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Sveicam svētkos visas
novada Līgas un Jāņus!

Vasaras saulgriežu tradīcijas Zelču mājās
Vasaras saulgrieži ir īpašs
laiks, kad cilvēks un daba saplūst
vienotā veselumā, kad ikviens
zāles stiebriņš, ikviena ūdens lāse
ir spēcinošas enerģijas un dzīvības
pilni.
Tradicionāli Līgo un Jāņu
svētku galdā tiek likti visādi lauku
labumi, pamatā piena produkti,
mājās gatavota maize, alus un
cūkgaļas kūpinājumi, bet pats
lielākais svētku cienasts ir īsts Jāņu
siers. Mūsu novadā siera sējēju ir
ne mazums, bet, kā svētkiem gatavojas un tos svin, šoreiz jautāju
Zinaidai Zelčai.
Zinaida Zelča dzīvo Tilžas
pagastā, kur kopā ar ģimeni saimnieko savā lauku saimniecībā.
Pirms vairākiem gadiem strādāja
par pārdevēju, tad par bārmeni
Tilžas kafejnīcā, bet tad saprata,
ka vēlas būt saimniece pati sev un
uzsāka veidot savu saimniecību,
kurā šobrīd ir sešas gotiņas. Tā
kā laukos ir jādara arī citi darbi,
govis tiek slauktas mehanizēti,
bet pārējos darbos palīdz vīrs un
bērni.
Ko jums nozīmē Vasaras
saulgrieži? Kā tos svinat savās
mājās?
Vasaras saulgrieži mūsu mājās
ir vieni no lielākajiem svētkiem
vasarā. Ciemos sabrauc tuvi un
tāli radi, draugi, kaimiņi, tad vaļā
iet dažādas spēles un dziesmas,
mana vīra spēlētās ”garmoškas”
pavadījumā. Noteikti arī šogad
svinēsim tāpat kā citus gadus.
Mūsu pulciņā ir arī pāris Līgas un
nu jau arī pirmo gadu būs Jānis.

Līgotāju pulks aug ar karu gadu
lielāks un lielāks.
Vai svētku svinēšanas tradīcijas
ir mainījušās kopš mazotnes?
Mūsu mājās tās tradīcijas īpaši
mainījušās nav. Bērnībā dzīvoju
ciemata centrā un tur Jāņus
svinējām kopā ar kaimiņiem.
Bija siers, alus un ugunskurs, visi
dziedāja dziesmas. Agrāk dziesmas skanēja no malu malām,
tagad ugunskuri ir, bet dziedāšanu
vairs tā nedzird.
Protams, mūsdienās Jāņus

atzīmē nedaudz savādāk, nekā
to darīja mūsu senči, bet šis tas
no tradīcijām tomēr ir palicis.
Mūsu ģimenē svētkos galdā tiek
celts Jāņu siers un pašbrūvēts
alus, kuru katru gadu mēs
iegādājamies pie viena un tā
paša meistara. Ik gadu lasām Jāņu
zāles, pinam vainagus, ne tikai
sev, bet arī gotiņām, vienmēr ir
arī ugunskurs, kuram lecam pāri,
un dziesmu dziedāšana, kā arī
saullēkta sagaidīšana. Jaunu dienu cenšamies sagaidīt ar cep-

tiem pašu audzētajiem jaunajiem
kartupelīšiem, kuri pārkaisīti ar
smaržīgām dillēm.
Pats lielākais svētku cienasts tomēr ir Jāņu siers. Kā Jūs
iemācījāties siet sieru?
Sieru sēja mana mamma, no
viņas arī to iemācījos. Tolaik jau,
protams, bija tikai biezpiena siers,
bet process jau tas pats. Man šķiet,
ka nekā sarežģīta tur nav. Stundas
laikā var sasiet vienu siera rituli.
Sieru sienu kā saka, ne bieži, ne
reti – kad tas ir nepieciešams, kad
ir pasūtījumi. Mans siers garšojot
pat tālu aiz Latvijas robežām, kuru
tur ir aizveduši mūsu pašu tautieši
kā ciema kukuli.
Vai sienat tikai viena veida sieru
vai mēdzat arī paeksperimentēt?
Eksperimentēt, tas jau ir interesanti. Tagad jau visur iet jauna
tehnologija, arī mājas sieram.
Protams izmēģinu to, ko atrodu
internetā, ko dzirdu no cilvēkiem.
Lai gan man pašai personīgi
vislabāk
patīk
tradicionālais
ķimeņu siers.
Jūsu
vēlējums
visiem
līgotājiem?!
Lai plūcot jāņuzāles, Jāņa
bērnus lietus nemērcē! Skaisti
sagaidīt Jāņu dienu ar garšīgu
sieru, putojošu alu, skanīgām līgo
dziesmām, augstu ugunskuru,
tā, lai redz un dzird pa novadu
novadiem. Protams, atrast arī papardes ziedu!
Paldies par sarunu!
skanīgi svētki!
Lauma Raciborska

Lai

Šogad Balvu novadā Līgo dienu un Jāņu dienu svinēs 115 Līgas
un 615 Jāņi.
Visbiežāk šo vārdu īpašniekus
noteikti var sastapt Balvu pilsētā,
kur dzīvo 53 Līgas un 224 Jāņi.
Savukārt Balvu pagastā reģistrētas 7 Līgas un 51 Jānis.
Pagastu skatījumā visvairāk
Jāņu reģistrēts Kubulu pagastā
– 66, bet Līgas ir tikai 10. Tilžas
pagastā ir visvairāk Līgu - 14, arī
Jāņu ir daudz – 52.
Vismazākais
Līgu
skaits
reģistrēts Krišjāņu, Lazdulejas
un Briežuciema pagastos, kur
katrā ir atrodamas 2 Līgas, kā
arī Bērzkalnes pagastā – 3. Arī
Jāņu skaits ir līdzīgs, Krišjāņu
pagastā – 26, Bērzkalnes pagastā
– 29, Lazdulejas pagastā – 12, bet
Briežuciema pagastā – 37.
Bērzpils pagastā Jāņus šogad
ielīgos 10 Līgas un 54 Jāņi, Vectilžas
pagastā – 5 Līgas un 28 Jāņi, bet
Vīksnas pagastā 7 Līgas un 36 Jāņi.
Īpaši
sveicieni
svētkos
jaunākajai novada Līgai un Jānim
no Balviem, kuriem ir 1 gadiņš, kā
arī cienījamā vecuma Līgai Balvu
pilsētā, kurai ir 66 gadi, un novada
gados vecākajam Jānim, kuram
apritējuši jau 92 gadi!
Lai lustīga līgošana visiem
gaviļniekiem!
Vasaras
saulgriežos,
kad
visgarākajai
dienai
seko
visīsākā nakts, mūsu tauta svin
Jāņus. Šie svētki uzskatāmi par
vislatviskākajiem svētkiem, kurus vismazāk ietekmējušas svešas
vēsmas. Vai maz mūsdienās
zinām, kādus ticējumus vasaras
saulgriežos ievēroja mūsu senči?
Ieskaties! Kas zina, varbūt kādu
svētku paražu un darbību vari
pārņemt šī gada svētkiem!
•
Ja Jāņu dienā līgotājus
aizraida,
tad
aizraidītājiem
sagaidāma kāda nelaime.
•
Ja pa Jāņiem nelīgojot,
tad vasarā lini sakritīšot veldrē.
•
Jāņu alu darot, nedrīkst
laist svešus cilvēkus klāt, jo tad
alus nerūgst.
•
Tur, kur līgotāji Jāņu naktī
ejot pa pļavām, augot labāk zāle.
•
Kad Jāņu rītā bez saules
iet uz avotu mazgāties, tad paliek
skaists.
•
Jāņa naktī paparde zied
zelta ziediem; kas viņu redzot, tas
var izteikt vienu vēlēšanos, kura
piepildīsies.
•
Zemē ierakta nauda Jāņu
naktī kaltējoties.
•
Jāņu naktī vajag kailam
apskriet laukus, tad labāk aug.
•
Jāņu dienas vainagi jānes
uz siena šķūni, tad govis dod
tauku pienu.
•
Jāņu naktī nevajag gulēt,
tad odi nekož.
•
Pa Jāņu nakti varot dabūt
velnu redzēt, ja pliks stāvot vārtu
starpā.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Tuvojas Līgo un Jāņu dienas svētki, kad Balvu novads, tāpat kā citas
vietas, cenšas būt skaists un sakopts, lai cilvēkiem šeit patīkami dzīvot.
Pēdējos gados pievēršam ļoti lielu nozīmi apkārtējās vides
sakopšanai. Balvu novada pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus, kas attiecas uz apkārtnes sakopšanu, graustu novākšanu, zāles
pļaušanu. Pašvaldība cenšas sekot līdzi, lai katrs savus īpašumus turētu
kārtībā, lai nebūtu gara zāle, gruži, lai viss būt kārtībā. Katram mājas pagalmam ir jābūt sakārtotam, tad arī pilsēta un novads kopumā būs sakopts un skaists.
Arī šogad aicinu iedzīvotājus pildīt savus pienākumus un rūpēties
par saviem īpašumiem, jo, ja ir kārtība visapkārt, tad arī mums pašiem
ir priecīgāk dzīvot. Arī pilsētas un novada viesi novērtē mūsu sakopto
pilsētu un pagastus. Tiem iedzīvotājiem, kuri varbūt vēl nav paspējuši
sakopt savus īpašumus, aicinu to izdarīt, lai Līgo un Jāņu dienas svētkus
varētu sagaidīt pienācīgā vidē.
Šovasar ir vairāki lieli pasākumi, kas pulcēs kopā balveniešus un
pilsētas viesus. No 4. līdz 6.jūlijam Balvos jau trešo reizi notiks Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”, kurā piedalās deju kolektīvi
no Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju novadiem, viesi no Nīderlandes,
Norvēģijas, Polijas, Rīgas VEF TDA „Dardedze” un senioru deju kopa
,,Krustpilietis” no Jēkabpils.
No 18.-19. jūlijam –Balvu pilsētas svētki, kuru devīze ir ,,Es mīlu savu
pilsētu, lai dzirksteļo prieks!” Šajos svētkos būs iespēja vērot, skatīties
un baudīt amatnieku tirdziņu, izrotātu transporta līdzekļu parādi ,,Balvi
rullē”, postfolkloras grupas ,,Rikši”, Dailes teātra aktieru ansambļa ,,Ilga”
un Balvu jauniešu grupas ,,Elektrolīts” sniegumu, Laimīgā un Veiksmīgā
balvenieša noteikšanu, ,,Ūdens karnevālu” , Baltinavas amatierteātra
,,Palādas” izrādi ,,Ontans i Anne” un piedalīties pašiem, izrotājot savu
sauszemes transportu un piedalīties parādē ,,Balvi rullē”, izpušķojot pa
ūdeni pārvietojamo līdzekli un piedaloties ,,Ūdens karnevālā”.
16.augustā - Balvu novada svētki „Krāsu mozaīka” , kur būs amatnieku tirdziņš, skatāmi pagastu veidotie ,,ziedu vārti” , novada bērnu un
jauniešu, kā arī pagastu muzikālo kompozīciju koncerti, tradicionālais
pagastu, iestāžu un uzņēmumu svētku gājiens un svinīgais lielkoncerts,
kurā piedalīsies sadraudzības pilsētu kolektīvi no Baltkrievijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas, Polijas, Norvēģijas, Somijas.
Un piecpadsmito reiz priecēs Kamermūzikas festivāls 23.- 24.augustā
Balvu muižas koncertzālē.
Būs arī dažādi sporta pasākumi - Baltijas čempionāts ūdens motocikliem Balvu ezerā, strītbola un mini futbola turnīri, pludmales volejbola čempionāts, Mītava Open futbola turnīrs un citi.
Vasaras sezonā katru nedēļas nogali novadā notiek kāds pasākums.
Aicinu iedzīvotājus, atbilstoši savām interesēm, piedalīties pasākumos,
koncertos un atrakcijā, un pienācīgi atpūsties. Jo, lai enerģiski strādātu,
ir arī labi jāatpūšas!
Visiem novada iedzīvotājiem novēlu jautri sagaidīt Līgo svētkus,
lustīgi nolīgot un galvenais, būt priecīgiem un smaidīgiem, jo tas, kādu
mēs šo dzīvi veidojam, ir atkarīgs tikai no mums. Lai skaisti svētki!

Saņemta pateicība par Ebreju
senkapu sakopšanu Balvos

Šī gada 21.maijā no Latvijas Ebreju draudžu un kopienu
padomes priekšsēdētāja Arkādija
Suharenko tika saņemta vēstule,
kurā izteikta pateicība par Ebreju senkapu sakopšanu Balvos:
„Godātais Kazinovska kungs! Latvijas ebreju vārdā vēlos izteikt
Jums un novada iedzīvotājiem
sirsnīgu pateicību par Balvu ebre-

ju kapu sakopšanu.
Mēs uztveram padarīto kā
cieņas apliecinājumu mūsu tautai
un atmiņas saglabāšanu par reiz
Balvos dzīvojušajiem ebrejiem.
Vēlam Jums un visiem novada
iedzīvotājiem labu veselību, laimi,
labklājību un panākumus visos
darbos!”

