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Tuvojas teātru salidojums Balvos
Šovasar visa Latvija Balvus
droši varēs saukt par teātra
pilsētu, jo pašā jūlija vidū
mūsu pilsētā norisināsies
XII Latvijas amatierteātru
salidojums.
Salidojums kopš 1968. gada
notiek vienu reizi četros gados un teātra ļaudīm tas ir
tik pat ievērojams notikums
kā Dziesmu un Deju svētki
dziedātājiem un dejotājiem.
Salidojums
ir
nozīmīgi
svētki visiem ar amatierteātri
saistītajiem – gan aktieriem, gan režisoriem, gan
skatītājiem. Tā ir iespēja
būt kopā visiem tiem, kurus
teātris neatstāj vienaldzīgus,
dalīties pārdomās un pieredzē,
kopā spēlēt un skatīties teātri.
Salidojums ir teātra svētki,
kuros
daudzveidīgo
un

daudzkrāsaino teātra pasauli
izbaudīt var ikviens.
Arī Balvu pilsētai salidojums
būs svētki, jo salidojuma
norises dienās 16., 17. un 18.
jūlijā tiks uzņemti ciemiņi no
visas Latvijas – XII Latvijas
amatierteātru
salidojumam
Balvos savu dalību pieteikuši
vairāk kā 100 amatierteātru
kolektīvu. Pilsētā ieradīsies ap
1500 salidojuma dalībnieki.
Salidojuma laikā teātra cienītājiem būs iespēja noskatīties
pēdējos četros gados iestudētās
labākās un interesantākās
dažāda žanra izrādes no visas Latvijas – gan komēdijas
un drāmas, gan izrādes
pieaugušajiem un bērniem.
Amatierteātru salidojums Balvos ir būtisks Latvijas kultūras
dzīves notikums, jo nodrošina
amatierteātru tradīcijas sa-

glabāšanu un nepārtrauktību,
veicina radošus meklējumus,
jaunus dramaturģijas darbu
iestudējumus un popularizē
amatierteātru darbību. Salidojums tiek rīkots sadarbībā
ar Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru, kuras
darbības mērķis ir īstenot valsts
kultūrpolitiku
nemateriālā
kultūras mantojuma un ar
to saistītajā amatiermākslas
jomā.
Festivāla logo jau uzziedējis.
Puķu stādījumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra
redzama teātru festivāla zīme.
Par to organizatori paldies saka
„San – Tex” meistarei Veltai
Pulkstenei un viņas komandai.
Guna Ševkina,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes speciāliste kultūras
jautājumos

25.maijā Balvos viesojās Krievijas Federācijas Ārkārtējais
un Pilnvarotais Vēstnieks Latvijas Republikā Aleksandrs
Vešņakovs un viņu pavadošā
delegācija. Pašvaldībā tiekoties ar Domes vadību,
viņš uzsvēra, ka attiecībās
starp Latviju un Krieviju ir
iestājies pavasaris, kas nozīmē
plašākas sadarbības iespējas.
Sarunas dalībnieki pārrunāja
Balvu Pareizticīgo baznīcas
celtniecības gaitu, Vientuļu
robežpunkta infrastruktūras
attīstību un citus jautājumus.

Apbalvoti olimpiāžu uzvarētāji
Uz taureņu spārniem - dzelteniem, raibiem, brūniem,
uz saulē vizošiem un
brīžiem lietū samirkušiem,
ir pienācis mācību gada
noslēgums. Šis mācību gads
mums ir īpašs. Tas nāk ar
novadu izveidošanu, skolu
reformām, bet līdzi tam
visam - ar nesavtīgu darbu.
Šajā mācību gadā Balvos
notikušas 24 starp-novadu
mācību priekšmetu olimpiādes,
kurās piedalījās 286 skolēni,
no kuriem 102 ieguva godalgotas vietas. 11 valsts mēroga
olimpiādēs piedalījās 20
skolēni, no kuriem viens - Edgars Pundurs - ieguva bronzas medaļu un 10 skolēni atzinības. Latvijas 34.skolēnu
zinātniskajā konferencē iegūti
trīs pirmās pakāpes diplomi un
divi skolēni Guntars Pužulis
un Elmārs Pužulis izvirzīti
uz Eiropas zinātnes izstādi
Maskavā. Latgales reģionā
iegūtas trīs pirmās vietas
zinātniskajā konferencē un
viens otrās pakāpes diploms
vācu valodā. No visiem
286 skolēniem divdesmit
skolēni piedalījušies vairākās
olimpiādēs un guvuši godalgotas vietas. No tiem – Laura Mozule ir piedalījusies 6
olimpiādēs, ieguvusi 5 godalgotas vietas un 2 atzinības
valstī.
Profesionālās ievirzes izglītībā
individuāli valsts līmeņa sa-

Krievijas vēstnieks
viesojas Balvos

Atklās piemiņas zīmi

19.jūnijā plkst.12:00 pie Vīksnas pamatskolas tiks atklāta
piemiņas zīme cīņās pret okupantiem kritušajiem un čekistu noslepkavotajiem Vīksnas apkārtnes nacionālajiem
brīvības cīnītājiem.

