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Tilžas stadionam jauna elpa
7.augustā Tilžā svinīgi atklāja
atjaunoto stadionu. Stadionā
ierīkots moderns skrejceļš
vieglatlētikas sektori, jauns
zāliena segums.
Stadiona atklāšanā piedalījās
Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks,
priekšsēdētāja vietnieks Andris
Kazinovskis, Saeimas deputāte
Skaidrīte Pilāte, Tilžas pagasta
pārvaldnieks Vilnis Dzenis un
stadiona modernizēšanas idejas
autors – bijušais Tilžas pagasta
padomes priekšsēdētājs Pēteris
Ozoliņš.
P.Ozoliņš pastāstīja, ka ideja
par mūsdienīgu stadionu Tilžā
viņam bijusi jau sen, jo Tilžā ir
daudz talantīgu vieglatlētu. Pētot
iespējas finanšu līdzekļu piesaistei, februāra sākumā uzrakstīts
pieteikums Eiropas Savienības

struktūrfondiem. Tagad Tilžā
ir viens no modernākajiem
skrejceļiem Latvijā, kas atbilst
augstākajām skrējēju prasībām
– kvalitatīvu segumu un specifisku drenāžas sistēmu. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 170 tūkstoši latu. Atklājot
stadionu, klātesošie izteica
pārliecību, ka tajā trenēsies
un sacentīsies ne tikai vietējie
tilženieši, bet sportisti no visas
Latvijas. Izskanēja cerība, ka
pēc kāda laika arī Balvu stadions varētu pārtapt un iegūt
mūsdienīgu skrejceļu.

Balvu novada Dome
Bērzpils iela 1A
Domes priekšsēdētājs
64522346
Izpilddirektore 64521953
Sekretāre 64522453
Sabiedrisko attiecību speciāliste
64522398
Saimnieciskā pārvalde
64522830
Sociālā pārvalde 64521998
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde 64521089

Svinīgs brīdis. Tilžas sporta
laukuma renovācijas idejas
autors Pēteris Ozoliņš un Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Jānis Trupovnieks pārgriež
simbolisko lentu, un
sacensības var sākties.

Dzimšanas dienas dāvanā - jauna estrāde
Jau krietns laiks aizritējis, kad
Amatniecības vidusskolas zēni
pirmsskolas izglītības iestādei
„Ieviņa” Kurnas upes krastā
uzcēla estrādi. Šeit ir svinēti
izlaidumi un Zinību dienas
svētki, Ziemassvētki, pagasta
svētki, bērnu dzimšanas dienu
ballītes un daudz kas cits. Tomēr
šogad ziemā bērni, nākot no
pastaigas, atnesa skumju vēsti,
ka estrāde ir ielūzusi. Skumji
bija visiem, jo sapratām, ka
šajā krīzes laikā jaunu estrādi
neuzcelt.
Bet brīnumi tomēr notiek, ir
ļoti jāvēlas un iecerētais kļūst
par īstenību. Pavasarī VAS
„Hipotēku un zemes banka”
izsludināja
Klientu
kluba
„Mēs paši” projekta konkursu.
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Ieviņa” darbinieki ķērās pie

rakstāmajiem un uzrakstīja projektu par estrādes atjaunošanu
„Mēs savai Ieviņai”. Bija liels
prieks, kad atskanēja telefona
zvans un bankas Balvu filiāles vadītāja Gunta Božoka paziņoja, ka mūsu projekts ir guvis
atzinību un finansiālo atbalstu.
Estrādes atjaunošanai visus
materiālus iegādājāmies par
bankas piešķirtajiem līdzekļiem
kopsummā 491.90 Ls. Kā celtnieki savas amata prasmes
varēja likt lietā PII „Ieviņa” un
pagasta strādnieki. Rezultāts ir
lielisks, vismaz mums pašiem
ļoti patīk.
Tā kā pirmsskolas izglītības
iestādei „Ieviņa” 30.augustā
ir dzimšanas diena un aprit
20 gadi, tad uzskatām, ka tā ir
vislielākā un labākā dāvana.
Arī estrādes atklāšana notiks

Darināsim tautas tērpu
Balvu
Novada
muzejs
realizē projektu “Abrenes
tērpa atdzimšanas darbnīcas”,
kuru atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla Fonds un Latgales
reģiona attīstības aģentūra.
Projekta ietvaros vairākkārt
ir apmeklētas Nacionālā valsts
vēstures muzeja krātuves, lai
pētītu Ziemeļlatgalei raksturīgo
balto tautas tērpu, salīdzinātu
izgatavotos auduma paraugus
ar oriģinālu un krāsu paletē
piemeklētu nepieciešamos toņus, darba materiālus.

20.augustā Tilžā notika pirmā
meistardarbnībca, kur meistaru Lilijas Zelčas un Astrīdas
Krainās vadībā iepazināmies
ar knipelēšanas tehnikas pamatiem, Abrenes tērpam raksturīgo
knipelēto mežģīni un senās
tehnikas pielietojuma iespējām
mūsdienās. Darbnīcā piedalījās
gan mūsu, gan kaimiņu novadu
rokdarbnieces. Ja kādam ir interese par senā tērpa darināšanu,
zvaniet - 28352770 - Ivetai Supei. Radīsim iespēju iesaistīties
turpmākajās darbnīcās.

Iespēja uzdot jautājumu
priekšsēdētājam
Jaunizveidotā novada pašvaldības interneta mājas lapa
www.balvi.lv piedāvā iespēju
iedzīvotājiem elektroniski uzdot jautājumu novada Domes
priekšsēdētājam Jānim Trupovniekam.
Priekšsēdētājs ir gatavs sniegt
atbildes uz visdažādākajiem
jautājumiem.

Ievērībai
Pašvaldības
aģentūra
“San-Tex” atgādina, ka gāzes
skaitītāju rādījumi jāiesniedz
vienlaicīgi ar ūdensskaitītāju
rādījumiem.
Neskaidrību gadījumos interesēties pa tālruni 64507199.

