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6. jūnijā
- pašvaldību
un Eiropas
Parlamenta
vēlēšanas

9. (55.) numurs

Meklējam iespējas uzņēmējdarbībai
„Uzņēmējdarbības
iespēju
dienas”
aktivitāšu
mērķis bija spert pirmos
soļus uzņēmējdarbības vides
ilgtspējīgas attīstības virzienā
- šādu viedokli par pasākumu
izteica
Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes
priekšsēdētājs Ģirts Teilāns.
Investīcija nākotnē ir skolu
jauniešu iesaistīšana biznesa
izglītības programmās. Ir pamats
cerēt, ka iegūtā pieredze un
iemaņas, mudinās jauniešus
turpināt uzņēmējdarbību Balvos
un biznesa izglītību Balvu
augstākās
un
profesionālās
izglītības iestādēs.
Skolu pārstāvji bija aicināti
uz tikšanos ar biznesa izglītības
biedrību Junior Achievement
- Young Enterprise Latvija. No
24 Balvu rajona skolām interesi
izrādīja 4 skolas. Tikšanās laikā
vairāku skolu pārstāvji atzina, ka
skolas jau darbojas Ēnu dienās,
Skolēnu mācību firmās, Biznesa

plānu konkursos, Reklāmas
projektos, īpašās pamatskolām
veidotās programmās un izmanto
līdzšinējos JAL mācību materiālus
ekonomikā un sociālās zinības,
darba burtnīcas un mācību
grāmatas, kā arī apmeklējuši
skolotāju tālākizglītības kursus un
seminārus. Daļa no pārstāvjiem
ir piedalījušies pagājušā gada
rudenī organizētajā Rēzeknes
izglītības pārvaldes sanāksmē,
kur jau izrādīja interesi par
dalību JAL, bet nespēja piesaistīt
atbalstītājus skolu dalības maksas
segšanai. Tikšanās laikā Balvu
rajona skolotāji priecājās, ka
dalības maksas ir samazinātas:
vidusskolām - 150 Ls, un
pamatskolām -90 Ls, un izteica
gandarījumu par Balvu pilsētas
pašvaldības
Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes iniciatīvu
atbalstīt Balvu rajona skolas šajā
darbā!
Sekosim līdzi, kā veidosies
skolu sadarbība ar šo biedrību.

Aicinu uzņēmējus kļūt par skolu
krusttēviem, palīdzēt skolām
segt dalības maksas un piedāvāt
praktisku palīdzību mācību
procesā.
Nozīmīga loma nodarbi-nātības
un pašvaldības nodokļu ieņēmumu
jomā ir investoru piesaiste,
tāpēc „Uzņēmējdarbības iespēju
dienas” ietvaros tika organizētas
tikšanās ar uzņēmējiem, kuru
pieredze un iespējas perspektīvā
varētu nest labumu Balvu pilsētai
un novadam.
Apmeklētāji varēja detalizēti
iepazīties ar iecerēm izveidot
Balvos koģenerācijas staciju.
Projekta
ietvaros,
ieguldot
ap 8milj. latu tiktu radīta
moderna
elektroenerģijas
un siltuma ražotne, kur par
enerģijas avotu kalpotu šķelda.
Atbildot uz jautājumu, kur tiktu
iegūts kurināmais materiāls
stacijas darbībai, tika saņemta
viennozīmīga atbilde – no
vietējiem šķeldas ražotājiem.

Papildus
elektroenerģijai,
ražošanas
procesā
rastos
ievērojams daudzums siltuma
enerģijas – ievērojami lielāks,
nekā
nepieciešams
Balvu
pilsētas apkurei. Viens no šīs
papildus enerģijas patērētājiem
varētu būt ziedu audzēšanas
uzņēmums, kura pārstāvis no
Tukuma stāstīja par savu pieredzi
un iecerēm šajā jomā. Par cik
viens no galvenajiem faktoriem
audzējot ziedus siltumnīcās ir
lēta siltumenerģija, šajā gadījumā
iespējama veiksmīga „simbioze”.
Lieki atgādināt, ka šādas ražotnes
ienākšana Balvos radītu jaunas
darba vietas.
Labas perspektīvas ir mūsu
dabas resursu apguvei, tāpēc uz
tikšanos bija aicināti speciālisti
kūdras, sapropeļa ieguvē, salmu
granulu ražošanā. Šeit varētu
notikt sadarbība ar ieinteresētajiem
novada uzņēmējiem.

Aktualitātes
Paldies par
piedalīšanos
Lielās Talkas organizatoru
vārdā talkas koordinators
Vilis
Žogota
pateicas
visiem
talciniekiem
– Balvu skolu jaunatnei,
jaunatnes
organizācijām,
iedzīvotājiem, SEB bankas
Balvu nodaļai, „Nehlsen”
darbiniekiem, „San – Tex”
speciālistiem,
medicīnas
darbiniekiem,
pilsētas
uzņēmumiem, Jaunsardzei,
talciniekiem no Lazdukalna
nevalstiskās organizācijas
„Neatkarība Balt”, pilsētas
domes darbiniekiem un
visiem pārējiem Lielās
Talkas
dalībniekiem.
Tiksimies nākamajās talkās!

Kur paliek mūsu nodokļi?
Ikreiz, kad saņemam algas
lapiņu, ar nožēlu paraugāmies
uz tām ailēm, kur norādīta
summa, ko atskaita nodokļos.
Visi ir vienisprātis, ka
atskaitījumi ir lieli. Ko gan es
nevarētu nopirkt, ja saņemtu
visu, ko esmu nopelnījis – tāds
pārsvarā ir mūsu visu domu
gājiens
nodokļu sakarā..
Jā, patiešām – vislielākais
atskaitījums iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, kas sastāda
23%, tiešā veidā nenonāk mūsu
maciņos, bet pastarpināti tomēr
nonāk. Nereti dzird, un tas īpaši
teikts tiek par pašvaldības, jeb
tā sauktajām budžeta iestādēm
– viņi jau sēž uz nodokļu
maksātāju kakla. Tas tiesa, ka
pašvaldību, skolu, slimnīcu,
kultūras iestāžu darbinieki,
sociālo pakalpojumu sfērā
nodarbinātie
materiālas
vērtības neražo.
Taču paanalizēsim – vai
bez šīm sfērām mēs varētu
iztikt? Turklāt dažkārt šo
jomu darbinieki arī ir lielākie
nodokļu maksātāji. Tāpēc,
piemēram, skolotāji, kuri
savu algu saņem kā valsts
mērķdotāciju,
pašvaldības
teritorijā ir ļoti
vērtīgi
un „ienesīgi” darbinieki.
Maldīgs ir priekšstats, ka viss
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
nonāk pašvaldībā. Pašvaldības
budžeta daļa ir 83% no šī
nodokļa, 17 % - paliek valstij.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
arī sastāda pašvaldības budžeta
lielāko daļu. Balvu pilsētā