Atslēgs ielu apgaismojumu

Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskā pārvalde informē, ka no 1.jūnija sakarā
ar īso tumšo diennakts laiku
un elektroenerģijas taupīšanas
nolūkā Balvu novadā tiks
atslēgts ielu apgaismojums.
Apgaismojumu atstās naktīs
no piektdienas uz sestdienu un
no sestdienas uz svētdienu.
Iepriekšējais apgaismojuma
samazinājums, kurš tika veikts
februāra sākumā, ļāva ietaupīt
apmēram divas trešdaļas no
maksas par ielu apgaismojumam patērēto elektroenerģiju.
Fotogrāfija atmiņai. Olimpiāžu uzvarētāji pēc svinīgā pasākuma pulcējās Balvu Kultūras un
atpūtas centra laukumā, lai kopīgi nofotografētos.

sniegumi ir 23 sportistiem,
8 Mūzikas skolas un diviem
Mākslas skolas audzēkņiem.
Prioritāte interešu izglītībā bija
gatavošanās Dziesmu un deju
svētkiem. No Balvu novada atlases skatēs kopā piedalījās 20
kolektīvi - 15 deju kolektīvi, 4
kori, pūtēju orķestris ar kopējo
skolēnu skaitu - 484. Lielajos
dziesmu un deju svētkos Rīgā
piedalīsies 8 deju kolektīvi, no
kuriem divi ir Zitas Kravales
kolektīvi, viens - Ingrīdas
Pilātes un
viens ir Agra

Veismaņa vadītais kolektīvs.
Koru atlases skatē piedalījās
4 kori un trīs no tiem būs
dziesmu svētku dalībnieki. Arī
Lindas Vītolas vadītais koris ir
laureātu skaitā. Un, protams,
ka laureāti un dziesmu svētku
dalībnieki ir Balvu Mūzikas
skolas pūtēju orķestris ar
vadītāju Egonu Salmani.
Paldies visiem - skolotājiem,
kas mācīja, skolēniem, kas
pētīja,
rēķināja,
rakstīja,
muzicēja, dejoja, zīmēja, sportoja, virpoja, adīja un tādējādi

popularizēja Balvu novada
un savas skolas vārdu. Lai
nākamajā gadā atkal ir jaunas
uzvaras un panākumi!
Vienmēr atcerieties, ka esat
drosmīgāki nekā jūs tam ticat,
stiprāki nekā izskatāties un
gudrāki nekā jūs domājat.
Pasākumā kopā tika godināti
230 apbalvojamie. Tas nozīmē,
ka Balvu novadā ir pietiekoši
daudz radošu un zinošu
skolēnu un skolotāju.
Iveta Tiltiņa,
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja

Pašdarbnieki piedalīsies
svētkos

Uz Latgales Dziesmu svētkiem
Daugavpilī 5. jūnijā dosies divi
novada kori: Balvu Kultūras
un atpūtas centra jauktais koris
,,Ezerkrasts”, vadītāja Anastasija Ločmele, un Tilžas jauktais koris, vadītāja Aija Nagle.
5.jūnijā Valmierā notiks vidējās
paaudzes deju kolektīvu sadancis, kurā piedalīsies divi
kolektīvi: Balvu Kultūras un
atpūtas centra deju kopa “Nebēda”, vadītājs Agris Veismanis, un Briežuciema vidējās
paaudzes deju kopa “Pāris”,
vadītāja Skaidrīte Pakalnīte.
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Dome lēma

27.maija
Domes sēde
Izstrādās demontāžas projektu
Dome atļāva novada pašvaldības Būvvaldei veikt
nedzīvojamo ēku Ezera ielā
22, Balvos, un palīgēku demontāžas projekta izstrādi
un nodrošināt tā realizāciju
atbilstoši normatīvajiem aktiem. Būvvaldei līdz 2010.
gada 3.jūnijam jāizstrādā nedzīvojamās ēkas demontāžas
projekts.
Nodod lietošanā ēkas
Dome nolēma nodot bezatlīdzības
lietošanā
ēku
Dārza ielā 2, Balvos, Rīgas
Valsts tehnikumam, lai varētu
nodrošināt tehnikuma Balvu
filiāles darbību.
Piešķir finansējumu
Piešķīra finansējumu draivinga sacensību organizēšanai
(balvu iegādei) Ls 70 apmērā.
Veic grozījumus lēmumā
Izdarīja grozījumus Balvu
novada Domes 2010.gada
13.maija lēmuma „Par Balvu
peldbaseina
pakalpojumu
maksas samazinājumu” (protokols Nr.9, 25.§) 4.punktā,
izsakot to šādā redakcijā:
„4. Maksa par sāls istabas
apmeklējuma abonementu 10
seansiem: 4.1. pieaugušajiem
– Ls 20.00 (tai skaitā PVN);
4.2. bērniem (“bērns” šī lēmuma izpratnē ir persona līdz
18 gadu vecumam) – Ls 10.00
(tai skaitā PVN); 4.3.vienam
pirmskolas vecuma bērnam un
vienam pieaugušajam kopā –
Ls 17.00 (tai skaitā PVN).”
Novērtēs Lutinānu purvu
Dome
nolēma
novērtēt

Izsoles
Balvu novada pašvaldība izsludina sekojošu kustamās
mantas izsoli.
I. Atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli tiek pārdota
kustamā manta:
Izsole notiks Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A,
2010.gada 14. jūnijā:
- autobusam IVECO 4510
plkst.10.00, nosacītā cena
ir Ls 600, kas ir arī izsoles
sākumcena;
- autobusam MERCEDES
BENZ
409
plkst.10.30,
nosacītā cena ir Ls 1335.48,
kas ir arī izsoles sākumcena;
- vieglajam automobilim
RENAULT 19 plkst.11.00
nosacītā cena ir Ls 350, kas ir
arī izsoles sākumcena.
II. Atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli tiek pārdota
kustamā manta: autobuss
MERCEDES BENZ 0609.
Izsole notiks Balvu novada
pašvaldībā, Bērzpils ielā