„Ieviņas” dzimšanas dienā.
Liels paldies VAS „Hipotēku
un
zemes
bankai”
par
piešķirtajiem līdzekļiem, meistariem V.Petrovam, Ā.Losānam,

J.Semjonovam,
I.Ivanovam
un P.Igaunim par palīdzību
kokmateriālu sagādē.
Lija Bukovska,
PII “Ieviņa” vadītāja

Pašvaldības policija aicina
individuālo māju iedzīvotājus
un iestādes uzturēt kārtībā savus īpašumus un tiem pieguļošo
teritoriju.
Pašvaldības policija sadarbībā
ar Balvu novada pašvaldības
Būvvaldi veiks pārbaudes un
saistošo noteikumu pārkāpējus
sodīs. Nesakoptie īpašumi tiks
fotografēti un ja situācija neuzlabosies - publicēti.

Projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
Līdz 24. augustam ir izsludināta skolotāju pieteikšanās
mērķstipendiju saņemšanai
2009./2010. mācību gadam.
Pamatojoties uz Studiju fonda
un Balvu rajona pašvaldības
noslēgto sadarbības līgumu
„Par
sadarbību
Eiropas
sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma
apakšaktivitātes
„Atbalsts

vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai
prioritārajos
mācību priekšmetos”, līdz š.g.
24. augustam tiek izsludināta
skolotāju pieteikšanās mērķstipendiju saņemšanai 2009./2010.
mācību gadam.
Projektā aicināti pieteikties skolotāji, kuri māca fiziku,
ķīmiju, bioloģiju, informātiku,
dabaszinības, matemātiku, angļu
valodu un Eiropas Savienības
vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālās valodas.

tehnoloģiju programmās.
Mērķstipendiju
pretendentiem līdz šī gada 24. augustam
projekta koordinatorei Inesei
Paiderei jāiesniedz dokumenti
konkursam atbilstoši Ministru
kabineta 2008.gada 5.februāra
noteikumiem Nr. 71 „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai
prioritārajos
mācību priekšmetos”.
Projekta koordinatore: Inese Paidere, tālr: 64521019;
28351941.
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Dome lēma
31. jūlija
novada Domes sēde
Par pabalstiem
Noteica trūcīgas ģimenes statusu 11 ģimenēm un piešķīra
vienreizējos materiālos pabalstus 2 iedzīvotājiem par
kopējo summu Ls 130.00 Balvu pagastā. Noteica trūcīgas
ģimenes statusu 3 ģimenēm
un piešķīra GMI pabalstu 3
ģimenēm par kopējo summu Ls
148.00 Bērzpils pagastā. Noteica trūcīgas personas statusu 1
personai un piešķīra vienreizējo
materiālo pabalstu 1 personai Ls 175.00 Kubulu pagastā.
Noteica trūcīgas ģimenes statusu 6 ģimenēm un piešķīra
vienreizējos materiālos pabalstus 2 iedzīvotājiem par kopējo
summu Ls 50.50 Vectilžas
pagastā.
Par reorganizāciju
Nolēma reorganizēt Balvu
vidusskolu par pamatskolu.
Tā
īstenos pamatizglītības
mazākumtautību
izglītības
programmu. Iestādei piešķīra
nosaukumu „Balvu 2.pamatskola”.
Par direktores atbrīvošanu
Atbrīvoja I.Kaļvu no Stacijas
pamatskolas direktores amata.
Viņas vietniece izglītības jomā
I.Voiciša iecelta par direktora
pienākumu izpildītāju līdz direktora iecelšanai amatā.
Par piedalīšanos projektu
konkursā
Nolemts
piedalīties
Vides
ministrijas
projektu
konkursā, izstrādājot projektu
„Energoefektivitātes
paaugstināšana Balvu novada paš-

13. augusta
novada Domes sēde
Par statusa noteikšanu
Piešķīra vienreizējos sociālos
pabalstus 8 ģimenēm par kopējo
summu Ls 257,90 Briežuciema
pagastā.
Noteica
trūcīgas
ģimenes statusu 4 ģimenēm
un GMI pabalstu 2 ģimenēm,
vienreizējos sociālos pabalstus
2 iedzīvotājiem par kopējo summu Ls 248,00 Balvu pagastā.
Noteica trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimenēm un piešķīra
vienreizējo sociālo pabalstu 1
iedzīvotājam Ls 20,00 Lazdulejas pagastā. Noteica trūcīgas
ģimenes statusu 1 ģimenei
un piešķīra GMI pabalstu 2
ģimenēm par kopējo summu
Ls 246,00 Bērzkalnes pagastā.
Noteica trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenei un piešķīra
GMI pabalstu 1 ģimenei, vienreizējos sociālos pabalstus 15
iedzīvotājiem, 3 pilngadību
sasniegušiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem ikmēneša pabalstus, aprūpes pabalstu 8 personām par kopējo
summu Ls 860,00 Tilžas pagastā.
Noteica trūcīgas ģimenes statusu 1 ģimenei un piešķīra
GMI pabalstu 4 ģimenēm un
vienreizējos materiālos pabalstus 8 iedzīvotājiem par kopējo
summu Ls 360,50 Vectilžas
pagastā.
Noteica
trūcīgas
ģimenes statusu 8 ģimenēm
Kubulu pagastā.

valdības
izglītības
iestāžu
ēkās” par kopējo summu LVL
200000,00, līdzfinansējot no
pašvaldības budžeta 15 %.
Par pirmpirkuma tiesībām
Atteicās
no
pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
Balvos, Brīvības 60A.
Par dāvinājuma pieņemšanu
Pieņēma
kā
dāvinājumu
dzīvokļa īpašumu.
Par nodošanu pārvaldīšanā
un apsaimniekošanā
Nolemts nodot dzīvojamo
māju Balvos, Tautas ielā 13
pārvaldnieces A.Džigures pārvaldīšanā.
Par adreses piešķiršanu
Piešķīra zemes īpašumam nosaukumu un adresi „Upmala”, Sola,
Bērzpils pagasts, Balvu novads.
Par atļauju savienot amatus
Atļāva: E.Salmanim savienot
deputāta, Izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas
priekšsēdētāja amatu ar Mūzikas
skolas direktora un Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu
asociācijas domes locekļa amatu. A.Kazinovskim savienot
Domes priekšsēdētāja vietnieka
amatu ar Balvu rajona padomes
izpilddirektora amatu, biedrības
„Mednieku klubs „Nastrova””
un biedrības „Volejbola klubs
„Balvi”” valdes priekšsēdētāja
amatu, Domes Pastāvīgo iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
un Domes Ārkārtas situācijas
komisijas
locekļa
amatu.
A.Petrovai savienot deputātes
amatu ar Sociālās pārvaldes
vadītājas amatu, LPS Veselības
un sociālo jautājumu komitejas
locekles, Dzīvokļu komisijas
locekles, Sociālās pārvaldes
Sociālo lietu komisijas locekles,
SIA „Balvu slimnīca” NMP