tas pēdējos gados ir bijis pat
44.5% robežās no pašvaldības
budžeta. Taču visu kopējo
pašvaldības budžetu veido
arī vēl citi nodokļi, nodevas,
nenodokļu
ieņēmumi
un
iestāžu sniegtie pakalpojumi.
Ir pašvaldības, kuru nodokļu
ieņēmumi
ir ļoti lieli, ir
tādas, kurās maz iedzīvotāju
darbspējas vecumā, turklāt
maz arī uzņēmumu. Tā ir
vairumā Latgales pašvaldību.
Tāpēc „bagātie” maksā tā
sauktajā izlīdzināšanas fondā,
bet „nabagākie” saņem no
šī fonda. Balvi līdz šim ir tā
pašvaldība, kura ne atdeva,
ne saņēma, citiem vārdiem
sakot, dzīvoja no pašu
nopelnītajiem
līdzekļiem.
Pēc novadu izveidošanas
situācija mainīsies. Visas
pagastu pašvaldības, kuras
veidos jauno Balvu novadu ir
tādas, kuras saņem līdzekļus
no
izlīdzināšanas
fonda.
Tāpēc, acīmredzot, nākotnē
mūsu kopīgais Balvu novads
arī būs tas, kas būs jādotē. Šī
situācija nav patīkama, tāpēc
naudas piesaistīšana no citiem
finansēšanas avotiem, tostarp
Eiropas fondiem, šobrīd ir ļoti
aktuāls jautājums.
Šodien
vēlos
informēt
lasītājus par tiem līdzekļiem,
kurus
pilsētas
dome,
administrācija, budžeta iestāžu
amatpersonas ir spējušas
piesaistīt „no malas”. Pēdējo
četru gadu laikā pašvaldības
budžetam
ir
papildus

piesaistīti gandrīz 12 miljoni
latu. Spriediet paši, vai tas
ir maz, ja mūsu iedzīvotāju
ienākuma nodokļa daļa, ar kuru
pašvaldība var realizēt savas
obligātās funkcijas 2005.gadā
bija 1 1411 69 LVL, bet 2009.
gada plāns – 1 983 315 LVL.
Vidēji 3 miljonus latu gadā
esam piesaistījuši no Valsts
budžeta, Eiropas Reģionālā
attīstības fonda, Sabiedrības
integrācijas fonda, Kohēzijas
fonda un citiem avotiem. Šie
līdzekļi novirzīti ielu, ūdens
un kanalizācijas tīklu izbūvei,
atdzelžošnas stacijai, pilsētas
skolu un pirmskolas iestāžu
renovācijai, sociālajai sfērai

un citiem pasākumiem.
Valsts Ieņēmumu dienesta
statistika rāda, ka ieņēmumos
šī gada 4 mēnešos Balvu
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
daļa ir samazinājusies par
gandrīz
180
tūkstošiem
latu, salīdzinot ar šo pašu
periodu pērn. Tātad, nākotnē
pašvaldības maciņā nonāks
vēl mazāk pašu iedzīvotāju
sapelnītās naudas daļas.
Atliek vien novēlēt jaunajai
novada domei – „atrotīt rokas”
un strādāt vaiga sviedros, lai
spētu piesaistīt pēc iespējas
vairāk līdzekļu „no malas”
novada attīstībai.
Diemžēl tādu iespēju, kā,

piemēram, iesaka daži pilsētas
iedzīvotāji – labāk peldbaseina
vietā vajadzēja uzcelt desu
cehu vai citu ražošanas
objektu - nebūs arī jaunajai
novada domei. Ražošanas
objektus pašvaldībai nav
tiesību
būvēt.
Protams,
pašvaldība var daudz darīt,
lai sekmētu uzņēmējdarbību,
lai radītu jaunas darba vietas.
Tad arī nodokļu īpatsvars
novada domes makā būs
lielāks. Tas nenoliedzami ir
viens no galvenajiem darbības
virzieniem nākotnē.
I. Ņikuļina,
domes priekšsēdētāja

Piesaistītie līdzekļi
2005
No valsts budžeta 104 831
No Eiropas
Savienības
struktūrfondiem
LR Satiksmes
ministrijas ieguldī- 2 124 000
jums tranzītielu
remontā
Autoceļu fonda 95 806
līdzekļi
No citiem
finansēšanas avotiem
Kopā
2 324 637

2006

2007

2008

2009

528 973

430 800

678 040

355 000

29 270

69 343

741 438 3 337 684

904 667 1 809 333
160 639
5 996

279 885

kopā
2 097 644
4 177 735

4 838 000
342 426

172 802

1 051 558

25 175

2 024 878 2 480 028 1 787 079 3 865 486

31 171
12 196 108
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Speciālista sleja

