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Muzeju nakts 19.maijā

Unikāls sveiciens no Litorīnas jūras ... un Akmens laikmeta.
Šogad Muzeju nakts tēma – Jūra. Kāds gan sakars Balviem ar
jūru? Vistiešākais.
Pirms aptuveni 7500—4500 gadiem, kad šodien zināmās Baltijas jūras vietā pletās Litorīnas jūra, senie piekrastes iedzīvotāji pa
kuģojamajām upēm devās dziļāk iekšzemē un ieveda dzintaru. Pie tam
– tādos daudzumos, ka Ičas upes krastā izveidojās dzintarapstrādes
centrs.
Muzeju naktī būs iespēja apskatīt unikālu ~ 4-5 tūkstošus gadus
vecu dzintara izstrādājumu, ko gatavojis Akmens laikmeta meistars
Ičas upes krastā.
Muzeju nakts programma:
Balvu Novada muzejs:
• 20:00 Muzeju nakts atklāšana “Sveiciens no Litorīnas jūras”.
Iespēja skatīt unikālu dzintara izstrādājumu no Latvijas Nacionālā
Valsts muzeja krājumiem, kuru darinājuši senie meistari Ičas upes
krastā pirms 4 tūkstošiem gadu,
• fotogrāfijas no Balvu jūrasbraucēju albūmiem,
• “sapņu kuģīšu” darnāšana
• 21:00 Pirelli kalendāra izstādes atklāšana muzeja pagrabā.
Izstādes organizators - motoklubs “Spieķi vējā”.
20.00-24.00 skatāmas izstādes:
• Jāņa Gleizda ceļojošā foto izstāde „Jāņa Gleizda krāsu pasaule”
• Edītes Madernieces gleznu iztāde “Skaļā daba”
• Jolantas un Valda Dundenieku keramikas izstāde
• Izstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums
Balvu Novada muzejam
• pastāvīgās muzeja ekspozīcija
Balvu Muiža:
• 20.00 – 23.00 Iepazīšanās ar Katrīnas II Eliēriem.
• No 21.00 uz terases darbosies Kafejnīca “Pie Hilzenas”
Laivu piestātne Balvu ezerā pie parka:
• 20.30 Plosta “Vilnītis” sezonas atklāšana.
• brauciens kopā ar jaunajiem gidiem;
• plosts kursēs: 20.30; 21.00; 21.30… pēc pieprasījuma;
• dalības maksa izbraucienā – 0,50 no personas.

8. (57.) numurs

Bērnu un vecāku prieks

Ziedonis
mūsu
pilsētā
atnāk ne tikai ar baltās kupenās
saplaukušiem ķiršiem, ne tikai ar
ziedošām ābelēm un gaiši zaļu
spilgtumu parka liepās, tas ir arī
tradicionālo pavasara – Balto
zeķīšu svētku laiks.
Kad Balvu kultūras un
atpūtas centrā sapulcējās devīto
šo svētku dalībnieki, meiteņu
baltās kleitiņas, zēnu svinīgie
tērpi, mūzika, smaidi un ziedi
radīja īpašu gaisotni. Vienkopus
bija aicināti Balvu novadā 2011.
gadā dzimušie mazuļi. Pavisam
bija ielūgta 121 ģimene, diemžēl,
ieradusies bija aptuveni puse.
Mazie
Balvu
novada
iedzīvotāji saņēma Balvu novada
Domes sarūpētās dāvanas un
piemiņas balvas – baltas zeķītes
un piemiņas medaļas ar Balvu
novada ģerboni vienā pusē un
mazā bērniņa vārdu un uzvārdu –
otrā pusē. Pasākuma dalībniekus
sirsnīgi sveica Balvu novada
pašvaldības izpilddirektore Inta
Kaļva. Visus iepriecināja mazie
dejotāji no tautisko deju pulciņa,
deju studijas Tepsihora, studijas
Lote, skanēja arī dziesmas.

Balvi var!

Atbalstīts projekts par Kamermūzikas
festivālu Balvos

Latgales reģionālās attīstības
aģentūras izsludinātajā Latgales
kultūras projektu konkursā Balvu Kultūras un atpūtas centrs
iesniedza projektu „13. Balvu
kamermūzikas festivāls”, kura
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas
profesionālās
simfoniskās
mākslas pieejamību gan Latgales reģiona iedzīvotājiem,
gan visiem interesentiem, kā

arī, turpinot iesāktās tradīcijas,
popularizēt
kamermūzikas
žanru un veicināt iedzīvotājos
izpratni par šo klasisko kultūras
vērtību.
Konkursā iesniegtos 89
projektus izvērtēja Latgales
Kultūras programmas ekspertu
komisija 6 cilvēku sastāvā,
vērtējot projektu atbilstību
programmas nolikumam, ta-

jos ietvertajiem kvalitātes
kritērijiem un izvirzīja 31 projektu Latgales kultūras programmas finansiālā atbalsta
saņemšanai .
Balvu Kultūras un atpūtas
centra projekta „13. Balvu
kamermūzikas
festivāls”
realizācijai
tika
piešķirti
2000Ls.
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Līdz ar pavasara lauku darbiem un sakopšanas pasākumiem ir
atsācies arī darbs ar projektiem, kurus realizē novada pašvaldība
un kas saistīti ar ceļu un ēku remontiem un būvniecību. Šobrīd jau
akceptēti vairāki projekti, tie skar visu novada teritoriju.
Apstiprināts projekts „Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija
stratēģiski nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai”,
sākusies īstenošana projektam „Balvu novada pašvaldības darbinieku
kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu
līdzekļu piesaistē”,.Ar SIA “Glītāk” tiek saskaņoti darbi par projektu
„Krišjāņu Tautas nama rekonstrukciju”, ar SIA “MK Dizains” tika
noslēgts līgums par projekta „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Vectilžā”
realizāciju. Ar Vides investīciju fondu noslēgts līgums par projektu
„Gaismas objektu nomaiņa Balvos” .Sadarbībā ar NVO tiek realizēts
projekts “Grupu mājas pakalpojumu sniegšana personām ar garīga
rakstura traucējumiem Balvu novadā”, notiek mēbeļu piegāde. Sakarā
ar projekts „Tilžas internātpamatskolas katlu mājas rekonstrukcija” ir izstrādāts tehniskais projekts, notiek iepirkums par būvdarbu
veikšanu. Tiek uzsākti arī citi projekti.
Paralēli ikdienas rūpēm domājam arī par novada vispārēju attīstību.
Viens no novada perspektīvajiem virzieniem ir saistīts ar Vientuļu
robežpunkta attīstību. Šajā sakarā nesen nosūtījām vēstuli gan finanšu
, gan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriem ar lūgumu
aktualizēt jautājumu par Vientuļu robežpunkta celtniecību.
16.maijā notiks Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
sēde Vārkavas novadā, kurā piedalīsies arī Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs E. Sprūdžs ar ziņojumu par Latgales reģiona rīcības plānu 2012. – 2013. gadam, kā arī par Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības prioritātēm.
Turpinās sarunas ar dāņu speciālistiem par Balvu pilsētas un novada ēku siltināšanu. 24. maijā ir saņemts uzaicinājums apmeklēt
semināru par energoefektīvām un atjaunojamām ēku apkures
sistēmām, ko rīko Dānijas Karalistes vēstniecība kopā ar Dānijas
uzņēmumu „Danfoss”. Pasākums pulcinās ministriju, valsts iestāžu
un uzņēmumu pārstāvjus, kas saistīti ar ēku renovācijas procesu
ieviešanu un uzraudzību Latvijā.
Ar to vien, ka pašvaldība cenšas sakopt un sakārtot teritoriju un
ēkas , ir par maz. Ja mēs gribam dzīvot skaistā vidē, tā jārada kopīgiem
spēkiem. Arī ikvienai iestādei, uzņēmumam, katram īpašniekam ir
nepieciešams sakārtot savu sētu, savas mājas apkārtni, lai ikviens
pleķītis tiktu uzkopts un uzturēts kārtībā.