ārsta palīga un biedrības „Mans
patvērums” valdes locekles amatu. J.Trupovniekam savienot
Domes priekšsēdētāja amatu ar
valdes locekļa amatu A/S „Ceļu
pārvalde” un biedrībā „Mednieku un makšķernieku klubs”.
S.Pukam savienot deputāta
amatu ar Saimnieciskās pārvaldes vadītāja, Ārkārtas situāciju
komisijas locekļa un lektora
amatu NVA. S.Cunskai savienot deputātes amatu ar Balvu
Amatniecības vidusskolas direktores un Pieaugušo neformālās
izglītības licencēšanas komisijas
locekles amatu. R.Bombānam
savienot deputāta amatu ar
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieka, Pastāvīgo iepirkumu
komisijas priekšsēdētāja vietnieka un Zemes un namīpašumu
denacionalizācijas
komisijas
locekļa amatu. A.Kindzulam
savienot deputāta amatu ar
valdes locekļa amatu biedrībā
„Lubāna mitrāja kompleksa
fonds” un biedrībā „Bērzpils
mednieku
klubs”,
valdes
locekļa amatu SIA „Balvu autotransports” un z/s„Birznieki”.
P.Kalniņam savienot deputāta
amatu ar pārvaldnieka amatu z/s
„Īves”.
Par vadītāju amatalgām
Noteikt šādas amatalgas:
Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas
un Vectilžas pagastu pārvalžu
vadītājiem 402 latu apmērā;
Briežuciema, Krišjāņu
un
Vīksnas
pagastu pārvalžu
vadītājiem 459 latu apmērā;
Bērzpils, Kubulu un Tilžas
pagastu pārvalžu vadītājiem
517 latu apmērā. PA „SAN
– TEX” direktoram 861 lata
apmērā, Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas, Balvu no-

vada Bāriņtiesas un Balvu novada pašvaldības Būvvaldes
vadītājām 600 latu apmērā;
Balvu novada
pašvaldības
policijas priekšniekam, Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centra vadītājai, Balvu
peldbaseina direktoram un Balvu novada muzeja vadītājai 459
latu apmērā; Balvu kultūras un
atpūtas centra un Balvu centrālās
bibliotēkas vadītājām 574 latu
apmērā; Balvu sporta centra
vadītājam 402 latu apmērā.
Sociālās pārvaldes, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
un Saimnieciskās pārvaldes
vadītājiem mēneša amatalgu
noteica 804 latu apmērā.
Par līdzfinansējumu
Nodrošinās
līdzfinansējumu
biedrības „Lazduleja” projektam „Sakopta vide un aktīvs
atpūtas dzīvesveids Lazdulejas pagasta iedzīvotājiem”
10% apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām, bet
ne vairāk kā Ls 500. Nodrošinās
līdzfinansējumu Kubulu pagasta ģimeņu biedrības projektam „Tautu tērpu iegāde tautas
deju kolektīvam „Cielaviņa””
10% apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām, bet
ne vairāk kā Ls 400.
Par finansējumu
Piešķīra
finansējumu
435
lati 10.Balvu kamermūzikas
festivāla organizēšanai.
Par iestāžu pārņemšanu
Pārņems
no
Balvu
rajona
padomes:
Tilžas
internātpamatskolu un Balvu
vakara (maiņu) vidusskolu
ar 1.augustu; Balvu rajona
interešu izglītības metodisko
centru, Balvu bērnu un jaunatnes sporta skolu un Balvu

rajona padomes Mūzikas skolu
ar 15.augustu; pansionātu „Balvi” ar 1.decembri. Noteica, ka
ar 1.augustu novada pašvaldība
pārņem 1 074 481 kapitāla
daļas kapitālsabiedrībā SIA
„Balvu slimnīca”, ar 1.oktobri
pārņem 70 850.4 kapitāla daļas
kapitālsabiedrībā SIA „Balvu
autotransports”.
Par izmaiņām komisijā
Izslēdza no Balvu rajona
pašvaldības
reorganizācijas
uzraudzības komisijas sastāva
Bērzkalnes pagasta padomes
pārstāvi B.Anču un Lazdulejas pagasta padomes pārstāvi
A.Komanu.
Par papildus finansējumu
Piešķīra papildus finansējumu
Ls 10 000 būvobjekta „Baznīcas
ielas rekonstrukcija posmā no
Brīvības ielas līdz Raiņa ielai” Balvu pilsētā pabeigšanai,
apmaksājot šķembu pamatnes
izveidošanu zem ieprojektētā
asfaltbetona seguma kārtām.
Par pilnvarojumu
Pilnvaroja Saimnieciskās pārvaldes vadītāju S.Puku parakstīt
iesniegumus, līgumus, darba
pieņemšanas - nodošanas aktus un rēķinus par zemes
robežu noteikšanu. Pilnvaroja
Saimnieciskās pārvaldes zemes
lietu speciālistes T.Začevu un
G.Zaharāni parakstīt un saskaņot
zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānus; parakstīt
zemes robežu apsekošanas un
noteikšanas aktus.
Par reorganizāciju
Nolēma
reorganizēt
SIA
“Balvu slimnīca” un izveidot
jaundibināmu sabiedrību: SIA
“Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība”.
Apstiprināti Būvvaldes maksas pakalpojumi (skat.4.lpp.)

