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Sumina gada labākos sportistus

16. (22.) numurs

Apbalvos Zelta pārus
Jau septīto reizi notiks Zelta
pāru pieņemšana pie Balvu
novada Domes priekšsēdētāja.
Uz tikšanos 21.decembrī plkst.
14.00 Dzimtsarakstu nodaļas
Laulību zālē aicināti Balvu
novadā dzīvojošie Zelta pāri,
kuri laulībā nodzīvojuši 50
gadus. Balvu novada Domes
Atzinības rakstu un balvu par
augstu morāli–ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu
ģimenē un sadzīvē, par
dzīvesgudrības un pieredzes
nodošanu jaunajām, Balvu
novada iedzīvotāju paaudzēm
saņems 23 pāri.
Aizvadītā gada labākie jaunie sportisti. Pēc balvu un ziedu saņemšanas Jaunatnes sporta laureāti kopā ar saviem
stājās kopīgam foto.
10.decembrī Balvu muižas ne tikai sporta prasmes, stipri- Pateicības rakstus, ziedus un Pastare vieglatlētikā (trenere
lielajā zālē pulcējās Balvu na veselību, bet audzina arī dāvanas.
Sarmīte Keisele), Austris BuSporta skolas audzēkņi, tre- raksturu un gribasspēku, kas Sporta skolas pasākuma ,,Jau- kovskis volejbolā (treneris
neri, sportistu vecāki, draugi vienmēr lieti noder turpmākajā natnes Sporta laureāts 2010” Gatis Stepanovs) un distanču
un līdzjutēji.
dzīvē. Izglītības, sporta un nominācijas ieguva Matīss slēpošanā – Lāsma Spridzāne
kultūras pārvaldes vadītāja Ive- Zelčs un Samanta-Elizabete (treneris Pēteris Vancāns).
Svinīgā pasākumā jau tra- ta Tiltiņa sportistiem vēlēja Cielaka sporta dejās (trenere
dicionāli tika nosaukti aizvadī- veiksmi arī nākamajā gadā Anita Grāmatiņa), Rihards Svētku pasākumu kuplināja
tā gada labākie jaunie sportisti, un mierīgu Ziemassvētku un Ščogols futbolā (treneris Ainis dziedātāju, vijolnieku un
kuri guvuši augstus sasniegu- Jaunā gada gaidīšanas laiku. Šaicāns), Kristaps Krišjānis dejotāju priekšnesumi. Spormus dažāda līmeņa sacensībās. Vakara vadītāji pastāstīja par basketbolā (treneris Arnis ta skolas direktore Ludmila
Klātesošos uzrunāja novada katras Sporta skolas nodaļas Voika), Artūrs
Berezovs Beļikova jaunajiem sportisDomes priekšsēdētāja viet- audzēkņu sasniegumiem un svarcelšanā (treneris Varis tiem Jaunajā gadā vēlēja labu
nieks Andris Kazinovskis. nosauca labākos un viņu Sārtaputnis), Dmitrijs Dubrovs veselību, sportisku veiksmi,
Savā uzrunā viņš minēja, ka trenerus. Laureāti saņēma bal- grieķu – romiešu cīņā (tre-neris pacietību, izturību un augstus
Sporta skolā audzēkņi iegūst vas, Balvu novada Domes Konstantīns Titorenko), Sanita rezultātus.

Jauni zēni gatavo Adventes vainagus
Kaut arī Adventes vainagos
jau deg trīs svecītes, varbūt
kādam vainaga vēl nav.
Programmas „Junior Achievement” ietvaros četri Balvu
Valsts ģimnāzijas jaunieši
ir
nodibinājuši
mācību
uzņēmumu „Dekor”, kurā ga-

tavo Adventes vainagus. Interesanti, ka vainagus gatavo
zēni. Viņi stāsta, ka firma darbojas tikai pirmo gadu. Toties
viņus konsultē profesionāla
floriste.
Biznesa
lietās
konsultācijas sniedz ekonomikas skolotāja Larisa Šļunceva.
Ne katram cilvēkam ir laiks

Šajā laikā, kad Debesis sāk ātri tumst, mums gribas
siltu guni iekurt...sakārtot domas, nosvērt labo un
slikto, pārbrist nevaļas grāvjus, ieskatīties patiesībai
acīs un mīlēt kā vienmēr, kā nekad...no SIRDS
29. decembrī pl.19.00 Balvu Kultūras un atpūtas
centrā svētku balle novada uzņēmējiem.
Viesmākslinieki - solists Ainars Bumbieris un grupa
,,Apvedceļš,,
Dalības maksa 1 personai Ls10.
Lūgums pieteikties pa tel.26367693

pagatavot Adventes vainagu.
Ir jāsagādā materiāli, jāizdomā
ideja. Šī nodarbošanās puišiem
ļauj izprast naudas plūsmas,
konkurenci – izprast tirgus
norises. Vainagu gatavošanā
nav jāiegulda lieli līdzekļi.
Toties ir cerība gūt kaut vai
nelielu peļņu.