Aicinām mācīties PIKC "Rīgas Valsts tehnikumā" Balvu teritoriālajā
struktūrvienībā.
Iegūtās profesijas- Elektrotehniķis un Komercpakalpojumu darbinieks
Mācības 4 gadi.
Valsts un ESF stipendija (līdz 110,- EUR).
Dokumentus pieņem darba dienās Balvi, Vidzemes- 28, no plkst.
9.00-13.00.
Kontakttālrunis: 26152940, 26432444.
Balvu novada p/a „San-tex” iedzīvotājiem, kuriem izveidojušies
komunālo pakalpojumu parādi, sniedz iespēju pieteikties darbam
Balvu pilsētas labiekārtošanā.
Pieteikties iespējams p/a „San-tex”, Bērzpils ielā 56, vai, rakstot
uz e-pastu santex@balvi.lv

15.maija
Domes sēde
12.jūnijā notika kārtējā Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 13 deputāti – Andris Kazinovskis, Normunds Dimitrijevs,
Aivars Kindzuls, Juris Boldāns,
Dmitrijs Usins, Egons Salmanis,
Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs,
Vilnis Dzenis, Svetlana Pavlovska,
Ivans Baranovs, Sarmīte Cunska,
Valdis Zeltkalns. Sēdē kopumā
tika izskatīti 36 jautājumi.
Par Balvu novada Bāriņtiesas
ievēlēšanu
Likums “Par pašvaldībām”
un Bāriņtiesas likums nosaka,
ka bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā
pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Par Balvu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāju uz pieciem gadiem
deputāti ievēlēja Rudīti Krūmiņu,
par Bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietnieci ievēlēja Initu Pušpuri,
kura arī pilda Bāriņtiesas locekļa
pienākumus
Balvu
pagasta
teritorijā. Uz pieciem gadiem par
Bāriņtiesas locekļiem ievēlēja
arī Mariju Mincāni – Bērzkalnes
un Lazdulejas pagasta teritorijā,
Leontīnu Punduri - Briežuciema
un Vectilžas pagasta teritorijā,
Ligitu Kokoreviču - Bērzpils un
Krišjāņu pagasta teritorijā, Lolitu
Kindzuli - Tilžas pagasta teritorijā.
Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada
11.augustu.
Par nekustamo īpašumu
Vairākas zemes vienības Balvu
novada pagastos depuāti atzina
par Balvu novada pašvaldībai
piekrītošo zemi, atsevišķas Balvu
novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības nolēma ieskaitīt
rezerves zemes fondā, tāpat tika
apstiprināti platību precizējumi
Balvu novada pašvaldībai piekri-

tīgajām zemes vienībām. Zemes
vienībai Tilžas pagastā un uz tās
esošajām ēkām tika piešķirta
adrese: Raiņa iela 8A, Tilža, Tilžas
pag., Balvu nov., LV-4572. Deputāti
deva atļauju atdalīt no Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma „Rauda” zemes vienību 1,7 ha platībā,
zemes vienību 4,58 ha platībā un
zemes vienību 3,55 ha platībā.
No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt
nosaukumu „Rauda 1”, atdalītajām
zemes vienībām noteikt zemes
lietošanas mērķi zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Deputāti
nolēma pagarināt zemes nomas
līgumus ar personām Balvu un
Tilžas pagastos, kā arī slēgt zemes
nomas līgumus ar personām Balvu, Vectilžas, Lazdulejas pagastos
un Balvu pilsētā. Ar personu Kubulu pagastā tika izbeigts zemes
nomas līgums. Domes sēdes laikā
tika apstiprināts zemes ierīcības
projekts nekustamā īpašuma
Stacijas ielā 17, Balvos, Balvu novads, zemes vienības sadalīšanai.
Deputāti lēma arī par 4 nekustamo
īpašumu nodošanu atsavināšanai.
Tika nolemts apstiprināt kustamās
mantas - cirsmas nekustamajā
īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu
pagasts, Balvu novads, izsoles
rezultātus, nosakot par uzvarētāju
SIA “ALDRAI”, kurš iegādājās
augstāk
minēto
nekustamā
īpašumā kustamo mantu (cirsmu)
par izsolē nosolīto augstāko cenu
EUR 25 909.10 euro.
Par grozījumiem lēmumos
Deputāti lēma grozīt Balvu
novada Domes 2013.gada 14.novembra lēmumu „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo telpu
īres maksas noteikšanas kārtību”,
8.3.apakšpunktu izsakot jaunā
redakcijā, tika apstiprināti arī
grozījumi Balvu novada Domes
2014.gada 15.maija lēmumā un
Balvu novada Domes 2014.gada

15.maija lēmumā, lēmuma 3.punktus, izsakot jaunās redakcijās.
Par
publisko
pārskatu
apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Balvu
novada pašvaldības, Balvu novada
pašvaldības
aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs”, Balvu novada pašvaldības
aģentūras “San-Tex” 2013.gada
publiskos pārskatus.
Par mēnešalagas noteikšanu
Deputāti noteica Balvu novada
Pašvaldības policijas priekšnieka
mēnešalgu EUR 808,-.
Par nobraukuma normas
noteikšanu
Tika apstiprināta maksimālā
mēneša
nobraukuma
norma (9000 km) Balvu novada
pašvaldības administrācijas dienesta transportlīdzeklim VW Caravelle 2014.gadā.
Par līguma apstiprināšanu
Tika apstiprināts Sadarbības
līguma projekts latviešu valodā
ar Igaunijas Republikas Põlvas
pašvaldību un Lietuvas Republikas Kupišku rajona pašvaldību
par
sadarbību
ekonomikas,
uzņēmējdarbības, vides, sporta,
tūrisma, izglītības, kultūras un
sociālās aprūpes jomās.
Deputāti pilnvaroja Balvu
novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski
slēgt Sadarbības līgumu ar citu
novadu pašvaldībām par atskurbtuves pakalpojumu izmantošanu,
kā arī apstiprināja Sadarbības
līgumu par atskurbtuves pakalpojumu izmantošanu.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Balvu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietniekam
Normundam Dimitrijevam tika
piešķirts ikgadējais apmaksātais
atvaļinājumas un atvaļinājuma
pabalsts,
Balvu
novada
pašvaldības izpilddirektorei Intai
Kaļvai - ikgadējais apmaksātais
papildatvaļinājums.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu
“Lībiešu
mājas”,
Vīksnas
pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3894 002 0146, kas sastāv
no zemes gabala - starpgabala 6.24 ha platībā (kadastra
apzīmējums 3894 002 0102). Izsoles sākumcena – EUR 8100.00
(astoņi tūkstoši viens simts euro,
00 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”,
Balvu novada pašvaldības mājas

lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā,
Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Šajā pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 25.jūnija plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 25.jūnija plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%

apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 810.00 (astoņi simti desmit
euro, 00 centi) un reģistrācijas
maksa EUR 5.00 (pieci euro, 00
centi), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr. 90009115622, bankas
kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050
0142 9173 9.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 26.jūnijā plkst. 14.00.

Izbraukuma komitejas sēde
Lai klātienē iepazītos ar
Sociālā dienesta pārvaldībā esošo
ēku stāvokli, uzklausītu sociālo
darbinieku viedokļus un ieteikumus sociālās sfēras uzlabošanai,
6.jūnijā kārtējā Balvu novada
Domes Sociālās un veselības
aprūpes jautājumu komiteja
tika organizēta Sociālā dienesta
telpās.
Pēc komitejas darba kārtības
jautājumu izskatīšanas, deputāti
uzklausīja
Sociālā
dienesta
vadītājas apkopoto informāciju
par dienesta darbinieku izbraukumiem uz pagastiem – iedzīvotāju
vēlmes, komentārus, kā arī
klātienē aplūkoja „Dienas centra”
telpas un Sociālās mājas.

Deputāti atzina, ka šādas izbraukuma komitejas ir ļoti vērtīgas,
lai saprastu pašvaldības iestāžu

patieso stāvokli un diskutētu par
iespējamiem risinājumiem sfēru
attīstībā.
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Parakstīts Sadarbības līgums ar Põlvas pašvaldību
7.jūnijā,
festivāla
„Põlvas
dienas” ietvaros, svinīgi tika
parakstīts Sadarbības līgums
starp Balvu novada pašvaldību
un Igaunijas Republikas Põlvas
pašvaldību. Sadarbības līgums
paredz
izveidot
draudzīgas
attiecības un sadarbību starp
abām pašvaldībām, lai veicinātu
labvēlīgas
vides
veidošanos
ekonomikas un uzņēmējdarbības
attīstībai, lai atbalstītu sadarbības
kontaktu
veidošanu
starp
iedzīvotājiem,
sabiedriskajām
organizācijām, institūcijām un
uzņēmumiem sporta un tūrisma
jomās, lai veicinātu pieredzes
apmaiņu izglītībā un kultūrā, lai
sadarbotos informācijas un pieredzes apmaiņā sociālās aprūpes
jomā,
veicinot
iedzīvotāju
labklājības līmeņa paaugstināšanu
un pilnveidojot sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Igaunijā Balvu novada Domes

priekšsēdētāju Andri Kazinovski
un Balvu Kultūras un atpūtas
centra senioru deju kopu „Luste”
uzņēma ļoti sirsnīgi.
Delegācijai
bija
iespēja
iepazīties ar Põlvas apkārtni, nelielajiem ciematiņiem, kur tika
apskatīts, kā dzīvo un darbojas vietējie. Interesanti ir tas, ka
šiem ciemiem nav pārvaldnieku,
jo to centri atrodas tuvu Põlvai.

Balveniešus pārsteidza, kā vietējie
bijušās skolas apkārtnē, kur vairs
neviens nemācās, izveidojuši skaistu atpūtas vietu. Tāpat apskatīja
arī, iespējams, lielākās dzirnavas
Eiropā, kurām šogad būs 100 gadi,
un dabas taku gar Ahjas upi ar
mākslīgo ūdenskritumu.
Festivāla laikā balveniešu
delegācija apmeklēja amatnieku
tirdziņu, kurā varēja ieraudzīt

interesantas lietas, kuras mūsu
tirgū neatrast. Pie tirgus laukuma
bija izveidota skatuve, kur visas
tirgošanās laikā uzstājās dažādi
mākslinieki, starp tiem arī Intas

Balvos ir atskurbtuve

„Kamēr valstī 20 gadus
diskutē, kuram ir jāuzņemas
atbildīgā koordinatora, atskurbtuves veidotāja un uzturētāja
loma, Balvu novada pašvaldība
ir uzņēmusies atbildību un
rīkojusies”, ar šādiem vārdiem
2.jūnijā Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Balvu
iecirknī tika atklāta jaunizveidotā
atskurbtuve.
„Ikdienā tiek atklāti bērnudārzi,
skolas, ielas, bet šāda veida iestādi
nākas atklāt pirmo reizi mūžā”,
uzrunājot klātesošos, uzsvēra Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Normunds Dimitrijevs.
„ Jau vairākus gadus Valsts no
sevis ir noņēmusi atbildību par
šāda veida sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu, tomēr alkohola
lietošana problēma ir aktuāla gan
Balvu, gan kaimiņu novados. Balvu
novada pašvaldība ir uzņēmusies
šo ne būt ne vieglāko funkciju, bet
šādā veidā centīsimies nodrošināt
sabiedrisko kārtību un līdzcilvēku
drošību”, atklāja N. Dimitrijevs.
Saskaņā ar izsludinātā iepirkuma rezultātiem atskurbšanas
pakalpojumu
iestādē
nodrošinās
biedrības
„Latvijas Sarkanais Krusts” darbinieki.
Biedrības ģenerālsekretārs Ul-

dis Līkops pievienojās izteiktajiem viedokļiem par atskurbtuves
nepieciešamību: „Ir jāsniedz
palīdzība roka cilvēkam, kurš
nonācis bezpalīdzīgā situācijā.
Bet šodien runa nav par to, vai
tas ir labi, vai slikti, vai tā vajag,
vai nevajag darīt. Runa ir par to,
ka cilvēks, kurš ir apreibinošu
vielu ietekmē, ir jāizolē. Kā tika
minēts, valstī 20 gadu garumā
nevar izšķirties, kurš par šo lietu
ir atbildīgs. Un pašvaldība ir tā,
kas atrodas pēdējā frontes līnijā,
kurai vairs nav tālāk kam deleģēt
šīs lietas un tā ir spiesta risināt
jautājumu”.
U.Līkops
izteica
cerību, ka atbildīgā meklējumi
par atskurbtuvju izveidošanu
un
uzturēšanu
vainagosies
panākumiem un informēja, ka jau
gadu atpakaļ Ministru Kabineta
līmenī tika lemts, ka atskurbtuvju
ierīkošana ir problēma, tā ir valsts
līmeņa problēma, bet ministrijas
vēl šodien savā starpā nespēj vienoties par to, kura būs atbildīgā.
Atskurbtuves atklāšanā piedalījās arī Juris Pastars, VP Latgales
reģiona pārvaldes priekšnieks.
J.Pastars informēja, ka Latgales
reģionā tiek atklāta otrā šāda
iestāde, kas ir ne mazāk nozīmīga
par Gaismas pili vai „Rotko cen-

tru”, jo gan kultūras iestāžu
tuvumā, gan pie veikaliem un
skolām var atrasties apreibinātas
personas, kuras var apdraudēt
apkārtējos, tādēļ ir apsveicami,
ka pašvaldības un sabiedrība ir
sapratusi, ka šādām iestādēm ir
jābūt. J.Pastars pauda arī savu
nostāju un viedokli par noteiktajiem kritērijiem atskurbtuves izveidei un atzina, ka dažas no šīm
prasībām ir nepamatoti augstas.
Savukārt
Balvu
novada

pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva izteica pateicību visiem,
kuri ieguldījuši darbu, snieguši
padomu, lai atskurbtuve Balvos
būtu.
Sveikt
atskurbtuves
darbiniekus un aplūkot telpas bija
ieradušies arī kaimiņu novadu
pārstāvji, kuri vienisprātis atzina,
ka šāda iestāde ir nepieciešama
un vajadzības gadījumā arī tiks izmantota.
Atskurbtuves
pakalpo-

Pavisam neliels laika sprīdis
šķir 4.- 5. jūniju no š.g. 21.maija, kad
Ļeņingradas apgabala Gatčinas
rajona Dubrovkas pilsētā tika
parakstīts sadarbības līgums starp
Dubrovkas pilsētas pašvaldību un
Balvu novada Domi.
4.-5.jūnijā
Balvu
novada
pagastu pārvalžu, Bāriņtiesas,
pansionāta “Balvi“, Sporta skolas,
Sporta centra, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes, pašvaldības
aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” vadītāji Balvu novada izpilddirektores Intas Kaļvas
vadībā devās divu darba dienu
vizītē uz Dubrovkas pilsētu.
Pirmās ziņas par pilsētu, kā
apdzīvotu vietu atrodamas 1500.
gada senos Novgorodas rakstos.
Saskaņā ar leģendu upes krastā
auga spēcīgs un varens ozols,
kamēr reiz tajā iespēra zibens. Tā
vietā izauga daudz jaunu ozolu un
cilvēki sāka saukt šo vietu Dubrava - Dubrovka. Arī tagad kupls

un spēcīgs zelta ozols pilsētas
ģerbonī ataino iedzīvotāju un
karavīru stiprumu un sīkstumu
Otrā pasaules kara cīņu laikā
aizstāvot Ļeņingradu. Tieši šeit
notika
visasiņainākās
cīņas.
Ņevas upes krasti burtiski bija
pārklāti ar kritušajiem, bet ūdens
kļuvis par sarkanu no asinīm. Par
kritušo piemiņas pasākumiem
aizkustinoši pastāstīja mācītājs Valerians Žirjakovs.
Plašā darba programma ietvēra sevī tikšanos ar administrācijas vadītājiem - Tatjanu Kulikovu un Šinkarenko Viktoru,
iepazīšanos ar pilsētas vēsturi,
attīstību un izaugsmi caur
videosižetiem, bērnu dārza, skolas, renovēto objektu apmeklējumiem, vadītāju un darba
kolektīvu prezentācijām, kā arī
kritušo piemiņas vietu un baznīcas
apmeklējumus.
Vizītes noslēgumā bija radīta
iespēja ieklausīties Mākslas un

Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu kopīgā koncertā, ielūkoties
skolēnu radītos darbos. Pirms doties mājup, gids Dmitrijs mums
pastāstīja par Sanktpēterburgas
un Peterhofas vēsturi, pasniedzot to netradicionālā skatījumā,

ļaujot uzzināt daudz ko jaunu un,
izvērtējot faktus, nonākt pašiem
pie taisnīga slēdziena.
Atvadījāmies ar pārliecību,
ka Dubrovkas pilsētas delegācija
apmeklēs Balvus jau 16.augustā
Balvu novada svētkos, un

Atskurbtuves atklāšanas lentu pārgriež Ē.Ločmelis, N.Dimitrijevs, U.Līkops

Pie sadarbības partneriem- Dubrovkā

Sležas vadītā Balvu Kultūras un
atpūtas centra senioru deju kopa
„Luste”, kura uzstājās arī vakara
koncertā uz lielās estrādes.

