiropas
Sociālā
fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”
(PuMPuRS).”

Balvu Mūzikas skolas audzēknes
panākumi konkursā
Linda Vītola (informācija un foto)

Balvu Sporta skola (informācija un foto)
Balvu
Sporta
skolas
svarcēlāji 2021.gada 18.decembrī
piedalījās Latvijas čempionātā
jauniešiem U-15, U-17 Daugavpilī,
no
20. līdz 21.decembrim
sacensībās Roķišķis kausa izcīņā,
Lietuvā, Roķišķis un 25. decembrī
sacensībās
Dobelē “Vecgada
kausa izcīņā”. Par svarcēlāju
panākumiem informēja treneri
Varis Sārtaputnis un Artūrs
Berezovs.
Latvijas čempionātā jauniešiem
U-15, U-17 Daugavpilī rezultāti:
•

•

•

•

•

•

Jānis Keišs izcīnīja 1.vietu
raušanas vingrinājumā un 1.vietu
grūšanas vingrinājumā, svaru
kategorijā līdz 45kg;
Daniels Būde izcīnīja 1.vietu
raušanas vingrinājumā un 1.vietu
grūšanas vingrinājumā, svaru
kategorijā līdz 55kg;
Andis Zelčs izcīnīja 1.vietu
raušanas vingrinājumā un 1.vietu
grūšanas vingrinājumā, svaru
kategorijā līdz 67kg;
Maksims
Bistrovs
izcīnīja
1.vietu raušanas vingrinājumā un
1.vietu grūšanas vingrinājumā,
svaru kategorijā līdz 96kg;
Lauris Logins izcīnīja 1.vietu
raušanas vingrinājumā un 1.vietu
grūšanas vingrinājumā svaru
kategorijā līdz 89kg;
Jānis Markuss Elsts izcīnīja
2.vietu raušanas vingrinājumā un
2.vietu grūšanas vingrinājumā,

•

svaru kategorijā līdz 81kg;
Raivo Nāgels izcīnīja 3.vietu
raušanas vingrinājumā un 3.vietu
grūšanas vingrinājumā, svaru
kategorijā līdz 81kg.
Sacensību “Vecgada kausa
izcīņa” Dobelē, Balvu Sporta
skolas svarcēlāju rezultāti:

•
•
•
•
•

Andis Zelčs izcīnīja 3.vietu svara
kategorijā 67 kg;
Haralds Kokorevičs izcīnīja
1.vietu svara kategorijā 73 kg;
Jānis Markuss Elsts izcīnīja
4.vietu svara kategorijā 81 kg;
Raivo Nāgels izcīnīja 5.vietu
svara kategorijā 81 kg;
Maksims
Bistrovs
izcīnīja
3.vietu svara kategorijā 96 kg.

“Roķišķis kausa izcīņā” Lietuvā,
Roķišķis Balvu Sporta skolas
svarcēlāju rezultāti:
•
•
•

•
•
•

Raivo Keišs izcīnīja 2.vietu
svara kategorijā līdz 50 kg;
Daniels Būde izcīnīja 2.vietu
svara kategorijā līdz 55 kg;
Sandija Keiša izcīnīja 1.vietu
svara kategorijā līdz 55 kg un
meiteņu
konkurencē
1.vietu
absolūtajā vērtējumā;
Raivo Nāgels izcīnīja 4.vietu
svara kategorijā līdz 81 kg;
Lauris Logins izcīnīja 1.vietu
svara kategorijā līdz 89 kg;
Maksims
Bistrovs
izcīnīja
3.vietu svara kategorijā līdz 96
kg.

Šogad
konkurss
,,Putnu
bērni”
norisinājās jau 17. reizi, un tas šogad notika
attālināti. Konkursā piedalījās 64 jaunie
vokālisti no visas Latvijas četrās vecuma
grupās divās kategorijās (akadēmiskie
dziedātāji un estrādes dziedātāji).
Repertuārā bija jāsagatavo divi skaņdarbi katrai vecuma grupai atbilstoša obligātā dziesma
pēc žūrijas izvēles – viena vokalīze un viena brīvas
izvēles dziesma. Šogad konkursa žūrijas komisijā
- priekšsēdētāja JVLMA prof., komponiste Selga
Mence, RDKS vokālās nodaļas vadītāja, JVLMA
docente Antra Jankava, operas soliste, JVLMA
vokālais pedagogs Ieva Parša. Konkursantu vērtēšanas kritēriji: vokālās
dotības, tehnika, intonācija, muzikalitāte, interpretācija, mākslinieciskais
izpildījums, skatuviskais tēls, repertuāra atbilstība vecumam un balss
iespējas. No Balvu Mūzikas skolas Kora klases šajā konkursā piedalījās
Angelīna Krivošejeva un Rainers Bukšs C grupā (līdz 14 gadiem) un Sigita
Keiša D grupa (15-17 gadiem). Visi Balvu dalībnieki piedalījās akadēmiskās
dziedāšanas grupās. Šajā konkursā katrā grupā tiek apbalvots tikai viens
konkursants- labākais katrā grupā iegūst Mazo balvu. 4.decembrī notika
apbalvošanas ceremonija. Bija liels prieks un gandarījums. Kora klases
audzēkne – Sigita Keiša D grupā ieguva konkursa ,,Putnu bērni” Mazo balvu
un 1.vietu.