Ziemas raksti muzejā
Kad sniegs izrotājis pasauli
baltu un logu rūtīs zīmē leduspuķu lokus, arī Balvu muzeja izstādes atsaucas Ziemas
aicinājumam: Elitas Teilānes
personālizstādē uz baltā fona
koši izceļas melnās grafikas
līnijas un šajā klusajā laikā
sauc aizdomāties par sevi,
pasauli, laiku... Savukārt
Ziemeļlatgales audēju segu
raksti vedina meklēt līdzības
ar sniegpārslu brīnumu un atmiņās aizceļot vecmāmiņu jaunības dienās, sajust bērnības
smaržu un segās ierakstīto
zīmju spēku. 21.decembrī
plkst.15.00 muzejā godināsim
aušanas meistares un tiksimies
ar jaunajiem rokdarbniekiem.

Top svētku vainagi. Kaspars Mačs ar domubiedriem
gatavo svētku vainagus.

Priecāsimies par
Ziemassvētku egli
Skaistā Ziemassvētku egle
laukumā pie Balvu Kultūras un
atpūtas centra priecē gan mūsu
novada ļaudis, gan ciemiņus.
Bet ir arī tādi iedzīvotāji, kuri
pamanās postīt skaisto svētku
noskaņojumu – sabojāt egles
gaismu rotu, ar automašīnām
braukāt pa laukumu. Pašvaldības policija brīdina, ka noteikumu pārkāpēji tiks sodīti.
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Dome lēma

22.novembra
Domes sēde
Piedalīsies vairākos projektu konkursos
Dome nolēma kā vadošajam
partnerim piedalīties Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta
ietvaros 2007. - 2013.gadam izsludinātajā projektu konkursā prioritātē 2.3.
„Atjaunojamās
enerģijas
avotu energoefektivitātes uzlabošana un attīstīšana” ar
projektu „Energoefektivitāte
– dabas resursu aizsardzības
atslēga” („Energy Saving
key to the Natural Resorces
Protection”). Projekta kopējā
summa ir 2 199 236.68 EUR.
Projekta atbalsta gadījumā
pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu 10% apmērā
jeb 99 959.87 EUR no pro-

jekta vadošā partnera (Balvu
novada pašvaldības) kopējā
budžeta – 999 598.72 EUR.
Finansējumu ieplānos Balvu
novada pašvaldības 2012.gada
budžetā.
Dome nolēma piedalīties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013.gadam izsludinātajā projektu konkursā
ar projektu „Pašvaldību
administrācijas
darbinieku apmācības energoefektivitātes pasākumu ieviešanā”
(„Increasing energy efficiency
through introduction of municipal energy planning programme”), kura vadošais
partneris ir biedrība „Pskov
regioninfo” no Krievijas
Federācijas, Balvu novada
pašvaldība ir partneris no Latvijas Republikas. Projekta atbalsta gadījumā nodrošinās
līdzfinansējumu 10 % apmērā
jeb 32 73.85 EUR no projekta partnera (Balvu novada
pašvaldības) kopējā projekta

budžeta – 32 738.52 EUR .
Finansējumu tiks ieplānots
Balvu novada pašvaldības
2012.gada budžetā.
Dome nolēma piedalīties
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013.
gadam izsludinātajā projektu
konkursā ar projektu „Tour de
Latgale & Pskov”, kurā Balvu
novada pašvaldība ir partneris.
Projekta vadošais partneris ir
Latgales plānošanas reģions.
Projekta atbalsta gadījumā
nodrošinās līdzfinansējumu
10 % apmērā jeb 9 961.00
EUR no projekta partnera
(Balvu novada pašvaldības)
kopējā projekta budžeta – 99
601.00 EUR. Finansējums
tiks ieplānots Balvu novada pašvaldības 2012.gada
budžetā.
Dome nolēma kā vadošajam
partnerim piedalīties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību

Balvu pamatskolā realizēts projekts
„Daudz siržu – viena zeme un valoda”
Balvu
pamatskolā
tika
realizētas vērienīga projekta
“Daudz siržu - viena zeme
un valoda” aktivitātes.
Projekta mērķis bija izveidot
sabiedrības integrācijas un
kultūrmijiedarbības centru, kas
nodrošinās izglītības, kultūras,
brīvā laika pavadīšanas, sabiedriskos un citus pasākumus,
veicinās tolerances veidošanos
nepiespiestā saskarsmē un
savstarpējā cieņā, sekmēs demokrātiskas un atvērtas sabiedrības veidošanos, nodrošinās lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu interešu grupām,
iepazīstoties ar latviešu un
krievu kultūru, tās tradīcijām
pasākumu rīkošanā, ēdienu
gatavošanā, tautu tērpu darināšanā un veicinās valodas
barjeru likvidēšanu.
Lai īstenotu projektu, bija
nepieciešams
labiekārtot
mājturības kabineta telpas,
iegādāties nepieciešamo aprīkojumu galdniecības kabinetam, modernu aprīkojumu valodu apguvei un nepieciešamo
inventāru interešu grupu apmācībām.
Tā kā projekta komandā darbojas pieredzes bagāti pašvaldības, Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes un skolas speciālisti, tas atviegloja
dažādu jautājumu risināšanu.
Darbojas dažādu paaudžu
sievietes
Projekta īstenošana uzsākās ar
mājturības kabineta remontu.
Tika izvēlēts uzņēmums SIA
„FAGOR” no Rēzeknes. Šī
uzņēmuma pārstāvis piedāvāja