Dome lēma

Aicinām
būt
godprātīgiem

29. aprīļa
Domes sēde

Vilis
Cibulis,
Balvu
pilsētas pašvaldības policijas
priekšnieks
Šogad 4 mēnešos pašvaldības
policijas darbinieki par Balvu
pilsētas saistošo noteikumu
neievērošanu sastādījuši 47
administratīvo
pārkāpumu
protokolus, no tiem par
kultūras , sporta, tirgus un
citu sabiedrisko iestāžu un
organizāciju iekšējās kārtības
noteikumu neievērošanu – 25
(smēķēšana skolas teritorijās,
sociālās mājas iekšējo kārtības
noteikumu neievērošana), par
atrašanos sabiedriskās vietās
ar atvērtu alkoholisko dzērienu
iepakojumu -16, par savu
dabisko vajadzību kārtošanu
ārpus tam paredzētām vietām,
ja tas nav sīkais huligānisms –
6, par autotransporta stāvēšanas
un apstāšanās noteikumu
pārkāpšanu – 23 (stāvēšana
uz ietvēm, uz zālājiem). Par
citiem dažādiem pārkāpumiem
(ietvju netīrīšana no sniega,
teritoriju, tai skaitā pieguļošo,
nesakopšana)
izteikti
47
mutiski brīdinājumi. Parasti
par šīm neizdarībām pēc pirmā
aizrādījuma cilvēki norādītos
trūkumus novērš un mēs
iztiekam bez sankcijām.
Pagājušogad rudenī un
ziemā tika veikta visaptveroša
pārbaude par pilsētas atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu
ievērošanu. Pārbaudē tika
iekļauti Balvu uzņēmumi,
kopumā 252, no kuriem 13
nebija slēgti līgumi un kuri pēc
noteiktā laika to izdarīja.
Tāpat
tika
izdarīta
pārbaude par kanalizācijas
ūdeņu novadīšanas veidu
pilsētas
privātsektorā
kopumā 35 saimniecībās,
no kurām 11 uzdots līdz 30.
maijam pieslēgties pilsētas
kanalizācijai,
vai
ierīkot
tvertni, jo ziemas apstākļos to
būtu grūtāk izdarīt. Atgādinām,
ka pēc noteiktā termiņa tiks
veikta pārbaude un „Par Balvu
pilsētas teritorijas un tajā esošo
ēku un būvju uzturēšanas
noteikumu” neievērošanu var
uzlikt soda naudu līdz 50 Ls.

Aicinām autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus
un Balvu pilsētas saistošos
noteikumus. Tas attiecas uz
gadījumiem, kad transporta
līdzekļu vadītāji neievēroti
apstāšanās un stāvēšanas
noteikumus. Ziemā sniega
laikā tas varbūt nebija tik ļoti
pamanāms, bet pavasarī un
vasarā, kad ir redzamas ielas
un ceļi, trotuāri, norobežojošās
barjeras, jāatceras, ka braukt,
atstāt stāvēšanai automašīnas
uz ietvēm, zālājos nedrīkst.
Sakarā ar to, ka poliklīnikas
stāvvieta
ir
noslogota,
autotransports tiek atstāts
brauktuves abās pusēs un uz
ietves tieši pretī ieejai. Tas ir
pārkāpums, jo ir apgrūtināta
gājēju kustība.
Vēlreiz gribas atgādināt,
ka
automašīnu
stāvvietu
paplašināšana daudzdzīvokļu
māju pagalmos ir pašu
iedzīvotāju
ziņā.
Tāpēc
ar priekšlikumiem, kā šo
jautājumu risināt, ir jāgriežas
pie māju pārvaldniekiem. Pie
lielveikala „Maxima” invalīdu
stāvvietu izmantotājiem jāņem
vērā, ka, lai izmantotu šīs
stāvvietas, vajadzīga invalīdu
stāvvietu izmantošanas karte.
Ar invalīda apliecību vien
nepietiek. Kartes izsniedz
CSDD uz veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts
komisijas
izziņas
pamata.
Balvu pilsētas pašvaldības
policijas darbinieki ne tikai
soda pārkāpējus. Ja pārkāpums
nav izdarīts apzināti, un nav
nodarīts būtisks kaitējums,
tiek veiktas pārrunas, un
policisti izsaka aizrādījumu vai
brīdinājumu. Bet ir gadījumi,
kad pārkāpumu izdarījusī
persona vaino darbinieku, kurš
ir pārkāpumu konstatējis un
fiksējis, nevis pats sevi par to,
ko izdarījis.

Par peldvietu ūdens kvalitātes
rezultātiem
Valsts aģentūras “Sabiedrības
veselības
aģentūra”
Latgales reģionālā filiāle
paziņo, ka 5.maijā tika veikta
peldvietu ūdens kvalitātes
uzraudzība paraugu ņemšanas vietās - Bolupē,
Balvu ezerā “Ezermala 1”,
“Ezermala 2”,
Viļakas

ezerā, karjerā “Cūkusala”.
Pamatojoties uz laboratorisko
izmeklējumu rezultātiem un
vizuālajiem novērojumiem,
norādītajās peldvietās peldēties
ir atļauts.

Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
Deputāti
piekrita
izīrēt
dzīvokļus Tautas ielā 2, dz.41
un Pilsoņu ielā 23, dz.72.
Par uzturēšanās
izdevumu apmaksu
pansionātā ,,Balvi”
Tika nolemts segt parāda
summu vienai personai - Ls
200 un turpmākās uzturēšanās
izmaksas ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā - pansionātā
„Balvi”
no
pašvaldības
aģentūras „Sociālais serviss”
līdzekļiem.
Par sociālās palīdzības
pabalstiem
Deputāti piešķīra vienreizējo
materiālo
pabalstu
vienai
personai Ls 100 ārstēšanās
izdevumu segšanai
Par dokumentu nodošanu
Balvu pilsētas domes
pilsētsaimniecības
pārvaldei
Domes sēdē nolēma nodot
valdījumā Balvu pilsētas domes
Pilsētsaimniecības
pārvaldei
pamatlīdzekļus, kopskaitā 362
vienības.
Deputāti piekrita nodot Balvu
pilsētas
Pilsētsaimniecības
pārvaldei 168 zemesgrāmatu
aktus, nodot Balvu pilsētas
Pilsētsaimniecības
pārvaldei
231 dzīvojamo telpu īres līgumu.

14. maija
Domes sēde
Par Balvu pilsētas
sabiedrības integrācijas
programmu
Sēdē apstiprināja Balvu
pilsētas sabiedrības integrācijas
programmu 2009. - 2013.
gadam
Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
Tika nolemts izīrēt dzīvokli
Pilsoņu ielā 23, dz.57 un
dzīvokli Pilsoņu ielā 23, dz.26.
Par sociālās palīdzības
pabalstiem
Sēdē nolēma piešķirt
ārstēšanās pabalstus divām
personām un daļēji segt
sociālo pakalpojumu apmaksu
pansionātā “Balvi”
divām
personām
Par apbalvošanu ar
Atzinības rakstiem
Deputāti nolēma apbalvot ar
Balvu pilsētas Domes Atzinības
rakstu Balvu Amatniecības
vidusskolas dienesta viesnīcas
dežuranti Ingrīdu Loginu par
godprātīgu attieksmi pret darbu,
labestību un toleranci saskarsmē
ar skolēniem un sakarā ar dzīves
50 gadu jubileju.
Par Ijas Bordānes
izslēgšanu no dzīvokļu
privatizācijas komisijas
Deputāti
akceptēja
Ijas
Bordānes ieniegumu un izslēdza
viņu no dzīvokļu privatizācijas
komisijas
Par erotiska un