nekustamo īpašumu „Lutinānu
purvs”, Briežuciema pag., Balvu nov., pieaicinot sertificētu
vērtētāju.
Pieņemts ziņojums
Dome pieņēma zināšanai
Balvu novada pašvaldības
„Pansionāta „Balvi”” direktora Pētera Supes atskaiti
par veiktajām aktivitātēm
SIA „Zvērinātu revidentu firmas KAPITĀLS” ziņojumā
norādīto trūkumu novēršanā.
P.Supe ziņoja, ka ir izstrādāts
jauns pansionāta nolikums,
atvērti četri konti pansionāta iemītniekiem naudas uzglabāšanai, sagatavoti
līgumi ar Viļakas, Rugāju,
Baltinavas novadiem par
savstarpējiem norēķiniem par
sociālās aprūpes pakalpojuma
sniegšanu. Ir izstrādāta tāme
degvielas tvertnes kalibrācijai.
Pansionātā notikušas vairākas
sanāksmes ar iemītniekiem
un darbiniekiem. Ir izveidota
jauna sociālās aprūpes padome, ievēlēts jauns padomes
priekšsēdētājs, izstrādāti jauni
iekšējās kārtības noteikumi, sakārtots grāmatvedības
darbs. Saņemts zvērinātās
revidentu firmas „Kapitāls”
gala ziņojums, kurā rakstīts,
ka pansionāta darbība atbilst
normatīvajiem aktiem.
Pansionātā ir izremontēti
koridori,
notiek
remonti
sabiedriskajās telpās, tualetēs,
istabiņās. Tiek strādāts pie
sociālo dzīvokļu izveides
pansionāta otrajā stāvā, šim
nolūkam atbrīvots viss otrais
stāvs. Ir izstrādāts ezermalas
pie pansionāta sakopšanas
projekts.
Lemj par rūpniecisko zveju
Nolēma nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Pērkonu ezerā
2010.gadā un iedalīt zvejas li1A, 2010.gada 29.jūnijā
plkst.10.00. Autobusa MERCEDES BENZ 0609 nosacītā
cena ir Ls 4434.08, kas ir arī
izsoles sākumcena.
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības Saimnieciskajā
pārvaldē Bērzpils ielā 1A,
Balvos pie sekretāres Māras
Zelčas (64520932) un novada mājas lapā www.balvi.lv. Iepriekš saskaņojot,
izsolāmo mantu var apskatīt.
Izsoles dalībniekus reģistrē
Balvu novada pašvaldības
Saimnieciskajā pārvaldē.
Nodrošinājuma
iemaksa
ir 10% no sākumcenas.
Nodrošinājuma
maksa
jāieskaita
Balvu
novada
pašvaldības kontā. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā
summa,
atrēķinot
iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto
kustamo mantu 5 dienu laikā
Balvu novada pašvaldības
kontā.

mitu 2010.gadam – vienu zivju
tīklu 50 metru garumā: Jānim
Laicānam, Andrejam Mačam,
Antonam Jaundžeikaram, Pēterim Voicišam, Rodrigo Kivkucānam, Džeraldam Šaicānam, Andim Salmanim, Modrim Pukam, Jānim Pukam,
Ādolfam Romkam, Ivaram
Saidānam, Artūram Lukstam.
Nolēma nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Pērkonu ezerā
2010.gadā un iedalīt zvejas
limitu 2010.gadam – vienu
zivju murdu, kas atbilst 30
metru tīklu garumam Francim
Bankovam.
Noteica rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas maksu 2010.
gadā LVL 20,-. Nomas maksas
samaksu jāveic līdz 2010.gada
20.jūnijam.
Noteica rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas maksu Francim
Bankovam 2010.gadā LVL 7-.
Nomas maksas samaksa jāveic
līdz 2010.gada 20.jūnijam.
*Ar pilnu Domes lēmumu un
pielikumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv vai
Balvu novada pašvaldībā,
Bērzpils ielā 1a, Balvos

Komentārs par zvejas tiesībām
Lai saņemtu zvejas tiesības
Pērkonu ezerā, ikvienam ir
tiesības iesniegt iesniegumu vietējā pašvaldībā par
rūpniecisko zvejas tiesību
piešķiršanu. Tas attiecas uz
publiskajiem ezeriem. Privātos
ezerus pašvaldība nevar iznomāt. Nodeva, kas jāmaksā
par šādu zveju, ir paredzēta
Ministru kabineta noteikumos Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību”,
tas ir, zivju tīkls par katriem
5 m (iekšējos ūdeņos) maksā
divus latus. Tas nozīmē, ka neviens pašvaldības darbinieks
nav pats izdomājis, cik šādas
zvejas tiesības varētu maksāt.
Tāpat arī atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1374
„Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas
limitiem
un
to
izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” ezeram ir noteikts limits, tas ir, 640 metri (kopējais
tīklu garums), līdz ar to nav
iespējams visiem gribētājiem
piešķirt zvejas tiesības, kā
arī ir noteikts, ka vienam

cilvēkam nevar iedalīt vairāk
kā 50 metrus. Minētajos Ministru kabineta noteikumos ir
paredzētas priekšrocības zvejas limitu iegūt tām personām,
kuru deklarētā dzīvesvieta
ir attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības
teritorijā. Gadījumā, ja slēdz
jaunu rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līguma termiņu, priekšroka dodama iepriekšējam ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību
nomniekam, kurš nomas
līguma darbības laikā ir pildījis
visus līguma nosacījumus.
Ņemot vērā, ka gribētāju uz
zvejas tiesībām bija kriet-ni
vairāk nekā pieļauj ezera limits,
pašvaldība sasauca iesniedzēju
sapulci, kur pēc iespējas ņēma
vērā iesniedzēju vēlmes zvejas limitu sadalē. Pašvaldības
priekšlikums šogad Pērkonu
ezerā nezvejot, tika kategoriski noraidīts, norādot, ka ezerā
zivju resursi ir pietiekami.
Sandis Puks, Saimnieciskās
pārvaldes vadītājs