jums tiks nodrošināts 24 stundas
diennaktī,
pakalpojumā
iekļaujot pilngadīgo personu
pieņemšanu un novietošanu
atskurbināšanas telpā. Telpas
ir apkurināmas un aprīkotas ar
guļamvietām. Telpu un matraču
mitrā uzkopšana tiks veikta ne
retāk kā vienu reizi dienā, pēc
vajadzības lietojot mazgāšanas
un
dezinfekcijas
līdzekļus
atbilstoši dezinfekcijas plāniem
un
lietošanas
instrukcijām.
Tāpat tiks nodrošināta klientu
personīgo mantu un vērtslietu
saglabāšana, klientu reģistrēšana,
pastāvīga klientu uzraudzīšana,
klientu drošība, ja nepieciešams,
tiks sniegta pirmā palīdzība, un
tiks izsaukti operatīvie dienesti.
Atskurbtuvē strādās pieci uzraugi,
divas apkopējas un vadītājs.
Personām,
kuras
tiks
nogādātas atskurbtuvē, būs gan
jānomaksā administratīvais sods
par atrašanos alkohola reibumā
sabiedriskā vietā, gan arī jāsedz
atskurbtuves pakalpojuma izmaksas. Personas atskurbināšana
klientam izmaksās EUR 18,60, bet
dušas izmantošana atskurbtuvē EUR 1,40.

sadarbība starp mūsu pilsētām
plauks un zels.
PA „Ziemeļlatgales Biznesa
centrs” direktors
V.Šļuncevs
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Balvos viesojas kultūras darbinieki no Baltkrievijas
No 6.līdz 8.jūnijam Balvos
viesojās kultūras darbinieki no
sadraudzības pilsētas Dokšici,
Baltkrievijā. Ciemošanās sākās
Bērzpils pagastā, kur tos laipni
un sirsnīgi sagaidīja Balvu novada Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes (IKS pārvaldes)
vadītājas vietniece kultūras jomā
Iveta Tiltiņa, Bērzpils pagasta
pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane, Bērzpils pagasta kultūras
darba organizatore Anna Kriviša
un Bērzpils pagasta sieviešu
vokālais ansamblis ar dziesmu „Es
mīlu Dokšicus”. Jāpiebilst, ka arī
šīs dziesmas autors bija ieradies
un jutās gandarīts par dzirdēto.
Viesi apmeklēja Bēržu baznīcu,
iepazinās ar Bērzpils audējām,
izmēģināja savu roku pie stellēm,
ieaužot pīni draudzības segā,
apmeklēja keramikas kabinetu
Bērzpils vidusskolā un noslēgumā
noskatījās nelielu koncertu, kuru
sniedza sieviešu deju kopa „ASJATE” un Bērzpils pagasta sieviešu
vokālais ansamblis.
Turpinājumā visi devās uz Tilžu,
kur apmeklēja bibliotēku, muzeju, Klitončiku zirgus un noklausījās
koncertu, kurā dziedāja Tilžas
vidusskolas vokālais ansamblis „
Varbūt”, Tilžas pagasta folkloras

kopa un Tilžas vidusskolas folkloras kopa. Ciemiņiem piebiedrojās
un kopā pavadīja laiku arī Tilžas
pagasta pārvaldes vadītāja Anna
Bērziņa un muzeja direktore Rutta
Silauniece.
Diena noslēdzās Briežuciemā
pie Jermacāniem - Vijas un
Jāzepa, kur tika cepta ātrā maizīte
un baltmaize, lielā katlā vārīta
zupa, dziedātas labākās 80.-90.
gadu krievu dziesmas. Ar saviem
priekšnesumiem
iepriecināja
Briežuciema
jauniešu
kopa
„Soldanī”, vidējās paaudzes deju
kopa „Pāris” un Vectilžas pagasta
dramatiskais kolektīvs.
Sestdien ciemiņi pabija Balvu
peldbaseinā, Lāču dārzā, muzejā,
bibliotēkā, Kultūras un atpūtas
centrā. Bibliotēkā par godu
ciemiņiem bija izliktas baltkrievu
autoru grāmatas un karte, kurā
atzīmētas Baltkrievijas bibliotēkas.
Turpinājumā viesi apmeklēja
Bērnības svētkus Kubulu pagastā,
par ko bija ļoti aizkustināti, jo kaut
ko tādu redzēja pirmo reizi, un
teicās šo ideju pārņemt arī savā
pilsētā. Pēc tam ciemiņus pieņēma
Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs
Artūrs Luksts, kurš pastāstīja par
pagastu.
Sestdienas
pēcpusdiena

“Kronīšu” mājās Briežuciemā
paskrēja skatoties motociklu
parādi un apmeklējot Motociklu
vasaras pasākumu. Ciemiņi bija
ļoti priecīgi par redzēto, bet mēs
varam būt lepni, ka mums ir ko
parādīt, ir ar ko lepoties un ka protam uzņemt ciemiņus.
Liels paldies par atbalstu Ruttai Silauniecei, Andrim Tūmiņam,
Andrejam Bondaram, Aivaram
Kindzulam, Normundam Dmitrijevam.
IKS pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jomā,
Iveta Tiltiņa

Šovasar Balvu novadā 94 skolēniem tiks
nodrošinātas darbavietas
Arī šogad Balvu novada
pašvaldība dot iespēju skolēniem
strādāt vasarā. Nodarbinātības
pasākumi tiek nodrošināti 94 Balvu novadā deklarētiem skolēniem,
kuri mācās vispārizglītojošās vai
profesionālās mācību iestādēs un
kuri uz nodarbinātības pasākuma
uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15
gadu vecumu.
Jauniešu nodarbinātība tiek
nodrošināta, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu
skaita ziņā, t.i., Balvu pilsētā tiks
nodarbināti 46 skolēni, viņi darba
prasmes apgūs Balvu pamatskolā,
Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvu
Centrālajā
bibliotēkā,
Balvu

pirmsskolas izglītības iestādēs
„Pīlādzītis” un „Sienāzītis”, Balvu
Bērnu un jauniešu centrā, Balvu
Sporta centrā un Balvu novada
pašvaldības aģentūrā „San-tex”.
Bērzpils pagastā tiks nodarbināti 9
skolēni, Kubulu pagastā - 8, Tilžas,
Vīksnas un Briežuciema pagastos - 6 skolēni, Balvu un Lazdulejas pagastos – 4 skolēni, Krišjāņu
pagastā – 3 skolēni un Vectilžas
pagastā – 2 skolēni.
Nodarbinātības pasākumos
vasaras brīvlaikā, jūnija, jūlija
vai augusta mēnešos, iesaistītie
skolēni strādā divas nedēļas,
4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā,

saņemot atlīdzību valstī noteiktās
minimālās stundas tarifa likmes
apmērā par faktiski nostrādātajām
stundām.
Noteikumi
par
kārtību,
kādā
organizējami
skolēnu
nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā Balvu novadā tika
apstiprināti jau 2013.gadā. Tie nosaka kārtību, kādā organizējami
skolēnu nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības
pasākumus
vasaras
brīvlaikā
finansē pašvaldība, organizē,
koordinē un kontrolē Balvu Bērnu
un jauniešu centrs.

Balvu Amatniecības vidusskola 2014./2015.mācību gadā
uzņem audzēkņus

6.-12.klasēs
pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības
programmās;
10.-12.klasēs
vakarskolas un neklātienes izglītības
programmās.
Profesionālās
izglītības
programmās:

- Būvizstrādājumu galdnieks;
- Tērpu stila speciālists.
Mācību ilgums – 4 gadi. Iegūst
3.kategorijas diplomu, Latvijas Amatniecības kameras zeļļa
diplomu.
6.-12.klašu skolēni, kuriem
ir optimāli un augsti sasniegumi

mācībās, ir sabiedriski aktīvi, katru
mēnesi saņems naudas balvas.
Profesionālo izglītības programmu audzēkņi saņems stipendijas.
Skolā ir kopmītenes, ēdnīca.
Informācija
pa
tālruni:
64521940 vai 64521957.

Jūlijā notiks Zemkopības ministrijas reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”

Zemkopības
ministrija
sadarbībā ar Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru
Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros 2014. gada vasarā organizē
reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un
ražo laukos”. Konferencē aicināti
piedalīties visi interesenti. Dalība
konferencē ir bez maksas.
Konferenču norises vieta un
laiks:
10. jūlijā Kurzemē – Kandavas
kultūras nams, Lielā iela 28, Kandava, Kandavas novads;
11. jūlijā Zemgalē – Saulaines
Profesionālā vidusskola, Saulaine,

Rundāles novads;
17. jūlijā Latgalē – Dagdas tautas nams, Alejas iela 29, Dagda,
Dagdas novads;
18. jūlijā Vidzemē – Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskola, Rīgas
iela 16c, Smiltene, Smiltenes novads.
Konferences darba kārtība:
10.30 - 11.00
Konferences
dalībnieku reģistrācija.
11.00 - 11.15
Konferences
atklāšana. Zemkopības ministra
Jāņa Dūklava uzruna.
11.15 - 12.45 Tiešie maksājumi
un jaunā sistēma no 2015. gada.
12.45 - 13.45 Kafijas pauze.

13.45 - 14.45 Lauku attīstības
programmas 2014. - 2020. pasākumi un to ieviešana.
14.45 - 16.00
Zemkopības
ministra Jāņa Dūklava atbildes uz
jautājumiem. Diskusija.
Lauksaimnieki interesējošos
jautājumus
zemkopības
ministram ir aicināti uzdot www.
laukutikls.lv tiešraides laikā no
plkst. 10.30 līdz 13.00 vai rakstiski konferences laikā izvietotajā
jautājumu kastē, vai arī mutiski
konferences noslēguma sadaļā.
Konferencēm tiks nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv.

Baltkrievu delegāciju Bērzpilī sagaida ar dziesmu

Izsludināts konkurss uz „Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas direktora amatu”
Balvu novada pašvaldība
izsludina konkursu uz „Balvu
Profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas direktora amatu”.
Prasības pretendentiem(-ēm):
•
augstākā
pedagoģiskā
izglītība un maģistra grāds
izglītības zinātnēs vai pedagoģijā;
• darba pieredze vispārējās
pamatizglītības,
vidējās
vai
profesionālās izglītības iestādes
darba vadībā (direktors vai direktora vietnieks) ne mazāk kā 3
gadi un pedagoģiskajā darbā - ne
mazāk kā 5 gadi;
•
labas
vismaz
vienas
svešvalodas zināšanas un datorprasmes.
Pretendentiem(-ēm)
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
•
motivēta
pieteikuma
vēstule;

• īss dzīves un darba gaitu
pārstāsts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālus);
• valsts valodas prasmes
apliecība (ja nepieciešams);
• izglītības iestādes attīstības
vīzija (apjoms – 10 minūtes PowerPoint prezentācija, iesniedzama
prezentācijas izdruka).
Ar
konkursa
nolikumu
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Dokumenti amata pretendentiem jāiesniedz līdz 2014.gada
1.jūlijam plkst.14.00. Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 pieņemamajā istabā
(2.stāvā, 28.kabinetā).

Sibīrijas taigā un sniegos izsūtīto
cilvēku piemiņai

Šogad
14.jūnijā
apritēja
nu jau 73 gadi kopš 1941.gadā
notikušajām deportācijām, kad
no Latvijas tika izsūtīti aptuvnei 16
000 iedzīvotāju.
Visā Latvijā izsūtīto radinieki,
izsūtīšanu piedzīvojušie un mājās
atgriezušies cilvēki, kā arī pārējie
iedzīvotāji
14.jūnijā
pulcējas
piemiņas vietās, lai pieminētu
baigos notikumus, tajos cietušos

tautiešus un viņu sūro likteni.
Arī Balvos tradicionāli pie
pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuru
piemiņai un Kubulos pie Piemiņas
akmens represētajiem Balvu
stacijā pulcējās iedzīvotaji, lai
noliktu ziedus un ar klusuma
brīdi pieminētu bojāgājušos un
cietušos.
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Jūnijs – izlaidumu laiks
Jūnijs tradicionāli mums asocējas ar Vasarsvētkiem, Līgo un Jāņu dienu,
kā arī izlaidumiem. Skolas absolvēšanu svin gan 9.klases audzēkņi, gan
12.klašu abiturienti un augstskolu studenti. Arī topošajiem skolēniem jūnijs
ir īpašs laiks, jo, paskrienot vasarai, ierastais ceļš vedīs jau uz skolu, nevis uz
savu bērnudārza grupiņu.

Izlaidums Tilžas
izglītības iestādē

pirmsskolas

5.

Izlaidums kopā ar Pepiju Garzeķi
Arī
Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāles pirmsskolas
izglītības grupiņā 28.maijā notika
liels pasākums – izlaidums. Šogad
bērnudārzu beidza 7 bērni, kas
nu jau 1. septembrī uzsāks savas skolas gaitas. Par godu šim
pasākumam bija ieradusies pat
Pepija Garzeķe ar savu draugu
pērtiķi Nelsonu un zirdziņu.
Tā
kā
pasākuma
laikā
noskaidrojās, ka Pepija nav gājusi
skolā, tad bērni un skolotāji
nolēma
pārbaudīt
Pepijas
zināšanas, lai arī viņa varētu uzsākt
skolas gaitas. Kopā ar Pepiju bērni
dziedāja, dejoja, lasīja, rēķināja
un pat zīmēja, un ļoti daudz,
daudz smējās, jo Pepija bija atnesusi līdzi sev jautrību un prieku.
Tā kā Pepija ar bērnu palīdzību

veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem
arī viņai skolotājas atļāva uzsākt
skolas gaitas.
Skolotājas kavējās atmiņās par
to, kā tika uzsāktas bērnu gaitas
bērnudārzā... par katru gadiņu
tika aizdegta svecīte un pateikts,

kas šajā gadiņā tika iemācīts.
Bērniem
tika
izsniegtas
apliecības, viņi saņēma arī
grāmatas, konfekšu pušķus un
ziedus. Pēc svinīgās daļas sekoja
fotografēšanās un svētku mielasta
baudīšana.

Bērzpils vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas
‘’Kripatiņas’’ izlaidums
30.maijā Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa
„Ežuki” bija sagaidījuši lielo dienu
- izlaidumu jeb, kā bērni dēvē,
pirmo lielo ballīti. Skolotājas bija
pacentušās, lai mazie skolnieciņi
šajā dienā sajustos kā pasakā.
Skolotāja Ieva stāstīja par
savu un bērnu ikdienu, pirmo
satikšanos, pirmajiem strīdiem un
palīdzīgu roku: „Mūsu draudzība
aizsākas 10. oktobrī, kad bailīgi
un nedroši spēru pirmos soļus
Tilžas
pirmsskolas
izglītības
iestādes grupiņā „Ežuki”. Uz mani
lūkojās 20 jauku, jautru, sirsnīgu,
draudzīgu actiņu pāru. Nezināju
ne bērnu vārdus, ne vecākus.
Bet ar jūsu palīdzību, gan jūs,
bērni, gan jūs, vecāki, esam
sadraudzējušies un izauguši. No
vārda nemāku līdz vārdam māku,
esam kļuvuši populāri ne vien

savā ciemā, bet visā Balvu novadā,
par mums rakstīja gan avīzēs, gan
internetā”.
Laiks
ir
aizskrējis
vēja
spārniem, un šodien ir tā diena,
kad apstājamies uz mirkli un
apjaušam, ka mums blakus stāv
lieli, patstāvīgi, draudzīgi, sirsnīgi
bērni, kuri dosies tālāk uz nākamo
dzīves pārbaudījumu, skolu. Bet
šo dienu vēlamies pavadīt visi
kopā, jo ta kā bija agrāk, vairs
nebūs nekad. Pasākuma laikā tika
sniegts sniegts koncertiņš, lai visi
varētu vēl brīdi pakavēties kopā,
jautri padziedot, padejot.
Bērniem
tika
izsniegtas
apliecības, katram sava Laimes
poga, bitīšu medaļa - kā simbols,
lai bērni būtu čakli kā bitītes, un
ziedi. Pēc svinīgās daļas sekoja
fotografēšanās, mielasts un, protams, ballīte - dejas, rotaļas.