Par Nolikumu apstiprināšanu
Apstiprināja Dzīvokļu komisijas,
Pastāvīgās
iepirkumu
komisijas, Balvu PII „Pīlādzītis”
un „Sienāzītis”, Kubulu PII
„Ieviņa”, Bērzkalnes, Tilžas
PII, Balvu pamatskolas, Balvu 2. pamatskolas,
Balvu
ģimnāzijas, Balvu Amatniecības
vidusskolas, Bērzpils, Tilžas vidusskolu, Briežuciema, Stacijas pamatskolu, Balvu vakara
(maiņu) vidusskolas, Tilžas
internātpamatskolas un Balvu
novada muzeja nolikumus.
Par skolu reorganizāciju
Reorganizēs Krišjāņu, Vectilžas
un Vīksnas pamatskolas, izveidojot Bērzpils vidusskolas
Krišjāņu filiāli; Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāli un Stacijas
pamatskolas Vīksnas filiāli.
Par direktores atbrīvošanu
Atbrīvoja I.Tiltiņu no Bērzpils
vidusskolas direktores amata un
iecēla amatā I.Stepāni. Atbrīvoja
A.Jermacāni
no
Vectilžas
pamatskolas direktores amata.
Par bibliotēku pievienošanu
Ar 1.septembri Balvu centrālajai bibliotēkai pievienos
Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils,
Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu,
Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas un
Vīksnas pagastu bibliotēkas.
Izveidos centralizētu modeli
– Balvu centrālā bibliotēka
un tās struktūrvienības filiālbibliotēkas.
Par nosaukuma piešķiršanu
Atļāva atdalīt no saimniecības
„Priedulāji” 14.1 ha kopplatībā,

zemes vienības. Atdalītajām
zemes
vienībām
piešķīra
nosaukumu „Ausekļi”. Noteica saimniecībai „Ausekļi”
un paliekošajai zemes vienībai
„Priedulāji” zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā
darbība
ir
lauksaimniecība.
Par zemesgabala nomu
Slēgs nomas līgumu par zemes
nomu apbūvētam zemes gabalam Pilsoņu ielā 11, Balvos 1442
kv.m. platībā. Nomas maksu
gadā noteica 1,5 % apmērā no
Valsts zemes dienesta noteiktās
apbūvēta zemesgabala vērtības
privatizācijas vajadzībām.
Par atļaujas izsniegšanu
Izsniedza SIA,,Rūtas LB” atļauju
mazumtirdzniecībai ar pārtikas
precēm, rūpniecības precēm,
tabakas izstrādājumiem, alu
un alkoholiskajiem dzērieniem
veikalā, Dārza ielā 25, Bērzpilī;
atļauju
mazumtirdzniecībai
ar pārtikas precēm, tabakas
izstrādājumiem, alu un alkoholiskajiem dzērieniem un
sniegt sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumus visu diennakti kafejnīcā, Dārza ielā 25,
Bērzpilī.
Par līdzfinansējumu
Nolēma piedalīties projektā
“Balvu pilsētas PII „Sienāzītis”
rekonstrukcija Balvos, Brīvības
ielā 50B” un nodrošināt līdzfinansējumu atbalsta gadījumā
17,89%.
Par pieteikumu sarakstu
Apstiprināja novada veidojošo

pašvaldību pieteikumu sarakstu valsts dotācijas saņemšanai
infrastruktūras attīstībai.
Par pārstāvja deleģēšanu
Deleģēja pašvaldības izpilddirektora vietnieku R.Bombānu
darbam
Valsts
probācijas
dienesta Balvu teritoriālās
struktūrvienības konsultatīvajā
padomē.
Par atļauju savienot amatus
Atļāva
A.Gabrānei
savienot
Briežuciema
pagasta
pārvaldes vadītājas amatu
ar Vides komisijas locekļa
amatu; J.Roginskim savienot
Bērzkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja amatu ar Pašvaldības
īpašuma
privatizācijas
un
atsavināšanas komisijas locekļa
amatu, I. Kaļvai savienot
pašvaldības
izpilddirektora
amatu ar pašvaldības centrālās
administrācijas vadītāja amatu,
valdes locekļa amatu biedrībās
„Balvu rajona partnerība” un
„Bastions 2007”, komisijas
locekļa amatu Administratīvo
aktu strīdu komisijā.
Par vēlēšanu komisiju
Ievēlēja Balvu novada vēlēšanu
komisiju:
Anita
Laicāne,
strādā IK „Projektēšanas birojs EKERS” par vadītāju;
Ivars Logins,
strādā SIA
LLKC Austrumvidzemes Lauku konsultāciju birojs; Ilona
Ločmele, strādā Balvu rajona
padomē par
juriskonsulti;
Daina Tutiņa, strādā Balvu novada pašvaldībā par Budžeta
plānošanas un grāmatvedības

nodaļas vadītāju; Elita Mozule, strādā par Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes vadītāja vietnieci;
Ilona Ločmele, strādā par
Ziemeļaustrumu
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
daļas vadītāju; Agris Apšenieks,
valdes loceklis SIA „AutoAA”.
Par ilgtermiņa aizņēmumu
Lūgs Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
2009.gadā ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu LVL 296 233 no
Valsts kases Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēto
pašvaldības projektu īstenošanai: „Satiksmes drošības
uzlabojumi Balvos, Ezera un
Dārzu ielu krustojumā ” – LVL
84733; „Balvu pilsētas PII
“Sienāzītis” rekonstrukcija Balvos, Brīvības ielā 50B” – LVL
211 500.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Piešķīra Domes priekšsēdētājam
ikgadējā
apmaksātā
atvaļinājuma daļu no 20. līdz
27.augustam.