Lai visi bērni būtu pieskatīti
Balvu novadā tiek īstenota
sociālā programma trūcīgo
ģimeņu bērniem. Tās ietvaros nelabvēlīgo ģimeņu
bērniem ir piedāvāta iespēja
dzīvot diennakts grupiņās
Kubulu
un
Bērzkalnes
bērnudārzos.
Par to, kā veicas ar programmas ieviešanu sarunājāmies
ar Sociālās pārvaldes vadītāju Anitu Petrovu, sabiedrisko attiecību speciālisti
Solvitu Avotiņu, Bērzkalnes
pirmskolas izglītības iestādes
vadītāju Intu Korlašu, Bāriņtiesas
priekšsēdētāju
Rudīti Krūmiņu, Kubulu
pirmskolas iestādes „Ieviņa”
vadītāju Liju Bukovsku
un Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes pirmskolas izglītības speciālisti Noru
Apīni.

A.Petrova pastāstīja, ka šī
programma ir bāriņtiesas
un sociālo darbinieku kopdarbs. Tās galvenais mērķis
ir, lai jebkuras ģimenes bērns
varētu apmeklēt bērnudārzu.
Ir trūcīgās ģimenes, kuru bērni
apmeklē pirmskolas izglītības
iestādi, bet ir arī tādas, kuras
finanšu trūkuma dēļ nevar to
atļauties. Ar šīs programmas
palīdzību tiek dota iespēja
ikvienam saņemt šo pakalpojumu. Sociālie darbinieki
informē trūcīgās ģimenes
par šādu iespēju. Tā ir laba
iespēja vecākiem, kuriem nav
ienākumu, jo šī ir bezmaksas
programma. Finansējums ir
ieplānots Sociālās pārvaldes
sociālās palīdzības budžetā
tādā apjomā, lai varētu iesaistīt

40 bērnus.
Bāriņtiesas darbinieki un
sociālie darbinieki informē
ģimenes par šo iespēju.
R.Krūmiņa akcentēja, ka šī
ir vienreizēja iespēja, kādas
nav blakus novados: „Bērns
ir jāgatavo skolai, lai kur un
kādos apstākļos viņš dzīvotu.
Vecāki tādā līmenī nevar sagatavot bērnu. Bērnudārzs ir
pirmais solis ceļā uz skolu.
Ir svarīgi mācīties dzīvot
sabiedrībā, komunicēties ar
sava vecuma bērniem. Bērni
ir sakopti, pieskatīti, paēduši.
Mēs savā darba steigā diezin
vai spētu savus bērnus četrreiz
dienā garšīgi un veselīgi
pabarot, kā to dara bērnudārzā.
Bērni kopā ar vienaudžiem un
audzinātājām mācās kārtību,
tīrību, patstāvību. Tas ir liels atvieglojums vecākiem. Svarīgi,
ka bērni gūst pozitīvas emocijas un nenoslēdzas sevī.”
Pagaidām visas vietas šīs
programmas ietvaros nav aizpildītas. A.Petrova to skaidro ar
to, ka pasākums ir salīdzinoši
jauns un vecāki ir piesardzīgi.
Piepilsētas pagastu iedzīvotāji

ir aktīvāki. Pašlaik kopā ar
pagastu pārvaldniekiem tiek
meklēti risinājumi, kā līdz
bērnudārzam nogādāt trūcīgo
ģimeņu bērnus no attālākajiem
pagastiem.
N.Apīne pastāstīja, ka ar
1.septembri pirmskolas diennakts grupiņu iecerēts atklāt
arī Tilžas internātskolā. Tur
bērni varēs palikt arī sestdien
un svētdien. Tie varētu būt bērni, kurus bāriņtiesa vai policija
izņem no nelabvēlīgām ģimenēm. Savulaik šāda patversmes grupa bija Kubulu
„Ieviņā”.
Līdztekus vēl apmēram 300
trūcīgo ģimeņu bērniem no
sociālā budžeta apmaksā 50%
no bērnudārzā uzturēšanās
maksas. Tas ir liels atspaids šo
ģimeņu budžetam.
Sarunas dalībnieces aicināja
vecākus nekautrēties, sarunāties ar bāriņtiesas, sociālajiem, izglītības darbiniekiem un meklēt optimālo
risinājumu, jo visiem bērniem
ir jābūt pieskatītiem un jāaug
par pilnvērtīgiem sabiedrības
locekļiem.
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Aizvadīts vērienīgākais
jauniešu futbola turnīrs

Sports

Mūsējie skrien Rīgas maratonā
23.maijā uz Nordea Rīgas
maratona starta līnijas 5
dažādās distancēs izgāja 11
457 dalībnieku no 45 valstīm.
Kopumā Nordea Rīgas maratonā finišēja vairāk nekā
10 000 dalībnieki, kas ir par
25% vairāk nekā pērn. Starp
viņiem bija arī vairāki Balvu
novada skrējēji.