Piedalās ziemas dziesmu konkursā
Agnese Puļča (foto: no personīgā
arhīva)

Lepojamies ar Balvu novada
Bērnu un jauniešu interešu
izglītības
pulciņa
Vokālo
nodarbību audzēknēm Rebeku
Jermacāni un Mariju Maslovsku,
kuras
piedalījās
konkursā
“Gaismas
dziesmas
Kandavā
2021”.
Rebeka
Jermacāne
savā
vecuma
grupā
ieguva
1.vietu,
savukārt, Marija Maslovska saņēma
Slavinājuma par dalību konkursā.
Šogad ziemas dziesmu konkursā
“Gaismas dziesmas Kandavā 2021”
tika aicināti piedalīties dziedātāji
jebkurā vecumā no 4 gadiem, kuri
varēja dziedāt kā solisti, dueti, trio,
kvarteti, ansambļi un popgrupas gan
akadēmiskajā, gan estrādes žanrā.
Attālinātajā konkursā tika iesūtīti 197
video, kuros piedalījās 458 dziedātāji
no 38 Latvijas vietām. Meitenes
kopā ar skolotāju Ilutu Tihomirovu
sagatavoja sirsnīgus video, Rebeka
dziedāja Laura Reinika dziesmu
“Lauku
pelītes”
un
pārstāvēja
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Mūsdienu estrādes dziedātāju –
solistu grupu vecumā no 4-8 gadiem.
Marija dziedāja D.Rijnieka dziesmu
“Svecīte” un pārstāvēja Mūsdienu
estrādes dziedātāju – solistu grupu
vecumā no 9-14 gadiem.

Marija Maslovska.

Rebeka Jermacāne.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

BALVU NOVADA ZIŅAS

WWW.BALVI.LV

Atklāj piemiņas zīmi par godu Latgales partizānu pulka vēsturiskajai
kaujai pie Ančipovas
Iluta Jaunžeikare (informācija un foto)
Latgales
partizānu
pulka
vēsturiskajai kaujai pie Ančipovas
šogad aprit 102. gadskārta. Lai
atcerētos šo kauju, 13.janvārī,
tika atklāta piemiņas zīme, kuras
atklāšanā šīs idejas iniciators
Andris Slišāns pastāstīja, ka pēc
materiāliem, kas pieejami, un
cilvēku nostāstiem šī bija pēdējā
vieta, kur Latgales partizānu
pulks aizraidīja prom no Latvijas
sarkanos strēlniekus. Pateicoties
Latgales partizāniem mēs tagad
dzīvojam brīvā Latvijā un brīvi
runājam latgaliski un latviski.
Lai arī daudzi neticēja, ka Latvija
vēl kādreiz būs brīva, Antons Slišāns
1989.gadā šajā purvainajā vietā
uzpludināja ezeru, kuru no 1991.
gada zinām kā Ančipovas ezeru.
1992.gadā šajā vietā uzlika piemiņa
zīmi par godu Ančipovas kaujai,
bet tā laika gaitā tika iznīcināta,
otro piemiņas zīmi, kuru Antons un
Andris uzstādīja 1998.gadā, skāra
laika zobs, bet to šobrīd var aplūkot
Upītes muzejā. Kad Ančipovas kaujai
apritēja 100, Andris saprata, ka šo
piemiņas vietu vajag sakārtot, un tā
aizsākās darbi.
Atklājot piemiņas zīmi, tās
pamatos tika ievietota kapsula ar
Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita
vēstījumu. “Šķilbēnu pagastā 1920.
gada 9.janvāra rītā Latgales partizānu
pulka 3.un 4.bataljons virsleitnanta
Jāzepa Kanareviča vadībā iesāka
varonīgo cīņu ar sarkano strēlnieku
pulku. Virzoties tālāk, 11.janvārī
sarkanie
strēlnieki
atkāpās
un
nocietinājās Kūkovas upes krastos
Ančipovas ciemā. 13.janvāra rītā
partizānu pulks metās varonīgi virsū
un padzina naidnieku no Kūkovas
krastiem, atbrīvojot Latvijas teritoriju