Tika nolemts nodot Balvu
pilsētas
Pilsētsaimniecības
pārvaldei 100 ēku un izbūvju
tehniskās pases.
Par zemesgabala nomu
Balvos „Ezermala-2”
Sēdē piekrita slēgt zemes
nomas līgumus “Ezermalā - 2”
par zemesgabalu Nr. 169 un Nr.
248 nomu.
Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu
pirmreizējo noteikšanu
Tika
noteikti
zemes
lietošanas mērķi diviem zemes
īpašumiem.
Par pirmpirkuma
tiesībām
Tika nolemts atteikties no
pirmpirkuma
tiesībām
uz
nekustamo īpašumu ēku -garāžu
Nr. 49A Balvos, Daugavpils ielā
85C.
Par līdzfinansējumu
mērķdotāciju investīciju
pašvaldību projektiem
Deputāti piekrita nodrošināt
līdzfinansējumu
atbalsta
gadījumā
30%
apmērā
no
kopējām
izmaksām
mērķdotāciju
investīciju
pašvaldību projektiem:
Balvu pilsētas siltumapgādes
energoefektivitātes
paaugstināšana 2.kārta jeb 36 000,- LVL
apmērā no kopējās projekta
tāmes 120 000,- LVL.
Balvu
novada
muzeja
– reģionālā kultūrvēstures un
tūrisma centra attīstība jeb 120
000,- LVL apmērā no kopējās
projekta tāmes 400 000,- LVL.
Tuberkulozes slimnīcas ēkas
rekonstrukcija par sociālo
māju un atsevišķu dzīvokļu

pielāgošanu
personām
ar
smagiem
funkcionāliem
traucējumiem jeb 33 000,- LVL
apmērā no kopējās projekta
tāmes 110 000,- LVL.
Par dzīvojamās mājas
Balvos, Bērzpils ielā 44
nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā
Sēdē
nolēma
nodot
dzīvojamo
māju
Balvos,
Bērzpils ielā 44 (70 dzīvokļi)
un Bērzpils ielā 11/13 un ar to
funkcionāli saistītās ēkas un
būves un mājām piesaistītos
zemes gabalu pārvaldnieces
Anitas Džigures pārvaldīšanā
un apsaimniekošanā.
Par nekustamo īpašumu
nomu
Sēdē nolēma slēgt nomas
līgumus ar AS “Balvu enerģija”
par 12 īpašumu nomu.
Par apbalvošanu ar
Atzinības rakstiem
Deputāti nolēma apbalvot ar
Balvu pilsētas Domes Atzinības
rakstu Balvu pilsētas ģimnāzijas
skolotāju
Irēnu
Baltiņu
par godprātīgu un augsti
profesionālu pedagoģisko darbu,
ieguldījumu skolēnu izglītošanā
un sakarā ar dzīves 50 gadu
jubileju, Viju Izmailovsku
par mūža ieguldījumu mūzikas
izglītības un kultūras attīstībā,
pašaizliedzīgu un radošu darbu
bērnu un jauniešu muzikālajā
audzināšanā, Balvu pamatskolas
skolas Antoniju Korni par
mūža ieguldījumu Balvu pilsētas
izglītības sistēmā, godprātīgu
un radošu pedagoģisko darbu

pornogrāfiska rakstura
filmu tirdzniecību un nomu
Deputāti
piekrita
atļaut
SIA “ANANASS” erotiska
un
pornogrāfiska
rakstura
produkcijas, videokasešu un
dvd formāta tirdzniecību un
nomu Balvos, Bērzpils ielā 1.
Par zemes īpašumiem
Turpinot īpašumu sakārtošanu
pilsētā, sēdē piešķīra adreses
pieciem
nekustamiem
īpašumiem “Ezermala - 1” un
“Ezermala - 2” un pieņēma
lēmumu par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un piekritību
Balvu pilsētas pašvaldībai
četriem īpašumiem.
Par ielu programmas
apstiprināšanu
Apstiprināja Balvu pilsētas
ielu
satiksmes
drošības
programmu 2010. – 2025.g
gadam.
Par dzīvojamo
nodošanu pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā
Deputāti
piekrita
nodot
dzīvojamās mājas Balvos,
Daugavpils - 69, Brīvības
- 66 un Brīvības - 70 Anitas
Džigures
pārvaldīšanā
un
apsaimniekošanā.
Par pašvaldības 2008.gada
pārskata apstiprināšanu
Sēdē apstiprināja Balvu
pilsētas pašvaldības 2008.gada
pārskatu ar šādiem finansiālajiem
rādītājiem: bilances kopsumma
-11 222 569 Ls, pārskata gada
budžeta izpildes rezultāts -1 011
757 Ls.
Par līdzfinansējumu
Tika nolemts atbalstīt mūzikas
festivāla
„Osvalds
2009”

sarīkošanu, atļaujot izmantot
Balvu pilsētas parka teritoriju.
Piešķirt līdzfinansējumu Ls
300,- (trīs simti latu) bērnu
pasākuma „Osvaldiņš 2009”
organizēšanai no Balvu pilsētas
pašvaldības budžeta līdzekļiem
pārējiem sporta, atpūtas, kultūras
un reliģijas pasākumiem.
Par finansiālu atbalstu
Deputāti atbalstīja priekšlikumu sniegt finansiālu atbalstu
Ls 200,(divi simti latu)
Balvu pensionāru biedrībai, lai
nodrošinātu dalību Latgales
senioru dziesmu un deju
festivālā Ludzā.
Sniegt finansiālu atbalstu Ls
150,- Balvu Mūzikas skolas
audzēkņu Artēmija Semjonova,
Ata Ripas un Toma Grigorjeva
dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju
orķestra nometnē.
Piešķirt
līdzfinansējumu
nometņu organizēšanai: “Raibās
dienas” Balvu pamatskolā
(300Ls), teicamnieku AWARD
nometnei (150Ls) un “Bitīte”
TIIN (350Ls).
Balvu Amatniecības vidusskolas 10. - 11. klašu darba un
atpūtas nometnei (472Ls).
Par ilgtermiņa
aizņēmumu
Domes sēdē nolēma lūgt
Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības padomei Balvu
pilsētas domei ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu 365 051Ls projektu
par satiksmes drošību Dārza ielas
krustojumā un infrastruktūras
uzlabošanu
Amatniecības
vidusskolā līdzfinansēšanai.