Sveic bīskapu Jāni Buli ar valsts apbalvojumu

J.Bulis saņem apbalvojumu no valsts prezidenta A.Bērziņa

Balvu
novada
Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis 4. maijā piedalījās svinīgajā
dievkalpojumā
Rēzeknes
Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē un sveica
bīskapu Jāni Buli. Viņš un citi
viesi apsveica Jāni Buli ar aug-

sto valdības apbalvojumu –
Triju Zvaigžņu ordeni. Ordeņu
kapituls 2012. gada 13. aprīlī
nolēma par nopelniem Latvijas
valsts labā piešķirt II šķiras Triju
Zvaigžņu ordeni Viņa Ekselencei
Romas katoļu Baznīcas Latvijā
Rēzeknes-Aglonas
diecēzes

bīskapam Jānim Bulim. To pasniedza valsts prezidents Andris
Bērziņš 4. maijā prezidenta pilī.
Triju
Zvaigžņu
ordenis
nodibināts 1924. gadā par
piemiņu Latvijas valsts tapšanai
un atjaunots 1994. gadā, un ir
visaugstākais valsts apbalvojums. Tā devīze ir „Per aspera
ad astra” („Caur ērkšķiem uz
zvaigznēm”). Ar Triju Zvaigžņu
ordeni apbalvo par sevišķiem
nopelniem Tēvijas labā. Tie var
izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā,
kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta vai
saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs
izcils darbs, gan ilgstoša,
priekšzīmīga un panākumiem
bagāta darbība, gan īpaši
nopelni Latvijas neatkarības
atjaunošanas periodā vai valsts
tālākas nostiprināšanas laikā.

Baznīca Balviem – viens no sadarbības aspektiem

Sakarā ar Pleskavas un Latvijas pārrobežu sadarbību nesen
PPA „Saskaņas centra” Saeimas
frakcijā ciemojās delegācija no
Pleskavas apgabala. Delegāciju
vadīja gubernators Andrejs
Turčaks.
Tikšanās
piedalījās
gubernatora vietniece sociālajos
jautājumos Vera Jemeljanova un
Pleskavas Universitātes rektors
Jurijs Demjaņenko. Universitāte
tika atvērta nesen, apvienojot
piecas izglītības iestādes.
Pleskavas
Universitātē
Nepārtrauktas Izglītības institūta
ietvaros tiks organizētu gadu
un pusgadu ilgi latviešu un
igauņu valodas kursi, stāstīja
Jurijs Demjaņenko. Pleskavas
izglītības iestādēm ir plaši sakari
ar Latviju, ir sadarbības līgums

ar Latvijas Universitāti, šīs
vizītes ietvaros tika parakstīts arī
līgums ar Baltijas Starptautisko
Akadēmiju.
Pleskavas apgabala gubernators uzsvēra ekonomiskās
sadarbības svarīgumu un dinamiku. Pleskavas apgabala
teritorijā strādā 83 uzņēmumi
no Latvijas, kas ir viena trešdaļa
no visām investīcijām apgabalā.
Savukārt Pleskava ir ieinteresēta
ievest savu produkciju ES tirgū
un daļēji pārnest ražošanu uz
Latviju, iespējams, uz Latgali,
Rēzekni. Ir jau sagatavots kopējs
Eiropas projekts sadarbībai ar
Pleskavas apgabalu, kurš ir
virzīts uz abu reģionu investīciju
piesaistei.
Kā ziņo Turčaka kungs,
pirms tikšanās Saeimā Pleska-

vas delegācija parakstīja darba
protokolu Latvijas Ekonomikas ministrijā, kurā iezīmēti
turpmākie pasākumi ekonomikā,
izglītībā, kultūrā, humanitārajā
sfērā,
migrācijas
politikā,
tautiešu atbalstīšanā utt.
Frakcijas
vādītājs
Jānis
Urbanovičs: ”Latvijai pilnā
mērā jāizmanto savu izdevīgo
ģeogrāfisko stāvokli starp Austrumiem un Rietumiem. Un šeit
ir ļoti svarīga tieši reģionālā
sadarbība. Laba kaimiņpolitika
ir svarīga sastāvdaļa labvēlīgam
investīciju klimatam, bet jaunas
investīcijas – tās it jaunas darba
vietas un cilvēku dzīves līmeņa
paaugstināšana”.
Tikšanas beigās Andrejs
Turčaks uzaicināja deputātus uz
Pleskavas apgabalu septembrī uz
pazīstamā tūristu centra Izborskas 1150 gadu jubileju.
3.maijā Pleskavas delegācija
tikās ar Rīgas un visas Latvijas Metropolītu Aleksandru. Tikšanās laikā baznīcas
vadītājam tika nodots sertifikāts
par to, ka Pleskavas apgabals
dāvina Balviem koka baznīcas
guļbūvi, kas tiek gatavota
Veļikije Luki pilsētā. Baznīcas
būvniecība Balvos ir pilsētas
pareizticīgās draudzes iniciatīva,
darbus vada Balvu novada
Domes deputāts Ivans Baranovs.

Krievija apbalvo latgaliešus ar Goda rakstiem,
arī mūsu novada domes deputātu I.Baranovu

Novada domē darba grupa spriež par pilsētas ielu rekonstrukcijas projektu
(1.no kreisās izpilddirektore Inta Kaļva)

Krievijas
vēstniecības
ģenerālkonsulāts
Daugavpilī
pagājušās
nedēļas
nogalē
uzaicināja 12 Latgales reģiona
iedzīvotājus,
lai
pasniegtu
Goda rakstus par ievērojamu
ieguldījumu
krievu kultūras
saglabāšanā un iedzīvināšanā.
Apbalvojumus
pasniedza
no Rīgas atbraukušais Krievijas
Federācijas vēstnieks Latvijā
Aleksandrs Vešņakovs un Krievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī
Oļegs Ribakovs. Aleksandrs
Vešņakovs atzīmēja, ka viņam tā
ir īpaši patīkama misija.