no naidīgajiem spēkiem. Ančipovas
kaujas
vietā
1989.gadā
tika
uzpludināts Ančipovas ezers.1992.
gada 2.jūnijā pie ezera tika izveidota
un iesvētīta piemiņas plāksne. 2020.
gadā Latgales atbrīvošanas cīņu
100gadē tiks atjaunota un uzstādīta
piemiņas zīme. Kad tu skatīsi šo
vēstījumu, tad zini, ka piemiņas
zīmes pamatos tas tika ielikts kā
pateicības apliecinājums Latgales
partizānu pulkam par izcīnīto Latvijas
un Latgales brīvību un par mums doto
iespēju dzīvot pašiem savā valstī.”
Kapsulu piemiņas zīmes pamatos
iemūrēja Andra Slišāna dēli – Miķelis,
Jēkabs un Dominiks, un piemiņas
vietu iesvētīja Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels un Zemessardzes
3.Latgales
brigādes
kapelāns
kapteinis Rinalds Broks, kurš izsakot
pateicību tiem, kuri uzņēmās rūpes
par šīs piemiņas zīmes uzstādīšanu,
teica: “Atceroties šo cīņu, kā savulaik
Aristotelis teica, ļoti svarīga ir
drosme. Ja nav drosmes, tad nevar
neko sasniegt. To arī novēlētu mums
katram - patiesību drosmei, jo citreiz
varbūt kaut kur tās pietrūkst. Arī šīs
piemiņas zīmes uzstādīšana prasīja
drosmi, drosmi to uzsākt un drosmi
to pabeigt. Lai mums vienmēr ir
šī drosme, lai mēs atceramies šo
vēsturi, jo, kā pāvests Jānis Pāvils
II saka, tad mums būs arī nākotne.
Un lai patiesi mēs protam izdzīvot šo
brīvību, kas mums dota. Lai protam
dzīvot brīvā zemē, brīvā Latgalē!”
Arī Balvu novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs
Sergejs
Maksimovs izteica pateicību visiem,
kuri bija iesaistīti, lai taptu šī piemiņas
vieta. Savā uzrunā akcentējot, ka
gan toreiz, pirms 102.gadiem, bija
dažādi uzskati un dzīves uztveres, un
tā tas ir arī šodien. Bet mums visiem
ir kopā jādzīvo uz šīs zemes

un jābūt pateicīgiem mūsu senčiem,
kuri izcīnīja tās brīvību. Balvu novada
domes deputāts Aldis Bukšs nodeva
sveicienus no Tieslietu ministra Jāņa
Bordāna, savukārt Balvu novada

Labdien, cienījamie viļacēni un
novadnieki!
Viļakas pensionāru biedrība
Esam pavadījuši 2021.gadu un
sagaidījuši Jauno 2022. –Tīģera gadu.
Mūsu dzīve strauji tiecas uz priekšu,
daudz kas mainās un katru gadu miju
cilvēks sagaida ar cerību, ka būs arvien
labāk.
Tā ir normāla velēšanās. Jau veselus divus
gadus cilvēce sadzīvo ar smago pandēmiju
un saistītiem ar to ierobežojumiem. Vai tas
ietekmē dzīvi mūsu novadā? Bez šaubām. Te
lietderīgi katram novada iedzīvotājam liek
aizdomāties-uz kuru pusi izmainās mūsu
dzīve. Kāpēc jaunatne turpina braukt prom
no valsts, dzīves un darba meklējumos?
Kādas politiskās spēles spēlē mūsu valdošās
partijas un kāpēc no trim Baltijas valstīm
Latvija ir pirmajās vietās visos rādījumos?
Kas vēl labs palicis tepat pie mums? Tie ir
cilvēki, kas palikuši te dzīvot, tepat turpina
strādāt un audzināt bērnus, kopt un palīdzēt
vecākiem.
Viļakas pensionāru biedrība priecājās
par labu ziņu-par Gata Rundzāna ģimenes
māju, kas fotokonkursa “Laiks izgaismot!”
balsojumā
ieguva
pārliecinošu
balsu
pārsvaru. Gatis Rundzāns ar ģimeni dzīvo
Medņevas pagasta Brontos.
Sāncenši
no
Gulbenes
uzzinājuši
konkursa rezultātus brauca lūkot, kas
tad pie mums Latgalē izdarīts labāk nekā
viņiem Gulbenē. Ciemojās vesela delegācija