Skriešana kā atkarība

Balvu
uzņēmējs
Ēriks
Apšenieks pastāstīja, ka Rīgas
maratonā piedalās jau sesto
gadu. Vaicāts par to, kāpēc viņš
skrien, Ēriks stāsta, ka fiziskas
aktivitātes ļauj un liek vienmēr
būt labā formā, dod pamatīgu
enerģijas lādiņu. Sezonas
laikā gandrīz katru sestdienu
un svētdienu viņš piedalās
kādās garo distanču skriešanas
sacensībās. „Skriešana ir kā
sava veida narkotika. Ja esi
iegājis ritmā, vairs nevari
apstāties. Es jūtos ļoti labi.
Jo vairāk gadu man paliek,
jo vairāk kilometrus skrienu.
Rīgā skrēju „pusīti” – 21 kilometru. Varbūt nākamgad
skriešu visus 42 kilometrus.
Vēl nekad skrējienā neesmu
izstājies. Tuvākais skrējiens,
kurā piedalīšos, būs 5.jūnijā
„Zelta keda” Mežaparkā. Interesants ir arī skrējiens Igaunijā
Vīlandē apkārt ezeram, kas notiks jau 81.reizi. Tur distance
ir apmēram 12 kilometrus gara
un piedalās ap 6000 dalībnieku.
Žēl, ka vairs nenotiek skrējiens
apkārt Balvu ezeram. Tas bija
labs pasākums, kas pulcēja
daudzus mūsu puses sportistus
un vienkāršus interesentus,”
spriež Ē.Apšenieks.
Robežsargs Inārs Supe arī
daudzus gadus piedalās garo
distanču skrējienos. Pēdējos

Mūsējie pirms starta Rīgas maratonā. No kreisās Ē.Apšenieks
(Balvi), Z.Logina (Balvi), L.Sprudzāne (Rekava), I.Paidere (Balvi), Valērijs Kušners (Baltinava), Inārs Supe (Balvi).
astoņus gadus viņš skrien
arī Rīgas maratonā. Agrāk
skrējēju nebija tik daudz, bet
tagad šīs sacensības kļuvušas
ļoti populāras. Inārs stāsta:
„Ir labi, ka Nordea maratonā
ir ne tikai klasiskā maratona
distance, bet arī īsākas. Tas
dod iespēju katram pamēģināt
savu varēšanu. Galvenais ir
sākt kustēties, turēties veselīgā
formā, jo šādiem skrējieniem
ir jāgatavojas savlaicīgi. Esmu
noskrējis jau desmit pilnus
maratonus un zinu savas spējas.
Šoreiz skrēju 21 kilometru.
Trenējoties mēnesī noskrienu
apmēram 300 kilometrus.
Skriešana ir ļoti demokrātisks
sporta veids – vajadzīgs tikai
noskaņojums un labas sporta
kurpes.”

Izvēdina smagās domas

Rīgas maratonā šogad pirmo
reizi piedalījās arī Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
projektu administratore Inese

Paidere. Daloties iespaidos,
viņa stāsta: „Skriešana ir laba
iespēja atbrīvoties no smagām
domām un stresiem. Tas ir kā
psihologa un psihoterapeita
apmeklējums. Kā saka – divi
vienā, turklāt praktiski bez
maksas.”
Enerģiskā Balvu žurnāliste
Zinaida
Logina
piedalās
daudzās fiziskās aktivitātēs.
Rīgas maratonā viņa skrēja
piecu kilometru distancē. Viņa
pastāstīja, ka Vienotības kilometra distancē ar ratiņkrēslu
piedalījās arī Balvu motokluba
„Spieķi vējā” biedrs Dainis
Putniņš. „ Iespējams, ka skrēja
arī vēl kādi mūsu novada
ļaudis, bet daudzo tūkstošu
dalībnieku vidū kāds varēja
palikt nepamanīts. Sajūtas bija
fantastiskas. Iedomājieties, ja
visi balvenieši un vēl nedaudz
vairāk vienlaikus skrietu! Tas
būtu varens skats,” iespaidos
dalās Z.Logina.

Pasākums

Ar koku
gaiss...

šalkām

Strauji tuvojas vasaras sezonas atklāšanas sarīkojums
Balvu pilsētā. Šoreiz tas notiks 12.jūnijā, kad estrādi
ieskandinās, iedejos un
iekrāsos 55 kolektīvi ar
gandrīz 800 dalībniekiem.
Šogad tieši Balvu novadam
uzticēts organizēt Latgales
9.senioru dziesmu un deju
festivālu.
Festivāla koncerti pulksten
15.00 notiks Balvu, Vīksnas
un Kubulu pagastos, bet
noslēguma koncerts „Ar koku
saknēm caurausta šī zeme”
izskanēs pulksten 17.00 Balvu
pilsētas parkā.
Dalību festivālā pieteikuši
četri tautu deju kolektīvi, četri
senioru jauktie kori, viens

piesātināts

līnijdeju kolektīvs, trīspadsmit
Eiropas deju kopas, seši
etnogrāfiskie ansambļi un
folkloras kopas, divdesmit divi
vokālie un dziesmu ansambļi,
viena lauku kapela un četri
rokdarbnieku kolektīvi.
Ja cilvēka mūžu salīdzinātu
ar koku, tad bērnība ir zaļā,
cerīgā lapotne. Pusmūža gadi
ir koka vidus – stumbrs. Tā ir
nepārtrauktā saikne starp galotni un saknēm. Toties saknes
– tā ir dzīvā pagātne, mūsu
vecāki un vecvecāki, mūsu
vēsture. Tikai smeļot spēku un
padomu saknēs, mēs pastāvam
arī paši.
Festivālā
programmā
tiks apspēlēta koku tēma.
Izdziedāsim skaistās dziesmas par priedēm un pīlādžiem,

ābelēm
un ievām,
jo katram
cilvēkam
gribas malku svaiga gaisa,
kuru mūsu trokšņainajā un
putekļainajā ikdienā ienes
zaļie koki.
...vismaz reizi gadā pilsētā
ienāk mežs, zaļš, zaļš mežs...
tik zaļš kā nekas cits pasaulē,
tik tīrs kā nekas cits pasaulē.
Elpa viņam zaļa, uzacis zaļas,
kabatas zaļas un pilnas ar
zaļiem sienāžiem...