Apbalvojamie saņēma Goda
rakstus, kas bija noformēti īpaši
svinīgi – zeltītos rāmjos, tos bija
parakstījis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš vada
komisiju sadarbībai ar tautiešiem
ārzemēs.
Starp apbalvotajiem ir arī
balvenietis – partijas Saskaņas
centra
Balvu teritoriālās
organizācijas vadītājs Ivans
Baranovs.
Visi apbalvotie ir uzaicināti
piedalīties svinīgajā pieņemšanā,
kas notiks 12. jūlijā – Krievijas
dienā - Jūrmalā.
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Projekta Comenius dalībnieki iepazīst Balvu novadu

Bērzpils vidusskolā laikā no
6. līdz 11. maijam starptautiskā
skolu partnerības Comenius projekta ietvaros notiek sanāksme,
kurā piedalās pārstāvji no Lietuvas, Spānijas, Turcijas, Grieķijas,
Ungārijas un Latvijas.
Projekta dalībnieki Latvijā
ieradās jau 6. maija pēcpusdienā,

kur Rīgā tos sagaidīja projekta
koordinatore L. Bogdane un
Bērzpils vidusskolas direktore
I. Stepāne. 7. maija rītā viņiem
pievienojās Bērzpils vidusskolas
skolotājas I. Maderniece un L.
Kokoreviča kopā ar skolēniem,
kuru ģimenēs dzīvoja ārzemju
skolēni. Projekta dalībnieki

devās kopīgā ekskursijā uz
Rundāles pili. Skolēni autobusā
spēlēja dažādas spēles, tā tuvāk
iepazīstoties.
Vēlu
vakarā
Bērzpilī tos sagaidīja ģimenes,
kurās šīs dienas dzīvoja ārzemju
skolēni. Nākamajā dienā viesi
pabija gan Balvu domē, gan
Bērzpils vidusskolā, gan devās
pārgājienā pa purva taku, gan
apmeklēja „Bākā” pie Lubānas
ezera, kur mācījās dažādas
latviešu tautu dejas.
Otrdien, 8.maijā, sanāksmes
dalībnieki viesojās Balvu novada pašvaldībā. Lielu sajūsmu
ārzemju viesi izrādīja par novada
simbolu – vilku, kurš tos laipni
sagaidīja un aicināja iepazīties
ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāju Andri Kazinovski. Priekšsēdētājs sveica viesus ar ierašanos Balvu novadā,
īsumā par to pastāstīja. Bet ar
sīkāku informāciju par Balvu novada kultūru, izglītību un sportu
varēja iepazīties sagatavotajā

Tiekas valsts iestāžu vadītāji
Lai pārrunātu jaunākos notikumus un aktualitātes valsts
iestāžu darbā, Balvu novada
Domes ēkā 14.maijā tikās valsts iestāžu vadītāji un Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Priekšsēdētājs pateicās visiem par ierašanos un aicināja
uzklausīt vienam otru, informēt,
kā iesācies pavasaris Balvu
novadā.
Valsts
ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Latgales reģiona Balvu brigādes
pārstāvis, inspektors Uldis
Keišs, informēja, ka pavasaris iesācies samērā mierīgi.
Kūlas dedzināšanas laiks jau
ir pagājis, tika sastādīti arī
vairāki administratīvie protokoli. Jāpiebilst, ka sods par kūlas
dedzināšanu ir no diviem simtiem latu. Priecē, ka iedzīvotāji

sāk izglītoties un ieklausās
aicinājumos nededzināt pērno
zāli. Glābšanas dienests uzrauga, lai tās rīcībā esošā tehnika
būtu kārtībā, tai skaitā arī laivas,
kas paredzētas glābšanas darbiem ūdeņos. U. Keišs atzina, ka
glābšanas darbu laikā problēmas
varētu sagādāt piekļūšana pie
ezera.
Arī Guna Začeste, Valsts meža dienesta Balvu
mežniecības mežzine, pastāstīja,
ka pavasaris tiešām iesācies
mierīgi. Ugunsgrēki mežos nav
konstatēti, ir saņemti vienīgi viltus izsaukumi. Tomēr Dienesta
darbinieki uzmana mežu, jo
ar 1.maiju valstī izsludināts
ugunsbīstamais
periods.
Bijušajā Balvu rajonā darbojas 6
ugunsnovērošanas torņi.
Pārtikas un veterinārā
dienesta
Ziemeļlatgales

pārvaldes vadītāja Mārīte
Ņukša brīdināja, ka Latgales
reģionā izplatīta kļūst saslimšana
ar trihinelozi. Ar šādu slimību var
saslimt, ja uzturā lieto laboratorijā
neizmeklētu un līdz galam termiski neapstrādātu gaļu, īpaši
meža cūkas gaļu. Saslimšanas
sekas ir ļoti smagas, tādēļ dienesta vadītāja aicina visus būtu
uzmanīgiem un rūpīgiem. Tāpat
M. Ņukša atgādina, ka visiem
mājdzīvniekiem - suņiem jābūt
reģistrētiem datu centrā līdz 2016.
gadam. To dara veterinārārsts,
ievietojot čipu. Tikšanās laikā
diskusija izvērtās par dzīvnieku
patversmes nepieciešamību un
klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu.
Iestājoties
siltajam
laikam,
Pārtikas un veterinārais dienests
veiks pastiprinātas kontroles
tirdzniecības vietās.
VAS
„Latvijas
valsts

prezentācijā, kam sekoja viesu
jautājumi.
Valstu
pārstāvji
interesējās par Balvu novada
iedzīvotāju etnisko sastāvu,
sadarbību ar Eiropas Savienības
valstīm, kā arī par esošajām
problēmām Latvijā un Balvu
novadā. Sarunu noslēgumā A.
Kazinovskis par piemiņu no
Balvu novada valstu pārstāvjiem
pasniedza suvenīrus un visi
pulcējās kopīgai bildei.
9. maijā projekta dalībnieki
kopā ar skolotājām L. Bogdani, M. Šveideri, D. Griestiņu
devās ekskursijā pa Latgali. Viņi
apmeklēja gan Mākoņkalnu, gan
pabija pie Rāznas ezera, gan
Aglonā un Karaļa kalnā. Visbeidzot devās uz Leļļu muzeju,
kur visi pārģērbās agrāko laiku
tērpos. Vakarā notika latviešu
vakars viesu namā “Rūķīši”,
kurā bija dzīvā mūzika, latviešu
tradicionālie ēdieni, spēles un
daudz smieklu. 10. maija rītā
projekta dalībnieki atvadījās no

Bērzpils vidusskolas skolēniem
un skolotājiem un devās atpakaļ
uz Rīgu, pa ceļam apskatot
Ieriķu taku un Siguldu. Rīgā
projekta dalībnieki atvadījās
no skolēniem, kuru ģimenēs
dzīvoja bērni. Tā bija visgrūtākā
diena, jo skolēni bija paspējuši
sadraudzēties
savā
starpā.
Skolēni no Spānijas nopirka
vārdnīcas, lai mājās varētu
mācīties latviešu valodu.
Iepriecina tas, ka ārzemju
viesiem Latvijā un Bērzpilī
iepatikās. Viņi uzskata, ka
sanāksme bija noorganizēta perfekti, ir sajūsmināti par Bērzpils
vidusskolas skolēnu, skolotāju,
kā arī viesģimeņu viesmīlību,
draudzīgumu, labestību. Ārzemju
skolēni un skolotāji joprojām
sazinās ar Bērzpils vidusskolas
skolēniem un skolotājiem, izskan aicinājumi braukt ciemos, kā
arī tiek izteiktas domas noteikti
vēlreiz atgriezties Latvijā.

ceļi” Latgales reģiona Balvu
nodaļas vadītāja Līga Vancāne
un AS ”Latvijas autoceļu
uzturētājs” Balvu nodaļas
vadītājs Staņislavs Adamovičs
informēja, ka pašlaik aktīvi
remontē autoceļu bedrītes. Lai
arī to ir mazāk nekā pagājušajā
gadā, darba pietiek. Ceļu
uzturētāji strādā arī pie meža
ceļu būves. Līdz ar to darbā
pieņemti arī 2 jauni darbinieki.
L.Vancāne pastāstīja, ka Satiksmes ministrija ierosinājusi
grozījumos 2010. gada 9. marta
noteikumos Nr. 224 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām
un to izpildes kontroli”, kuri
paredz samazināt uzturēšanas
darbu prasības valsts vietējiem
autoceļiem,
kuriem
ziemā
noteiktas zemākās - C vai D
uzturēšanas klases.