un sakarā ar dzīves 75 gadu
jubileju.
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Deputātu kandidātu saraksti
Balvu novada domei
Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
Nr Vārds, Uzvārds(13)
1 Ivans Baranovs
2 Tatjana Mieriņa

Dzimis
Darba vieta
1962 SIA ‘’Rezonans’’
1961 Balvu slimnīca

3 Normunds Dimitrijevs

1960

4 Zinaida Kozure

1939

5 Svetlana Pavlovska

1969

6 Sergejs Sviridovs
7 Vasilijs Koguts

1949
1963

8 Nadežda Magdenko

1951

9 Ēriks Ločmelis

1973

10 Taisija Smirnova
11 Svetlana Aleksejeva

1947
1962

12 Alla Duļko

1975

13 Valerijs Saveļjevs

1950

Amats
direktors
masiere
autobusa
AS ‘’Nordeka’’
vadītājs
Bērzpils pagasta padome deputāte
direktora
vietniece
Balvu vidusskola
audzināšanas
jomā, skolotāja
AS ‘’Balvu Enerģija’’
brigadieris
SIA ‘’V.K.Transports’’
valdes loceklis
pensionāre (Iekšlietu
  
Ministrija)
Balvu nodaļas
SIA ‘’Inserviss Group’’
vadītājs
VSAA Balvu nodaļa
inspektore
Balvu vidusskola
apkopēja
veikals “Vita markets
pārdevēja
ELVI”
pensionārs (Iekšlietu
  
Ministrija)

Izglītība
augstākā
vidējā
vidējā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā

“Tautas partija”
Vārds,
Uzvārds(18)
1 Ināra Ņikuļina

Nr

Dzimis

Darba vieta

1951

Balvu pilsētas Dome

2 Ģirts Teilāns

1969

SIA “Diogens audio”

3 Augusts Voika

1947

4 Līga Kozlovska

1957

5 Anita Petrova

1962

6 Valdis Zābelis

1954

Balvu rajona padomes
Izglītības pārvalde
IU “L.Kozlovskas ģimenes
ārsta prakse”
Balvu pilsētas pašvaldības
aģentūra “Sociālais serviss”
izdienas pensionārs

7 Sandris Šalajevs

1977

AS “LATVENERGO”

8 Andrs Vanags

1959

9 Maruta Castrova

1959

10 Benedikts Ančs

1958

11 Jānis Vancāns

1957

12 Maija Laicāne

1963

13 Aija Ikstena

1970

SIA “DEG”
Balvu Tālākizglītības un
cilvēkresursu centrs
Bērzkalnes pagasta padome
Jāņa Vancāna ģimenes ārsta
prakse
Kubulu pagasta kultūras
nams
Eglaines pamatskola

14 Valdis Sērmūkšs

1952

15 Dārta Tjunīte
16 Kārlis Boldāns

1991
1972

17 Biruta Pundure

1965

18 Oļģerts Zaharāns

1966

Amats

Izglītība

priekšsēdētāja
direktora
vietnieks

augstākā
augstākā

vadītājs

augstākā

vadītāja

augstākā

direktore

augstākā

  
augstākā
augstsprieguma
tīklu elektrisko
augstākā
sistēmu inženieris
direktors
augstākā

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1969

17 Pēteris Garjānis

1963

18 Velga Pilāte

1951

Amats
valdes loceklis
īpašnieks

Izglītība
augstākā
augstākā

Vadītājs

augstākā

direktore

augstākā

Priekšsēdētājs

vidējā

ārsts pediatrs

augstākā

darba vadītājs

vidējā

pārvaldniece

augstākā

valdes priekšsēdētājs

augstākā

lauku attīstības
speciālists

augstākā

šoferis

vidējā

valdes loceklis

vidējā

direktore

augstākā

Priekšsēdētājs

vidējā

valdes loceklis

augstākā

vecākā māsa

augstākā

garāžu vadītājs
valdes priekšsēdētājs

vidējā
augstākā

“Pilsoniskā savienība”
Nr Vārds, Uzvārds(9)

Dzimis

1 Ilona Džigure

1967

2 Solveta Logina

1977

3 Anna Jermacāne

1960

4 Maruta Arule

1959

5 Larisa Berne
6 Rita Lipāne

1971
1962

7 Nataļja Rode

1959

8 Ārija Zaremba
9 Gunta Ercika

1957
1972

Darba vieta
Amats
Balvu pilsētas pašvaldības Sociālā
aģentūra “ Sociālais serviss” darbiniece
Tilžas vidusskola
skolotāja
tehniskais
Tilžas pagasta doktorāts
darbinieks
Vectilžas sporta un atpūtas vadītāja
centrs
Balvu slimnīca
medmāsa
Balvu mūzikas skola
bibliotekāre
pārdevēja
A/s “Maxima”
kasiere
aktīva darba meklētāja
  
Grāmatu veikals “Stella”
pārdevēja

Partija “LPP/LC”

augstākā

priekšsēdētājs

vidējā

Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis

prakses vadītājs

augstākā

1 Jānis Strapcāns

1952

Darba vieta
Akciju sabiedrība “Parex
banka”

vadītāja

vidējā

2 Anna Bērziņa

1964

Tilžas internātpamatskola

augstākā

3 Leonīds Ikaunieks

1942

Balvu rajona padome

4 Aivars Kindzuls

1961

Bērzpils pagasta padome

5 Nadežda Aleksejeva

1945

p/a Balvu slimnīca

augstākā

6 Roberts Strapcāns

1958

SIA “Balvi-Holm”

vidējā

7 Iveta Barinska

1961

8 Valentīna Fedulova

1955

9
10
11
12

Artis Zelčs
Pēteris Kravalis
Kārlis Gabrāns
Iluta Bērziša

1974
1954
1959
1972

13 Silvija Dzerkale

1954

augstākā

14 Jānis Zakarīts
15 Mārīte Berķe

1973
1970

augstākā

16 Dmitrijs Usins

1980

vidējā

17 Ēriks Kanaviņš
18 Aigars Čirka

1960
1965

Balvu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde “Sienāzītis” vadītāja
Balvu pilsētas Domes
vadītāja
Pilsētsaimniecības pārvalde vietniece
zs “Zelči 2”
īpašnieks
zs “Staburags - 1”
īpašnieks
Krišjāņu pagasta padome
elektriķis
Tilžas internātpamatskola
direktore
apdrošināšanas
AAS “Balta”
konsultante
Vīksnas pamatskola
skolotājs
SIA “Mārbe”
valdes locekle
maiņas
SIA “Grifs AG”
vecākais
Pašnodarbināta persona
amatnieks
SIA “Dolo”
šoferis