sadarbību par izejmateriālu
un furnitūras piegādi skolas
galdniecības nodarbībām bez
maksas. Sadarbība turpināsies
arī pēc projekta īstenošanas
beigām.
Mājturības kabinetam ir iegādāti nepieciešamie izejmateriāli un aprīkojums. Kabinetā notiek mājsaimniecības
nodarbības māmiņām, meitām,
vecmāmiņām un mazmeitām.
Pašlaik grupas dalībnieces šuj
krievu tautu tērpa sastāvdaļu
sievietēm – sarafānu. Ir
pieaicināta arī profesionāla
šuvēja. Sarafānus šuj tautu
deju kolektīva meitenēm.
Nodarbībās
tiek
izšūti
priekšauti, kas ir viena no tautu tērpa sastāvdaļām. Māmiņas
un vecmāmiņas ar prieku
palīdz, māca, konsultē un darbojas kopā ar meitenēm.
Mūsdienīgs
kabinets

informātikas

Pamatskolā izveidots un ar
11 jauniem datoriem aprīkots
informātikas kabinets. Datoru pareizajā izvēlē lielu
palīdzību sniedza pašvaldības
datorspeciālisti. Šobrīd šajās
telpās tiek veikta apmācība
divām interešu grupām: „E-vide” datorzinības, Datorzinības
iesācējiem. Šīs nodarbības
vada zinoša pedagoģe Rita
Hrustaļova. Nodarbības ir labi
apmeklētas. Interesentu par
šim nodarbībām ir vairāk nekā
iespējams apmācīt.

un partnerības instrumenta
ietvaros 2007. - 2013.gadam izsludinātajā projektu konkursā prioritātē 2.2.
„Kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība un
vietējo tradicionālo prasmju atbalsts” ar projektu
„Saglabāt, lai nepazaudētu
– kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” („To
preserve not to lose it - safeguarding of cultural heritage”). Projekta kopējā summa
ir 2 221 299.00 EUR. Projekta
atbalsta gadījumā nodrošinās
līdzfinansējumu 10 % apmērā
jeb 128 886.00 EUR no projekta vadošā partnera (Balvu
novada pašvaldības) kopējā
projekta budžeta – 1 288
853.00 EUR. Finansējums
tiks ieplānot Balvu novada
pašvaldības 2012.gada budžetā.
Dome pieņēma lēmumu piedalīties kā vadošajam partnerim Igaunijas – Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības

instrumenta ietvaros 2007. 2013.gadam izsludinātajā projektu konkursā prioritātē 1.1
„Sociālekonomiskās attīstības
sekmēšana un uzņēmējdarbības un uzņēmumu dibināšanas
veicināšana” ar projektu „Profesionālās izglītības un moderno tehnoloģiju centra izveide” („Adult Education and
Advanced Techologies Centre”). Projekta partneri biedrība
„Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome”
un „Северо – Западный
Региональный
Фонд
Президентских Программ”.
Projekta kopējā summa ir 812
135,87 EUR. Projekta atbalsta gadījumā tiks nodrošināts
līdzfinansējums 10% apmērā
jeb 32 409.93 EUR no projekta vadošā partnera (Balvu
novada pašvaldība) kopējā
budžeta – 324 099.26 EUR.
Finansējums tiks ieplānots
Balvu novada pašvaldības
2012.gada budžetā.
Kontrole par visu šo lēmumu
izpildi uzdota Balvu novada
pašvaldības izpilddirektorei
Intai Kaļvai.

Nr. 2009-SMSC-42

ta materiālā bāze. Ir iegādāts
putekļu – skaidu nosūcējs,
kokapstrādes virpa, elektriskais ripzāģis, elektriskais
figūrzāģis, slīpmašīna un
dažādi citi instrumenti. Šajā
kabinetā notiek galdniecības
interešu grupas nodarbības,
kuras vada sava darba entuziasts Aldis Voits.
Latviešu bērni mācās krievu
valodu
Skolā projekta ietvaros darbojas interešu grupa – krievu
valodas apmācība. Šeit pamatskolas vecuma latviešu
bērni mācās krievu valodu.
Interešu grupu vada Svetlana
Pavlovska. Nodarbības ir interesantas. To pierāda grupas
dalībnieku skaita pieaugums ik
nodarbību par 2-3 cilvēkiem.
Ir cilvēki, kuri uzskata, ka
mūsu dzīvē krievu valoda
nav nepieciešama. Taču šīs
nodarbības pierāda pretējo –
latviešu bērniem patīk un viņi
labprāt mācās krievu valodu.
Tas lielā mērā ir atkarīgs no
skolotāja un apmācību metodes. Šajā interešu grupā
sākotnēji nodarbības uzsāka
3 bērni. Tagad to skaits ir pieaudzis līdz 16 pusaudžiem
vecumā no 8 līdz 17 gadiem.
Bērniem ļoti patīk, ka šajās
nodarbībās neliek atzīmes, netiek uzdoti mājas darbi, tāpēc
uz nodarbībām viņi nāk ar
prieku.