Valsts policijas Latgales
reģiona
pārvaldes
Balvu
iecirkņa pārstāve Rita Keiša
informēja, ka tiek rīkoti reidi, lai
apsekotu alkohola tirdzniecības
vietas, pārbaudītu autovadītājus.
Policijas patruļas strādāja arī
pasākuma „Nāc un tusē” laikā.
Būtiski
pārkāpumi
netika
konstatēti, tomēr skumji ir tas, ka
jaunieši pārmērīgi lieto alkoholu.
Plašāka diskusija izvērtās par
klubu „Tornādo”. Policijai ienāk
daudz sūdzību par šo atpūtas
vietu.
Nodarbinātības
Valsts aģentūras Balvu ﬁliāles
vadītāja Sandra Kindzule
pastāstīja, ka bezdarbnieku skaits
ir samazinājies, kas skaidrojams
ar sezonālo darbu sākšanos.
Tomēr ir audzis bezdarba līmenis,
jo ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaits samazinās.

Arī šovasar „Apceļo seno Atzeles novadu”!

Informāciju sagatavoja
Ineta Krakupe,
Tūrisma organizators

Ap ceļo seno
ATZELES NOVADU!

2012.g.

ceļo no 1.maija
līdz 15.oktobrim!

Atzele pirmo reizi rakstiskos avotos minēta 1111.gadā Novgorodas hronikā.
Gaujienā bija Atzeles pils, bet šo nosaukumu lietoja arī lielākas teritorijas
apzīmēšanai, tā bijusi latgaļu valsts uz Latvijas, Igaunijas un Krievijas robežas.
VECLAICENE

Piedāvājam piecus maršrutus dažādām gaumēm!
Piedaloties šajā akcijā un atsūtot 3-5 interesantākās savu
piedzīvojumu fotogrāfijas, gaidīsim JŪS noslēguma ballē
27.oktobrī Balvu muižā uz LEĢENDU NAKTI!
e-pasts: atzelesakcija@gmail.com
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Aicinām
piedalīties
ceļojumā un iepazīt to Latvijas
malu, kuru pirms 900 gadiem
sauca par Atzeli….
No 2012. gada 1. maija līdz
15. oktobrim piedāvājam doties Atzeles novada apceļošanā,
izvēloties apmeklēt kādu no pieciem maršrutus dažādām gaumēm!
Tos, kuri būs apmeklējuši kādus
no maršrutos ietvertajiem objektiem un atsūtījuši 3-5 savu
piedzīvojumu
fotogrāfijas,
gaidīsim akcijas noslēguma ballē
Balvu muižā 27. oktobrī!
Katrs
maršruts
veidots divām dienām, lai ļautu
izbaudīt pierobežas cilvēku
viesmīlību. Informāciju par
vietām, kur nakšņot, paēst un
interesanti atpūsties, atradīsiet
novadu mājaslapās un tūrisma
informācijas centros:
Ceļojumu akcijas maršrutu
lapas ar informāciju par
tūrisma objektiem pieejamas
elektroniskā formātā novadu un
objektu mājaslapās un Tūrisma
informācijas centros Alūksnē,
Apē, Balvos un Gulbenē.
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Katrs maršruts veidots divām
dienām. Informāciju par
vietām, kur nakšņot, paēst
un interesanti atpūsties,
atradīsiet novadu mājaslapās
un tūrisma informācijas centros

CĪRULĪŠI

Alūksnē 64322804, 29130280 www.aluksne.lv
Apē
64322273, 29439207 www.apesnovads.lv
Gaujienā 64381601, 28386923 www.apesnovads.lv
Balvos 64522597, 29272948 www.balvi.lv
Gulbenē 64497729 turists@gulbene.lv www.gulbene.lv
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„Bērnu žūrijas” eksperti brauc
ekskursijā

Aprīļa beigās Tilžas pagasta
bibliotēkas Bērnu žūrijas eksperti devās ekskursijā. Šogad
projektā piedalījās 30 bērni, bet
veiksmīgi to izturēja 24 bērni.
Bērnu žūrijas projektā Tilžas
bibliotēka piedalās jau 10 gadus.
Bērnu lasīšanas veicināšanas
programma „Bērnu žūrija”
piedāvā bibliotēkām labāko
bērnu grāmatu izlasi. 2011. gadā
žūrijā pirmoreiz tika piedāvāta
arī jauniešu literatūra 10.-12.
Klasēm.
Bērnu žūrija ir labs un vērtīgs
pasākums. Projekta galvenie
mērķi ir:
1) veicināt bērnu lasīšanu un
uzturēt bērnos lasīt prieku;
2) nodrošināt bērnus ar
jaunāko literatūru;
3) iesaistīt bērnus jaunākās,
vērtīgākās bērnu literatūras
lasīšanā un vērtēšanā;
4) nostiprināt bērnos izpratni par lasīšanu kā mūsdienīgu
un saistošu nodarbi, kas sniedz
gandarījumu un prieku;
5)
kopumā
pilnveidot
bibliotēkas
pakalpojumus
bērniem un veicināt sabiedrības

līdzdalību
bērnu
lasīšanas
veicināšanas programmā.
Šogad Bērnu žūrijas eksperti brauca uz Rēzeknes pusi.
Apmeklēja
Gunāra
Igauņa
mūzikas instrumentu darbnīcu.
Ļoti interesanti tika stāstīts par
dažādiem mūzikas instrumentiem, kā tie ir nonākuši darbnīcā.
Bet visvairāk bērniem patika
dotā iespēja pašiem pamēģināt
spēlēt dažādus instrumentus.
Rēzeknē tika apmeklēta Bērnu
bibliotēka un Rēzeknes Centrālā
bibliotēka. Tika apciemots arī
Latgales Kultūrvēstures muzejs.
Muzejā tika stāstīts par to, kā
senie cilvēki no māla mācījās veidot traukus, tika skatīta arī keramikas izstāde. Bērniem tika dota
iespēja pašiem mēģināt izveidot
kaut ko no māla. Atpakaļceļā tika
apmeklēta arī zirgu audzētava
„Mežaine”. Zirgu audzētavā
bērniem ļoti patika un gandrīz
visi izmantoja iespēju ar tiem
pavizināties.
Liels paldies visu bērnu
vārdā Tilžas pagasta pārvaldes
vadītājam Vilnim Dzenim par
finansiālo atbalstu!

Vokālās mūzikas konkursa
,,Balsis” fināls

28. aprīlī Rīgā notika vokālās
mūzikas konkursa ,,Balsis”
fināls, kurā pēc Latgales novada konkursa posma (iegūstot
43,75 punktus) tika izvirzīts un
piedalījās
Tilžas vidusskolas
vokālais ansamblis ,,VARBŪT”.
Pavisam Latgali pārstāvēja 4
vokālie ansambļi.
Konkursa finālā vokālajam
ansamblim ,,VARBŪT” bija
jāizpilda trīs dziesmas:
1. sava kultūrvēsturiskā
novada latviešu tautas dziesma/apdare a cappella- tā bija
latgaliešu tautasdziesma Lindas
Vītolas apdarē ,,Rudzu maleņu
nūgoju”
2. latviešu
komponista oriģināldziesma. Kolektīvs
izpildīja R. Paula, G.Rača dziesmu no izrādes ,,Leģenda par Zaļo
jumpravu”
3. latviešu tautas dziesmas apdare- izpildīja latgaliešu
t.dz.
L.
Vītolas
apdarē

,,Pavasara sauciens”
Kolektīva koncertmeistars Ģirts Ripa.
Finālā vokālos ansambļus
vērtēja:
Jānis Grigalis – diriģents,
Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas docents;
Mārīte Puriņa – mūzikas
pedagoģe,
Latvijas
vokālo
ansambļu asociācijas
valdes priekšsēdētāja;
Gints Ceplenieks – diriģents,
Rīgas Doma kora skolas
diriģēšanas programmas vadītājs;
Jānis Strazdiņš – vokālais
pedagogs, Latvijas Radio kora
mākslinieks
Finālā vokālais ansamblis
,,VARBŪT” ieguva 1. Pakāpes
diplomu( 44,87 punkti) un
uzaicināts piedalīties
IV Latvijas bērnu un jauniešu
mākslas un mūzikas festivālā
„Toņi un pustoņi”, kurš notiks Mazsalacā no 7- 10 jūnijam.