skolotāja
vecākais
referents
LR Aizsardzības ministrijas
Jaunsardzes centrs, Latgales jaunsardzes
izglītošanas
novada daļa
jautājumos
Balvu pilsētas ģimnāzija
skolniece
SIA “MEŽA MEDNIS”
valdes loceklis
Briežuciema feldšeru ārsta palīgs
vecmāšu punkts
zemnieku saimniecība
zemnieks
“Ozolzīles”

Vārds, Uzvārds(18) Dzimis
Darba vieta
Amats
Andris Kazinovskis
1959 Balvu rajona padome Izpilddirektors
Egons Salmanis
1965 Balvu Mūzikas skola Direktors
Inta Kaļva
1961 Stacijas pamatskola
Direktore
Vīksnas
pagasta
Regīna Livke
1949 padome
Priekšsēdētāja
Balvu rajona
Terapijas nodaļas
Sarmīte Pužule
1958 pašvaldības aģentūra” vadītāja, astmas
Balvu slimnīca”
kabineta vadītāja
Pēteris Ozoliņš
1951 Tilžas pagasta padome Priekšsēdētājs
Balvu rajona
Irēna Sprudzāne
1957 pašvaldības aģentūra Direktore
“Balvu slimnīca”
Pēteris Supe
1951 Pansionāts “Balvi”
Direktors
Guna Tūmiņa
1960 SIA “Lazdas”
Valdes locekle
Vilnis Dzenis
1966 SIA “Tilžas rapsis”
Valdes loceklis
Ilona Stepāne
1968 Krišjāņu pamatskola Direktore
Priekšsēdētāja
Andris Ķerāns
1967 Balvu pagasta padome vietnieks
Lazdulejas pagasta
Sociālā darba
Jana Komane
1972 padome
organizatore
Briežuciema pagasta Lauku attīstības
Anastasija Gabrāne
1958 padome
speciāliste
Vidzemes reģionālās
VSIA ZM
Andrejs Krakups
1958 “Nekustamie
Balvu sektora
īpašumi” nodaļas
vadītājs

16 Antra Eizāne

Darba vieta
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis
1 Jānis Trupovnieks
1961 A/S”Ceļu pārvalde”
2 Pēteris Kalniņš
1959 ZS “Īves”
Balvu pilsētas Domes
3 Sandis Puks
1979 Pilsētsaimniecības
pārvalde
4 Iveta Tiltiņa
1963 Bērzpils vidusskola
Vectilžas pagasta
5 Raimonds Bombāns
1970 padome
Daces Ivanovas
6 Dace Ivanova
1961 ģimenes ārsta un
pediatra prakse
7 Jānis Roginskis
1958 SIA “INREM”
AS SEB banka Balvu
8 Diāna Bordāne
1969 filiāle
9 Jānis Zelčs
1974 SIA “Ieviņas 2003”
SIA “LLKC” filiāle
10 Maruta Tabūne
1967 Austrumvidzemes
LAB
Briežuciema pagasta
11 Jāzeps Jermacāns
1961 padome
12 Aivars Kairišs
1972 SIA “RIKA”
Balvu Amatniecības
13 Sarmīte Cunska
1948 vidusskola
Krišjāņu pagasta
14 Jāzeps Ludboržs
1959 padome
15 Ivars Zaharāns
1966 SIA “Balvi Flora”
PA “Balvu slimnīca”
16 Lolita Berne
1972 Balvu
poliklīnika
17 Andis Grāvītis
1970 PA “Balvu slimnīca”
18 Ēvalds Dičevs
1952 SIA “Agroserviss B”

vadītāja

augstākā
pamata
vidējā

Zaļo un Zemnieku savienība
Nr
1
2
3

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā

augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā

Balvu vakara (maiņu) Direktore
augstākā
vidusskola
Zemnieku saimniecība Īpašnieks
vidējā
“ Rīts”
Balvu rajona padome Saimnīecības vadītāja vidējā

Amats
Balvu filiāles
pārvaldnieks
saimniecības
vadītāja
būvvaldes
vadītājs
priekšsēdētājs
ārsts
infektalogs,
uzņemšanas
nodaļas vadītāja
ražošanas
meistars

Izglītība
augstākā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
Izglītība
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā
vidējā
augstākā
vidējā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā

“Jaunais laiks”
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis
1 Kristaps Keišs

1986

2 Maruta Dokāne

1961

3 Solvita Bērziša

1984

4 Guntis Pauliņš

1968

5 Kristaps Melnis

1989

6 Gunita Ločmele

1987

7 Santa Šņukute

1988

8 Dagnija Vaickovska

1987

9 Artūrs Vancāns

1991

10 Gunita Kaša

1987

Darba vieta

Amats
Izglītība
Pedagoģijas fakultātes vidējā
domes loceklis
A/S Latfood
Loģistikas vadītāja
augstākā
A/S “Exigen Services sistēmu analītiķis augstākā
Latvia”
programmētājs
Piemājas saimniecība Īpašnieks
vidējā
“Odzes”
SIADEPO DIY
pārdevējs
vidējā
Balvu pilsētas Jauniešu valdes locekle,
vidējā
padome
viceprezidente
Rīgas 1. medicīnas
studente
vidējā
koledža
SIA Alpeco
Administratore
vidējā
Balvu pilsētas
skolnieks
pamata
ģimnāzija
Norēķinu speciālists
Skandinaviska
pārvaldes
Enskilda Banken AB norēķinu
starptautisko
stratēģu vidējā
Rīgas filiāle
nodaļā
Rēzeknes Augstskola
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Balvos notiks lielākais skolu
futbola turnīrs Latvijā