Ar peoniju ziedu smaržu
izsmaržoja un izskanēja pirmsskolas skaistākie svētki - izlaidums.
Šogad 6. jūnijā savai pirmsskolai
ardievas teica 4 sagatavošanas
grupas meitenes un 1 zēns.
Pasākums
notika
Saipetnieku senlietu muzejā. Izlaidumnieki kopā ar savu skolotāju,
Burtu meitiņu un jaunāko grupu bērniem sniedza koncertu
vecākiem un vecvecākiem.
To,vai
grupiņas
bijušie
audzēkņi ir gatavi skolai, vēlreiz
pārbaudīja Burtu meitiņa, ar kuru
kopā bija jāizpilda dažādi uzdevumi – jāatpazīst burti, cipari, jāzina
krāsas un lielumi, tika pārbaudīta
ari lasītprasme. Bērni ar uzdevumiem tika galā ļoti ātri un
pierādīja, ka ir gatavi 1. septembrī
doties uz skolu.
Jaunāko grupu bērni, atvadoties no sagatavošanas gru-

pas skolēniem, par piemiņu
uzdāvināja spilventiņus, lai tie
būtu kā piemiņa jaukajam laikam,
kas tika pavadīts bērnudārzā.
Paldies tika teikts arī visam
pirmsskolas kolektīvam, siltus laba
vēlējuma vārdus vecāku vārdā teica bērnu māmiņa Ritma Bondare.
Atvadoties no bērnudārza,
apsveikuma vārdus teica arī
Bērzpils vidusskolas direktore Ilona Stepāne.

Pēc svinīgā pasākuma bērni
kopā ar vecākiem un ciemiņiem
cepa desiņas un mielojās ar
vecāku sarūpēto cienastu. Pēc
kārtīgas
iestiprināšanās
tika
apskatīta arī Saipetnieku senlietu
kolekcija, kas gan bērniem, gan
vecākiem likās ļoti interesanta.
Pēc jaukā pasākuma bērni kopā ar
vecākiem apmierināti un gandarīti
devās mājup.

Bērnības svētki Balvu pilsētā
Smaidi, saule, siltu smaidu
Savam saules bērniņam!
Nēsā, saule, saules bērnu
Savā zelta saujiņā!
Ik gadu Balvu pilsētā tiek
organizēti
Bērnības
svētki
bērniem, kuri sasnieguši piecu
gadu vecumu. Šogad uz Bērnības
svētkiem bija ieradušies 33
piecgadnieki kopā ar saviem
vecākiem, vecvecākiem un citiem
radiņiem. Savukārt krustvecākiem

šajos svētkos bija īpaša loma, jo
viņi mazos gaviļniekus izšūpoja
svētku šūpolēs.
Svētkos
bērnus
sagaidīja
Vecmāmiņa un Sarkangalvīte,
kuras bērniem dāvināja pasaku
grāmatiņu un ziedu balonu. Bija
arī dažādi muzikāli pārsteigumi,
par kuriem paldies jāsaka pedagogiem Ilutai Tihomirovai un Līgai
Morozai – Ušackai. Brīnišķīgus
priekšnesumus sniedza deju

studijas Terpsihora mūsdienu deju
grupa Lu-lū, pašapziņas celšanas
studija „Lote” un Līna Koļcova.
Pēc svinīgā pasākuma Balvu
Kultūras un atpūtas centrā neizpalika arī kopējā fotogrāfēšanās
centra laukumā ar Vecmāmiņu,
Sarkangalvīti un Balvu Vilku.
Svētku nekad nevar būt par
daudz, īpaši tad, ja tie ir sirsnības
un mīlestības pilni!

Realizēts projekts par primārās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošanu

2013. gada septembrī Balvu pilsētas Līgas Kozlovskas
individuālais uzņēmums „Līgas
Kozlovskas ģimenes ārsta prakse”
ar SIA „Veskor” palīdzību un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu ir veiksmīgi
īstenojis projektu par primārās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošanu, veicot rekonstrukciju
un renovāciju prakses telpām.
Projekta ietvaros tika nomainīta

vecā grīda pret jaunu grīdu ar
linoleja segumu un uzbūvēta
uzbrauktuve,
lai
atvieglotu
piekļūšanu praksei pacientiem ar
ierobežotām vajadzībām.
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Festivāls „Eima, eima” Balvos
No 4. līdz 6.jūlijam Balvos jau
trešo reizi notiks Starptautiskais
tautu deju festivāls „Eima, eima!”.
Festivālā
piedalās
deju
kolektīvi no Balvu, Baltinavas,
Viļakas, Rugāju novadiem, viesi
no Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rīgas VEF TDA „Dardedze” no
Rīgas, senioru deju kopa „Krustpilietis”.
Ikviens
dejas
cienītājs
tiek aicināts baudīt festivāla
meistarklasi un koncertus!
Piektā diena – prāta diena,
gudras domas jādomā!
4.jūlijā no plkst.11.00 flamenko meistarklase Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Pasniedzēja Tonje
Lieberg no Oslo (Norvēģija).
Iepriekšēja pieteikšanās.
4.jūlijā plkst.19.00 Sadejošanās Rugāju novada estrādē.
Sestā diena svētku diena – iesim
danci ritināt...
5.jūlijā plkst.15.00 izbraukuma koncerti Vīksnas pagastā un
Balvu pansionātā
5.jūlijā plkst.19.00 Lielkoncerts „Es nedēļu izdejoju!” Balvu
pilsētas estrādē.
5.jūlijā plkst.22.00 balle Balvu pilsētas parkā. Muzicē grupa
„Kontrasts”.
Svētā diena brīnum` diena, to es
gribu izsapņot!
6.jūlijā plkst.14.00 Sadejošanās Viļakas pilsētas estrādē.
FESTIVĀLĀ PIEDALĀS:
Viesi
• Horeogrāfe, flamenko deju

meistarklases
vadītāja
Tonje
Lieberg no Oslo (Norvēģija)
• Groningenas (Nīderlande)
internacionālā deju grupa HAI
LA JOC, mākslinieciskais vadītājs
Maartje Witteveen.
• Orķestris Ferdivedûnsje no
Nīderlandes, Arjen Kok
• Polijas deju grupa “Rapsodia“, vadītāja Beata Stoppa
• Krustpils Kultūras nama senioru deju kolektīvs „Krustpilietis”,
vadītājs Kārlis Krūmiņš
• VEF Kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dardedze”,
vadītāja Ilze Kronberga
Baltinavas novads
1. Baltinavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, vadītāja
Irēna Kaša
Rugāju novads
2. Senioru deju kolektīvs „Ezerrieksts”, vadītāja Inta Sleža
3. Vidējās paaudzes deju kopa
„Rugāji”, vadītāja Lucija Bukša
Viļakas novads
4. Rekavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Aija
Leitena
5. Viļakas pilsētas Kultūras
nama deju kopa „Dēka”, vadītāja
Akvilina Jevstigņejeva
6. Šķilbēnu pagasta Kultūras
centra „Rekova” jauniešu deju
kolektīvs „Bitīt matos”, vadītāja
Diāna Astreiko
Balvu novads
7. Bērzpils pagasta jauniešu
deju kolektīvs, vadītāja Iveta
Tiltiņa
8. Bērzpils vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Pastaliņas”,
vadītāja Iveta Tiltiņa
9. Briežuciema pagasta Tau-

tas nama vidējās paaudzes deju
kopa „Pāris”, vadītāja Skaidrīte
Pakalnīte
10. Kubulu pagasta Kultūras
nama jauniešu deju kolektīvs
„Cielaviņa”, vadītāja Zita Kravale
11. Kubulu pagasta Kultūras
nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs, vadītāja Zita Kravale
12. Balvu Kultūras un atpūtas
centra jauniešu deju kolektīvs
„Rika”, vadītājs Agris Veismanis
13. Balvu Kultūras un atpūtas
centra un Balvu Valsts ģimnāzijas

7.-9.klašu deju kolektīvs, vadītājs
Agris Veismanis
14. Balvu Kultūras un atpūtas
centra senioru deju kopa „Luste”,
vadītāja Inta Sleža
15. Balvu Kultūras un atpūtas
centra vidējās paaudzes deju
kopa „Nebēda”, vadītājs Agris

HAI LA JOC

Flamenko dejotāja Tonje Lieberg

Starptautiskā deju grupa “Hai la joc” ir entuziastisku cilvēku grupa
no Groningenas, Nīderlandē. Papildus holandiešu folkloras dejām,
deju grupas repertuārā ir arī dejas no visas pasaules: no Meksikas līdz
Rumānijai un no Dienvidāfrikas līdz Polijai. Deju kolektīva tērpi tiek
izgatavoti pēc tradicionālajiem piemēriem, bieži vien tos šuj arī paši
kolektīva dalībnieki.
Kopš grupas dibināšanas 1979.gadā, „Hai la joc” ir bijis ļoti nozīmīgs
starptautiskās dejas tēls Groningenā un tās apkārtnē. Grupu ir dibinājusi
daži entuziastiski dejotāji no Groningenas starptautiskās izklaides
deju biedrības. Grupas nosaukums „Hai la joc” nāk no Rumānijas, kas
tulkojumā nozīmē „Nāc un dejo ar mums!”. Tā kā deju grupas locekļi ir
ļoti dažādi, līdz ar to arī repertuārs ir daudzveidīgs. Lai gan uzsvars tiek
likts uz Balkānu dejām, šī brīža repertuārā ir iekļautas dažādas Eiropas
valstu, kā arī ārpus Eiropas valstu dejas. Kopš 2013./2014.gada sezonas
kolektīvu vada profesionāls deju pasniedzējs Maartje Witteveen.
Vairāk informācijas www.hailajoc.nl

Tonje Lieberg ir viena no nedaudzajām Norvēģijas profesionāla
līmeņa flamenko dejotājām, kurai ir liela pieredze arī mākslas pasākumu
veidošanā.
Māksliniecei ir ieguvusi maģistra grādu Mākslas vēsturē. Savu
māksliniecisko karjeru uzsākusi 2005.gadā, kad tūres laikā kā dejotāja
piedalījās flamenko dejotāja Asunción Demartos’s producētajā
uzvedumā „Ella”. Kopš tā brīža ir piedalījusies dažādos Norvēģijas
festivālos, uzstājusies televīzijā un kultūras iestādēs, kā arī ir ieguvusi
starptautisku pieredzi. Sadarbībā ar plaši pazīstamo Austrumāzijas
garīgās mūzikas dziedātāju Sher Miandad Khan 2007. gadā Tonje kā
dejotāja tika uzaicināta piedalīties projektā un uzstāties Pakistānas
pilsētā Lahore. 2007. un 2010.gadā kopā ar spāņu ģitāristu un dziedātāju
Tono Alcalde piedalījusies tūrē pa Norvēģiju. Tonje Lieberg dejo grupās
„Flamenco con arabe” un „Flamenco Duro” un ir sadarbojusies ar flamenko ģitāristu Bettina Flater un citu žanru mūziķiem. 2013.gadā Tonje
organizēja un piedalījās tūrē „Flamenco de la Fontera” kopā ar Tito Guevara no Oslo, augstākā līmeņa flamenko mūziķi Augustin de Fuente, kā
arī El Torran un Fernando Jimenez Sanchez no Spānijas.
Tonjei pieder sava flamenko studija Oslo, kurā tiek organizēti
dažādu līmeņu kursi, meistarklases un privātstundas. Ir strādājusi daudzos festivālos, projektos, apmācot bērniem flamenko deju. Kopš 2004.
gada flamenko deju ir studējusi Madridē un mācījusies deju kursos pie
vairākiem profesionāliem flamenko dejotājiem. No 1999.- 2003.gadam
flamenko deju studējusi Norvēģijā, bet no 1982.-1996.gadam studējusi
Norvēģijas baleta skolā.
Flamenko dejotāja darbojas arī vairākās mākslas un mūzikas
organizācijās, kā arī pasniedz lekcijas Munch muzejā, Oslo.
www.flamencodans.no

Deju grupa „Rapsodia „ no Polijas
Festivālā „Eima, eima” piedalīsies arī deju grupa „Rapsodia” no
Polijas pilsētas Žukowas, kura ir Balvu novada pašvaldības Sadarbības
pilsēta.
Deju grupai ir daudzveidīgs repertuārs, kas balstīts uz klasisko deju,
atšķirīgo un mūsdienīgo deju un džezu. „Rapsodia” jau ir saņēmusi
daudzas balvas dažādas deju sacensībās, kā arī milzīgu pieredzi starptautiskajos festivālos un koncertos. Šogad deju grupa svin savu 15 gadu
pastāvēšanas jubileju.
Vairāk informācijas par kolektīvu videosižetā: http://www.
tvwybrzeze.pl/index.php/wydarzenia,10098

Veismanis
16. Balvu novada Vectilžas
pagasta jauniešu deju kolektīvs,
vadītāja Kristīne Jermacāne
17.
Balvu novada Vīksnas
pagasta deju kopa „Piesitiens”,
vadītāja Gunta Grāmatiņa

Ansamblis “Ferdivedunsje”
Ansamblis “Ferdivedunsje” būs
pavadošā grupa deju kolektīvam “Hai
la joc”. Ansamblis darbojas jau aptuveni 20 gadus un atrodas Frīzlandē,
Nīderlandes ziemeļu daļā. Ansambļa
pamatrepertuārā ir starptautiskā folkloras mūzika.
Uzvedumā kopā ar deju kolektīvu
„Hai la joc”, mūzikas ansamblis
sastāvēs no 5 cilvēkiem, kuri katrs
spēlēs dažādus instrumentus.
Vairāk informācijas www.ferdivedunsje.nl
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Pavadi vasaru aktīvi – sporto!

Vasaras sezona solās būt karsta arī sporta aktivitāšu cienītājiem.
Balvu Sporta centra vadītājs Edgars Kaļva informē, ka dažādas
aktivitātes notiek un notiks gan
futbola, gan volejbola, gan arī basketbola cienītājiem. Neizpaliks arī
plaša mēroga sacensības.
Visi
pludmales
volejbola cienītāji aicināti piedalīties
Balvu novada atklātajā pludmales volejbola čempionātā,
sākot ar 14.jūnija spēli Bērzpilī
un čempionāta finālu Balvos
9.augustā. Nolikums pieejams
www.balvi.lv.
Ja esi viens no basketbola un
mini futbola spēles cienītājiem
tad nāc uz Ghetto gaumes 2014

Balvi Open street nakts posmu
21.jūnijā. Šis posms būs īpašs ar
to, ka strītbola un mini futbola
sacensības norisināsies naktī un
sacensību laikā uzstāsies deju grupa Di dancers.
Savukārt 26.jūlijā Balvu ezerā
pirmo reizi Balvu novadā un Latgales reģionā norisināsies Latvijas
3.posms un Baltijas čempionāts
ūdens motocikliem. Šajā posmā
jau pieteikušies vadošie braucēji
no Latvijas, Igaunijas un Krievijas.
Iespējams, ka arī Balvos redzēsim
pasaules čempionu ūdens motociklistus no Krievijas.
Balvu novada svētku ietvaros
16.augustā norisināsies grupas
„Prāta vētra” organizētais futbo-

la turnīrs „Mītava open”, kurš ir
pēdējais posms pirms lielā fināla.
Galvenā balva uzvarētāju komandai - brauciens uz finālturnīru
Izraēlā.
Tāpat
ikvienam
pilsētas
iedzīvotājam ir atvērts stadions,
kas ir lieliska vieta, kur pavadīt
savu brīvo laiku spēlējot sporta
spēles, izjūtot patīkamu skriešanas
soli. Savukārt pludmales volejbola
laukumā pie Balvu ezera var aktīvi
atpūsties un gūt iedegumu vienlaikus.
Esiet aktīvi, iedvesmojieties
cits no cita, atrodiet jaunus draugus sporta arēnā un galvenokārt
pierādiet savu vēlmi kustību
priekam!