Iekāp mākslas aplī!
Maijs Balvos un visā Latvijā
iezīmējies kā Mākslas dienu
mēnesis. Tā ietvaros Balvu
Novadā joprojām skatāmas
dažādu mākslinieku izstādes
Balvu Novada muzejā, Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, Balvu Mākslas skolā, Centrālajā
bibliotēkā un citās pašvaldības
iestādēs. Šogad Latvijā Mākslas
dienu nosaukums ir „Vizuālā
virtualitāte”, bet Balvu novadā
devīze ir „Iekāp mākslas aplī”.
Balvu
Novada
muzejā
10.maijā notika mākslas dienu atklāšanas pasākums, kurā
sanākušie mākslas cienītāji
sadevās rokās, lai „iekāptu
mākslas aplī”. Tai skaitā
arī mākslinieki - Edīte Maderniece un Ilgvars Zalāns, kuri
turpinājumā dalījās ar savu pieredzi mākslas radīšanā.
Gleznotāja
Edīte
Maderniece pastāstīja par pieredzi
gleznošanā, izglītību, gleznu
tapšanu. Atklājās arī kāds interesants fakts – Edītes gleznās
attēlotās sievietes lielākoties ir

bijušas reālas
modeles.
Savukārt I.Zalāns klātesošos
pārsteidza ar laikmetīgās mākslas
izpausmes formas – action painting performances demonstrēšanu
gan teorētiski, gan turpinājumā
arī praktiski. Mākslinieks aizrāva
ar stāstījumu par emociju gūšanu
no dažnedažādākajām radošajām
idejām un mākslas izpausmēm,
ko veicis vairāk nekā 30 valstīs,
tai skaitā Indijā un Moldovā.
Mākslas dienu apmeklētājiem
bija unikāla iespēja līdzdarboties
mākslinieka lielizmēra mākslas
darba radīšanā.
Atklāšanas pasākumā tika
apbalvoti arī fotokonkursa „Mēs
Latgalē” un karikatūru konkursa
„A pie mums Latgalē” uzvarētāji.
Fotokonkursā pirmo vietu ieguva
Modris Teilāns ar fotogrāfiju
„Marta”, 2.vietu – Klinta Keiša
„Kādam ir arī jāstrādā”, bet
3. un 4. vietas ieguva Marija
Poševa ar fotogrāfijām „Mirkli
vēl” un „Vienmēr kopā”, Agnese
Smirnova „Augstā ziemas naktī”
un Klinta Keiša „Dzīves gudrība,

spēks, miers”.
Savukārt karikatūru konkursā
no profesionāļu vidus 1.vietu ieguva Pēteris Gleizdāns
“Muna volūda, muns gūds”,
bet amatieriem 1.vieta – 55tais
“Bedres un auto”, 2.vieta – Tas
lops “Prioritāte” , 2.vieta –
Jana Indricāne “Voi ļūbesteibu
vor nūsvērt?!”, 3.vieta – Ēriks
Pūga “Aizmirstie”. Skatītāju
simpātiju balvu ieguva Ervīns
Žagars ar karikatūru “Remonts
krīzes laikā” . Veicināšanas
balvas par iesnegtajiem darbiem ieguva Anta Romanovska
“Neveiksmīgas mīlestības gals” ,
Karīna Stepanova “Brālīt tas tu!”,
Sandra Dzintare “Slēptās domas”, Kārlis Tjunītis “Piknikā” .
Mākslas dienu aktivitātēs
iesaistījās arī vairākas Balvu
novada pašvaldības iestādes,
piedaloties konkursā un veidojot pilsētvides dizaina objektus
„Mākslas aplis”. Dizaina objekti
izvietoti pie katras iestādes un
priecē novada iedzīvotājus un
viesus.

Skaistā keramikas pasaule

Tautas daiļamata meistare
J.Dundeniece

Maija svētkos Bērzpils saieta
namā notika izstādes ‘’Latgales
keramika’’ atklāšana. Izstādē
skatāmi Bērzpils vidusskolas
keramikas pulciņa un Tautas
daiļamata meistaru Jolantas un
Valda Dundenieku darbi.
Latgale ir zemes sula, asnu
cerošanas laiks, Latgale ir māla
vezums, sarkanbrūnu krūžu
klāsts, Latgale ir saules galdauts,
sen uzausts vien neapklāts.
Tā pirms vairākiem gadiem
rakstīja dzejnieks Antons Kūkojs
Tagad varētu teikt tā: Latgale saules galdauts, sen uzausts
un apklāts ar skaistiem māla
darinājumiem. Darinājumiem, ko
paveikušās Bērzpils vidusskolas
keramikas pulciņa dalībnieku rokas, Tautas daiļamata meistares
Jolantas Dundenieces vadībā.

Par Latgales mālu pulciņa
dalībnieki varētu teikt, ka tas ir
“vijīgs, trekns, gluži kā šokolāde,
uzliec uz zoba, nešņirkst ne
smilts graudiņš. Strādāt ar tādu
gatavais kaifs,” ..., bet māls ir
tāds materiāls, kas necieš paviršu
attieksmi un prasa zināšanas,
ko jau 25 gadu garumā sniedz
skolotāja keramiķe Jolanta un
savu padomu neliedz arī Jolantas
dzīvesbiedrs, Valdis Dundenieks.
Bērzpils vidusskolas keramikas pulciņu un vadītāju TDM
Jolantu Dundenieci 25 gadu
jubilejā ieradās apsveikt bijušie
pulciņa dalībnieki, viņu vidū
dzejniece Ineta Atpile-Jugane
un Daugaupils universitātes
dabaszinātņu un matemātikas
fakultātes
studente
Elīna
Rakstiņa, kuras darbi arī ir

Atbalsta stipendija jauniešiem
Līdz
11.maijam
ikvienam radošam, enerģiskam un
centīgam jaunietim, kurš jau
šobrīd darbojas kādā no mākslas
žanriem, ir iespēja pieteikties
OKartes Talantu programmas
trešajai kārtai KULTŪRA un
saņemt finansējumu sava talanta
attīstībai. Kopējais programmas KULTŪRA finansējuma
apjoms ir 10 tūkstoši latu un
tajā piedalīties aicināti jaunieši
vecumā no 10 – 20 gadiem no
visas Latvijas. Mūzika, deja,
glezniecība, fotogrāfija, skatuves
māksla, dizains – ir tikai daži no
mākslas žanriem, kuros var pieteikties finansējuma saņemšanai.