Būsim kopā ar optimisma
pilnajiem dejojošajiem un
dziedošajiem senioriem!
Ilga Oplucāne,
festivāla režisore

22. un 23. maijā Balvos, Gulbenē un Viļakā
notikušajā biedrības „Skolu Futbola Līga” (SFL)
organizētajā ikgadējā Latvijas Skolu futbola kausa
finālturnīrā, kas dalībnieku
skaita ziņā ir vērienīgākais
pasākums
pēc
skolēnu
Dziesmu un deju svētkiem,
piedalījās 38 komandas no
visas Latvijas – 22 zēnu un
16 meiteņu komandas, kā
arī pirmoreiz trīs vieskomandas no Igaunijas. Šajās
divās dienās turnīros par
kausiem un medaļām cīnījās
vairāk nekā 400 jauno futbolistu, informē SFL valdes
priekšsēdētāja Ilona Upeniece. Balvos finālturnīrs
notika jau otro gadu.
Latvijas Skolu Kausa Izcīņa
ir lielākais futbola turnīrs
Latvijā
starp
Latvijas
vispārizglītojošajām skolām,
kurš ar katru gadu kļūst
vērienīgāks un populārāks
skolēnu vidū. Sacensības
organizē Skolu Futbola līga
sadarbībā ar Latvijas Futbola
federāciju un Jaunatnes Futbola līgu. Turnīra mērķis ir
popularizēt skolās futbolu kā
demokrātisku sporta veidu,
pieejamu arī tiem jauniešiem,
kuriem nav iespēju nodarboties regulāri ar futbolu, kā
arī meklēt talantīgākos jaunos
futbolistus no lauku reģioniem,
laika gaitā padarot šīs
sacensības par tradicionālām
visā Latvijas teritorijā.
Finālturnīrā jaunākajā meiteņu grupā ( 1999./2000.) pirmo vietu izcīnīja Kalnciema
vidusskola. Vidējā grupā
(1997./98.) pirmo vietu ieguva Galgauskas vidusskola.
Savukārt vecākajā grupā
(1994./96.) pirmajā vietā
ierindojās Zemgales vidusskola. Zēniem jaunākajā grupā

Balvu peldbaseina darba
laiks vasaras sezonā
No 1.jūnija līdz 18.jūlijam un
no 16.augusta līdz 1.septembrim
Pirmdienās slēgts
Otrdienās 15:00-20:00
Trešdienās - 15:00-20:00

(1999./2000.) pirmo vietu
izcīnīja Annelina ģimnāzija
Tartu (Igaunija). Vidējā grupā
(1997./98.) pirmajā vietā
bija Smiltenes 3. Pakalnu
pamatskola. Vecākajā grupā
zēniem uzvaru izcīnīja Preiļu
vidusskolas komanda.
Latvijas Skolu futbola kausa
finālturnīru
SFL
rīkoja
sadarbībā ar „Bērnu Futbola
Attīstības Centru” (BFAC) un
„Latvijas Futbola federācijas”
„Jaunatnes futbola līgu”. Par
finālturnīra norises vietu šogad
tāpat kā pērn tika izvēlēti
Balvi, Viļaka un Gulbene,
jo šeit ir ļoti pretimnākošas
pašvaldības,
kas
sniedz
lielu atbalstu finālturnīra
rīkošanā,
visu
sacensību
laikā to dalībniekiem un viņu
atbalstītājiem
nodrošinot
jauku atmosfēru un patiesu
svētku sajūtu. Pasākuma sponsori ir AS „Latvijas valsts
meži”. Finālturnīra atklāšanas
programmas ietvaros uzstājās
Balvu Kultūras un atpūtas
centra deju studija „DI-DANCER’’, bija turnīra dalībnieku
svinīgais gājiens caur Balvu
pilsētu un īpašu pārsteigumu
jaunajiem futbolistiem sagādāja biedrība „Latgales
pilots’’, izpildot atraktīvu izpletņulēcēju šovu.
„Latvijas
Skolu
Kausa
Izcīņa futbolā notiek jau astoto gadu pēc kārtas un katru
gadu šis turnīrs kļūst aizvien
vērienīgāks. Šis, manuprāt,
ir dalībnieku skaita ziņā
vērienīgākais pasākums pēc
skolēnu dziesmu un deju
svētkiem, kas visa gada garumā
pulcē Latvijas jauniešus uz
sacensībām un noslēgumā reizi
gadā uz skaita ziņā vērienīgāko
finālturnīru mūsu valstī,” atzīst
I.Upeniece.
Ilva Erta,
BFAC sabiedrisko attiecību
vadītāja
Cetrutdienās - 15:00-20:00
Piektdienās - 15:00-20:00
Sestdienās - 15:00-20:00
Svētdienās - 15:00-20:00
Laipni gaidīsim Jūs uz baseinu, trenažieru zāli un sāls
istabu!
No 19.jūlija līdz 15.augustam
- baseins slēgts.
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AFIŠA