18. augusta
novada Domes sēde
Par izmaiņām
Veica izmaiņas Balvu rajona
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas nosaukumā, mainot to uz
Balvu Sporta skola. Apstiprināja
Balvu Sporta skolas un Balvu
Mūzikas skolas nolikumu.
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Balvus apmeklē Kultūras ministrs Jaunais mācību gads
nāk ar pārmaiņām

7.augustā Balvos viesojās
Kultūras
ministrs
Ints
Dālderis
un
ministrijas
parlamentārā sekretāre Elita
Šnepste. Viņi tikās ar Novada
domes vadību, apmeklēja
Balvu kultūras, mākslas un
izglītības iestādes.
Sarunā ar ministru Novada
Domes
priekšsēdētājs
uzsvēra, ka izglītība, tajā
skaitā kultūrizglītība, pašreiz ir
neapskaužamā stāvoklī: „Mūzikas skolas, Mākslas skolas,
Sporta skolas finansējums ir ļoti
sarucis. Varbūt lielajās pilsētās
stāvoklis ir labāks, bet Balvos
situācija ir smaga. Politiķiem
ir jāsaprot, ka, atņemot iespēju
izglītoties, mēs sevi faktiski
iznīcinām. Visam ir savas
robežas. Mēs nevaram aizvērt
skolas, kurām mūzikas un
mākslas jomā ir tik augstvērtīgi
rezultāti, jo vēlāk tās vairs nebūs
viegli atjaunot.” J.Trupovnieks
izteica viedokli, ka finanšu resursu samazinājumam būtu jābūt
līdzvērtīgam visā valstī nevis
par labu lielajām pilsētām.
Ministrs solīja, ka līdz gada
beigām skolas strādās, bet ir
nopietni jādomā kā 2010.gadā dotācijas palielināt. „Mēs
Latvijā dzīvojam saticīgi. Un
tas lielā mērā ir pateicoties
kultūrizglītībai, kas radina pie

“Balvu Ziņas”, 2007. gada 21.decembris

Saruna novada Domē. Ministrs I.Dālderis vairākkārt uzsvēra
kultūras nozīmi mazas nācijas izdzīvošanā. Kultūra ir mūsu zīmols.
Diemžēl finansiālās plūsmas mūsu valstī pārsvarā organizē cilvēki
ar tehnokrātisku domāšanu.

cilvēciskām vērtībām. Tā ir mūsu priekšrocība. Mazām nācijām
kultūra ir galvenais identitātes
garants,” uzsvēra ministrs.
I.Dālderis teica, ka darīs visu,
lai nebūtu apdalīti virsvadītāji
un diriģenti, kuri gatavo
kolektīvus Dziesmu svētkiem.
Viņš apskatīja Balvu Mākslas
skolu, Balvu Novada muzeju,
bibliotēku, ģimnāziju, jauno
peldbaseina ēku, Sakrālo centru,

ar iestāžu vadītājiem pārrunāja
šībrīža aktuālās problēmas.
I.Dālderis atzinīgi izteicās
par Balvu kultūrizglītības iestāžu spējām piesaistīt projektu finansējumu un izteica
cerību, ka tuvākajos gados
Eiropas struktūrfondos Balvu
novada pašvaldībai izdosies
rast līdzekļus, lai pabeigtu
nemateriālās kultūras centru
bijušajā muižas klētī.

Saspringtās finansiālās situācijas un novadu reformas
kontekstā jaunais mācību gads sāksies ar dažādām pārmaiņām.
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa informēja par būtiskākajām
no tām.
Trīs novada skolas pārveidos par filiālēm
6.augustā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē tika
izskatīts jautājums par Balvu novada skolu tīklu. Balstoties uz
grozījumiem valsts budžetā, Balvu novadā skolotāju likmju skaits
jāsamazina par aptuveni 40 procentiem.
Līdz ar to, sēdē izskatīja jautājumu par trīs novada skolu
reorganizāciju, pievienojot tās blakus skolām kā struktūrvienības
(filiāles): Bērzpils vidusskolai – Krišjāņu pamatskolu, Tilžas vidusskolai –Vectilžas pamatskolu, Stacijas pamatskolai – Vīksnas
pamatskolu. Tas nozīmē, ka Vectilžas, Vīksnas un Krišjāņu pamatskolu skolēni varēs turpināt mācības savas skolas ēkā, vienīgi
izglītības dokumentos (apliecībās, atestātos) būs rakstīts tās skolas
nosaukums, kurai šī izglītības iestāde pievienota. Skolai, kura tiek
reorganizēta par citas skolas struktūrvienību, nebūs atsevišķas
administrācijas. Paredzēts, ka visās novada skolās mācību stundas
sāksies vienā laikā – plkst.9:00.
Interešu programmās priekšroka Dziesmu un deju svētku
dalībniekiem
Drūma situācija ir ar interešu izglītības programmām. Salīdzinot
ar iepriekšējo mācību gadu, finansējums interešu programmu
realizēšanai ir samazinājies par 38 procentiem.
Interešu programmu izskatīšana notiks tuvākajās dienās, bet ir
skaidrs, ka priekšroka tiks dota kolektīviem, kuri gatavojas Dziesmu un deju svētkiem – dejotājiem, koristiem, pūtēju orķestrim.
Pirmās klases skolēniem būs brīvpusdienas
Jaunā mācību gada pirmajiem četriem mēnešiem Valsts budžetā
paredzēti līdzekļi pirmklasnieku ēdināšanai līdzšinējā apjomā – 80
santīmi vienam skolēnam. Arī nākamā gada budžetā tiek pieprasīti
līdzekļi šādā apjomā. Pirmklasnieku ēdināšanai piešķirtos līdzekļus
administrē Izglītības un zinātnes ministrija.

Turpinās Balvu ūdenssaimniecības attīstība
31.jūlijā ekspluatācijā nodeva pilsētas iedzīvotājiem
būtisku objektu - atjaunotos
un paplašinātos ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklus Balvos. Par projekta realizāciju
un turpmākajiem darbiem
pastāstīja Balvu pilsētas pašvaldības aģentūras „San – Tex”
direktors Uldis Sprudzāns.
Vērienīgs projekts
2008.gada 28.oktobrī tika
noslēgta vienošanās par projekta „Balvu ūdenssaimniecības
attīstība II kārta” īstenošanu.
Vienošanos parakstīja Latvijas Republikas Vides ministrija, Balvu pilsētas Dome un
finansējuma saņēmējs - Balvu
pilsētas p/a „SAN-TEX”.
Projekta kopējās izmaksas ir 3 077 290.96 lati, no
tām attiecināmās izmaksas 2
525 852.04 lati. T.sk. Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējums - 2 146 974.23
lati, valsts budžeta finansējums
- 23 586.53 lati, finansējuma
saņēmēja līdzfinansējums - 2
982.03 lati un pašvaldības
līdzfinansējums - 352 309.25
lati. Neattiecināmās izmaksas:
finansējuma saņēmējs - Balvu
pilsētas p/a „SAN-TEX” 469
417.27 lati un Balvu pilsētas
Dome – 82 021.65 lati.
Jaunā projekta attiecināmo
izmaksu finansējuma avoti ir
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonds ar īpatsvaru 85%, Latvi-