Pieteikšanās
stipendiju
konkursam notiek elektroniski.
Nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, pievienot savu talantu apliecinošu foto vai video
materiālu (var tikt uzņemts arī
ar telefonu) un rekomendāciju
no skolotāja/pulciņa vadītāja.
Konkursā var startēt individuāli,
norādot mērķi, kam nepieciešams
finansējums un kā tas palīdzēs
attīstīt talantu. Par projekta pieteikumiem būs iespēja balsot
internetā, kā arī konkursa darbus
izvērtēs kompetenta žūrija. Ar
Nolikumu var iepazīties un pieteikumu iesniegt www.okartestalanti.lv

skatāmi izstādē.
25 gadu jubilejā Bērzpils vidusskolas keramikas pulciņam un
skolotājai Jolantai apsveikuma
vārdus teica arī Balvu novada
domes priekšsēdētājs Andris
Kazinov-skis, Balvu novada
izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa,
Balvu novada muzeja direktore Iveta Supe, Balvu novada
mākslas skolas direktore Elita
Teilāne, Bērzpils vidusskolas direktore Ilona Stepāne, skolotāji
un skolēni. Par keramikas pulciņa
pirmsākumiem
1967.gadā
stāstīja bijusī skolotāja Donāte
Gļauda, kas arī ir Jolantas Dundenieces skolotāja zīmēšanā un
pirmos soļus ievadīja skaistajā
keramikas pasaulē.

Pieteikšanās kārtība:
1. www.okartestalanti.lv mājas
lapā jāaizpilda elektroniska
pieteikuma anketa
2. Jāpievieno
sava
talanta
apliecinājums foto vai video
veidā (der arī video un foto,
kas uzņemts ar telefonu)
3. Jāpievieno rekomendācija no
skolotāja/pulciņa
vadītāja/
pedagoga
4. Jāseko līdzi informācijai
mājas lapā, kur notiks arī
publiskā balsošana.
5. Visus pieteikumus izvērtēs
kompetenta žūrija.
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Brauciens uz mocīša ir saldais ēdiens

Saruna ar moto kluba Motokruizs priekšsēdētāju Ēriku Eizānu.

- Pastāstiet, lūdzu, par motokluba izveidi!
- Tas tika dibināts pirms diviem gadiem. Dibinātāji un kluba izveides idejas autori esam
mēs abi kopā ar Vairi Bukšu.
Mūsu ģimenēs ir bērni, kuri
brauc ar motocikliem, lai būtu
iespēja vairāk viņus atbalstīt un
iesaistīties dažādās motosporta
aktivitātēs, nolēmām dibināt klubu. Tajā iesaistījās vecāki, kuru
bērni grib nodarboties tieši ar šo
sporta veidu.
- Kā darbojaties, vai jums ir
kopējas telpas, treniņu trases?
- Nē. Pārsvarā bāzējamies
katrs savās privātās garāžās, kur
tiek ķīlēti mocīši. Treniņiem
izmantojam visas pieejamās
trases.
Esam
iesaistījušies
dažādos projektos, lai attīstītu
klubu. Jāatceras, ka šis ir sporta
veids, kas prasa labu fizisko
sagatavotību, labu tehniku.
Pašlaik gaidām, kad īstenosies
pārrobežu – Latvijas, Igaunijas un Krievijas pārrobežu
projekts. Tas palīdzēs kluba
attīstībai – tehnikas iegādei,
nometņu organizēšanai. Viens
no galvenajiem akcentiem –
profesionālu treneru piesaiste,
jaunu dalībnieku piesaiste, kā
arī braucēju aizsargtērpu iegāde.
Motosports ir bīstams sporta
veids, tāpēc jādomā gan par
audzēkņu fizisko sagatavotību,
gan par piemērotiem tērpiem,

gan par tehniku.
- Cik dalībnieku apvieno
motosporta klubs?
- Pašlaik trenējas 10- 15 zēni.
- Kur notiek treniņi?
- Izmantojam visas iespējas.
Ja
iespējams,
trenējamies
bijušajos karjeros, mums ir
iespēja arī braukšanas treniņiem
izmantot Viļakas moto trasi,
nedēļu pirms sacensībām varam trenēties arī attiecīgajās
sacensību trasēs.
Treniņi ir ne tikai trasē.
Braucējiem ir jāiegūst vajadzīgā
fiziskā forma, tāpēc treniņi
notiek gan sporta zālē, gan
peldbaseinā. Vienmēr saku,
ka galvenais nav tikai sēdēt
uz moča un griezt ručkas.
Braucienam
jāsagatavojas
iegūstot nepieciešamo fizisko
sagatavotību. Starts trasē- tas jau
ir saldais ēdiens. Kā jau minēju
– motosports ir riskants sporta
veids , bet fiziskā sagatavotība ir
viens no faktoriem, kas samazina traumu iespējamību. Tas nav
mazsvarīgi.
- Vai regulāri piedalāties
sacensībās?
- Jā, mēs startējam gan
LAMA , gan LAMSF sacensībās,
arī Latvijas čempionātā. Nesen
bija starti Latvijas čempionāta
posmā Aizputē(28. aprīlī), kurā
Lauris Eizāns ieguva pirmās
vietas abos braucienos. Lauris

5.

Vaidavas kauss Apē

brauca ar kvadraciklu. Pavisam
piedalījās 10 mūsu sporta kluba
pārstāvji. Mēs 5.maijā bijām uz
sacensībām Apē-Vaidavas kauss
un Latvijas čempionāta 2.posms.
Lauris Eizāns atkal guva uzvaras abos braucienos kvadraciklu klasē līdz 100cm3,un motosporta klubs “Motokruīzs” starp
bērnu un jauniešu komandām
(kopā ir 35 bērnu komandas, gan
no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas) atkal ierindojās 2.vietā.
ti?

- Kad gaidāmi nākamie star-

- Viļakā 2. un 3. Jūnijā būs
grandiozs moto sporta pasākums,
ko organizē mūsu klubs. Tā
ģenerālsponsors ir Viļakas novada dome. Šīs sacensības būs
Latvijas čempionāta 3. Posms
un Viļakas novada domes kausa
izcīņa.

Smaidīgais Lauris Eizāns saņem kausu

- Kas ir jūsu kluba atbalstītāji
un sponsori?
- Tie galvenokārt ir paši
vecāki, radi. Mūs ir atbalstījusi
Balvu novada dome un viens
sponsors no Valmieras
- Vai arī citi zēni var pieteikties kubā?
Jā, protams. Vienmēr aicinām
savā klubā jauniešus, kam
interesē tehniskie sporta veidi,
palīdzēsim ar zināšanām, tehnikas iegādi, treniņiem.
- Paldies par sarunu!

Vēstures skolotāju tikšanās Stacijas pamatskolā
Uzziedēt mirklī, sirds viducī,
Asnam dot saules elpu,
Starojot mīļvārdu dzīvībā,
Piepildīt pasaules telpu.
2012.gada 19. maijā plkst. 19.00 Balvu Valsts ģimnāzijā
pateicības pasākums

„Nav iespējams pazaudēt, ir iespējams uzliesmot”
ģimnāzijas audzēkņu vecākiem, skolēniem – mācību priekšmetu

olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureātiem, skolotājiem
un ģimnāzijas atbalstītājiem, labvēļiem.

1.daļa – laureātu, viņu vecāku, skolotāju un skolas darbinieku,
atbalstītāju godināšana.

2.daļa –balle vecākiem, skolotājiem, darbiniekiem un
atbalstītājiem (ballē spēlē grupa „Kontrasts”)

Esiet mīļi gaidīti!