Pirmās Balvi open street sacensības

7.jūnijā pie Balvu pamatskolas norisinājās pirmās Balvu open
street sacensības strītbolā un ielu
futbolā.
Sacensībās piedalījās komandas no Balviem, Gulbenes,
Rēzeknes un Alūksnes. Zīmīgi, ka
balveniešiem šajā posmā strītbolā
bija iespēja mēroties spēkiem
ar Latvijas bobsleja spēcīgāko
stūmēju un Soču olimpiskās
medaļas ieguvēju Daumantu
Dreiškenu un basketbola kluba
"Valmiera" saspēles vadītāju Raimondu Gabrānu.
Balvi open street turnīrā
strībolā piedalījās rekordliels
skaits basketbola komandu –
veselas 20, un 10 mini futbola
komandas!

1.posma rezultāti Balvi open
street:
strītbols (17+):
1.v. Nareka (Gulbene) -G.Rikveilis, N.Rikveilis, R.Gabrāns,
D.Dreiškens;
2.v. Gulbenes Gulbis K.Matisons, J.Melngailis, N. Lišiks;
3.v. Rugāju Sporta centrs - I.Krēmers. E.Kapteinis,
N.Kapteinis, K.Pugačs;
4. Baltie (Balvi) - M.Verjanovs,
O.Babris, A.Šmagris;
5.v. Austrumi (Balvi)- A.Jaundžeikars, K.Krišjānis, G.Lamiskis,
G.Kravalis;
6.v. Deivids Bluuu (Gulbene)
- G.Graumanis, A.Petersons,
O.Zurkovs;
7.v Vīksna - I.Korlašs, G. Korlašs, K.Porietis;
8.v. Melnie (Balvi)- V.Žvirblis,
S.Locāns, V.Žvirblis, A.Sarkans.
strītbols (līdz 17)
1.v. Vīri melnā (Balvi)
2.v. Pūks (Gulbene)
3.v. Fēniss (Gulbene)
4.v. Power (Gulbene)
5.v. Province (Gulbene)
6.v. Draugi (Balvi)
7.v. Strītbola karaļi (Balvi)
8.v. Mazā Nareka (Gulbene)
Sievietes:
1.v. Moseņis (Rēzekne)
2.v. KIKA (Rēzkne)
3.v. Bosh ( Balvi)
4.v. BVĢ (Balvi)

2.v. Apvedceļš (Balvi)- N.
Zveinieks, J.Voika, T.Semjonovs,
A. Pušpurs. M. Ruičš;
3.v. Zakarīši (Balvi) - I.Zaharāns,
R.Ščogols, O.Gabranovs, A.Garais;

4.v. Zidāni (Balvi)- E. Keiselis,
E. Igaunis, E. Lipe, E. Oplucāns;
5.v. Ghetto pansionāts- N.
Rospopovs, D. Kolosovs, M.Supe,
T.Pols, D.Kaufmanis.

Mini futbols (jaunieši)
1.v. Ghetto Boys (Balvi)
2.v. Sarkanie (BAlvi)
3.v. Bleck stars (BAlvi)
Mini futbols (vīrieši)
1.v. Zidāni no Brazīlijas (Balvi)- A. Papins, U.Kudrjavcevs,
A.Garais, K. Pundurs, A. Kļimovičš;
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Balvu Valsts ģimnāzijas īpašais gada noslēgums
30.maijā, līdz ar svinīgo skolas gada noslēgumu, noslēdzās
arī Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas 1.kārta. Balvu Valsts
ģimnāzijas direktore Inese Paidere
pateicās skolēnu, skolotāju un
tehnisko darbinieku saimei par
pacietību un izturību, sadzīvojot
ar remontdarbiem gada garumā,
lai šodien visi atrastos pie skaistas, nosiltinātas un krāšņas skolas.
„Skola ir tapusi citādāka. Tāpēc
šodien vissirsnīgākais paldies
visiem tiem cilvēkiem, kuri šai

renovācijas 1.kārtai ir palīdzējuši
realizēties!”
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
uzrunā uzsvēra, ka skola mums
visiem paliek atmiņā. Un šī gada
absolventiem, kā pirmajiem, tā
paliks atmiņā kā renovēta, skaista skola. A.Kazinovskis novēlēja,
galvenokārt jau pašiem skolēniem,
ņemt piemēru, ka visam jābūt
sakoptam un sakārtotam, tad arī
pašiem dzīve būs laimīga.
Ir pagājis gads, kopš Balvu

novada pašvaldība īsteno Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
projektu
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/003 „Balvu Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija. 1. kārta”
un būvdarbu uzsākšanas.
Šobrīd būvfirma SIA „Vidzemes energoceltnieks” objektā
darbus ir pabeigusi, un projekta
rezultātā Balvu Valsts ģimnāzija
ir ieguvusi skaistu, nosiltinātu
fasādi. Ir pilnībā rekonstruēta apkures sistēma, veikta ārējo tīklu
rekonstrukcija, ir izremontētas

darbmācības telpas un ēdnīca,
kā arī nomainīti logi un ārdurvis.
Tāpat ir rekonstruēti sanmezgli, daļēji rekonstruēti iekšējie
elektrotīkli, pārbūvētas visas
projektā paredzētās grīdas, veikta
zibensaizsardzības tīklu izbūve, kā
arī gaisa aizkaru montāža.
Projekta
kopējā
summa ir EUR 1350108,56. Valsts
budžeta dotācija sastāda 3%.
Pašvaldības
finansējums
ir
12%. ERAF finansējums ir 85%.
Objektā „Vidzemes energoceltnieks” darbus ir veikuši par summu EUR 1326350,94 (ar PVN).
Būvuzraudzību objektā veica

I.Paidere pateicas projekta īstenošanas gaitā iesaistītajām personām

SIA “Jurēvičs un partneri” par
summu EUR 13601,23 (ar PVN).
Autoruzraudzību veica nodokļu
maksātājs Ervīns Ločmelis par
summu EUR 4115,74.
Svinīgā pasākuma laikā tika
godināti arī ģimnāzijas teicamnieki un 301. Balvu jaunsargu
vienība, instruktors seržants Guntis Liepiņš, klātesot Rekrutēšanas
un Jaunsardzes centra 2.novada
nodaļas vadītājam Jurim Lelim,
nodeva svinīgo zvērestu.

Balvu Valsts ģimnāzija pēc renovācijas

Briežuciema pamatskolā tiekas ES valstu delegācijas
23.maijā
Briežuciema
pamatskolā notika vēl nebijis
pasākums – Eiropas Savienības
(ES) dalībvalstu konference, kurā
piedalījās delegācijas no 8 ES
valstīm. Patiesībā tie bija skolēni,
kuri izvēlējās katrs savu dalībvalsti,
lai prezentētu to pasākumā. Pirms
tam gan bija jāveic izpētes darbs
par katru valsti, jo skolēniem
bija jāsagatavo arī informācija
pārskatāmā un saistošā veidā.
Un tā, 23.maijā skolā ieradās
delegācijas no Somijas, Zviedrijas, Slovākijas, Itālijas, Spānijas,
Apvienotās Karalistes, kā arī
pārstāvji no Briseles, no Eiropas parlamenta – „Vaduguns”
redaktors Edgars Gabranovs,
Briežuciema TN vadītāja Zita
Mežale, skolas bijusī direktore
Valentīna Ločmele, kā arī grāmatu
veikala īpašniece Lilita Aleksāne.
Radošās
prezentācijās
pasākuma
dalībnieki
tika
iepazīstināti ar ES valstīm. No
Zviedrijas bija ieradusies pati
Astrīda Lindgrēne ar savu komandu - Lennebergas Emīlu, Ronju
laupītāja meitu, Trokšņu ciema
bērniem, Karlsonu un Pepiju
Garzeķi. Bija jauki noskatīties, kā
šī šarmantā zviedru delegācija
„lēkāja” pa zāli, mazajām basajām

kājiņām zibot un pašgatavotus
Zviedrijas karodziņus pa gaisu vicinot.
Somi
bija
sagatavojuši
pārskatāmu, skaidri saprotamu
prezentāciju un papildināja to
ar saviem stāstījumiem. Izrādās,
ka Nokia tiek ražota Somijā,
un arī Lapzemes Ziemassvētku
vecītis nāk no Somijas. Rumānijas
pārstāvji bija 1.- 3.klasītes 5 braši
puiši un viena smuka meitene.
Rumāņi mums pastāstīja un
izrādīja Rumānijas valsts atrašanās
vietu Eiropas kartē, izvadāja pa
stāvajiem kalnu ceļiem, kā arī
bezbailīgi demonstrēja senāko
Transilvānijas dzimtu – grāfus Drakulas. Bija mazliet baisi.
Savukārt Itālijas delegācija
ieradās gondolā Santa Lučia
dziesmas pavadībā un izsmeļošā
stāstījumā klātesošos iepazīstināja
ar
Itālijas
valsti,
vēsturi,
tautsaimniecību, kultūru.
Slovāku delegācija jeb 4.klase
nevarēja teikt apsveicināšanās
vārdus, jo nebija paņemts līdzi
tulks, kurš bija saslimis ar lipīgu
slimību. Tomēr visi klātesošie
varēja baudīt Slovākijas Tatru kalnu
skaistumu, jo slovāku meitenes
rādīja nelielu videosižetu par šīs
valsts augstākā punkta jeb Ger-

Spānijas delegācija prezentē savu valsti

No kreisās E.Gabranovs, Z.Mežale, L.Aleksāne, V.Ločmele
laha smailes iekarošanu.
Apvienotās
Karalistes
delegācija
cienāja
Briseles
pārstāvjus ar īstu angļu tēju,
uzrunāja
parlamentāriešus
angļu valodā, kā arī stāstīja
par interesantām šīs senās un
aristokrātiskās tautas tradīcijām.
Spāņus nevarēja nepamanīt!
Viņu delegāciju pārstāvēja 2 eleganti TV vadītāji, 4 skaistas flamenko dejotājas karmīnsarkanām
lūpām un plīvojošiem svārkiem
gandrīz līdz zemei, kā arī
3pašapzinīgi pavāri baltās cepurēs
un kārdinošām ēdienu bļodām
rokās. Prezentācijas gaitā varējām
iepazīt Spāniju caur ēdieniem un
flamenko mūzikas ritmiem un
deju soļiem.
Oficiālās daļas noslēgumā
Briseles pārstāvji teica savas
svinīgās runas, dalīja delegācijām
Pateicības rakstus un dāvanas,
kā arī klātesošajiem bija iespēja
piedalīties viktorīnā par ES valstīm.
Tagad visi zināsim, ka mazākā ES
valsts ir Malta, ka merci franču
valodā nozīmē paldies, ka Latvija
par ES dalībvalsti kļuva 2004.gada

1.maijā un daudzas citas interesantas lietas.
Pasākuma noslēgumā visi
varēja piedalīties valstu Radošajās
darbnīcās:
•
angļi piedāvāja pankūku
skriešanās
sacīkstes
(apmest
pankūku pannā otrādi nav nemaz
tik viegli!);
•
pie
rumāņiem
bija
jāpeldina ola sālsūdenī;
•
itāļi mācīja pareizi ēst
spageti;
•
spāņiem bija ēdienu
degustācija un ēdiena sastāvdaļu
noteikšana;
•
pie slovākiem vajadzēja
dzīt cūciņu pāri Tatru kalnu aizai.
Ja gans veiksmīgi to izdarīja,
dabūja desiņu un ķiršu tomātiņu;
•
savukārt Astrīda Lindgrēne piedāvāja uzminēt savu
darbu fragmentus. Par to varēja
saņemt cepumu ar putukrējuma
tornīti un vīnogu pašā augšā.
Darbu atvieglināja A.Lindgrēnes
grāmatas, kas bija apskatāmas
un šķirstāmas. Mmm, cik garšīgi
varēja minēt fragmentus no rakstnieces darbiem!

•
pie somiem bija jākrāso
Tūves Jānsones trollīši mumini.
Kurš to akurāti izdarīja, dabūja
konfekti uz kociņa.
Lai ES dalībvalstu konference prasīja ne mazumu pūļu un
laika, tomēr tā izdevās. Skolā tai
dienā skolēni mutuļoja kā ūdens
straumītes. Savukārt pasākuma
vadītāji - skolotāja Silvija un
7.klases skolēns Dairis, visiem
atgādināja, ka rīt, 24.maijā, ir
EP vēlēšanas, un piekodināja,
lai skolēni atgādina saviem
vecākiem, ka ir jāiet balsot, jo
šo vēlēšanu rezultāti arī ietekmē
mūsu pašu labklājību.
Paldies par ieguldīto darbu
skolēniem, skolotājiem, kā arī
Eiropas Parlamenta pārstāvjiem –
Dairim Ivanovam, Zitai Mežalei,
Valentīnai
Ločmelei,
Lilitai
Aleksānei, Edgaram Gabranovam.
Pasākums notika iniciatīvas
„Radošo domu, kustību un ideju klubiņš Dendijs” ietvaros.
Iniciatīvu finansē Sorosa fonds
Latvija.
Silvija Ločmele,
Iniciatīvas vadītāja
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Noslēgusies projekta „Mazais pētnieks’’ realizācija un iegūta
Gada Balva „Mēs izglītībai’’
Balvu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sienāzītis’’ trīs mēnešus
ar LabieDarbi.lv atbalstu realizēja
projektu „Mazais pētnieks.’’ Tā
realizācija kļuva iespējama pēc
tam, kad decembrī ar Latvijas
iedzīvotāju balsojuma palīdzību
tika savāktas 9840 balsis un ar LabieDarbi.lv atbalstu iegūts 2840
eiro liels finansējums par ko tika
iegādāti dažādi materiāli dabas
pētniecībai un apkārtējās vides
izzināšanai.
Mazie
„sienāzīši”,
dodoties ekskursijās, tagad uzvelk
drošības vestes, bet ikdienas
rotaļnodarbības
dabaszinībās
kļuvušas savādākas - bērni tajās
var daudz vairāk darboties praktiski. Tā projekta laikā bērni
iemācījušies svērt ar līdzsvara
svariem un izpratuši jēdzienu
„līdzsvars”,
iepazinušies
ar
magnētiskā spēka īpašībām un
ar interesi darbojušies ar lieliem un maziem magnētiem,
audzējuši sliekas un vērojuši to
čaklo darbošanos, katru dienu
sekojuši pupas attīstības gaitai un