Šķiro un laimē!
Šī gada trīs vasaras mēnešos –
jūnijā, jūlijā un augustā – Latvijas Zaļais punkts aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties
atkritumu šķirošanas akcijā
un šķirot izlietoto iepakojumu
kā arī elektropreces. Akcija
notiks 12 Latvijas pilsētās
– Liepājā, Jelgavā, Siguldā,
Jūrmalā, Tukumā, Jēkabpilī,
Talsos, Rīgā, Gulbenē, Balvos
un Alūksnē. Akcijas dalībnieki
katru mēnesi varēs laimēt balvas – dāvanu kartes 30 latu
vērtībā!
Lai piedalītos šīs vasaras akcijā
"Šķiro plastmasu un laimē!":
1.Tukšā un tīrā plastmasas
(PET) pudelē ieliec zīmīti ar
savu vārdu, uzvārdu un tālruņa
nummuru;
2. Pudeli saplacini un uzskrūvē
tai korķi. Akcijā piedalīsies
tikai saplacinātas pudeles!!!
3. Iemet pudeli šķirotajiem
plastmasas atkritumiem paredzētajā konteinerā. Katru
vasaras mēnesi tiks izlozēts
viens veiksmīgākais akcijas
dalībnieks, kurš saņems balvu
- 30Ls dāvanu karti no veikala
„Bermudi”.
Atkritumu
šķirošana
ir
ilgtermiņa projekts – kā maratons. Kamēr vien cilvēks ražos
un patērēs, tikmēr būs arī atkritumu šķirošana!

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
3.jūnijā plkst.17.00 ,,Kino punkts kopā ar Amigo,,. Filmas
,,Laimīgajiem veicas,, demonstrēšana. Ieeja 1 santīms.
12.jūnijā Latgales novada 9. senioru Dziesmu un deju
festivāls.
Plkst.17.00 Svētku koncerts ,,Ar koku saknēm caurausta
šī zeme”.
Plkst.22.00 zaļumballe, spēlē grupa ,,Otto”. Ieeja Ls 2-.
19.jūnijā plkst.22.00 zaļumballe 80-to gadu ritmos, DJ Aivars,
Aldis /Ananass/. Ieeja Ls 2-.

Balvu pagastā

5.jūnijā plkst.12.00 Bērnības svētki 2004., 2005.gadā
dzimušajiem bērniem Balvu pagastā.
12.jūnijā koncerts Latgales 9. senioru Dziesmu un deju
festivāla ietvaros.

Briežuciema pagastā

12.jūnijā plkst.22.00 Briežuciema tautas namā visi aicināti uz
šīs vasaras jestrāko un karstāko ballīti, kur par labāko mūziku
rūpēsies šovā Zvaigžņu lietus un LTV Šlāgeraptaujā iepazītais
mūziķis Kaspars Antess kopā ar taustiņinstrumentālistu Pēteri
Livču. Kaspars un Pēteris izpildīs populārākās latviešu un
latīņamerikāņu estrādes dziesmas, skanēs arī vairāki latviski
jautri pirmatskaņojumi no Kaspara Antesa albuma, kas iznāks
šogad tieši pirms Jāņiem. Dīdžeja vadībā skanēs arī aktuālā
ārzemju deju mūzika. Ballītes repertuārs – plašs un piemērots
dažādām gaumēm. Ieeja līdz 23.00 – 1.50 Ls, vēlāk – 2 Ls.

Kubulu pagastā

Balvu Mūzikas skola izsludina uzņemšanu šādās

profesionālās ievirzes programmās: klavierspēlē, vijoļspēlē,
akordeonspēlē, pūšaminstrumentu spēlē, sitaminstrumentu
spēlē.
Iestājpārbaudījums notiks trešdien, 2.jūnijā plkst.17.00.
Papildus informācija: 64521095, 64521275

Akcija "Apceļosim Latvijas pilis" noritēs no 6. jūnijā
līdz 3.oktobrim, bet noslēgsies
ar
vērienīgu
pasākumu
4.decembrī
Mālpilī,
kur
noteiks akcijas uzvarētājus.
Akcijas „Apceļosim Latvijas pilis” ietvaros visi interesenti tiek aicināti aplūkot
Latvijas kultūras mantojumu,
apmeklējot 52 Latvijas pilis
un muižas. Pirmoreiz akcijā
piedalās 10 pilis un muižas:
Alsungas pils, Annas muiža,
Balvu muiža, Biksēres muiža,
Kazdangas muiža, Kukšu
muiža, Laidu muiža, Mālpils
muiža, Preiļu muiža un Smuku
muiža.
Akcijas prezentācija un atklāšana notiks Vecpiebalgas novadā Cirstu muižā 6.
jūnijā, kur pirms desmit gadiem tieši šajā datumā tika
dibināta asociācija. Atklāšanas
pasākuma ietvaros notiks
Asociācijas svinīgā sēde, kas
veltīta Asociācijas desmitgadei, piļu un muižu prezentācijas
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 1 reizi mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl. Nr. 90009115622

un lielīšanās čempionāts, izsole u.c. aktivitātes. Plašāka
informācija par akciju ir pieejama asociācijas mājas lapā
www.pilis.lv sadaļā AKCIJA.
“Akcija Apceļosim Latvijas
pilis desmit gadu laikā notiek
jau septīto reizi. Tas ir iemīļots
un gaidīts pasākums daudzu
Latvijas apceļotāju vasaras
kalendārā, notikums, kas
cilvēkiem rada gan pozitīvas
izjūtas, gan iedvesmo uz Latvijas kultūras montojuma izziņu.
Ceļotāji, kas iegādājušies akcijas bukletu, visos apskates objektos apzīmogo savas bukletā
izvietotās
ceļazīmes
pēc
ieejas biļetes iegādes. Akcijas noslēgumā tiks noteikti
120 ceļotāji, kas saņems
ielūgumus uz noslēguma
sarīkojumu Mālpilī, bet akcijas
galvenās balvas ieguvējs varēs
atpūsties Dikļu pilī," informē
Asociācijas prezidente Iveta
Sprūdža.
2010. gadā akcijas „Apceļosim
Latvijas pilis” jaunums ir
Muižu nedēļas – interesentiem
tiek piedāvāta iespēja apmeklēt
40 muižu nedēļas. Muižas
nedēļās papildus norisināsies
dažāda veida aktivitātes –
semināri, koncerti, atrakcijas,
radošās darbnīcas u.c. Dažviet
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Vectilžas pagastā