jas valsts budžeta finansējums –
0.93%, Balvu pilsētas pašvaldība
– 13.95% un Balvu pilsētas p/a
„SAN-TEX”- 0.12%.
Projekts sastāv no diviem
objektiem „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu atjaunošana
un paplašināšana Balvos” un
„Dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacijas būvniecība Balvos”.
Objekta „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu atjaunošana
un
paplašināšana
Balvos”
būvniecību veica SIA „Wesemann” un SIA „Laterna”.
Objekta būvniecība paredzēja
ūdensvada posmu izbūvi Sporta ielā, Jaunatnes ielā, Raiņa
ielā posmā starp Partizānu ielu
un Brīvības ielu, Brīvības ielā
no Raiņa ielas līdz Pilsoņu ielai, Brīvības ielas posmā starp
Jaunatnes ielu un Brīvības ielas
Nr.84, kā arī sacilpojuma izbūvi
starp Balvu pilsētas centra
daļu un Steķintavu, vienlaicīgi
izbūvējot pieslēgumus šajā
posmā.
Savukārt saimnieciski – fekālo
notekūdeņu kanalizācija plānota
Baznīcas ielā, Sporta ielā, Jaunatnes ielā,
Brīvības ielas
posmā starp Jaunatnes ielu un
Brīvības ielas Nr.84. Paredzēta
arī jauna kanalizācijas sūkņu
stacija Sporta un Jaunatnes ielu
krustojumā.
Līgumā paredzētos darbus
saviem spēkiem veica SIA
„Laterna”, bet asfaltbetona
seguma atjaunošanu veica SIA

„Ceļinieks 01”.
Saskaņojot ar pasūtītāju, SIA
„Laterna” dažās ielās atklātās
tranšejas
vietā
izmantoja
horizontālās vadāmās urbšanas
metodi. Šī metode tika izmantota ūdensvada un kanalizācijas
spiedvada izbūvei. Šādi būvējot,
maksimāli tiek saglabāts ielas asfaltbetona segums, kā arī
pilsētas parka zālājs.
Ūdens kvalitāte uzlabosies
Projekta ietvaros tiek īstenota
arī dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacijas būve. Šos darbus
veic līgumsabiedrības „Water-Preseco-Eko”
vadošais
partneris SIA „Water Ser”.
Projektēšanas darbus veica SIA
„EkoAkva”, celtniecības darbus veica SIA „Vesta ABM”,
ārējo elektroapgādes tīklus SIA
„Rēzeknes pilsētas DELTA”,
ārējo ūdensvada un kanalizācijas
tīklus SIA „GROMD” , artēzisko
aku tamponāžu SIA „KOLIR”,
jauno artēzisko aku urbšanu
dziļumā līdz 250m veiks SIA
„TOTAS”.
Objekta celtniecība ietver
vairākus būvdarbus, piemēram,
divu tīrā ūdens rezervuāru
būvniecību ar kopējo tilpumu 750
m3, otrā pacēluma sūkņu stacijas
būvniecību, triju jaunu artēzisko
aku izbūvi, to elektroapgādi,
dziļurbumu sūkņu uzstādīšanu
un automatizāciju, tīrā ūdens
rezervuāra izbūvi, dezinfekcijas
iekārtu iegādi un uzstādīšanu,

dīzeļģeneratora piegādi un
uzstādīšanu, kas paredzēta
visa
kompleksa
darbības
nodrošināšanai elektroenerģijas
pārtraukumu gadījumos, piebraucamā ceļa (posmā no
Partizānu un Ziedu ielu krustojuma līdz objektam) izbūvi.
Projekta ietvaros paredzēta
arī esošo artēzisko urbumu
tamponāža, tādi nodrošinot
apakšzemes ūdens resursu
lietderīgu izmantošanu un
aizsardzību pret piesārņojumu.
Projekts vienlaikus paredz
esošo maģistrālo ūdensvada
tīklu skalošanu 10.5 km garumā.
Ūdensvada ilgās ekspluatācijas
laikā uz ūdensvada cauruļu
sienām ir izveidojusies bieza
nosēdumu kārta. Lai nodrošinātu kvalitatīva ūdens piegādi
patērētājiem,
nepieciešama
ūdensvada tīklu skalošana.
Ieguvēji būs iedzīvotāji
„San – Tex” direktors uzsver,
ka reālu labumu no realizējamā
projekta gūs tie Balvu pilsētas
iedzīvotāji,
kuri
izmanto
dzeramā ūdens ieguves un
kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus.
Ūdensvada un kanalizācijas
izbūve dos iespēju veikt
ūdensvada pieslēgumu 138
individuālajām
mājām
un
kanalizācijas
pieslēgumu
147 mājām. Tas ir neskaitot
pieslēgumus, ko veido ārpus šī
projekta jau izbūvētie ūdensvada

un kanalizācijas tīkli pa Skolas
ielu un Baznīcas ielu posmā
starp Bērzu un Raiņa ielām.
Galvenais, ko mēs - ūdens
lietotāji - gaidām, būs jaunas
atdzelžošanas stacijas nodošana
ekspluatācijā šī gada novembrī.
Vienlaicīgi paredzēta 10 500
m maģistrālo ūdensvada tīklu
skalošana. Objekta ietvaros
plānotā esošo artēzisko urbumu
tamponāža nodrošinās lietderīgu
apakšzemes ūdens resursu izmantošanu un aizsardzību pret
piesārņojumu.
U.Sprudzāns atzina, ka Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība nerit tik raiti,
kā būvnieki sākotnēji solīja.
No laika grafika darbi atpaliek par 1-1.5 mēnešiem. Jauno
artēzisko urbumu veikšana bija
jāuzsāk jūlija vidū, taču darbi
nav vēl uzsākti. Izpildītājs
lūdz pagarināt galīgo termiņu
līdz novembra beigām.
Ja
atrisināsies jautājums par būvuzraudzības pakalpojuma apmaksu, iespējams, ka novada
Dome pagarinās šo termiņu,
kaut gan reāli šos darbus nevar
pabeigt septembrī, kā to paredz
līgums.
“Paldies par pacietību tiem,
kuri gaida, lai arī Balvos būtu
kvalitatīvs ūdens, lai varētu
droši izmantot mūsdienīgās vannas istabu un virtuvju iekārtas.
Vēlos, lai vairāk būtu ūdens
un kanalizācijas izmantotāju
individuālo māju
sektorā,”
sarunas
noslēgumā
teica
U.Sprudzāns.
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Iedzīvotājs jautā
Kur pagastu iedzīvotājiem griezties ar saviem
iesniegumiem?