Maijs – muzeju mēnesis
Tradicionāli visā pasaulē
18. maijs tiek atzīmēts kā
Starptautiskā Muzeju diena,
bet Eiropā aizsākusies jauna
tradīcija– akcija Muzeju nakts.
Balvu Novada muzejs iesaistās
šajā akcijā ik pārgadus un 2006.
gadā bija apmeklētākais muzejs
Latgalē. Pagājušajā gadā biedrības
„PRO.ini” organizētā orientēšanās
pilsētas vēsturiskajos objektos,
izgaismotie akmeņi Lāča dārzā
un ceļojošās observatorijas dotā
iespēja lūkoties zvaigznēs radīja
neaizmirstamu iespaidu. Nākamā
akcija Balvu Novada muzejā
plānota nākošajā – 2010.gadā.
Tomēr saviem uzticīgajiem
apmeklētājiem arī šogad sniegsim
interesantu piedāvājumu:
15.maijā plkst. 16.00 izstādes
„Ceļojums” atklāšana.
16.maijā – 11.00 – 16.00 un
18.maijā - Starptautiskajā
muzeju dienā - iespēja muzeju
apmeklēt bez maksas.

PROGRAMMĀ:
• Izstāde „Ceļojums”.
• Balvu senākais dzīvnieks
( puzles likšana )
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu
noslēguma darbu izstāde.
• Iespēja noskatīties jauno
mākslinieku animācijas filmas:
o Varavīksne pār Jūru.
o Gaismas gads Eiropā.
o Kā Balvu vilciņš pavada dienu.
o Dzīve Stāmerienas pilī.
o Impresionisms.
o Dzīve alā.
• Modra Teilāna videofilma
„Vāpes
dziesma”(keramikas
tapšana)
Ērika Kanaviņa „Seno amatu
darbnīcā” top plosts. Plānots,
ka 16.maijā jau varēs doties
izbraukumā pa Balvu ezeru
kopā ar muižas preilenēm. Un,
ja vien būs interesenti, ceļojums
turpināsies arī naktī !
Būsiet laipni gaidīti !
Iveta Supe
Balvu novada muzeja
direktore

Balvu rajona bērnu un jauniešu radošais festivāls
„ Ņem tasīti saules gaismas
Un mirdzošu rīta rasu,
Un zvaigzni no zilajām debesīm”
16. maijs
Plkst. 9 00 – 13.00 tautu deju kolektīvu mēģinājums Balvu
pilsētas estrādē
Plkst. 10.00 - 11.00 1.- 4.klašu kori mēģina Balvu pamatskolā
Plkst. 11.00 -12.00 5.- 9.kl., jauktais kori mēģina Balvu
pamatskolā
Plkst. 13.00 -15.00 Koncerta Ģenerālmēģinājums Balvu pilsētas
estrādē
Plkst. 15.30 - 16.30 festivāla ieskaņas koncerts pie Balvu
vidusskolas veltīts Gimenes dienai (organizē Balvu vidusskola
sadarbībā ar Balvu pilsētas pašvaldības aģentūru „Sociālais
serviss”)
Plkst.16.30 gājiens uz parka estrādi, koncerts
Balvu Mūzikas skola 2009./2010.mācību gadam
izsludina audzēkņu uzņemšanu sekojošās nodaļās:
Klavierspēlē – no 7 gadu vecuma;
Vijoļspēlē – no 7 gadu vecuma;
Akordeona spēlē – no 9 gadu vecuma;
Flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona,
eifonija, tūbas spēlē – no 9 gadu vecuma;
Sitaminstrumentu spēlē – no 9 gadu vecuma.
Bezmaksas konsultācijas notiek katru maija sestdienu no 12:00,
1. un 2. jūnijā – 17.00
Iestājpārbaudījumi notiks trešdien, 3.jūnijā plkst.17.00
Laipni gaidīti tiek visi bērni, kas vēlas apgūt mūzikas zinības!
Balvu Mākslas skola rīko iestājeksāmenus
22. maijā plkst.14:00 1. klasē tiek uzņemti
bērni vecumā no 8 gadiem,
vecumā no 10 gadiem.
Iestājeksāmeni notiek zīmēšanā un gleznošanā.
Materiālus iestājeksāmeniem nodrošina skola.
Iesniedzamie dokumenti:
- vecāku aizpildīta Balvu Mākslas skolas iesnieguma veidlapa,
- dzimšanas apliecības kopija,
- fotogrāfija 3x4 cm.
Lūdzam pieteikties piezvanot pa tālr. 64521658, 29157234
vai personīgi Balvu Mākslas skolā, Brīvības ielā 48.
Balvu Mākslas skolā audzēkņu vecāku līdzfinansējums
mācību materiālu iegādei ir 3 Ls. mēnesī.
Audzēkņi tiks nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību
materiāliem darbam.
Balvu Tālākizglītības centrs
19. maijā plkst. 18.00 datorzinības 36 stundas. Maksa Ls 40,00
Aicinām pieteikties uz maksas kursiem (kursu maksas uzrādītas bez
PNV 21%)
Datorsistēmu administrators- 42 stundas. Maksa Ls 70,00
Microsoft Office 2007 iesācējiem- 24 stundas. Maksa Ls 35,00
Microsoft Office 2007 lietpratējiem- 12 stundas. Maksa Ls 25,00
Pensionāriem un ģimenēm atlaides!
tālr./ fakss: 64507012, 26585964, e- pasts: centrs@balvi.lv
BALVU ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu pilsētas Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90000012329

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV29UNLA0024000130902

15., 16., 17. maijā Balvos,
Gulbenē un Viļakā notiks
Latvijas skolu futbola turnīra
finanālsacensības.
15. maijā notiks dalībnieku
reģistrēšanās. 16.maijā Balvos,
Gulbenē un Viļakā risināsies
apakšgrupu spēles. 17.maijā
plkst.10:00 laukumā pie Balvu
pilsētas Kultūras un atpūtas
centra
notiks
finālturnīra
atklāšana un svētku gājiens uz
Balvu stadionu. 11:00 sāksies
finālspēles, bet pēcpusdienā
notiks uzvarētāju apbalvošana.
Aktuālo informāciju var saņemt
Balvu Sporta centrā un interneta
mājas lapā www.bernufutbols.lv
Balvu Sporta centra vadītājs,
futbola treneris Ainis Šaicāns
informē,
ka
sacensībās

piedalīsies ap 300 labāko jauno
futbolistu no visas Latvijas.
Futbolu spēlēs gan zēnu, gan
meiteņu komandas. Turnīrs solās
būt iespaidīgs un mūsu pilsētai ir
gods uzņemt šāda augsta ranga
sacensības.
Balvi Latvijas futbola dzīvē ir
ieņēmuši savu stabilu vietu. Maija
sākumā Balvu stadionā semināru
Latvijas Futbola federācijas
tiesnešiem vadīja UEFA tiesnešu
apmācības instruktors Miķelis
Rubenis. Viņš pastāstīja, ka
uz Balviem brauc labprāt un
viņu patīkami pārsteidz pilsētas
sakoptība. Instruktors saskata
perspektīvas tālākai futbola
attīstībai Balvos – ir lielais futbola
laukums stadionā, ir laukums ar
mākslīgo segumu pie pilsētas