un par redzēto atzina, ka 1.vieta ir godam
nopelnīta. Arī viļacēni nevarēja palikt malā
un neapciemot “Pasaku māju”. Viļakas
Pensionāru biedrības aktīvākie seniori darba
dienas vakarā devās lūkot skaistumus.
Kāpēc vakarā? Pirmkārt, mājas saimniekiem
abiem ir algots darbs, otrkārt, gaismas
ķermeņi labāk redzami tumsā. Drošības
prasības bija ievērotas, tāpēc cilvēku skaits
nebija liels.
Atbraucējus sagaidīja mājas saimnieks
ar saimnieci, ar savu ražoto produkciju
pacienājot un izstāstot par plānu realizāciju,
atbildot uz jautājumiem. Palīdzot saimniekiem
un ciemiņiem apskatīt sētu, pastaigā
piedalījās bērni un ģimenes loceklis-ļoti
mājīgs runcis. Saimnieks izstāstīja, ka kopā
-mājas, saimniecības ēku, koku dekorāciju
izgaismošanai izmantots 2,5 km elektrisko
spuldzīšu virteņu. Rudenī bija pasūtītas vēl
1,5 km, bet pasūtījums nebija pienācis. Tas
tiks izmantots uz nākošo gadu. Noslēgumā
katram bija iespēja nobildēties pie mājas
un kamanās ar briedi. Visi, kuri atbrauca
apskatīt, palika apmierināti un pateicīgi
darbīgam, iniciatīvu pilnam, viesmīlīgam
cilvēkam, kurš bez atbalsta no malas, ar
savām rokām izveidoja “Pasaku valstību” un
pavisam latgaliski, bez kādas maksas ļauj
baudīt Ziemassvētku skaistumu.
Sirsnīgs Paldies Rundzānu ģimenei par
paveikto darbu un Viļakas pilsētas pārvaldei
par atbalstu senioriem! Visiem Laimīgu
Jauno 2022.gadu!
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domes deputāte Aija Mežale nodeva
sveicienus no Zemkopības ministra
Kaspara Gerharda. Piemiņas akmeņa
autors ir Vitālijs Peļņa, un tas
izgatavots SIA “TAKO SD”.
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Par svarīgo mūsu reģiona
iedzīvotājiem Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienībā
Lana Upīte
Lai gan valstiski ir
lemts ārkārtējo stāvokli
valstī
pagarināt
līdz
28.februārim, SIA “Balvu
un
Gulbenes
slimnīcu
apvienība”
medicīnas
pakalpojumu pieejamībā
uz
doto
brīdi
tas
nekādus
ierobežojumus
neparedz.
Vienīgi,
Covid-19 izplatības dēļ
un piesardzības nolūkos,
pacienti
joprojām
netiek uzņemti dienas
stacionārā.
Visas ārstu konsultācijas
un izmeklējumi poliklīnikās
notiek tikai pēc iepriekšējā
pieraksta.
Esam
gājuši
savā virzībā uz priekšu
un
ērtākam
pierakstam,
pagaidām (turpinās darbs
pie paplašināta pieraksta)
pie Gulbenes speciālistiem
un izmeklējumiem, pieraksts
veicams
arī
elektroniski
https://eveselibaspunkts.lv.
Poliklīnikās Balvos un
Gulbenē pacientu plūsmas
koordinē dežuranti. Esam
arī no tām iestādēm, kas ir
par kvalitatīvu individuālo
aizsardzības
līdzekļu
lietošanu un gan mūsu
speciālisti, gan arī pacienti pie
ienākšanas uz ambulatorajām
pieņemšanām,
tiek
nodrošināti ar bezmaksas
respiratoriem.
Visas nodaļas (terapijas
ar
neiroloģiskajām
gultām, ķirurģijas, bērnu,
ginekoloģijas un dzemdību,
intensīvās tearpijas) uzņem
pacientus bez jebkādiem
ierobežojumiem. Izņēmums
pašlaik ir dienas stacionārs.
Turpinām
Covid-19
pacientu
ārstēšanu
Balvos, vienā nodaļā ar
14 gultasvietām. Pieaugot
vajadzībai pēc intensīvās
aprūpes
Covid-19
pacientiem, papildus esam

Turpinām nodrošināt
prakses vietas un
stipendiju izmaksu
jaunajiem
speciālistiem, kuri pēc
tam pievienojas
mediķu kolektīvam.
Iepriekšējā gadā ir
noslēgti vairāki jauni
stipendiju līgumi un
ceram uz jauniem
profesionāliem
speciālistiem
turpmākajos gados.
Atbalstām gan
studentus, gan
rezidentus.
raduši iespēju izveidot otru
izolatoru intensīvās terapijas
nodaļā.
Šim
nolūkam
tika izveidota arī speciāla
norobežojoša siena - slūžas,
kas radīja papildus telpu

personālam
apģērbšanās
vietai
aizsargtērpos.
Ļoti
liels atspaids un ieguvums
ir mobilais rentgens, kas
ļoti noder Covid-19 pacientu
dinamikas
novērošanai.
Pieaugot pacientu skaitam,
kam nepieciešama akūta
nieru aizstājējterapija, gan
Balvu slimnīcas intensīvās
terapijas nodaļas, gan arī
citu
nodaļu
pacientiem
tagad
jau
pieejamas
divas nepārtrauktās nieru
aizstājterapijas
iekārtas.
Varam lepoties, ka mums
ir
moderns
aprīkojums
un
novatoriskas
dialīzes
tehnoloģijas.
Pozitīvs
gadījums ar labu iznākumu
pacientam - pirmo reizi mūsu
slimnīcā pagājušogad tika
veikta aknu attīrīšana jeb
ﬁltrācija, ko var veikt ar šīm
dialīzes iekārtām attiecīgi
iegādājoties
nepieciešamo
ﬁltru
komplektu.
Mūsu
slimnīcas
reanimatologi,
māsas
un
māsu
palīgi
pērn
saņēma
Vācijas
kolēģu
profesionalitātes
novērtējumu,
glābjot
sākotnēji bezcerīgu Vācijas
pilsoni,
kurš
intensīvās
terapijas nodaļā ārstējās
pēc smagas traumas ar
vairāku orgānu bojājumiem.
Tomēr ieguldot zināšanas un
sirdi, pēc gandrīz mēneša,
stabilizējot pacienta veselības
stāvokli, bija iespēja viņu
pārvest uz Rīgas Austrumu
klīniskās
universitātes
slimnīcu un vēlāk arī uz viņa
mītnes valsti Vāciju.
Dažādi lielāki vai mazāki
uzlabošanas darbi slimnīcā
notiek nepārtraukti, jo to,
kas vēl nepieciešams, parāda
tikai ikdienas situācijas. Šis
ir laiks, kas paredz kustību,
virzību
un
nepārtrauktu
pielāgošanos apstākļiem.
Diemžēl,
nav
atļauti
apmeklējumi pie stacionāra
pacientiem,
izņēmums
ir
smagi slimu vai aizejošu
pacientu apmeklējums ar
ārsta
atļauju.
Sūtījumus
pacientiem drīkst nogādāt.
Saziņa
ar
nodaļām
un
ārstējošiem
ārstiem
notiek telefoniski. Arī par
pacientiem Covid-19 nodaļā
tuviniekus aicinām zvanīt pa
tālruņiem: m.t. 26644871
vai m.t. 26648930. Ņemot
vērā nodaļas speciﬁku (īpaši
personāla individuālo līdzekļu
pielietojumā,
kas
prasa
laiku un ir apgrūtinātāks
darba process) var nākties
ilgāk uzgaidīt vai atkārtoti
sazināties.
Balvu dzemdību nodaļai
šis gads ir iesācies ar
jaundzimušajiem
vīriešu
kārtas
pārstāvjiem
un
kā saka vecmātes, tā ir
zīme, ka būs labs un ražīgs
gads nodaļai. Piesardzības
un vīrusa izplatīšās risku
nolūkos, stājoties nodaļā,
dzemdētājai veic gan SARS
CoV-2 antigēnu testu, gan