rotaļnodarbībās iegūtās zināšanas
nostiprinājuši brīvajā laikā ar
didaktisko spēļu un enciklopēdiju
palīdzību.
Aprīļa mēnesī arī Viļakas
pirmsskolas izglītības iestāžu
darbinieki varēja vērot atklāto
integrēto rotaļnodarbību ar dabas zināšanu dominanti, ko vadīja
projekta autore Velga Lielbārde.
Bērnu zinātkāre redzama bērnu
acīs, jo viņiem patīk darboties ar
lupām, mikroskopiem, kukaiņu
pētīšanas ierīcēm un drīz pavisam
drīz viņi varēs izaudzēt un palaist
brīvībā pirmos taureņus.
6.jūnijā visi LabieDarbi.lv
projektu realizētāji tika aicināti
uz Dailes teātri Rīgā, kur notika
Gada Balvas 2013 pasniegšanas
ceremonija. Pagājušā gadā ar LabieDarbi lv. atbalstu tika īstenoti
52 projekti par kopējo summu
181 762 eiro. Šis pasākums notiek jau ceturto gadu pēc kārtas.
Balvas pasniegšanas ceremonijā
piedalījās
Latvijā
pazīstami
mākslinieki, sportisti un kultūras
darbinieki. Arī šogad klātesošos

priecēja dziedātāji Samanta Tīna
un Aminata, Nikolajs Puzikovs un
aktieris Rihards Lepers. Balvas tika
pasniegtas 8 nominācijās. Esam
gandarīti, ka pēc grūtās balsu
vākšanas un sekmīgās projekta
realizācijas esam pamanīti un
ieguvuši LabieDarbi lv. Gada Balvu „Mēs izglītībai”, ko pasniedza

grupas „Blitze” solists Arvīds
Berķis.
Balvu pirmsskolas izglītības
iestāde „Sienāzītis” ir Labo Darbu
projektu realizācijas kartē ielikuši
pirmo karodziņu, jo šis bija pirmais Labo Darbu.lv atbalstītais
un realizētais projekts pilsētā
un novadā. Ceļš uz to nav bijis

viegls, tāpēc „Mazie pētnieki” ir
pateicīgi visiem, visiem, kas ne tikai balsoja, bet ik brīdi juta līdz un
pārdzīvoja balsu vākšanas gaitā.
Liels paldies Balvu pirmsskolas
izglītības iestādes „Sienāzītis”
bērnu vecākiem, vecvecākiem,
māsām, brāļiem, radiem un draugiem, īpaši Valdai Trokšai, Guntai
Grāmatiņai, Lesnieku ģimenei un
Lailai Saidei, kā arī Balvu pamatskolai, Amatniecības vidusskolai,
Balvu Valsts ģimnāzijai un Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centram, kas nežēloja
savu laiku un piedalījās balsu
vākšanas maratonā. Paldies arī
ēdināšanas uzņēmumam „Nāc
un ēd”, veikalam ,,Supernetto”,
kā arī Balvu, Viļānu, Gulbenes un
Madonas novada iedzīvotājiem
un visiem pārējiem balsotājiem
un atbalstītājiem, jo tikai ar jūsu
atbalstu mūsu sapnis varēja
piepildīties.
PII „Sienāzītis” metodiķe
Velga Lielbārde

Stacijas pamatskolas skolēni izzina un iepazīst Latvijas vēsturi
Stacijas pamatskola piedalījās
Vītolu fonda un Monreālas
Latviešu
sabiedriskā
centra
organizētajā skolēnu mācību
ekskursiju projektu konkursā
„Pētīsim un izzināsim Latvijas
vēsturi!” Priecīgi uzņēmām ziņu,
ka esam to 52 projektu pieteicēju
vidū, kuri saņēmuši pozitīvu atbalstu. Ekskursijas realizēšanai
tika saņemti 400 EUR. Saņemtā
summa ļāva organizēt ekskursijas tālāk no dzimtās vietas,
centāmies saplānot pēc iespējas
vairāk apskates vietu un objektu,
lai skolēni redzētu un izzinātu
vairāk. Plānojām, ka galvenais šajā
ekskursijā - saņemto materiālo
palīdzību ieguldīt degvielas un
gidu
pakalpojumu
segšanai.
Skolēnu
ģimenes
un
daži
atbalstītāji sedza ieejas biļetes
apskatāmajos muzejos.
Ekskursijas uzdevumi bija
veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos, apskatīt vēsturiskus objektus
tālāk no dzimtās vietas - Vidzemes
reģionā, motivēt skolēnus izzināt
vēsturiskus notikumus, ar tiem

saistītas vietas, mācīties plānot ekskursijas, prezentēt un popularizēt
redzēto citiem.
Pēc
skolēnu
un
klašu
audzinātāju viedokļu apkopošanas tika pieņemts lēmums
organizēt mācību ekskursiju pa
Cēsu apkārtni. Šī gada 15.maijā
43 ekskursijas dalībnieki no 5.-8.
klasēm zinātkāri un ieinteresēti
devās ceļā.
Ekskursijas ietvaros vispirms
skolēni pabija Āraišu ezerpilī, kur
gidu pavadībā daudz uzzināja
un redzēja par 9.gadsimta seno
latgaļu apmetni uz Āraišu ezera salas. Visi ar lielu interesi ne
tikai vēroja, bet kaut uz mirkli
arī izbaudīja dzīvošanu mazos, ļoti zemos koka namiņos.
Pārliecinājāmies par mūsu senču
lielo prasmi un darbaspējām celt
dzīvesvietu, izmantojot samērā
primitīvus darba rīkus, koka
detaļu sastiprināšanai neizmatojot naglas.
Ekskursijas tālākais maršruts
veda uz Cēsu pilsētu. Tur
skolēni varēja iejusties viduslaiku Zobeņbrāļu ordeņa pils

iedzīvotāju lomā. Organizētā pilsdrupu apskate lukturīšu gaismā
deva īpašas izjūtas un emocijas. Skolēni daudz uzzināja par
vēsturiskiem notikumiem Cēsu
apkārtnē, kas lielā mērā noteikuši
visas Latvijas attīstību un brīvības
iegūšanu. Par to informēja gides
Vēstures un mākslas muzejā.
Nu visi zinās, ka Cēsis ir mūsu
sarkanbaltsarkanā karoga dzimtene. Kopīgi apskatījām arī Cēsu
Vienotības laukumu un piemi-

Nometne „Izzini un izmanto”

Balvu Amatniecības vidusskolā
jau trešo gadu norisinās skolēnu
izzinošā radošā nometne. Šī
gada pamattēma bija vides
saglabāšana, atkritumu šķirošana
un pārstrāde.
Ar katru gadu interese par
vides izziņas jautājumiem arvien
pieaug, jo šogad nometnē no
2.jūnija līdz 6.jūnijam jau darbojās
24 skolēni no dažādām skolām
(iepriekšējos gados 14 un 20).
Pirmajās nometnes dienās
bērni iepazinās ar „Zaļā punkta” piedāvātajiem izzinošajiem
materiāliem
par
atkritumu
šķirošanu un to tālāko pārstrādi.
Praktiski darbojās ar papīra
pārstrādi un izgatavoja savu
papīru, kuru vēlāk pārveidoja par
ļoti skaistiem dekoriem.
Trešdien
visi
nometnes

dalībnieki, mākslinieciski noskaņoti, ķērās pie ziepju vārīšanas,
krāsošanas, smaržināšanas un
formiņās liešanas. Iegūtais rezultāts patīkami iepriecināja gan
pašus skolēnus, gan arī skolotājus
un vecākus. Pēcpusdienā tika
noskaidrots, kuri ziepju burbuļi
ir visizturīgākie un kuras izejvielas vislabākās, lai burbuļi izdotos
vislielākie un visvairāk.
Ceturtdiena
iesākās
ar
sportiskām aktivitātēm. Ko labu
un sportisku var darīt, lai būtu jautri un vērtīgi, tai pašā laikā dabu un
līdzcilvēkus saudzējoši.
Un beidzot piektdien devāmies braucienā, lai praktiski
redzētu to, kas notiek ar atkritumiem Litenes atkritumu šķirošanas
poligonā. Šis objekts bērniem
atmiņā palika ar īpatnējo smaku

un lielo atkritumu daudzumu.
Ļoti aizraujoša un izzinoša
bija
dzīvnieku
patversmes
apmeklēšana. Šī bija viena no
visemocionālākajām vietām. Bērni

nekli latviešu strēlniekiem „No
zobena saule lēca”.
Tālāk skolēniem bija iespēja
pabūt Bīriņu pilī, kur 19.gadsimtā
dzīvoja fon Pistolkorsu ģimene.
Gide iepazīstināja visus ar
pils vēsturi, tās īpašniekiem
un aktivitātēm, kas pilī notiek
mūsdienās. Pils pārsteidza ar
savu eleganci un skaisto apkārtni.
Neizpalika skolēnu jautājumi par
seriāla „Ugunsgrēks” filmēšanu un
ik vasaras latviešu šlāgerdziesmu

drīkstēja izvest pastaigā patversmē
nonākušos sunīšus, kuri izrādīja
prieku un draudzīgumu!
Piektdiena
noslēdzās
ar
dalīšanos iespaidos par no-

koncertiem.
Ekskursija bija piesātināta ar
pozitīviem iespaidiem, jaunām
zināšanām. Visi priecājās gan
par redzēto un dzirdēto, gan par
kopā pavadīto jauko dienu kopā
ar saviem klases un skolas biedriem. Skolotāji bija gandarīti par
skolēnu pozitīvo attieksmi un cer,
ka daļa no iegūtā paliks audzēkņu
atmiņā. Pēc ekskursijas klašu
kolektīvi veidoja prezentācijas no
savām fotogrāfijām par maršrutā
redzēto, ko varēs izmantot kā
mācību un informācijas avotu
dažāda vecuma skolēni, izzinot
un iepazīstot savu Latviju.
Skolas kolektīvs saka ļoti
lielu paldies tiem atbalstītājiem,
kas materiāli palīdz skolēniem
mācību un izziņas procesā. Arī
ekskursija ir viena no mācīšanā
metodēm, kas skolēnus īpaši aizrauj un ieinteresē. Lai laba veselība
un gandarījums par paveikto
ikvienam Monreālas Latviešu
sabiedriskā centra dalībniekam!
Stacijas pamatskolas direktore
R.Bukša

metni, sertifikātu saņemšanu,
fotografēšanos un mielošanos ar
saldējumu.
Paldies visiem nometnes
atbalstītājiem!
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Uzsākas projekta KUSTĪBA. DEJA. RITMS. realizācija

Šī gada sākumā, Balvu Bērnu
un Jauniešu centrā sanākot kopā
darba grupai, tika radīta ideja projektam, kas sniegtu iespējas novada bērniem aktīvāk un veselīgāk
pavadīt brīvo laiku. Rezultātā Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūrā tika iesniegts projekts
KUSTĪBA. DEJA. RITMS. Projekts
ir guvis aģentūras atbalstu un ir
uzsākta projekta realizācija. Projekta ietvaros šovasar plānotas
dažādas aktivitātes Balvu novadā
dzīvojošajiem bērniem. Augusta
mēnesī tiks organizēta mūsdienu
deju nometne, kuras ietvaros
bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem būs iespējas profesionāļu
vadībā apgūt mūsdienu dejas
horeogrāfiju, deju nodarbības,
vingrošanu, aerobiku, strečingu,
kā arī piedalīties radošajā darbnīcā
“Krāsas”. Nometnes laikā gūtās
iemaņas bērniem būs iespēja
demonstrēt
uzstājoties
Ielu
koncertā “Uzmanību – enerģiski
dejo”, kā arī noslēguma koncertāflešmobā “Kustība. Deja. Ritms.”,
kas tiks organizēts 1.septembrī
Balvu Kultūras un atpūtas centra

laukumā. Noslēguma koncerta
laikā apmeklētājiem būs iespēja
iesaistīties un apgūt deju soļus
mazajās meistarklasēs, klausīties
repošanas
priekšnesumus,
mācīties
kustību
rotaļas,
piedalīties
spēlēs,
sejiņu

apgleznošanas
darbnīcā
un
daudzās citās aktivitātēs.
Projekts īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas 2014.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.

Aizvadīta Eiroreģiona “Pleskava,
Livonija” kopsapulce
2014.gada 9.jūnijā Smiltenē
aizvadīta kārtējā Eiroreģiona
“Pleskava, Livonija” kopsapulce. Uz tikšanos bija sabraukuši
pierobežā
esošo
novadu
pašvaldību vadītāji, kā arī Latvijas
Republikas konsulāta Pleskavā
konsuls Irēna Putniņa. Mūsu
pašvaldību pārstāvēja Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, kas 2014.gada aprīlī tika
ievēlēts par Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” prezidentu. Tikšanās
laikā tika pārrunāti jautājumi par
Gulbenes – Pitalovas dzelzceļa
līnijas atjaunošanu un darbības
atsākšanu, Ziemeļu un Austrumu
autoceļu stīgu attīstību, dzelzceļa
un autoceļu infrastruktūras nozīmi
pierobežas reģionu attīstībā. Tika
diskutēts par nepieciešamību
mainīt Eiropas finansējuma sadales kārtību pierobežu reģioniem,
izdalot atsevišķu finansējumu
eiroreģioniem. Šie un vēl daudzi
citi jautājumi, kas skar pierobežās
esošo
pašvaldību
attīstību
nākotnē, tika pārrunāti ar konsulu
Irēnu Putniņu.
Kopsapulces darba kārtībā

tika apspriests jautājums arī par
Eiroreģiona
“Pleskava-Livonija”
dienu rīkošanu. Šis starptautiskais
pasākums norisināsies 2014.gada
27.septembrī, Valkā. Pasākuma ietvaros plānotas dažādas aktivitātes,
kurās piedalīsies amatnieki, dziesmu un deju kolektīvi, pašvaldību
pārstāvji, iedzīvotāji no Latvijas,
Igaunijas un Krievijas pierobežu
pašvaldībām.
Tikšanās notika Smiltenes
kultūras centrā, kas atklāts
pagājušajā gadā. Atjaunotais centrs tagad dod mājvietu pašmāju
amatiermākslas kolektīviem, kā arī
ir gatavs uzņemt māksliniekus gan
no Latvijas, gan ārvalstīm. Kultūras
centrs ir renovēts atbilstoši
mūsdienu standartiem, par ko
liecina gan gaišās un mājīgās
telpas, kā arī atbilstošs tehniskais aprīkojums. Pēc tikšanās
dalībniekiem bija iespēja aplūkot
centra telpas, atjaunotās un
aprīkotās kamerzāles, teātra zāli,
kā arī kino zāli.