Apgūst galdnieka prasmes

Cittautieši apgūst latviešu
valodu

Projekta gaitā būtiski uzlabota galdniecības kabine-

Interešu grupu „Latviešu
valoda cittautiešiem” vada

Nodarbība galdniecības kabinetā. Skolotāja Alda Voita vadībā
mazāki un lielāki zēni apgūst vīriešiem nepieciešamās galdnieka
prasmes.
Terēza Čudarkina. Pirmajā
nodarbībā
katrs
interešu
grupas dalībnieks saņēma
mapi portfolio veidošanai.
Šajā mapītē interešu grupas
dalībnieki uzkrāj nodarbību
izdales materiālus un darba
lapas. Lai veicinātu sadarbību
un labvēlīgu gaisotni nodarbībās, pirmajā tikšanās
reizē gan skolotāja, gan kursu
dalībnieki, lai iepazītos, izveidoja savas vizītkartes.
Savās
mapēs
dalībnieki
saņēma citātus par valodu
un mācīšanos. Šis materiāls
tika izmantots pārrunā par
valodas nozīmību, par to, ka
mācīties var vienmēr. Saruna
bija būtiska, jo daudzi skolēnu
vecāki sen nebija sēdējuši
skolas solā un viņiem svarīgi
ir pārvarēt gan šo, gan arī
valodas barjeru. Šādas „domu
kartes” veiksmīgi tiek izmantotas jaunu tēmu uzsākšanai,
lai rosinātu atcerēties leksiku,

„iesildītu”
kursantus darbam un nodrošinātu labvēlīgu
nodarbības vidi.
Grūtības
rada
grupas
dalībnieku dažādais sagatavotības līmenis. Tāpēc kursos
tiek izmantoti atšķirīgi uzdevumi un individuāla pieeja.
Iepriecina grupas dalībnieku
ieinteresētība valodas apguvē,
izpratne par tās nepieciešamību, tāpēc labi saplānotas
nodarbības, daudzveidīgi uzdevumi ir veiksmes atslēga
gan savstarpējā sadarbībā un
cieņā, gan valodas barjeras
likvidēšanā, apgūstot latviešu
valodu.
Projekta īstenošanas laikā
Balvu pamatskola kļuvusi par
daudzfunkcionālo resursu centru, kur tiek nodrošināta saturīga
brīvā laika pavadīšanas iespēju
pilnveidošana,
pieaugušo
mūžizglītības
pasākumu
sekmēšana Balvu pilsētā.
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Sveicam policijas svētkos!
Šajās dienās Latvijas valsts
policija atzīmē profesionālos
svētkus – 92.gadskārtu. Balvu novadā izveidojusies laba
sadarbība starp valsts policiju un pašvaldības policiju.

Novada iedzīvotāji var
justies droši
Balvu novada pašvaldības
policijas priekšnieks Ilvars
Ūzuliņš savu pienākumu pilda
kopš jūnija. Viņš sevi parādījis
kā zinošu, profesionālu darbinieku.
„Uzsākt
darbu
pašvaldības policijā man
nebija grūti. Es zināju uz kādu
darbu eju. Darba apjoms ir
liels, jo strādājam ne tikai
Balvu pilsētā, bet visā novadā.
Ir regulāri izbraukumi uz pagastiem, lai gan jāatzīst, ka
izsaukumu un iesniegumu no
iedzīvotājiem ārpus pilsētas
ir salīdzinoši maz. Vairāk izbraucam uz dažādiem pasākumiem, lai tajos nodrošinātu
kārtību. Regulāri patrulējam
Balvu pilsētā un kontrolējam
administratīvo noteikumu ievērošanu. Profilaktiski braucam pie skolām un kontrolējam, lai pusaudži nesmēķētu.
Tas ir preventīvs pasākums, kas
attur jauniešus no smēķēšanas.
Mēs zinām vietas un laikus,
kad un kur nepilngadīgie dodas smēķēt. Viņiem varam
ne tikai izteikt brīdinājumu,
bet arī uzlikt naudas sodu.
To būs jāmaksā vecākiem
pēc tam, kad šo pārkāpumu
būs izskatījusi komisija un
pieņēmusi lēmumu,” stāsta
I.Ūzuliņš. Viņš uzsver, ka
ierobežotā finansējuma apstākļos ir svarīga labi izveidojusies sadarbība starp pašvaldības un valsts policiju.
Dienas laikā katra policija veic
savus pienākumus, bet vakaros
un naktīs patrulēšana tiek veikta kopīgi. Tā kā darbinieku
skaits ir ierobežots, savstarpēja palīdzība ļauj nodrošināt
pilnvērtīgu pienākumu izpildi.
Iedzīvotāji jebkurā diennakts
laikā var zvanīt policijai un
zināt, ka ekipāža ieradīsies.
„Mums ir svarīgi, ka kopā
ar valsts policiju varam
nodrošināt kārtību novadā.
Mums būtu grūti strādāt bez
viņiem, un viņiem bez mums.
Ja kādā sabiedriskā pasākumā
ir policisti formas tērpos –
tas disciplinē apmeklētājus.
Mūsu darba mērķis nav uzreiz
sodīt, bet nepieļaut nekārtību
iespēju,” skaidro pašvaldības
policijas priekšnieks.