ģimnāzijas, ir peldbaseins, kas arī
nav mazsvarīgi sporta kompleksa
attīstīšanā, iespēja izguldināt
un paēdināt sportistus. Ir ideja
par 20 X 40 metru futbola un
basketbola laukuma izveidošanu
pie
Balvu
vidusskolas.
„Daudziem galvaspilsētā šķiet,
ka 200 kilometru attālumā viss
jūk un brūk. Es redzu, ka Balvos
nav nekāda sabrukuma, te ir
skaisti, jaunieši spēlē futbolu, un
tas ir pluss, ka pusaudži aktīvi
sporto. Uz Balviem var ērti
atbraukt, jo ceļi ir labi. Uzskatu,
ka Latvijā prioritātei jābūt sporta
spēlēm. Un līdzekļi jāiegulda tur,
kur ir nopietnas iestrādnes un
perspektīvas,” sprieda Miķelis
Rubenis.

Starptautiskais deju festivāls
aicina uz Balviem
30.maijā Balvu pilsētas parkā
uz starptautisko deju festivālu
„Eima, eima ...” pulcēsies
lietuviešu, krievu, igauņu un
Latvijas dejotāji gan no Balvu
rajona, gan no kaimiņiem.
Festivāla režisore Ina Priedīte
stāsta, ka „Eima, eima...” ir iešana
ar savu latgalisko temperamentu,
latvisko deju soli pretim kaimiņu
tautas deju pasaulei. „Vēlamies
saskatīt līdzīgo soļos, ritmā,
kustībā, kas mūs vieno un
pamanīt atšķirīgo, kas dara mūs
tik pievilcīgus un unikālus,”
stāsta režisore.
Starp Dziesmu un deju svētkiem
vienmēr ir bijis jaunā radīšanas
laiks, saglabājot esošās prasmes
un meistarību. Agris Veismanis ir
šī festivāla virsvadītājs. Režisore
saka: „Es Agrī redzu kalnu, ozolu
un upi vienlaicīgi, jo darbā, ko
viņš dara, jūtama cieņas pilna
attieksme pret deju, dabu un
cilvēkiem.” Balvu Kultūras

un atpūtas centra māksliniece
Eva Vinogradova ļoti atbildīgi,
aizraujoši un eleganti strādā
pie noformējuma idejas. Evas
rokrakstā saskatāms brīvs domas
lidojums, kas ļauj skatītājam
pašam domāt un noformulēt, kas

KULTŪRAS UN
ATPŪTAS CENTRA
AFIŠA
16. maijā pl. 22.00
diskotēka jauniešiem. DJ
Giga.
22. maijā pl.21.00
Atpūtas
vakars
ar
galdiņiem. Spēlē grupa
„Kamēr”. Ieejas maksa
līdz pl.22 Ls 2,-, vēlāk
Ls 3,- Var rezervēt vietas
pie galdiņiem. Darbosies
bufete.
29. maijā
Skolu
olimpiāžu un konkursu
uzvarētāju godināšanas
sarīkojums.
30. maijā pl.19.00
Starptautiskais
deju
festivāls „Eima, eima...”
Pl.22.00 deju vakarā
spēlē Ainārs Lipskis.
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Redaktore
Ilona Vītola
Redakcijas adrese:
Sporta iela 1,Balvi

ir tas, ko viņš redz.
„Es varu komentēt savu svētku
vīziju atsaucoties uz to, ka
festivāls sakrīt ar Vasarsvētku
laiku, vides sakārtošanu vasarai,
jaunām cerībām un iespējām,”
stāsta režisore.

Lielkoncerts sāksies plkst.19.00,bet līdz tam :
mēģinājumi sāksies jau no 13.00,
darbosies tirdzniecības kioski,
būs atrakcijas bērniem,
laimes liešana,
Ēriks Kanaviņš piedāvās iespēju vizināties ar
plostu pa Balvu ezeru,
mākslas skolas rādīs savas prasmes un piedāvās
radošas darbnīcas,
muzeja teltī varēs iegādāties grāmatas par Balviem
un iepazīt pilsētas vēsturi,
iejusties svētku atmosfērā palīdzēs Atraktīvie
Mīmi,
paredzēts arī amatnieku tirdziņš,
vakarā notiks pirmā šīs sezonas zaļumballe Balvu
pilsētas parkā.

Balvu rajona bērnu un jauniešu radošā
festivāla dalībniekiem un skatītājiem būs iespēja
piedalīties Muzeju nakts aktivitātēs Balvos!
Aktivitātes notiks 2009.gada 16. maijā Balvu pilsētas
parkā no pl. 10.00
1. Zīmēšanas konkurss „Ceļojums laikā”.
Zīmēšana notiks konkursa norises vietā. Dalībniekiem
būs iespēja iegūt vērtīgas balvas!
2. Foto izstāde – konkurss „Ceļojums laikā” –
pikantākais foto!
Fotogrāfijas konkursam iesniegt veikalā „Stella” līdz
15.05.2009. pl.15.00.
Lūgums norādīt autora vārdu,
uzvārdu, vecumu un kontaktinformāciju!
Izstādes dalībniekiem no Balvu rajona, iespēja iesniegt
foto arī izstādes dienā 16.05.2009. pl. 9.00 – 10.00 Balvu
pilsētas parkā.
3. Grāmatu tirdzniecība.
Iespēja iegādāties grāmatas ar 21% atlaidi, bērnu grāmatas
ar 50% atlaidi!
Aktivitātes rīko veikals „Stella” SIA „Latvijas Grāmata”

Tirāža: 5000
eksemplāri

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
redakcijas viedokli. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem
atbild to autors.
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