Poligonā „Kaudzītes” pabeidz būvniecības darbus
Poligonā „Kaudzītes” ir notikusi pēdējā ES Kohēzijas
fonda
līdzfinansētā
„Atkritumu apglabāšanas poligona
”Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstība”
būvniecības
darbu sanāksme, kurā piedalījās
būvuzņēmējs – SIA „ECOTECHNO” pārstāvji, būvuzraudzības
firmas SIA „GEO CONSULTANTS”
pārstāvji un SIA „AP Kaudzītes”
projekta ieviešanas grupa. Līdz ar
šo sanāksmi tiek pabeigti projekta
ietvaros veicamie būvniecības
darbi.
2011. gada 27. septembrī,
ES Kohēzijas fonda ietvaros SIA
„AP Kaudzītes” kā finansējuma
saņēmējs un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde noslēdza
Civiltiesisku līgumu Projekta
“Atkritumu apglabāšanas poligona ”Kaudzītes” infrastruktūras
attīstība”, paredzot otrās kārtas
aktivitātes:
•Reversās
osmozes
iekārtu
būvniecība;
•Sadzīves atkritumu mehāniskās
priekšapstrādes
kompleksa
būvniecība.
Projekts „Atkritumu apglabāšanas
poligona
„Kaudzītes”
infrastruktūras attīstība” ietvaros
paredzēja veikt reģionālā atkri-

tumu apglabāšanas poligona
infrastruktūras
pilnveidošanu,
kas iekļauj sekojošas galvenās
aktivitātes – sadzīves atkritumu
mehāniskās
priekšapstrādes
kompleksa
projektēšana
un
izbūve ar jaudu līdz 15 tūkstošiem
tonnu gadā, t.sk. tehnoloģisko
iekārtu piegādes, reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu
projektēšana un uzstādīšana ar
minimālo jaudu 4,5 m3/h, t.sk.
nepieciešamo iekārtu piegādes.
Papildus šiem darbiem projekta ietvaros tika veikta tehniski ekonomiskā pamatojuma
sagatavošana
un
būvdarbu
inženiertehniskā uzraudzība.
Projekta ietvaros izbūvēts
paredzētais sadzīves atkritumu
mehāniskās
priekšapstrādes
komplekss ar plānoto jaudu.
Kompleksa būves darbos pabeigts ietilpstošo šķirošanas un
apstrādes tehnoloģisko iekārtu
savietošana ar esošo šķirošanas
līniju, kā arī inženierkomunikāciju
izbūve.
Projekta
rezultātā
sasniegti sekojoši vides kvalitātes
uzlabojumi - paredzēts, ka
projekta rezultātā izveidotais
sadzīves atkritumu mehāniskās
priekšapstrādes komplekss sākot
no 2014. gada ik gadu nodrošinās

no kopējā projekta teritorijā
savāktā
mājsaimniecības
un
tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma atdalīšanu un nodošanu
pārstrādei vidēji 4200 tonnas
(~26%) izlietotā iepakojuma un
citu pārstrādei derīgu atkritumu.
No kopējā projekta teritorijā
savāktā
mājsaimniecības
un
tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiks atdalītas un novirzītas
kompostēšanai vidēji 3900 tonnas (~24%) bioloģiski noārdāmo
atkritumu. Projekta rezultātā
veiktā reversās osmozes infiltrāta
attīrīšanas iekārtu uzstādīšana
nodrošina infiltrāta attīrīšanu līdz

22,5 tūkstošiem m3/gadā, jeb 4,5
m3/h, kas ir atbilstoša 100% visa
savāktā infiltrāta attīrīšanai.
Darbi poligona „Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstībā
pabeigti maija beigās, nodošana
ekspluatācijā paredzēta 2014.
gada 1. pusgadā, noslēdzot 22
mēnešus ilgušo būvniecības gaitu.
Reversās osmozes iekārtu
izveide poligonā „Kaudzītes”
ir nodrošinājusi Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas
2008/98/EK (2008.gada 19.novembris) „Par atkritumiem un
par dažu direktīvu atcelšanu”
prasību īstenošanu, veicinot atkritumu saimniecības attīstības
prioritātes reglamentējošo dokumentu „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
stratēģija
1998. - 2010.gadam”, Atkritumu apsaimniekošanas valsts
plāns 2006.-2012.gadam, Malienas
reģionālais
atkritumu
apsaimniekošanas plāns 2008.2013.gadam, kā arī citu atkritumu
apsaimniekošanu reglamentējošo
dokumentu un normatīvo aktu
mērķu izpildi. Projekta realizācija
nodrošinās iespēja attīrīt infiltrātu
uz vietas atbilstoši attiecīgās
likumdošanas prasībām.
Sadzīves atkritumu mehā-

niskās priekšapstrādes kompleksa
izveide poligonā „Kaudzītes” ir
ļāvusi nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas
2008/98/EK (2008.gada 19.novembris) „Par atkritumiem un par
dažu direktīvu atcelšanu” prasību,
kas sevī ietver arī nosacījumus atkritumu atkārtotas izmantošanas
un pārstrādes nodrošināšanai,
īstenošanu. Tāpat sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes
kompleksa izveide ļaus nodrošināt
apglabājamā atkritumu apjoma
samazināšanu.
Poligons tika izbūvēts Malienas atkritumu apsaimniekošanas
reģionā, Gulbenes novada Litenes
pagastā. Sadzīves atkritumu poligona Kaudzītes teritorijas kopējā
platība ir 15 hektāri, tā krātuves
platība – pieci hektāri, kopējā
krātuves ietilpība – 599 464 kubikmetri.
SIA „AP Kaudzītes” (līdz
2013. gadam- SIA „ALBA 5”)
jau kopš 2005.gada īsteno
pasākumus sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas un apglabāšanas sistēmas pilnveidošanai
Malienas reģionā, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus.
Projekts “Atkritumu apglabāšanas
poligona
”Kaudzītes”
infrastruktūras
attīstība”
tiek
realizēts
Eiropas
Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētās
apakšaktivitātes „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
attīstība”
ietvaros.
Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas
ir 2 564 385,09 eiro, no kurām
85% jeb 2 179 727.33 eiro finansē
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonds, bet finansējuma saņēmējs
nodrošinās 384,7 tūkstošus eiro
lielu līdzfinansējumu.
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Piesaki pretendentu konkursam „Sakoptākais Sakopsim savus īpašumus!
Biedrības „Ezermala 2” bie- kā piecas reizes sezonā
īpašums 2014”
Līdz 23.jūnijam ir iespēja
pieteikties vai pieteikt novada
skaistākā dārza īpašnieku konkursam „Sakoptākais īpašums 2014”.
Dārzu īpašniekus konkursam
var pieteikt piecās nominācijās,
kurās dalībnieki tiks arī vērtēti:
- individuālo māju teritorijas
(Balvu pilsētā un Balvu novadā) (2
nominācijas);
- daudzdzīvokļu māju teritorijas (1 nominācija);
- daudzdzīvokļu māju balkoni
un lodžijas (1 nominācija);
- sabiedrisko ēku teritorijas (mācību iestādes, baznīcas,
administratīvās
ēkas)
(1
nominācija);
- uzņēmumu un darījumu
iestāžu teritorijas (1 nominācija).
Konkursa rezultāti tiks apkopoti līdz 1.augustam un uzvarētāji
sumināti Balvu novada svētkos.
Pieteikumi, norādot personas vārdu, uzvārdu, adresi,
kontakttālruni un nomināciju,
jāiesūta līdz 23.jūnijam uz e-pastu
zanete.martuza@balvi.lv
KONKURSA „SAKOPTĀKAIS
ĪPAŠUMS” NOLIKUMS
Balvu novadā
2014.gada 10.janvārī
1. Konkursa mērķis:
1.1. Veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju,
iestāžu, organizāciju, uzņēmumu,
tirdzniecības un pakalpojumu

objektu teritorijās, kā arī ēku
sakoptību.
1.2. Noskaidrot sakoptākās
teritorijas, ēkas un to īpašniekus
(apsaimniekotājus).
1.3. Radīt interesi Balvu
novada iedzīvotājos piedalīties
pilsētas un novada teritorijas apstādījumu sakopšanā un
veidošanā, radot to pievilcīgu un
skaistu gan tās iedzīvotājiem, gan
viesiem.
2. Konkursu rīko:
Balvu novada Dome.
3.Vērtēšana:
Vērtēšana
notiek
piecās
dalībnieku grupās:
3.1. individuālo māju teritorijas
(Balvu pilsētā un Balvu novadā) (2
nominācija);
3.2. daudzdzīvokļu māju
teritorijās (1 nominācija);
3.3.
daudzdzīvokļu
māju
balkoni un lodžijas (1 nominācija);
3.4. sabiedrisko ēku teritorijas
(mācību
iestādes,
baznīcas, administratīvās ēkas) (1
nominācija);
3.5. uzņēmumu un darījumu
iestāžu teritorijas (1 nominācija).
4. Vērtēšanas kritēriji:
4.1.Ēkas, objekta un īpašuma
kopiespaids,
celiņi,
augu
kompozīcijas un augu grupas,
savstarpējais saderīgums, atpūtas
vietas, mazās arhitektoniskās formas, zāliens.

4.2. Konkursā netiks vērtēti tie
īpašumi, kas ir saņēmuši atzinības
plāksnes pēdējos 5 gados.
5. Vērtēšanas komisija:
5.1. Balvu novada pašvaldības
izpilddirektores ar rīkojumu izveido komisiju.
5.2. Komisija vērtēs tos
īpašumus, kuri būs pieteikti līdz
2014.gada 01.jūnijam.
5.3. Komisija īpašumus apsekos un vērtēs laika periodā no
20.jūnija līdz 25.jūlijam, vienu
reizei.
5.4. Konkursa rezultāti tiek
apkopoti līdz 2014.gada 01.augustam
5.5. Goda plāksnes tiks pasniegtas Balvu novada svētku
pasākumā.
6. Uzvarētāju apbalvošana:
6.1. Konkursa uzvarētājam
katrā grupā tiek piešķirts atzinības
plāksne un balva.
6.2. Balvu fonds tiek plānots
no novada 2014.gada budžeta.
6.3. Konkurss tiek izsludināts,
publicējot tā nolikumu Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada ziņas” un
interneta mājas lapā www.balvi.lv.
6.4.
Konkursa
rezultāti
tiek atspoguļoti Balvu novada pašvaldības informatīvajā
laikrakstā „Balvu Novada ziņas”.

Gatavojoties piemiņas zīmes uzstādīšanai Bērzpilī
Bērzpils pagastā ir paredzēts
uzstādīt piemiņas zīmi „Brīvības
cīņu (1918-1920) karavīriem un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem”
– Kazimiram Olekšam, Ludvigam
Topecam, Semjonam Arhipovam,
Aleksandram Lācim un Jānim
Pugačam. Viņu visu dzīve ir saistīta
ar Bērzpili, toreizējo Domopoles
pagastu. Idejas autors ir atvaļināts
Pulkvedis Pēteris Ziemelis, kurš
uzsver, ka šādas piemiņas vietas
ir nepieciešamas, lai atzīmētu
cilvēku nopelnus valsts labā, un
ka mums ir tiesības ar viņiem lepoties!
Lāčplēša Kara ordenis bija
pirmais un augstākais Latvijas valsts apbalvojums. Tā
dibināšanu ierosināja Latvijas
armijas virspavēlnieks pulkvedis
Jānis Balodis, un to piešķīra par
kauju nopelniem Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu
strēlnieku
pulku
cīnītājiem,
kā arī ārzemniekiem, kuri bija
palīdzējuši brīvības cīņās vai
citādi sekmējuši Latvijas valsts
nodibināšanu un izveidošanu.
Ordenim bija trīs šķiras – I, II
un III. Apbalvošanu sāka ar ordeņa
zemāko, III šķiru, un augstāko II un
I pakāpi varēja piešķirt tikai pēc
tam (šis noteikums nebija obligāts,
apbalvojot ārzemniekus). Lāčplēša Kara ordeņa zīme ir balti

emaljēts ugunskrusts ar sarkanu
un zelta apmalojumu.
Aversā centra medaljonā –
Lāčplēsis, kas cīnās ar lāci. Krusta
stūros – sakrustoti zobeni. Reversā
medaljonā ir datums – „11.novembris 1919”. Krusta zaros iegravēts –
„Par Latviju”. Krusta galos iegravēti
iniciāļi H.B., un tā ir sudrabkaļa
Hermaņa Banka meistarzīme.
Ordenim ir daudzstaru sudraba
zvaigzne, tās centrā ir ordeņa zīme.
Muarē lente ar trim sarkanām
un četrām sudrabotām vienāda
platuma svītrām. Lāčplēša Kara
ordeņa meta autors bija J.Liberts.
Apbalvotajiem pasniedza arī
R.Zariņa zīmēto diplomu, kurā
īsi aprakstīts varoņdarbs, par ko
piešķirts ordenis.
Par ordeņa dibināšanas die-nu
simboliski pieņemts uzskatīt 1919.
gada 11.novembri, kad Latvijas
armija padzina no Rīgas Bermonta
- Avalova armiju. Tomēr pirmoreiz
apbalvošana ar šo ordeni notika tikai 1920.gada 11.novembrī,
kad Satversmes sapulce jau bija
pieņēmusi likumu par Lāčplēša
Kara ordeni (1920.g.18.septembrī).
Pēteris
Ziemelis
aicina
pārējiem pagastiem domāt par
saviem novadniekiem, apzināt
Brīvības
cīņu
dalībniekus,
karavīrus, kas izcēlušies ar
varonību kaujās un apbalvoti

ar Lāčplēša Kara ordeni, kas
ir vienīgais Latvijas valsts apbalvojums par dalību Latvijas
valsts neatkarības izcīnīšanā. Šie
cilvēki cīnījās ar Latvijas karavīra
zvērestu, ar Latvijas pagaidu
valdības lēmumu un Latvijas
karavīra formā. Latvieši daudz
kur cīnījušies, daudzās frontēs un
dažādās formās, bet viņi to nav
darījuši Latvijas valsts uzdevumā.
Turpmākajās Balvu Novada
Ziņās aizsāksim rakstu sēriju
par katru no šiem Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem. Ja kādam
ir kāda informācija par šiem
cilvēkiem - Kazimiru Olekšu, Ludvigu Topecu, Semjonu Arhipovu,
Aleksandru Lāci un Jāni Pugaču,
būsim pateicīgi uzzināt ko vairāk.
Rakstiet uz e-pastu zinas@balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībai,
Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501, vai
zvaniet 64522830.
Tāpat ikvienam ir iespēja
ziedot šīs piemiņas plāksnes izveidei Bērzpilī uz konta numuru
LV64PARX0012592970006,
AS Citadele banka, saņēmējs
Balvu novada pašvaldība, Reģ.
nr.90009115622,
ar
norādi
Bērzpils piemiņas plāksnes izveidei. Ziedotāji tiks īpaši pieminēti
un godināti.