Dalības maksa ballei:2.Ls no ģimenes
Lūdzu, ņemiet līdzi labu garastāvokli un groziņu

Katru gadu maija sākumā
staprnovadu vēstures skolotāju
tiekas, lai pārrunātu par savām
darba
aktualiatēm,
dalītos
pieredzē, pārdomās, izteiktu
priekšlikumus.
2012.gada 8.maijā Balvu
un Baltinavas novadu vēstures
skolotājas devās uz Stacijas
pamatskolu, lai atkal no jauna
iepazītu skolu, jo tā ir kļuvusi

gan lielāka, gan modernāka,
ejot kopsolī ar jaunajām
tehnoloģijām, skolēniem un
skolotājiem darbojoties starptautiskajos projektos.
Jau vairākus gadus Stacijas pamatskolā par vēstures
skolotāju strādā jaunā un
enerģiskā
skolotāja
Zanda
Arnicāne. Viņa skolā vada arī
dramatisko pulciņu. Pēc direk-

tores vietnieces mācību darbā
I.Voicišas uzrunas bija iespēja
noskatīties dramatiskā pulciņa
iestudējumu „Mūsu pagasta
censoņi”. Pēc iepazīšanās ar
skolu, ielūkojoties klasēs gan
pirmajā, gan otrajā stāvā, gan
skolas bibliotēkā, kurā arī strādā
skolotāja Zanda, devāmies uz
vēstures kabinetu, lai dalītos
pārdomās. Skolotājas runāja,
kā šogad sokas ar pasaules un
Latvijas vēstures mācīšanu
6.klasēs, kādiem jautājumiem
vēl jāpievērš uzmanība gan 9.,
gan 12.klašu skolēniem, kuri
kārtos vēl eksāmenu pasaules un
Latvijas vēsturē. Zanda Arnicāne
iepazīstināja ar savu darba pieredzi vēstures mācīšanā, kā izmanto dažādus radošos darbus
skolēnu spēju attīstīšanā, kādas
Powerpoint prezentācijas veido
pirmseksāmena
atkārtošanai.
Viņa angļu valodas kabinetā
darbojās arī ar interaktīvo tāfeli,
rādot tās iespējas, kuras var izmantot vēstures priekšmeta
mācīšanā.
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PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 12.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.7,9.§)

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 12.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.7,9.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Balvos

2012.gada 12.aprīlī

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, tālrunis +371 64522453
fakss +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Nr.10/2012

GROZĪJUMI 2011.GADA 12.MAIJA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.14/2011 „PAR SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANU BALVU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
Noteikumu 3.1. punktā tekstu „atkritumu apsaimniekošanas zonā” aizstāt ar tekstu „divās atkritumu
apsaimniekošanas zonās (1.zona: Balvu pilsētas administratīvā teritorija; 2.zona: Balvu, Bērzkalnes,
Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubuļu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagastu administratīvās
teritorijas)”.
Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Aicina parakstīt petīciju lauksaimnieku atbalstam
Baltijas valstu lauksaimnieku
organizācijas ir uzsākušas parakstu vākšanas kampaņu, aicinot
iedzīvotājus parakstīties zem
aicinājuma (petīcijas) Eiropas
Parlamentam un Eiropas Komisijai , kurā tiek prasīts Eiropas
Savienības institūcijām ievērot
Lisabonas līgumā un Eiropas
2020 stratēģijā noteiktās vērtības
un principus.
Latvijā parakstu vākšanas
kampaņa ir plānota
līdz
2012. gada 10. jūnijam, pēc

tam, Baltijas valstu lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem
savstarpēji vienojoties, petīcija
tiks nosūtīta Eiropas Savienības
institūcijām.
Lauksaimnieki
un
visi
iedzīvotāji, kam ir svarīga Latvijas lauku nākotne tiek aicināti
atbalstīt kampaņu un izteikt savu
viedokli parakstoties. Lauksaimnieku organizācijas aktīvi strādā,
lai panāktu, ka ES institūcijas
ievēro godīguma principu un
tiešmaksājumi Baltijas valstu

Lauku atbalsta dienesta paziņojums
Lauku atbalsta
dienests informē
par
pieteikumu
pieņemšanas
pārtraukšanu Kredītu fonda
līdzekļu aizdevumiem saskaņā
ar Ministru kabineta 2010.
gada 20.jūlija noteikumiem
Nr.664 “Kārtība, kādā tiek
administrēts
un
uzraudzīts
valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku
un zivsaimniecības attīstībai,

izveidojot
kredītu
fondu”
pasākumā “Lauku saimniecību
modernizācija”.
Pieejamais atlikums Kredītu
fonda līdzekļu aizdevumam
Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam
pasākumā “Atbalsts uzņēmumu
radīšanai un attīstībai” - 1 000
000,00 LVL (viens miljons lati
un 00 santīmi) apmērā.
Pieteikšanās uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumu Latvijas

lauksaimniekiem būtu vismaz
90 % no vidējā ES dalībvalstu
lieluma. Tiek organizēta iespēja
parakstīties pagastu pārvaldēs,
pie novadu lauku attīstības
speciālistiem, LLKC Balvu
konsultāciju birojā. Aicinām
visus aktīvi piedalīties, līdz ar
to apzinoties, ka katrs, kas būs
parakstījies – būs devis savu
ieguldījumu lietas virzībai uz
priekšu.
Informāciju sagatavoja
agronoms I.Kārkliņš

Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam
pasākumā
“Atbalsts uzņēmumu radīšanai
un attīstībai” notiks līdz 2012.
gada 31.decembrim. Iesniegums
Kredītu fonda līdzekļu aizdevuma saņemšanai jāiesniedz
bankās.
Plašāka informācija pieejama mājas lapā: www.lad.gov.lv
sadaļā ES atbalsts (http://www.
lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/kreditufonds/).

Balvos
PASKAIDROJUMA RAKSTS
par 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10/2012 „Grozījumi 2011.gada 12.maija
saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu
novadā”” projektu
Īss projekts satura
izklāsts

Ar grozījumiem Balvu novada administratīvā teritorija tiek sadalīta
divās atkritumu apsaimniekošanas zonās.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi ir nepieciešami, jo Balvu pilsētas administratīvajā teritorijā
vēl ir spēkā atkritumu apsaimniekošanas līgums, bet pagastos šie līgumi
jau ir beigušies un ir nepieciešams slēgt jaunus līgumus. Tāpat arī
atkritumu savākšanas izmaksas ir atšķirīgas laukos un pilsētā.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Rodas iespēja piesaistīt divus atkritumu apsaimniekotājus.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav.