Novada pagastu iedzīvotājiem
dažkārt rodas jautājums, kur
griezties ar dažādiem saimnieciskajiem, sociālajiem un
citiem jautājumiem. Novada
pašvaldības Vispārējās un
juridiskās nodaļas vadītāja
I.Ločmele skaidro, ka iesniegumus kā līdz šim pieņem pagastu pārvaldēs. Tāpēc nav
nepieciešams mērot ceļu uz
Balviem.
Balvu Sporta centrs
23.augustā plkst. 10:00
Balvu stadionā rīko

Futbola paaudžu
salidojumu.

Aicināti gan futbolisti, gan
līdzjutēji. Sīkāka informācija
pa tālr.28334425.
Balvu vakara (maiņu) vidusskola turpina uzņemt
audzēkņus pamatskolas (7.9.kl.) un vidusskolas (10.12.kl.)
2009./2010.mācību
gadam. Dokumentus pieņem
darbdienās no plkst.9.00
– 12.00. Sīkāka informācija:
64522460.
Balvu Tālākizglītības centrs

Studiju iespējas
2009./ 2010.gadam

Daugavpils
Universitāte balvu
filiāle
profesionālā maģistra studiju
programma
− Sabiedrības un iestāžu
vadība
Dokumentu pieņemšana
Balvu filiālē:
4.augustā no plkst. 1100 - 1500
www.du.lv
GRĀMATVEDĪBAS UN
FINANŠU KOLEDŽA
pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju
programmas:
− Grāmatvedība un
finanses
− Sabiedrības pārvaldes
speciālists
Dokumentu pieņemšana
Balvos no 1.jūnija līdz
15.septembrim
otrdienās 1000 – 1400
ceturtdienās 1300 – 1700
www.koledza.lv
Informācijas
sistēmu menedžmenta
augstskola
profesionālā bakalaura
studiju programmas:
− Uzņēmējdarbības vadība
− Informāciju sistēmas
Dokumentu pieņemšana
Balvos līdz 15.septembrim
otrdienās 1000 – 1400
ceturtdienās 1300 – 1700
www.isma.lv
Vairāk informācijas: Balvu
Tālākizglītības centrā,
Partizānu ielā 16
tālrunis: 64507012, mob.
tālrunis: 26585964, e- pasts:
centrs@balvi.lv
BALVUNOVADA
ZIŅAS ZIŅAS
BALVU
Iznāk
2
reizes
mēnesī
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs--Balvu
Balvunovada
pilsētasDome
Dome
Izdevējs
Nod.
maks.
apl.
Nr.
90000012329
Nod. maks. apl. Nr. 90000012329

AFIŠA PAGASTOS
BRIEŽUCIEMS
28.augustā plkst. 13.00 netradicionālo tērpu skate “Jautrās
pogas”, netradicionālās sporta spēles bērniem un plkst.20.00
diskotēka.
VECTILŽA
22.augustā plkst.19.00 Tautas muzikantu saiets “Muzikantu
dzierksts”. Piedalās Vectilžas, Tilžas, Rugāju, Bērzpils muzikanti (akordeonisti). Pēc koncerta balle “Akordeona skaņās”.
Ieeja brīva.
29.augustā plkst.10.00 Pagasta sporta svētki. Plkst.22.00
balle, spēlē Ainārs no Ludzas. Ieeja brīva.
VĪKSNA
5.septembrī plkst.14.00 Pilngadības svētki.
TILŽA
22.augustā plkst.19.00 estrādē grupas “Sandra” koncerts,
plkst.22.00 zaļumballe.
22.augustā Republikas sacensības zirgu draivingā.
29.augustā plkst. 19.00 Pilngadības svētki Kultūras namā,
plkst.22.00 zaļumballe.
11.septembrī plkst.22.00 Kultūras namā balle ar grupu
“Kamēr”.
18.un 25.septembrī diskotēka.
BALVU PAGASTS
22.augustā plkst.15.30 Tautas nama pagalmā Latgales novada
senioru deju svētku ietvarā dejos deju kolektīvi: Preilenes” no
Siguldas, „Sniegarozes” no Siguldas novada, „Dāmītes” no
Mores pagasta, „Valceris” no Priekules novada, Liepājas rajona, „Priecīgās vecmāmiņas” no Ludzas. Ieeja bezmaksas.
28.augustā plkst.19.00 Tautas namā Lietuvas cirks „Arino”.
Piedalās dresēti dzīvnieki: sunīši, kaķīši, žurkas, nutrijas,
lapsas, seski, lamingi, dzeloņcūka, jenoti. Triki un ilūzijas, jogas māksla, stikls, naglas, naži, uguns. Visā izrādes garumā
ar Jums būs jautrie klauni Žu-žu un Guziks. Pirmo reizi uz
skatuves burbuļu pasaka.
Biļešu cena: līdz 3. g. – 0,50 Ls, no 3.g - 6.g un pensionāriem
- 1,50 Ls, no 6.g – 2,00 Ls.
DEJU STUDIJA
”TERPSIHORA” piedāvā maksas
nodarbības (ritmika, break dance, šova deju grupa, līnijdejas,
vēderdejas). Pirmās tikšanās 3.septembrī plkst.17.30 Balvu
kultūras un atpūtas centrā.
Pašapziņas celšanas studija “LOTE” piedāvā nodarbības
meitenēm vecumā no 10-14 gadiem. Pirmā tikšanās ar
vecākiem 7.septembrī plkst.18:00 Balvu Amatniecības vidusskolas aktu zālē.
Informācija pa tālruni 26428477, Līga Moroza