nazofaringiālo
iztriepi
un
tikai sagaidot negatīvu testa
rezultātu, dzemdētāja dodas
uz dzemdību nodaļu. Ir
atļautas ģimenes dzemdības,
kur pavadošajai personai
jābūt Covid-19 vakcinācijas
vai
pārslimošanas
sertiﬁkātam,
pirms
tam
veicot
arī
maksas
ātro
Covid-19 testu.
Par
speciālistiem
runājot, no pagājušā gada
ambulatorajās pieņemšanās
darbu
uzsākuši
vairāki
jauni speciālisti: Gulbenē podologs (sniedz diabētiskās
aprūpes
pēdas
kabineta
pakalpojumi),
bērnu
alergologs,
dermatologsvenerologs, grūtnieču USG
speciāliste Balvos (dr.Dagnija
Ķirsona). Prieks par rezidentu
palīdzīgajām
rokām
pie
pacientu ārstēšanas Covid-19
nodaļā un satcionārā (dr.
Dārtai
Tjunītei,
dr.Pjotrs
Krasiļņikovs) un Gulbenes
ģimenes ārsta praksē (dr.
Sabīne Feldmane). Klāt nākuši
arī jauni ārsti uz dežūrām
Steidzamās
medicīniskās
palīdzības
punktā,
jauni
kolēģi radioloģijā.
Turpinām
nodrošināt
prakses vietas un stipendiju
izmaksu
jaunajiem
speciālistiem,
kuri
pēc
tam
pievienojas
mediķu
kolektīvam.
Iepriekšējā
gadā ir noslēgti vairāki jauni
stipendiju līgumi un ceram
uz jauniem profesionāliem
speciālistiem
turpmākajos
gados.
Atbalstām
gan
studentus, gan rezidentus.
Vēl joprojām aktuāla ir
individuālā “Express veselības
pārbaude” programma. Tās
lielākais pluss – laiks. Nav
jāgaida pieraksta rindā uz
izmeklējumiem vai jādodas
uz speciālistu konsultācijām
vairākas dienas, to var
paveikt ātri un ērti vienas
dienas laikā ar individuālu
uzmanību
un
pavadošo
personālu,
turklāt
Jums
izdevīgā laikā.
Svarīgi
zināt,
ka
veselības
pārbaudes
programmas
ietvaros
iespējams veikt veselības
stāvokļa
diagnostiku,
saņemt
konsultācijas
pie
profesionāliem
un
kompetentiem
mūsu
speciālistiem, ja nepieciešams
arī tiek sagatavots ārstēšanas
plāns.
Tas
nozīmē,
ka
pēc tam nesēdi mājās ar
kaudzi
izmeklējumiem,
slēdzieniem un negaidi rindu
pie sava ģimenes ārsta.
Droša uzturēšanās nodaļā,
kur nav Covid-19 pacienti,
uzturēšanās
personīgā
palātā
un
individuāla
izmeklēšana.
Programmai
nav nepieciešams ģimenes
ārsta
nosūtījums.
Esam
draudzīgi arī ar veselības
apdrošināšanas polisēm, kas
atbilst daļējai vai pilnīgai
medicīnisko pakalpojumu
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SAZIŅAI:
Slimnīcu apvienības administrācija
Tālrunis: 64473145
E-pasts: birojs@slimnicuapvieniba.lv