Izmaiņas VID klientu apkalpošanas centru darba laikos
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) vērš uzmanību, ka no šī gada
16.jūnija tiek mainīts VID klientu
apkalpošanas centru darba laiks.
No 2014.gada 16.jūnija tiem
VID klientu apkalpošanas centriem, kas atrodas ārpus Rīgas, būs
šāds darba laiks:
•
pirmdienās no plkst. 8.15
līdz 19.00
•
otrdienās no plkst. 8.15

līdz 17.00
•
trešdienās no plkst. 9.00
līdz 17.00
•
ceturtdienās no plkst.
8.15 līdz 17.00
•
piektdienās no plkst.
8.15 līdz 16.00
Iedzīvotāji
tiek
aicināti
arī turpmāk, izmantojot VID
mājaslapu,
pieteikties
uz
konsultāciju viņiem ērtā laikā un

noteiktā klientu apkalpošanas
centrā, kā arī pieteikties uz VID jaunumiem tieši par interesējošajiem
tematiem. Tāpat jautājumu vai
neskaidrību gadījumā iespējams
zvanīt uz VID Informatīvo tālruni
1898 (no 2014.gada 3.jūlija –
67120000) vai izmantot iespēju
VID mājaslapā „Uzdod jautājumu
VID”.

dri un zemju īpašnieki, kā arī visas pilsētas un novada īpašumu
saimnieki, tiek aicināti sakopt
piederošos īpašumus!
Balvu novada pašvaldības
2010.gada 23.septembra saistošie
noteikumi Nr.16 „Par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku
un būvju uzturēšanu” paredz
regulāru īpašuma uzturēšanu kārtībā un zāliena pļaušanu ne mazāk

– līdz
15.maijam, 15.jūnijam, 15.jūlijam,
15.augustam, 15.septembrim.
Par noteikumu neievērošanu
fiziskām un juridiskām personām
tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts
naudas sods no 7,11 - 71,14 euro.
Rūpēsimies par savu īpašumu
un Balvu novada kārtību un tīrību!
Biedrības valdes priekšsēdētājs
V.Sīmanis

Par kapsētām jārūpējas ne tikai
pašvaldībai

2014.gada
13.februārī
tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.3/2014 „Par kapsētu
uzturēšanu un apsaimniekošanu
Balvu novadā”, kuri nosaka
kapsētu uzturēšanas, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un
uzturēšanas kārtību, apbedīšanas
kārtību, kapliču izmantošanas
kārtību, kapsētu apsaimniekotāja,
pārziņa un kapavietu uzturētāju
tiesības un pienākumus.
Balvu novada administratīvajā
teritorijā
ir
46
kapsētas.
Pašvaldības autonomā funkcija
ir nodrošināt, lai iedzīvotāji var
tās izmantot. Saistošie noteikumi tika pieņemti ar mērķi, lai
veiktu apbedījuma vietu precīzu
uzskaiti katrā kapsētā, kā arī
šīs
informācijas
pieejamību.
Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti
ir mirušo reģistrācijas grāmata,
kur jāizdara ieraksti, ko Balvu
pilsētā dara PA „SAN-TEX”, lauku
teritorijās - pagastu pārvaldes
kopā ar kapu pārziņiem jeb kapu
vecākajiem.
Atgādināsim, kas jādara tuviniekiem, lai apbedītu mirušo
cilvēku,:
1. Jāpaņem no medicīnas
iestādes Medicīniskā apliecība
par nāves cēloni.
2. Medicīniskā apliecība

jāiesniedz Dzimtsarakstu iestādē,
lai saņemtu miršanas apliecību,
ko var saņemt jebkurā Latvijas Republikas Dzimtsarakstu iestādē.
3. Balvu pilsētā jāgriežas PA
„SAN-TEX”, kur varēs sazināties
ar kapu pārzini. Novada lauku
teritorijās jāgriežas tā pagasta
pārvaldē, kuras teritorijā atrodas kapi. Kapu pārzinis vai kapu
vecākais ierāda kapavietu un risina organizatoriskos jautājumus.
Ja vēlas mirstīgās atliekas
pārapbedīt, jāsaņem kapsētas
apsaimniekotāja un Veselības inspekcijas atļauja. Ar pārapbedīšanu
saistītos izdevumus sedz persona,
kura veic pārapbedīšanu.
Kapavietas uzturētāja (fiziska
persona, kurai ierādīts zemes
iecirknis kapsētā kapavietas,
ģimenes kapavietas, izveidošanai
un kopšanai) pienākums ir kopt
kapa vietu. Pašvaldība saistošajos
noteikumos nav noteikusi maksu par kapavietu, tāpēc kapuvietu uzturētājiem kopā ar kapu
pārziņiem vai kapu vecākajiem
jāorganizē kapu uzkopšanas talkas, tāpat sētas ap kapiem, vārtiņu
uzturēšana un remonts jāveic
pašiem.
Sīkāk ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Balvu novada
mājas lapā www.balvi.lv.

Aicina
pieteikties
konkursam
„Skaistākā lauku saimniecība 2014”
Jau trešo gadu pēc kārtas skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku
saimniecību īpašnieki aicināti
pieteikties konkursam “Skaistākā
lauku saimniecība 2014”, kuru
kopīgi organizē Latvijas vadošais
piena pārstrādes uzņēmums Food
Union un žurnāls IEVAS Māja.
Šogad pirmo gadu pieteikumus
var iesniegt ne tikai saimniecību
īpašnieki, bet ikviens to zinātājs,
sadarbības partneris, kaimiņš,
draugs vai rads. Pieteikties konkursam var līdz šī gada 30.jūlijam,
rakstot uz saimnieciba@santa.lv.
„Gaume, izpratne par sakoptu
vidi un tradīciju pārmantojamību
ir mūsu spēks un vienlaikus
pārliecība par to, ka Latvijas zemē
vienmēr būs visskaistākās lauku
saimniecības,” uzsver un uz dalību
konkursā aicina Latvijas Valsts
prezidents, konkursa “Skaistākā
lauku saimniecība 2014” patrons
Andris Bērziņš.
Konkursā aicināts pieteikties
ikviens zemnieku saimniecības
īpašnieks, kurš veic lauksaimniecisko darbību un ir izveidojis skaistu, sakoptu lauku sētu.
Šogad
konkursā
zemnieku
saimniecības var pieteikt arī
citi – šo saimniecību īpašnieku
radi, draugi, paziņas, kaimiņi vai

sadarbības partneri. Lai pieteiktos, jāsūta zemnieku saimniecības
nosaukums, saimnieka vārds,
uzvārds, adrese un kontakti, kā arī
pieteicēja vārds, uzvārds un kontakti uz saimnieks@santa.lv līdz šī
gada 30.jūlijam.
Konkursa “Skaistākā lauku
saimniecība 2014” uzvarētājs
balvā no Food Union saņems
apmaksātu braucienu divām
personām uz Berlīnes Zaļo nedēļu
– pasaules lielāko starptautisko
pārtikas, lauksaimniecības un
dārzkopības izstādi 2015.gada
16.–25.janvārī, kā arī citas vērtīgas
dāvanas no Food Union un
žurnāla IEVAS Māja. Visi konkursa finālisti tiks aicināti uz svinīgo
apbalvošanu īpašā pieņemšanā
pie Valsts prezidenta.
Konkursā tiks vērtēts gan
saimniecības tēls, sākot no ceļa
rādītāja un izpļauta grāvja līdz
pagalmā lepni paceltam karogam,
gan to, kā saimniekošana sadzīvo
ar koptu dārzu. Īpaša uzmanība
tiks pievērsta latviešu tradicionālo
un kultūrvēsturisko elementu
saglabāšanai, kā arī jaunām,
neparastām
idejām,
atradumiem un risinājumiem. Detalizēts
konkursa nolikums atrodams:
www.manizurnali.lv

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

12.

“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 17.jūnijs

Pasākumi Balvu novadā

19. jūnijā 1100
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta pagalmā (Raiņa 52)

Vainagu pīšanas meistardarbnīca!
Kopā ar biedrību „Mans patvērums,
”Balvu teritoriālās invalīdu biedrības
FLORISTĒM

Priecēs:
 Salnavas danču muzikanti
 Līgas Morozas – Ušackas
dejotāji
 Lauku siera meistari ar
produkcijas degustāciju

Līdzi jāņem vainagu pīšanas materiāli, sega.
Lietus gadījumā – 3. stāva zālē

Pasākumu atbalsta:
SIA „TAKO SD”, Ingars Āboliņš, Z/s „Purmalas”, Biruta Pundure, Elita Rīzena

Balvu pilsētā
19.jūnijā plkst.11.00 Sociālā dienesta pagalmā (Raiņa 52) Vainagu pīšanas meistardarbnīca. Pirms
gada vītais Jānu vainags jau zaudējies savu pirmreizējo burvību un gaida pārtapšanu zibošās ugunskura
liesmās. Laiks jaunajam, kas nodrošinās spēku, prieku un veselību. Atsvaidzināsim prasmes kopā ar Balvu
teritoriālās invalīdu biedrības floristēm, mācīsimies no meistarēm un vīsim kopā, domājot labas domas no
pirmā ziediņa līdz galvā likšanas brīdim. Ļausimies līgošanas priekam. Gaidīts ikviens vainagu darinātājs,
līdzi jāņem darbošanās azarts un pīšanas materiāli. Pasākuma labvēļi un atbalstītāji būs parūpējušies par
atbilstošu svētku noskaņu.
23. jūnijā plkst.20.00 Līgo pasākums Balvu pilsētas parka estrādē. Sadziedāšanās koncerts ar jokiem pa
vidu “23 skaistas latviešu dziesmas dzied Balvu iedzīvotāji”. Plkst.22.00 ugunskura iededzināšana kopā ar
tautas muzikantiem, plkst.22.30 dejas līdz rīta gaismai kopā ar grupu “Mani Mākoņi” un Dj Čivix
4.-6.jūlijs 3.Starptautiskais tautu deju festivāls “EIMA, EIMA!” Piedalās viesi no Nīderlandes, Norvēģijas
un Polijas
4.jūlijā no plkst.12.00 flamenko meistarklase Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Pasniedzēja Tonje Lieberg
no Oslo (Norvēģija). Iepriekšēja pieteikšanās
4.jūlijā plkst.19.00 Sadejošanās Rugāja novada estrādē
5.jūlijā plkst.15.00 Izbraukuma koncerti Vīksnas pagastā un Balvu pansionātā
5.jūlijā plkst.19.00 Lielkoncerts „Es nedēļu izdejoju!” Balvu pilsētas estrādē
5.jūlijā plkst.22.00 Balle Balvu pilsētas parkā. Muzicē grupa „Kontrasts”
6.jūlijā plkst.14.00 Sadejošanās Viļakas pilsētas estrādē
11.jūlijs plkst. 20.00 Deju mūzikas parāde ,,Vasaras Assorti” Balvu pilsētas parka estrādē. Piedalīsies:
,,Latgales dāmu pops” , ,,Baltie lāči” , Ēriks Gruzniņš, Ainārs Lipskis, Viktors Zemgals ar grupu, ,,Kamēr jauni
& Edza” , ,,Vēja runa” , ,,Dabasu duravas” , ,,Tranzīts”
12.jūlijs no plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra
18.-19. jūlijs –Balvu pilsētas svētki ,,Es mīlu savu pilsētu, lai dzirksteļo prieks!”
18.jūlijs plkst. 21.00 Lāča dārzā dzied māsas Legzdiņas, gaismas salu ielaišana dīķī un uguns šovs
19.jūlijs Lāča dārzā:
Vēro, skaties, baudi: amatnieku tirdziņu, izrotātu transporta līdzekļu parādi ,,Balvi rullē”, postfolkloras grupas ,,Rikši”, Dailes teātra aktieru ansambļa ,,Ilga” un Balvu jauniešu grupas ,,Elektrolīts” sniegumu,
Laimīgā un Veiksmīgā balvenieša noteikšanu, ,,Ūdens karnevālu” , Baltinavas amatierteātra ,,Palādas” izrādi
,,Ontans i Anne” .
Pats piedalies: izrotā savu sauszemes transportu un piedalies parādē ,,Balvi rullē”, izpušķo pa ūdeni
pārvietojamo līdzekli un piedalīties ,,Ūdens karnevālā”.
Plkt.22.00 Balvu pilsētas parka estrādē Balle kopā ar grupu ,,Ceļavējš”
25.jūlijs Balvu pilsētas parka estrādē ballīte ,,Putu paradīze”. Plkst.18.00 – bērniem. Plkst.22.00 –
pieaugušajiem
Balvu pagasts
27.jūnijā plkst. 20.00 „Dziesma vasarai” starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās – koncerts Balvu
pagasta Tautas namā
Bērzkalnes pagasts
23.jūnijā plkst.20.00 „Īsa bija Jāņu nakts…” Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē ar teatralizētu uzvedumu Rubeņu amatierteātra izpildījumā un disko ballīte līdz rīta gaismai
Bērzpils pagasts
22.jūnijā plkst.12.00 Bērzpils pagasta centrā Zāļu dienas ieskaņas tirgus. Aicināti visi pirkt un pārdot
gribētāji! Tirgu ieskandinās Bērzpils pagasta lauku kapela, sieviešu vokālais ansamblis „Naktsvijoles”, folkloras kopa „Saivenis” un Rugāju novada dāmu ansamblis. Būs vainagu pīšanas meistardarbnīca. Līdzi ņemiet
savu materiālu – zaļumus, ziedus, diegus un šķēres.
28.jūnijā plkst. 15.00 Bērzpils pagasta estrādē Bērnības svētki
28.jūnijā plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē Jaunības svētki
Briežuciema pagasts
21.jūnijā plkst.21.00 Pirmsjāņu ielīgošana kopā ar tautas muzikantiem, koncerts (piedalās Balvu, Viļakas,
Baltinavas novadu muzikanti) Briežuciema pagasta Tautas namā. Pēc koncerta kopīga ugunskura iedegšana,
muzicēšana, līgodziesmas
Krišjāņu pagasts
20.jūnijā plkst.11.00 Zaļais tirdziņš (aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji). Plkst. 20.00 pasākums „Līgo
veci, Līgo jauni” (pagasta karoga un logo prezentēšana). Plkst.22.00 balle kopā ar muzikālo grupu „Sābri”
(Salnava). Ieeja brīva
Lazdulejas pagasts
21.jūnijā plkst.19.00 Estrādes atklāšanas pasākums Līgo ieskaņās un pirmā zaļumballe jaunajā estrādē
plkst.21.00
Tilžas pagasts
23.jūnijā plkst.9.00 Zaļais tirdziņš Tilžas centrā un plkst.21.00 Jāņu ielīgošana kopā ar
pagasta pašdarbniekiem. Pēc pasākuma zaļumballe Tilžas estrādē līdz pat rīta gaiļiem kopā ar ansambli
„Sābri”
Vīksnas pagasts
21.jūnijā plkst.15.00 Bērnības svētki piecgadīgajiem bērniem Vīksnas Tautas namā
28.jūnijā plkst.19.00 Pēterdienas pasākums - Aizezeres kapelai 30 un plkst.21.00 Pēterdienas balle ar
Kasparu Maku Vīksnas Tautas namā
5.jūlijā plkst.15.00 3.Starptautiskā tautu deju festivāla “EIMA, EIMA!” izbraukuma koncerts Vīksnas
pagastā
Skatāmas izstādes:
Balvu Centrālajā bibliotēkā
•
No 2.-30.jūnijam Vasara – dzejnieces Anna Rancānes - svētku laiks
•
No 2.-30.jūnijam Jāņi- latviešu gadskārtu svētki
•
No 2.-30.jūnijam Rakstnieki- jubilāri maijā: A.Puškins, A.Rancāne, T.Treicis, A.Ahmatova, J.Peters
u.c.
•
No 2.-30.jūnijam Lasi ar prieku! ( Ieteicamā literatūra pēc skolu sarakstiem)
•
No 2.-30.jūnijam 6.klases skolēna Kristera Zelča no koka darināto darbu izstāde izstāžu cikla „Acis
darba izbijās, rokas darba nebijās” ietvaros”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
•
Edītes un Nikolaja Gorkinu fotoizstāde „Mans bērns”
•
Dzintara Putniņa fotoizstāde „Ziedi un ainavas”
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