Sadarbība ir veiksmīga
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas
priekšniece Rita Kravale uz-

Enerģisks vadītājs. Balvu
novada pašvaldības policijas priekšnieks Ilvars
Ūzuliņš sevi pierādījis kā
veiksmīgs policijas darba
organizētājs. To atzīst arī
Valsts
policijas
Balvu
iecirkņa darbinieki.
sver, ka sadarbība starp valsts
un pašvaldības policiju Balvu
novadā ir izveidojusies ļoti
laba: „Tas ļoti disciplinē, ka
patrulēšanas laikā kopā ir valsts
un pašvaldības policijas darbinieks. Mēs saskaņojam savus darba grafikus. Sabiedriskā
kārtība pilsētā un novadā ir
manāmi uzlabojusies. Daudzus
iesniegumus izskatām kopīgi.
Iesnieguma iesniedzējiem ir
lielāka pārliecība, ka aktuālais
jautājums
tiks
vispusīgi
izskatīts. Mūsu funkcijas ir
nedaudz atšķirīgas. Pašvaldības policijas pārziņā ir teritoriju sakoptības jautājumi,
valsts
policija
kontrolē
jautājumus, kuri saistīti ar likumpārkāpumiem. Valsts policijā darbinieku skaits ir krietni
samazināts. Tāpēc ir svarīgi, ka
uz izsaukumu var izbraukt divi
policisti. Pašvaldības policisti
piedalās arī dažādu noziegumu
atklāšanā. Puiši ir apzinīgi un
enerģiski. Bez pašvaldības
policijas mūsu darbu ir grūti
iedomāties, jo pašlaik darbinieku skaits policijā ir ļoti
optimizēts. Tāpēc policijas
jubilejas dienās gribas vēlēt,
lai mūsu veiksmīgā sadarbība
turpinās.”

Saņēma Pateicības
rakstus
Policijas jubilejas pasākumā
10.decembrī Balvu novada
Domes Pateicības rakstus
saņems trīs Valsts policijas
Latgales reģionālās pārvaldes
Balvu iecirkņa policisti. Aiga
Prokofjeva Pateicības rakstu
saņēma par sekmīgu sadarbību
ar māju pārvaldniekiem un
aktīvu preventīvo darbu Balvu pilsētā. Ilmārs Vizulis ar
Pateicības rakstu apbalvots
par ieguldīto darbu jaunatnes tiesiskajā audzināšanā un
likumpārkāpumu profilaksē
nepilngadīgo vidū. Modris
Zaķis Pateicības rakstu saņēma
par ieguldījumu satiksmes
drošības nodrošināšanā Balvu
novadā.

3.

Mūsu izrāde nesākas no pakaramā

Balvu Tautas teātris režisores
Vairas Resnes vadībā no 22.
līdz 27.novembrim piedalījās
Starptautiskā teātru festivālā „Draugu loks” Krievijas
federācijas Permas apgabala
Gubahā. Festivālā piedalījās
teātru kolektīvi no dažādiem
Krievijas reģioniem, Lietuvas un Latvijas. Bija
daudzas interesantas izrādes,
meistarklases, draudzības
vakari. Iegūti jauni draugi,
spilgti iespaidi par plašo
Urālu iedzīvotāju viesmīlību
un jauni kontakti. Festivāls
ir kļuvis par spožu notikumu
gan teatrāļu, gan skatītāju
dzīvē.

No „Ķiršu dārza” līdz
Urāliem
Balvu Tautas teātris ar Gubahas teātra studiju „Dominante” iepazinās 2009.gadā
starptautiskajā amatierteātru
festivālā „Ķiršu dārzs” Balvos. Gubahas teātris te
spēlēja izrādes „Ave Marija
Ivanovna”, un „Skaitu līdz
5”, kuras skatītājus neatstāja
vienaldzīgus.
Nodibinājās
draudzība un kontakti. Šogad
teātra studija „Dominante”
atzīmēja desmit gadu jubileju
un rīkoja teātru festivālu uz
kuru uzaicināja balveniešus.
Tā Balvu teātris devās tālajā
ceļā uz Urāliem.
Tikko atgriezušies mūsu aktieri un režisore ir emociju
pārpilni un aizrautīgi stāsta par
īstu krievu ziemu, ko viņi tur
piedzīvojuši. Stāsta, kā briduši
kupenās līdz jostas vietai, jo
prombraucot Latvijā sniega vēl
nebija. Protams, arī skaistie dabas sakati, cilvēku viesmīlība,
pilsētas vadības attieksme un
plašā krievu dvēsele.
Gubahas teātra mākslinieciskā
vadītāja Ļubova Zaiceva
saka: „Festivāls vispirms
ir saspringts radošs darbs,
kurā mēs visi esam partneri. Gribējās, lai dalībnieki
būtu gandarīti par ekspertu
žūrijas augstajiem vērtēšanas
kritērijiem. Savukārt eksperti gūtu baudījumu no

Tālajā Gubahā. Balvu Tautas teātra aktieri, režisore
Vaira Resne un izrādes scenogrāfe un tērpu māksliniece
Jēkabpils novada kultūras dzīves vadītāja Inta Ūbele.
aktierspēles un režisoru darba.
Ceru, ka Gubahas pilsēta prata
parādīt savu Urālu viesmīlību
un teātra mākslas kopējus šurp
aicinās vēl”.