LŪGUMS!
Ja ir situācija, kad ir veikts pieraksts,
bet nebūs iespējas tikt, atsakām vizīti.
Dodam iespēju rindā gaidītājiem!
Radioloģiskajiem izmeklējumiem
(Rtg un CT) Covid-19 pacientiem ir
nodrošināts atsevišķs laiks, tādēļ lūgums
piesakoties informēt par Covid-19 saslimšanas
faktu reģistratūras darbinieku.
SAZIŅAI:
Gulbenes poliklīnika: 64472809
Balvu poliklīnika: 64507001
Balvos diagnostiskās radioloģijas nodaļa
(arī pierakstam uz grūtnieču USG): 64507132
apmaksai. Papildus jautājumi
par
individuālo
veselības
pārbaudes programmu vai
pieteikšanās,
zvanot
pa
tālruni
+371
28608405
valdes
loceklei
Marikai
Jermaševičai.
Turpinās arī iedzīvotāju
(visu
grupu)
vakcinācija
Balvos un Gulbenē pēc
iepriekšēja
pieraksta.
Pieteikšanās
pirmreizējai
un
balstvakcinācijai
pa
bezmaksas tālruni 8989 vai
vietnē
www.manavakcina.
lv.
Vietnē
reģistrējoties,
izvēloties
vakcinācijas
vietu, parādīsies datums.
Ja datuma nav, tas nozīmē,
ka
atvērtais
vakcinācijas
kalendāra datums ir pilns.
Tālāk sekojam līdzi jauniem
atvērtiem datumiem, kas ir
katru nedēļu. Bērnu vecumā
no 5-11 vakcinācijai vecāki
bērnus var pieteikt telefoniski
vai klātienē ģimenes ārsta
praksē (ja tā veic Covid-19
bērnu vakcināciju), Balvu
poliklīnikas
reģistratūrā
64507001
un
Gulbenes
poliklīnikas
reģistratūrā
64472809.
Pierakstoties
lūgums nosaukt bērna vārdu,
uzvārdu, personas kodu un
kontakttālruni saziņai. Bērni
tiks pierakstīti rindā, bez
konkrēta datuma un laika.
Kad
būs
pierakstījušies
10
bērni,
sazināsimies
par konkrētu vakcinācijas
datumu un laiku! Vakcinācijas
veikšanas laiks atkarīgs no
tā, cik ātri bērni pieteiksies.
Joprojām iedzīvotājiem
aktuāla ir savas dzimšanas
laika
noskaidrošana,
kas
slimnīcu apvienībā ir pieejams
kā maksas pakalpojums. Ir
jādodas uz administrāciju

Upes ielā 1, Gulbenē un
jāuzraksta iesniegums.
Un, ziema gan ir nedaudz
iepauzējusi āra teritorijas
darbus, taču top vides objekts
Gulbenē “Dejojošie eņģeļi”.
Uz doto brīdi gan vairāk
notiek darbība mākslinieces
Elizabetes
Melbārzdes
mākslas darbnīcā, kur top
paši mākslas objekti – eņģeļi.
Kā teic māksliniece, kad,
neskatoties uz stilizāciju un
vienkāršoto formu, darbs ir
ilgs un lēns, jo cenšos tos
veidot skaitus un laimīgus.
Atliek pacietīgi gaidīt un
savos kalendāros ieplānot
2022.gada 24.augustu, kad
vides
objekts
“Dejojošie
eņģeļi” Pateicības dienas
ietvaros tiks atklāts pie
Gulbenes slimnīcas.
Kā arī iespēja sabiedrībai
pieteikt veselības nozares
profesionāļus “Gada balvai
medicīnā
2021”
arī
no
mūsu Balvu un Gulbenes
novadiem! Piesakot kādu no
speciālistiem nominācijās –
Gada ģimenes ārsts, ārsts
speciālists, zobārsts, ārsta
palīgs, farmaceits, māsa,
māsas
palīgs,
vecmāte,
funkcionālais
speciālists
un “Gada slimnīca 2021”,
balsot varat līdz 2022. gada
6. februārim, mājaslapā:
https://www.arstubiedriba.
lv/gadabalvamedicina/.
Aicinot
uz
sadarbību,
vienmēr esam atvēti Jūsu
jautājumiem, novērojumiem
un ieteikumiem veselības
aprūpes
kvalitātes
uzlabošanā.
Lai veselība, spēks
un iecietība vienampret
otru mums ikvienam šajā
gadā!
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SVARĪGI ZINĀT!

Omikrona varianta straujās izplatības dēļ un, lai mazinātu plašas COVD-19 infekcijas izplatību, Latvijā ir noteikts
primārās vakcinācijas sertiﬁkāta derīguma termiņš. Valdība 6. janvārī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta
noteikumos, nosakot, ka Covid-19 vakcinācijas sertiﬁkātu derīguma termiņš Latvijā stāsies spēkā 15.februārī
un attieksies uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas
sertiﬁkātu. Vakcinētajiem cilvēkiem sertiﬁkāts būs spēkā 9 mēnešus pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Vaxzevria, Spikevax,
Comirnaty vakcīnām un 5 mēnešus pēc Janssen vakcīnas saņemšanas.

Statistika BALVU NOVADĀ
Sertiﬁkātu derīguma termiņi
un balstvakcinējamo skaits
pašvaldībā uz 15.02.

Saņemta 1. pote
Vecums 5-11

Var saņemt balstvakcīnu
uz 15. februāri (vēl nav
saņēmuši)

8160

Beigsies
februāri

15.

968

Nav pabeigta primārā
vakcinacija vai pabeigta
ārpus Latvijas

183

sertiﬁkāts

17

12-15

16-17

18-29

30-39 40-49

50-59 60-69

70-79 80-89

>90

KOPĀ

290

227

1795

1649

2420

1271

72

12191

1710

2194
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Atbildes uz jautājumiem par vakcinācijas sertiﬁkāta derīguma termiņiem atradīsiet mājas lapā www.vmnvd.gov.lv/

Pasākumi un notikumi Balvu novadā ( Janvāris/Februāris 2022 )
BALVOS
Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs aicina
piedalīties konkursā “Sniega brīnums 2022”.
Izveido sniega skulptūru, nofotografē un līdz 2022.
gada 28.februārim iesniedz uz e-pastu: bnbjc@
balvi.lv, un foto tiks publicēts vietnē http://www.
facebook.com/bnbjc/ galerijā „Sniega brīnums
2022”, kur no 7.marta tiks organizēta publiskā
balsošana.

novada adītājas un rokdarbnieces, kā arī ikviens
interesents aicināts piedalīties šajā adīšanas
stafetē. Aicinām iepriekš pieteikties un vienoties
par ērtāko laiku šalles adīšanai, zvanot pa tālruni
26585773, Ilga.