4.jūnijā plkst. 11.00 Bērnības svētki.

kaimiņu muižas savas nedēļas
plāno vienlaicīgi, lai ceļotāji
paspētu pabūt gan vienā,
gan otrā vietā. Pirmās muižu
nedēļas risinās Cirstu muižā,
Turaidas muzejrezervātā un
Bīriņu pilī, Akcijas pēdējā
nedēļa notiks Dzimtmisas
muižā, Zaļajā (Zaļenieku)
muižā un Kārļamuižā.
Lai pārrunātu akcijas norises
nianses, muzeju darbinieki
21.maijā pulcējās Kandavā
Rūmenes
muižā.
Balvu
Novada muzeju seminārā
pārstāvēja Dace Teilāne. Akcijas dalībnieki saņēma ceļotāju
kartes un citus informatīvos
materiālus
Balvu Novada muzeja direktore Iveta Supe stāsta, ka šogad
akcijā pirmo reizi piedalās arī
Balvu muiža: „Mūsu nedēļa
būs no 12. līdz 18. jūlijam,
kad piedāvāsim ceļotājiem
izstādes muzejā, ekskursiju
pa pilsētu, Ērika Kanaviņa
"Seno
amatu
darbnīcas"
apmeklējumu, vizināšanos ar
plostu "Vilnītis", kā arī Latvijas amatierteātru salidojuma
aktivitātes. Aicinām novada
ceļotājus kļūt par akcijas
dalībniekiem! Ceļotāju kartes
ar informāciju var iegādāties
Balvu Novada muzejā.”
Reģistrācijas
numurs
000703136
Bezmaksas

Tilžas pagastā

4.jūnijā plkst.22.00 vasaras sezonas atklāšanas balle estrādē.

Apceļosim Latvijas pilis!
6.jūnijā Cirstu muižā tiks
atklāta akcija „Apceļosim
Latvijas pilis”, kuru rīko
Latvijas piļu un muižu
asociācija. Šogad akcijā
piedalīsies arī Balvu muiža.

5. jūnijā plkst. 15.00 Bērnības svētki 2005. gadā dzimušajiem
Kubulu pagasta mazuļiem.
12.jūnijā koncerts Latgales 9. senioru Dziesmu un deju
festivāla ietvaros.
14.jūnijā Atceres brīdis Balvu stacijā pie piemiņas akmens
represētajiem.

Vīksnas pagastā

12.jūnijā Koncerts pie pagasta pārvaldes Latgales 9. senioru
Dziesmu un deju festivāla ietvaros.

Mūsu otrās mājas

Daudzi Balvu iedzīvotāji un viesi ir ievērojuši kādas jaunas ēkas
būvniecību blakus Balvu Evaņģēliski luteriskai baznīcai. Tā ir
ilgi gaidītā draudzes māja. Mācītājam Mārtiņam Vaickovskim
uzsākot kalpošanu Balvu ev.lut. baznīcas draudzē, reāla kļuva
draudzes mājas būvniecība. Tā 2009.gada maijā tika iesvētīti
jaunās ēkas pamati. Izmantojot pirmos ziedojumus, 2009.gadā
tika izbūvēti ēkas pamati. Rudenī tika iegādāti kokmateriāli.
Šogad maijā jau ir veikta koka sienu montāža un jumta konstrukciju izbūve. Lai viss atbilstu būvniecības prasībām, nepieciešama
jumta seguma izbūve līdz septembrim. Jumtu iecerēts izbūvēt no
„šindeļu” bitumena loksnēm, kuras jāliek siltā laikā. Šiem darbiem nepieciešams apmēram 2500 Ls. Tādā veidā tiks pasargātas koka konstrukcijas no lietus un sniega nokrišņiem un arī ēka
kļūs vizuāli skaistāka.
22.maijā pie topošās ēkas notika pateicības svētbrīdis, kurā
aizlūgumu teica mācītājs M.Vaickovskis un tālāko veiksmīgu
būvniecības gaitu vēlēja Balvu novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Andris Kazinovskis. 23.maijā notika Balvu Ev.-lut.
baznīcas 95.gadu jubilejas Dievkalpojums. Pasākumā laba
vēlējumus teica Balvu novada Domes priekšsēdētājs Jānis
Trupovnieks, 9.Saeimas deputāte Skaidrīte Pilāte, kā arī citi
viesi. Šī Dievkalpojuma ziedojumi tika novēlēti draudzes mājas
jumta seguma izbūvei.
Paldies visiem, kas ziedoja šim draudzes sapnim un bija kopā
celtniecības sagatavošanas darbos. Būsim ļoti pateicīgi, ja arī Jūs
iespēju robežās ziedosiet šīs ēkas būvniecībai.
Mūsu rekvizīti: Balvu Ev.-lut.baznīcas draudze. Bērzpils
iela 17, Balvos. Nod.maksātāja kods 90000452700. A/S
Latvijas Krājbanka, kods UBALLV2X, Konts LV66UBAL4700186016001 vai arī baznīcas ziedojumu kolektē.
Draudzes loceklis Uldis Sprudzāns
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