Krievijā Čehovu saprot
arī latviski

Balvu Tautas teātra izrāde
„Atraitnīte” pēc Čehova lugas
„Lācis” motīviem, festivāla
dalībniekiem un pilsētas
skatītājiem tika piedāvāta
kā īpaša. Tā bija festivāla
noslēguma izrāde. Turklāt tika
izrādīta divas reizes. Latviski.
Visi visu saprata. Viss bija
tā, kā to ir redzējuši skatītāji
Balvos – ar pankūku ēšanu,
tējas dzeršanu. Režisore Vaira
Resne stāsta: „Mūsu Krievijas
kolēģi bija ļoti parūpējušies
– bija speciāli pagatavotas mēbeles, kubuls, paklāji,
spoguļi un citi aksesuāri, kurus mēs fiziski nevarējām atvest no Latvijas. Ievārījumus
tējas dzeršanas norisēm gan
vedām no mājām, tāpat arī
lielo vēsturisko patvāri. 300
pankūkas Gubahā pirkām paši.
Dārgākas kā Latvijā, bet ļoti
garšīgas. Skatītājus izbrīnīja
tas, ka nav īsti saprotams,
kurā brīdī izrāde sākas, jo
visi uzreiz iejutās muižas
atmosfērā. Deviņi izcili teātra
speciālisti no Maskavas un
Permas, kuri bija festivāla
žūrijā atzina, ka Balvu teātra

Čehova lugas interpretējums
bijis ļoti interesants un
oriģināls. Pārliecināja muižas
dzīves atainojums. Jo īpaši
žūriju uzrunāja krievu lugas
latviskā versija. Mums ir cita
mentalitāte. Balveniešu versija
ir maigāka, niansētāka, daudz
piedomāts pie detaļām”.
Balvu Tautas teātra sniegumu
festivāla žūrija novērtēja ļoti
atzinīgi. Režisore Vaira saka,
ka lielāko gandarījumu viņai
sagādājis tas, ka izdevās šīs
lugas mūsu redzējumu aiznest
pasaulē. „Man ir prieks, ka mūs
uzņēma labs teātris, kuram var
uzticēties, ka pilsētas vadība
un mērs apmeklēja visas
daudzās izrādes. Prieks par
mūsu teātra aktieriem, kuri
fantastiski strādāja gan izrādē,
gan meistardarbnīcās. Gribu
teikt pateicības vārdus visiem,
kuri mums palīdzēja būt šajā
festivālā. Paldies Dievam,
visiem kristiešiem, kuri mūsu
braucienu atbalstīja ar lūgšanām, un tiem, kas par mums
lūdzās, novada pašvaldībai,
Balvu Kultūras un atpūtas centra kolektīvam, uzņēmējiem un
individuālajiem atbalstītājiem!
Izcilais krievu teātra režisors
Staņislavskis ir teicis, ka
teātris sākas no garderobes, no
pakaramā”, saka Vaira un piebilst, ka reizēm teātris sākas no
kūpoša patvāra, kurš skatītājus
sagaida pie zāles durvīm.

Projekti

Noslēgusies ūdenssaimniecības projekta realizācija Vīksnas pagastā
Īstenojot Eiropas reģionālā
attīstības fonda (ERAF)
finansēto projektu "Ūdenssaimniecības
attīstība
Vīksnas pagasta Vīksnas
ciemā" veikta ūdensapgādes
un
kanalizācijas
tīklu
paplašināšana un atjaunošana,
divu
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izbūve,
kanalizācijas sūkņu staciju
rekonstrukcija
un
atdzelžošanas
iekārtu
būvniecība.
Ūdenssaimniecības attīstības

projekta īstenošanas rezultātā
palielināsies
iedzīvotāju
skaits, kuriem tiks nodrošināta
dzeramā
ūdens
piegāde
un
kanalizācijas
pakalpojuma
pieejamība,
tiks
samazināti ūdens zudumi
ūdensapgādes tīklos, kā arī
reducēti piesārņojuma riski, kas radušies novecojušu
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu ekspluatācijas rezultātā.
Projekta realizācija sekmēs
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu,