BĒRZPILS PAGASTĀ

Balvu Novada muzejā līdz 5. martam skatāma
Ineses Brants porcelāna mākslas izstāde “Rožu
brokāts un liliju zīds...”.

ŽĪGURU PAGASTĀ

22. janvārī plkst. 9:00 Vakcinācija un
balstvakcinācija pret Covid-19 un vakcinācija
pret gripu, Balvu Kultūras un atpūtas centrā
no plkst. 9:00-15:00. Vakcinācija notiks ar
Johnson&Johnson vakcīnu Janssen un vakcīnām
Moderna un Pﬁzer.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma
rokdarbnieču pulciņa “Mežģis” 25 darba
gadu jubilejas izstāde “Ikdienu sudrabā vērsti!”

23. janvārī plkst. 15:00 KINO. Animācijas ﬁlma
bērniem “CEĻOJUMS UZ MĒNESI”, Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Ieejas maksa bērniem: 3,00
euro, pieaugušajiem 5,00 euro.

20., 27., 31. janvārī plkst. 19:00 bezmaksas
aerobikas nodarbības klātienē, Balvu muižas
sporta zālē. Dalība nodarbībās ar derīgu Covid-19
sertiﬁkātu. Iepriekšēja pieteikšanās pie treneres
Ilutas Balules, tālr. 26567564.

No 23. decembra katru dienu no plkst. 08:00 līdz
22:00 Balvu Sporta skolas stadionā darbojas
slidotava.
30. janvārī plkst. 15:00 KINO. Piedzīvojumu
un fantāziju komēdija „SPOKU MEDNIEKI”. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ar subtitriem latviešu
valodā. Ieejas maksa 5,00 euro. VECUMS: 12+.
11. februārī plkst. 19:00 grupas “DZELZS
VILKS” koncerts, Balvu Kultūras un atpūtas centrā,
veltīts Balvu pilsētas 94. dzimšanas dienai. Ieejas
maksa iepriekšpārdošanā: 10,00 euro, pasākuma
dienā 15,00 euro.
20. februārī plkst. 15:00 KINO. Animācijas
ﬁlma bērniem “UGUNSSIRDS”. Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Ieejas maksa bērniem 3,00 euro,
pieaugušajiem 5,00 euro.
27. februārī plkst. 15:00 KINO. Uz patiesa stāsta
balstīta drāma “UZVARĒTĀJU ĢIMENE”, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā. Ar subtitriem latviešu
valodā. Ieejas maksa: 5,00 euro, VECUMS: 12+.
Aicinām Balvu novadā deklarētos iedzīvotājus
(54+ gadi), saņemt Balvu Sporta skolas
peldbaseina bezmaksas apmeklējumu karti, Balvu
novada administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A
1.stāva vestibilā:
pirmdienās, no plkst. 11:00 – 13:00
trešdienās, no plkst. 15:00 – 17:00
piektdienās, no plkst. 11:00 – 13:00
Apmeklējumu karti iedzīvotāji var pieteikt arī
sava pagasta pārvaldē! Peldbaseina pakalpojumi
pieejami ar derīgu Covid-19 sertiﬁkātu un tikai
pēc
iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruņa
numuru 26656086.
1. februāris - 6.februāris Koprades projekts.
Adīšanas stafete “Šalle Latvijai”. Projekta Balvu

Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma lasītājas
Madaras Mozules zīmējumu izstāde.

VIĻAKĀ
TREX (TRX) vingrošana Viļakas Valsts
ģimnāzijas sporta zālē, Pils iela 14, Viļaka.
Vadīs Inga Bleidere, tālr. 26351072.
20. janvārī plkst. 19:15 ; 23. janvārī plkst. 18:00;
27. janvārī plkst. 19:15; 30. janvārī plkst. 18:00.
23., 30. janvārī plkst. 19:05 vingrošana
Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē. Vadīs
Inga Bleidere, tālr. 26351072.
No 27.janvāra līdz 28. martam Viļakas
muzejā skatāma mākslinieka N. Breikša mākslas
darbu izstāde “N. Breikšs un Viļaka”.
KUBULU PAGASTĀ
Līdz
19.
februārim
skatāma
Stacijas
pamatskolas
pedagogu
pašgatavoto
Ziemassvētku apsveikumu kartiņu izstāde.
Kubulu pagasta Kultūras namā Izstāde atvērta
darbadienās no plkst. 9:00 -15:00. Pieteikties
apmeklējumam pa tel. 29172470.

Līdz 31. janvārim Bērzpils saieta namā
(darba dienās) skatāma vitrīnizstāde – pārdošana
“Solvitas Kubakas – Hlebnajas adījumi”.