Būvvaldes maksas pakalpojumi
Balvu novada Dome apstiprināja Būvvaldes sniegtos pakalpojuma veidus un tarifus objektu pieņemšanai ekspluatācijā un izziņu
izsniegšanai (cenā nav iekļauts PVN):
1.1.vienģimeņu dzīvojamās mājas Ls 30,1.2.saimniecības ēkas, pirtis, garāžas un citas ēkas pie vienģimeņu
dzīvojamajām mājām, garāžas uz pašvaldības, fizisko personu zemes
īpašumiem Ls 15,1.3.dzīvokļu pārbūve Ls 15,1.4.divu un vairākdzīvokļu dzīvojamās mājas Ls 50,1.5.nedzīvojamās ēkas Ls 60,1.6.dzīvokļu pārbūve par nedzīvojamām telpām Ls 50,1.7.sporta un atpūtas būves Ls 20,1.8.ēku nojaukšana Ls 10,- +PVN
1.9.inženierbūves:
1.9.1.transporta būves Ls 30,1.9.2.maģistrālie cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas Ls 70,1.9.3.vietējie cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas:		
1.9.3.1. juridiskajām personām Ls 40,1.9.3.2. fiziskajām personām Ls 10,1.10.citas, iepriekš neklasificētas inženierbūves Ls 50,1.11.izziņu izsniegšana:
1.11.1.par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu Ls 10,1.11.2.par būves neesamību Ls 2,1.11.3.par zemes vienības atļautās izmantošanas atbilstību Balvu pilsētas
teritorijas plānojumam Ls 2,Norēķinukonts:
konts:
Norēķinu
SEB
Unibanka
SEB Unibanka
UNLALV2X
UNLALV2X
LV29UNLA0024000130902
LV29UNLA0024000130902

ReģistrācijasnunuReģistrācijas
murs
murs
000703136
000703136
Bezmaksas
Bezmaksas

Redakcijasadrese:
adrese:
Redakcijas
Sporta iela
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iela11A
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LV
4501
Balvi, LV 4501

BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS
CENTRA AFIŠA

Izstāžu zālē gleznotāja novadnieka Valda Buša jubilejas
izstāde.
22.augustā Eiropas deju grupu festivāls

„Dārza svētki Balvu muižas parkā”.

Virsvadītājas: L.Andersone un L.Jermacāne. Piedalās 6
kolektīvi no Latgales, 12 kolektīvi no Vidzemes, 1 kolektīvs
no Kurzemes.
Plkst.15.30 koncerti pagastos: Balvu pansionātā, pie Kubulu
Kultūras nama, pie Naudaskalna Tautas nama.
Plkst.17.00 koncerts Balvu pilsētas estrādē “Dārza svētki
muižas parkā”. Ieeja bez maksas.
Plkst.23.00 Zaļumballe pilsētas estrādē kopā ar grupu
“Marchello” (Rēzekne). Ieeja 2 Ls.
Čellu trio „Melo – M”
un atpūtas centrā 27.septembrī
plkst.18:00
Par godu jaunā albuma „Around The World” klajā laišanai, čellu
mūzikas trio „Melo – M” šoruden dosies plašā koncertturnejā
pa Latvijas pilsētu kultūras namiem.
Jaunajā programmā “Apkārt pasaulei” čellisti iejūtas civilās
aviācijas pilotu lomās, ar mūzikas palīdzību apceļojot daudzas
pasaules valstis. Skaņdarbu klāstā ir „Melo – M” versijas par
krievu, īru, somu, afrikāņu, amerikāņu, grieķu, peruāņu un citu
tautu populārākajām dziesmām.
Koncertos būs iespēja arī dzirdēt agrāk popularitāti
iekarojušos „Melo – M” skaņdarbus – versijas par populārām
latviešu un pasaules estrādes melodijām, kā arī „Melo – M”
oriģināldarbus.
Balvu

Kultūras

22. un 23.augustā Balvu muižas koncertzālē
(Brīvības ielā 47, Balvos)

10. Balvu kamermūzikas festivāls
“Pāri visai Latvijai”.
22.augustā
plkst. 20.00 Bēthovens. M.Ravēls. J.Brāmss.
Piedalās: Elīna Bērtiņa (klavieres), Elgita Polloka (vijole),
Baiba Lasmane (vijole), Raimonds Golubkovs (alts), Ēriks
Kiršfelds (čells), Ingus Novicāns (mežrags), Aivars Vadonis
(mežrags), Uldis Lipskis (klarnete).
Programmā: L.van Bēthovena „Sekstets diviem mežragiem un
stīgu kvartetam”, M.Ravēla „Klavieru miniatūras”, J.Brāmsa
„Klarnetes kvintets”.
plkst. 22.00 Džeza nakts koncerts.
Piedalās: Liepājas džeza trio „Crazy Strings”, Valērijs Ivanovs
(vijole), Māris Kupčs (ģitāra), Guntis Kolerts (kontrabass).
Programmā: Parafrāzes un improvizācijas par džeza
klasiskajām tēmām.
23.augustā
plkst.13.00 Koncerts „Lielās serenādes” .
Piedalās: Mārtiņš Zālīte, Marts Kristiāns Kalniņš (obojas),
Ivars Lavrinovičs, Uldis Lipskis (klarnetes), Dzintars Jurgelaitis, Artis Zēns, Mārtiņš Grīnbergs (fagoti), Mārcis Kalniņš,
Edgars Ruģelis (mežragi), Larisa Strelita-Strēle (čells).
Programmā: V.A.Mocarta un A.Dvoržaka „Serenādes”,
P.Hindemita „Sonāte četriem mežragiem.”
Darbu atsācis Balvu peldbaseins Dārza ielā 2
Aicinām apmeklēt:
Lielo peldbaseinu (25X10m), SPA hidromasāžas baseinu
pieaugušajiem, hidromasāžas baseinu bērniem, kaskādi,
saunu, trenažieru zāli un sāls istabu (ārstēšana ar sāls klimatu)
Darba laiks:
Darbdienās – 9:00 – 22:00
Sestdienās – 10:00 – 22:00
Svētdienās – 10:00 – 21:00
Sīkāka informācija pa tālruni 26656086, 29115869
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