nodrošinot kvalitatīvu dzīves
vidi un ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu.
Projekta „Ūdenssaimniecības
attīstības Vīksnas pagasta Vīksnas ciemā" kopējās
attiecināmās izmaksas ir
LVL 131 165.59, no kurām
ERAF līdzfinansējums ir 85%
jeb LVL 111 490.75, valsts
budžeta finansējums ir 10%
jeb LVL 13116.56 pārējais ir
pašvaldības līdzfinansējums.
Kā neattiecināmās izmaksas ir
pievienotās vērtības nodoklis,
kas jāsedz pašvaldībai.
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Atbilde publikācijai „Kauna traips Balvu pilsētai”
Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”
namīpašumu,
zemesgabalu
u.c. teritoriju īpašniekiem,
valdītājiem, pārvaldītājiem –
pilnvarniekiem,
lietotājiem
un apsaimniekotājiem
jānodrošina īpašuma un tam
pieguļošās teritorijas, gājēju
ietves, teritorijas līdz gājēju
ietves ārējai malai sakopšana.
Dzīvojamo māju kvartālā
starp
Tautas,
Bērzpils,
Teātra un Partizānu ielām
atrodas gan Balvu novada
pašvaldības, gan arī privāto
personu zemes īpašumi. Balvu pilsētas p/a „SAN-TEX”
nodrošina Balvu novada
pašvaldības īpašumā esošo
zemes gabalu uzturēšanu, kā
arī dzīvojamo māju pieguļošo
teritoriju pārvaldīšanu. Tā
kā šajā kvartālā atrodas
privātie zemes gabali, tad to
īpašniekiem pašiem jārūpējas
par to sakopšanu vai arī
jāslēdz līgumi par pakalpojuma
izmantošanu. Līdz šim neviens
šī kvartāla zemes īpašnieks
nav griezies ar lūgumu par

Laikrakstā „Vaduguns” š.g.
20.novembrī bija publicēta
anonīma māju kvartāla starp
Teātra, Bērzpils, Tautas un
Partizānu ielām iedzīvotāju
vēstule.
Tajā
izteikti
pārmetumi novada vadībai
par to, ka pagalms netiek
pienācīgi sakopts. Atbildi
sniedz „San – Tex” direktors
Uldis Sprudzāns un Balvu
novada pašvaldības policijas
priekšnieks Ilvars Ūzuliņš.

„San – Tex” darbojas
saskaņā ar Nolikumu

Balvu pilsētas pašvaldības
aģentūra „SAN-TEX” savu
darbību veic saskaņā ar Nolikumu, kurā definēti aģentūras
darbības mērķi un funkcijas. Viena no funkcijām ir
pašvaldības īpašumā esošo
teritoriju labiekārtošana un
apzaļumošana. Balvu pilsētas
Saistošie noteikumi „Balvu
pilsētas teritorijas un tajā esošo
ēku un būvju uzturēšanas
noteikumi”
nosaka,
ka

viņam piederošā zemes gabala
apsaimniekošanu.

Nav sakopti
īpašumi

privātie

Pašvaldības policijas priekšnieks Ilvars Ūzuliņš informē,
ka policija ir lietas kursā par
lielajā pagalmā notiekošo. Šajā
teritorijā trīs ceturtdaļas zemes
pieder
privātīpašniekiem.
Pilsētai pieder viena ceturtdaļa
un to apsaimnieko “San- Tex”.
Dažkārt “San – Tex” kopj arī
pārējo teritoriju, lai gan tas rada
papildus izdevumus. Diemžēl
privātīpašnieki nedzīvo uz
vietas Balvos un par savu
īpašumu neinteresējas. Ja viņi
paši nevēlas vai nevar sakopt savus īpašumus, varētu
slēgt līgumu ar kādu, kas to
var izdarīt. Policija raksta
atgādinājumus, taču atsaucības
nav. Jāizstrādā mehānisms,
kas nepieļautu šādu situāciju.
Pilsētā ir vēl vairāki zemes
īpašumi, kuru saimnieki dzīvo
citur. Ne vienmēr tie tiek sakopti.

Balvu novada konkurss
„Mis un Misters Balvi 2010”

21.decembrī plkst.18:00
Balvu TO cilvēku ar redzes traucējumiem veidotā muzikāli
literārā kompozīcija “Redzēt ar sirdi”.

Norise:
♦♦ Dalībnieku atlase konkursa noslēgumam notiks 2010.gada 18.decembrī plkst. 15:00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
♦♦ Konkursa noslēgums notiks 2011.gada 18.februārī plkst. 20.00 Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
Piedalīšanās noteikumi:
♦♦ konkursam aicināti pieteikties Balvu novada jaunieši vecumā no 18 gadiem;
♦♦ dalībniekiem jābūt LR pilsoņiem, jāzina valsts valoda;
♦♦ tautībai nav nozīmes;
♦♦ auguma kritēriji: sievietēm no 170 cm, vīriešiem no 180 cm;
♦♦ dalībnieki nedrīkst būt precējušies, viņiem nedrīkst būt bērni;
♦♦ dalībnieki labprātīgi piekrīt konkursa nolikuma prasībām;
♦♦ aizpilda pieteikuma anketu konkursa dalībnieku atlases pasākumā;
♦♦ dalībnieki piedalās noslēguma šova mēģinājumos un citos sagatavošanās procesos no
19.12.2010 līdz 19.02.2011 (grafiki saskaņojami atsevišķi);
♦♦ organizatori, savstarpēji vienojoties ar konkursantiem, pilnībā vai daļēji nodrošina ar
uzgājieniem nepieciešamajiem tērpiem, aksesuāriem, frizieru, stilistu u.c. pakalpojumiem;
♦♦ organizatori neiekasē dalības maksu;
♦♦ dalībnieki uzņemas tālākās saistības ar aģentūru „Mis Latvija” gadījumā, ja kļūst par titulu
„Mis un Misters Balvi 2010” īpašniekiem.
Vērtēšanas kritēriji:
♦♦ Konkursantus atlases kārtā un noslēguma pasākumā vērtē aģentūras „Mis Latvija” un
organizatoru kopīgi izveidota žūrija.
♦♦ Par galvenajiem kritērijiem tiek uzskatīti – auguma atbilstība standartiem, spēja komunicēties,
artistiskums un iznesība, erudīcija, personīgais šarms.
♦♦ Noslēguma šovam tiek atlasīti ne vairāk kā 12 pretendenti.
Papildus informācija: tālr. 29105348 vai ivarssaide@inbox.lv