24., 26., 31. janvārī plkst. 19:00 Pilates
Žīguros. Online. Vadīs Linda Tokareva -Kušnere,
tālr. 22026010.
LAZDUKALNA PAGASTĀ
23. janvārī plkst. 12:30 Fizioterapeita
nodarbības Lazdukalna Saieta namā, Skolas ielā
3A, Benislavā, Lazdukalna pagastā. Nodarbības
vadīs: ﬁzioterapeits Oskars Klija.
MEDŅEVAS PAGASTĀ
25.
janvārī
plkst.
19:00
Vingrošanas
Semenovā
(intensīvā
nodarbība),
Viduču
pamatskolā. Vadīs Iluta Balule, tālr. 26567564.
ŠĶILBĒNU PAGASTĀ
Šķilbēnu pagasta Upītes ciemā ir atklāta
jauna izzinoša spēle - izlaušanās istaba “Pīci Panti”. Dalībnieku skaits 2-10, optimāli 6.
Vienas spēles izmaksas EUR 30. Ja brauc klase,
kurā ir vairāk skolēnu, tad klasi dalām komandās.
Plašāka
informācija:
https://www.facebook.
com/picipanti. Spieles adrese: Stabļovas iela 1,
Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads. Plašuoka
informaceja zvonūt 29621058 (Andris), e-postā
andris.slisans@gmail.com.
25. janvārī plkst. 18:00 vingrošana Rekavas
vidusskolas sporta zālē. Vadīs Inga Bleidere,
tālr. 26351072.
RUGĀJU PAGASTĀ
23. janvārī plkst. 11:00 Fizioterapeita
nodarbības Rugāju Sporta centrā, Kurmenes
ielā 87A, Rugājos, Rugāju pagastā. Nodarbības
vadīs: ﬁzioterapeits Oskars Klija.

KUPRAVAS PAGASTĀ
21., 28. janvārī plkst. 19:00 vingro Kupravā.
Iepriekšējā
pieteikšanās
Kupravas
pagasta
pārvaldē. Vadīs Iluta Balule, tālr. 26567564.
BALTINAVAS PAGASTĀ
Baltinavas muzejā līdz 28.februārim būs
skatāma izstāde “Reiz bija...”.
Izstādes
apmeklētājiem būs iespēja izspēlēt erudīcijas
spēli un nopelnīt balvu.
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Pasākumu norise var mainīties, saistībā
ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem!
Lūgums sekot līdzi informācijai aﬁšās,
mājaslapās un sociālajos tīklos!
Esiet atbildīgi un ievērojiet visus valstī
noteiktos epidemioloģiskos noteikumus!

BALVU NOVADA ZIŅAS

PAŠVALDĪBA INFORMĒ

Pateicība
Viļakas Sociālās aprūpes centra un Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas seniori izsaka sirsnīgu
pateicību: projektam „Eņģeļu pasts”, pirmsskolas
izglītības iestādei „Pīlādzītis”, Žīguru rokdarbu
pulciņam, Susāju rokdarbu pulciņam, SIA EDGE
TECHNOLOGIES, Lindai Zondakai un viņas
komandai, Rīgas skolas skolēniem un audzinātājai Laurai Pumpurei
Bebrei, Balvu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistei
Viļakā Elīnai Sprukulei un Viļakas jauniešiem, Inesei Kokorevičai,
Viļakas katoļu draudzei un prāvestam Guntaram Skutelam, Baltinavas
Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam, Janīnai Lapsai, vingrošanas
trenerei Ingai Bleiderei, Alvja Circeņa un Imanta Circeņa ģimenēm.

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

E-pasts: zinas@balvi.lv
Tālrunis: 64522830.
Informatīvais izdevums ir BEZMAKSAS
Tirāža: 8500 eksemplāri
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Sumina pirmo dzimušo
mazuli Balvu novadā –
puisīti Marku
Iluta Jaunžeikare

(informācija un foto)

Bērniņa ienākšana
ģimenē
vecākiem
un
tuviniekiem
ir
īpašs
notikums,
katrs
jaundzimušais
ir svarīgs arī Balvu
novada
pašvaldībai,
bet
jo
īpaši
tiek
sumināts tas mazulis,
kurš piedzimst katra
gada
sākumā
un
ir
pirmais
novadā
dzimušais.
Šogad šī patīkamā
vēsts atnāca 3.janvārī,
kad
pasaulē
nāca
Marks Circenis. Puisēna
vecākiem Lauritai un
Jānim Circeņiem šis ir
jau trešais dēliņš. Mājās
brālīti gaida Rojs un Artūrs. Kā atklāja vecāki, Marks piedzima
plkst.09.27, 58 cm garš un 4,160 kg smags.
Turpinot iesākto tradīciju, Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs devās svinīgi sveikt pirmo
novadā dzimušo bērniņu un viņa vecākus, kuri dzīvesvietu ir
deklarējuši Balvu novadā, vēlot mazajam novadniekam augt
veselam un paklausīgam.
Pirmais Balvu novada mazulis ir piedzimis SIA “Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu slimnīcas Dzemdību
nodaļā, kur mazos bērniņus un jaunās māmiņas sagaida augsti
profesionāls un laipns personāls, mājīgas telpas, ģimeniska
attieksme. Ne velti uz Balviem mazuļus laist pasaulē brauc
māmiņas ne tikai no pašu un kaimiņu novadiem, bet arī no
Rēzeknes, Daugavpils un pat Rīgas.
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā 2021.gadā reģistrēti
118 mazuļi.

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