Peldbaseinā AKCIJA ,,SAGAIDI ZIEMASSVĒTKUS AR PRIEKU”

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

16.decembrī plkst.17:00
Kinopunkta 9.filma. „Multenītes sniegā”.
17.decembrī plkst.17:00
Dženijas Berķes dzejas krājuma „Pērļu rotas” atvēršanas
svētki. Ievas Zelčas fotogrāfiju izstāde.
19.decembrī plkst.14:00
Vājredzīgo biedrības dramatiskās kopas izrāde „Redzēt ar
sirdi”.
19.decembrī plkst.16:00
Ceturtās Adventa sveces iedegšana Kultūras un atpūtas centra
vainagā kopā ar teātra ļaudīm. Būs klausāma viena no „Kristus
leģendām”.
25.decembrī plkst.20:00
Ziemassvētku balle. Muzicē grupa „Brāļi optimisti” no
Rēzeknes. Iespējams iepriekš rezervēt galdiņus.
26.decembrī plkst.15:00
Tautas pūtēju orķestra „Balvi” Ziemassvētku koncerts. Ieeja
bezmaksas.
27.decembrī plkst.19:00
Baltinavas amatierteātra „Palādas” viesizrāde. Danskovītes lugas 7.daļa „Ontans i rodne”. Biļešu iepriekšpārdošana. Ieejas
maksa Ls 2,28.decembrī plkst.15:00
Bērnu
eglītes
sarīkojums
„BALLE APBURTAJĀ
KARAĻVALSTĪ”. Iepriekšēja pieteikšanās. Dalības maksa Ls
1,30.decembrī plkst.21:00
Vecgada diskoballe kopā ar dīdžejiem no „Ananasa”. Ieejas
maksa Ls 2,Balvu Mūzikas skolā

Balvu pagastā

Mērķis: Nominēt „Mis un Misters Balvi 2010” titulu īpašniekus.
Organizators: Balvu novada Dome.

piedalīties peldbaseina apmeklētāji - fiziskas personas,
kuras akcijas laikā iegādājas
abonementu 6, 8 vai 10 reižu

Balvu Kultūras un atpūtas centrā

22.decembrī plkst.17:00
Balvu Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts.

Nolikums

Akciju organizē Balvu
Sporta skola. Tā notiek no
1. līdz 31.decembrim Balvu
peldbaseinā. Akcijā aicināti

AFIŠA

apmeklējumam, par to saņemot
bonusus. Ar noteikumiem var
iepazīties www.balvi.lv vai
zvanot pa tālruni 26656086.
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Bērzpilī
25.decembrī plkst.19:00
Vidusskolas zālē Rīkstekoks komēdija “Precības Ķipīšos”.
Spēlē dramatiskais kolektīvs “Knaģis” ar folkloras kopas
“Saivenis” piedalīšanos. Plkst.22:00 saieta namā balle. Spēlēs
Aigars no Kārsavas. Ieejas maksa Ls1.
Briežuciemā
23.decembrī plkst.10:00
Pamatskolā Ziemassvētku vecītis aicina pirmsskolas vecuma
bērnus.
Kubulos
18.decembrī plkst.17:00
Muzikāla dzejas izrāde “Mēs uzcēlām pili”. Ieejas maksa
Ls0,50-1.
Krišjāņos
17.decembrī seno Ziemassvētku un Jaungada apsveikumu
izstādes atklāšana. Apsveikumu kartītes lūgums atnest līdz
16.decembrim Krišjāņu tautas nama kultūras darba organizatorei.
Tilžā
No 19.decembra skatāma pašdarinātu eglīšu rotājumu izstāde
“Manas eglītes rota”. Lūgums Jūsu darinātos eglīšu rotājumus
atnest uz kultūras namu līdz 17.decembrim.
Vectilžā
25.decembrī plkst.20:00
Sporta un atpūtas centrā pasākums “Un Ziemassvētku sapni
plaukstā tver!”. Piedalās pagasta pašdarbnieki.

Redaktors
Modris Teilāns
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Bērzpils iela 1A,Balvi
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eksemplāri

Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
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