Konsultācijas ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Maijs – lielais dārza
darbu mēnesis
Speciālisti atzīst, ka maijs
ir īstais laiks arī jauna zāliena
ierīkošanai un jau esošā zāliena
sakopšanai
un
mēslošanai.
Optimālais
laiks
zāliena
mēslošanai pavasarī ir tad, kad
mauriņš jau kļūst zaļš.
Maija mēnesī jāturpina zemes
apstrādāšana un jāsēj vasarāji
- mieži, vasaras kvieši, lini, pupas, gurķi un vīķauzas. Jāsēj arī
vēlīnie dārzāji, bet jau iesētie
kārtīgi jāizravē. Jāstāda kartupeļi
un citi sakņaugi: redīsi, galda bietes, kāļi rutki. Tāpat jāsēj dilles,
zirņi, jāstāda vasaras ķiploki,
sīpoli un kāposti. Mēneša beigās
dārzā var izstādīt kabaču, gurķu
un ķirbju dēstus, piesedzot tos ar
agrotīklu.
Lai vasarā būtu labāka
zemeņu raža, zemeņu dobes apklāj ar agrotīklu, kā arī
mēslo ogu krūmus un zemenes.
Šai mēnesī stāda brūklenes

un dzērvenes, kā arī pavasarī
stādītām zemenēm izkniebj
ziednešus, bet mēneša beigās
stāda vīnogas.
Šai mēnesī jāpabeidz augļu
koku stādīšana un potēšana. Tūlīt
pēc noziedēšanas ābeles, bumbieres un plūmes jāapmiglo pret
ābeļu un ievu kodēm. Ja apkarojams arī ābolu un plūmju tinējs,
tad apmiglošana atkārtojama
pavisam trīs reizes - ar astoņu dienu ilgiem starpbrīžiem.
Jāņogulājiem, ērkšķogulājiem
un avenājiem jāizgriež un
jāsadedzina visi neizplaukušie,
sausie un novītušie zari.
Ērkšķogulāji jāapmiglo pret
Amerikas miltrasu jeb tā saucamo ogu nāvi.
Apmiglošana atkārtojama ik
pēc nedēļas vai divām, un katrreiz
pēc tam ogulāji apkaisāmi ar
koku pelniem.

Izsludina pieteikšanos lauksaimnieku konkursam „Sējējs–2012”

Zemkopības
ministrija (ZM)
aicina
lauku
uzņēmējus
pieteikties
lauksaimnieku vidū
iecienītajam
konkursam
„Sējējs–2012”.
Izvirzīt pretendentus konkursam
aicinātas ne tikai pašvaldības,
bet arī lauksaimnieku un
pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas.
Konkursa
dalībniekus šogad vērtēs vienpadsmit grupās un tiks pasniegta
arī balva par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā.
Dalībnieki
konkursā
„Sējējs–2012”
tiks
vērtēti
nominācijās – „Lopkopība”,
kurā vērtēs piena un gaļas
ražošanas saimniecības, kā arī
jau tradicionālajās nominācijās
„Augkopība”, „Lauksaimniecības
kooperatīvs” un „Ģimene lauku
sētā”. Otro gadu konkursā tiks
vērtēti dalībnieki nomināciju
grupā „Lauku attīstības projekts”,
kurā tiks vērtēti sekmīgākie projekti lauksaimniecībā, inovācijās
un pārtikas ražošanā. Šogad tiek
ieviesta jauna nominācija „Gada
LEADER grupa”, kurā tiks

vērtētas vietējās rīcības grupas, kas
aktīvi darbojas vismaz trīs gadus.
Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī
nominācijās „Jaunais veiksmīgais
zemnieks”, „Rītdienas sējējs –
mazpulks” un „Jaunais zinātnieks
lauksaimniecībai
un
lauku
attīstībai”.
Pieteikumi dalībai konkursa
grupās
„Lopkopība”,
„Augkopība”,
un
„Ģimene
lauku sētā” jāiesniedz Lauku
konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultāciju birojos.
Konkursa
grupā
„Lauksaimniecības kooperatīvs”
pieteikumus jāiesniedz Latvijas
Lauksaimniecības
kooperatīvu
asociācijā (LLKA), Rīgā, Republikas laukumā 2. Savukārt
pieteikumi
dalībai
konkursam nomināciju grupā „Lauku
attīstības projekts”, konkursa
grupās „Gada LEADER grupa” un
„Jaunais veiksmīgais zemnieks”
jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā
(LAD). Pieteikumi dalībai šajās
konkursa grupās jāiesniedz līdz
2012.gada 20.jūnijam.
Konkursa grupā „Rītdienas
sējējs – mazpulks” pieteikumus jāiesniedz biedrībā „Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ez-

ermalas ielā 24/26 līdz 20.
jūnijam, savukārt grupā „Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai
un lauku attīstībai” – Latvijas Lauksaimniecības un meža
zinātņu akadēmijā (LLMZA),
Rīgā, Akadēmijas laukumā 1,
204. kabinetā līdz 2011. gada 1.
jūlijam.
Pretendentus jāpiesaka līdz
šā gada 15. jūlijam Zemkopības
ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302.
kabinetā.
Katrā konkursa grupā noteiks
vienu laureātu, kurš saņems
sudraba
medaļu,
diplomu
un naudas balvu. Konkursa
dalībniekus godinās konkursa
noslēguma pasākumā 2012. gada
oktobrī. Konkursa balvu fonda
veidošanā var piedalīties iestādes,
organizācijas, uzņēmumi un
privātpersonas.
Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem,
pieteikuma veidlapām un citu ar
konkursu saistīto informāciju var
ZM interneta mājas lapas www.
zm.gov.lv sadaļā „Sējējs–2012”.

„Traktordiena 2012”
2012. gada 19. maijā Ogres
novada SIA Tilbe Agro” laukā
„Lūši”
Pasākumu organizē Fonds
Latvijas
Lauksaimniecības
attīstībai (FLLA) sadarbībā
ar SIA „Tilbe Agro”. Visas
dienas garumā apmeklētāji
varēs skatīt un just līdzi traktoru sacensībai četrās jaudas
disciplīnās, izmēģināt spēkus
veiklības braucienos, kā arī

uzzināt jaunākos piedāvājumus
no lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Ikvienam būs
iespēja uzdot jautājumus valsts
sektora un lauksaimniecības
nevalstisko
organizāciju
pārstāvjiem. Gaidāmi īpaši
pārsteigumi tehnikas lietotājiem,
kā arī bērniem. Par labu omu
rūpēsies Pauls Timrots.
Pasākuma atklāšana 19.
maijā plkts. 10:00
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Vasaras
pasākumi
Balvu pilsētā
2012

23. jūnijs Balvu pilsētas
parka estrādē Līgo svētki

Līgo dienas vakarā- 23.jūnijā
plkst. 19.00. Balvu parka
estrādē Gulbenes Tautas teātra
izpildījumā būs skatāma Rūdolfa
Blaumaņa joku luga „Trīnes
grēki”.
Pēc izrādes kopīga lielā
ugunskura iedegšana, līgo dziesmu dziedāšana un cienāšanās ar
alu un sieru.
Zaļumballe kopā ar grupu
„Mākoņstūmēji” no Smiltenes.

29.jūnijs- 1.jūlijs
II Starptautiskais tautu
deju kolektīvu festivāls
„Eima, eima”.

Laikā no 2012.gada 29.jūnija
līdz 2.jūlijam Balvu, Viļakas
un Alūksnes novados notiks
II Starptautiskais tautu deju
festivāls „Eima, eima...”
Paredzēts,
ka
festivālā
piedalīsies 4 ārzemju deju kopas,
Tautas deju ansamblis „Teiksma”
no Rīgas un 15 Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
jauniešu, vidējās paaudzes un
senioru deju kopas.
Festivāla lielkoncerts notiks 30.jūnijā pulksten 19.00
Balvu pilsētas parkā. Festivāla
mākslinieciskais vadītājs ir Agris
Veismanis.

7. jūlijs Balvu Kultūras
un atpūtas centrā
Bērnības svētki

7.jūlijā plkst. 11.00. Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notiks
Bērnības svētki Balvu pilsētas
bērniem, kas sasnieguši 5 gadu
vecumu.
Lūdzam vecākiem pieteikt
bērnus Balvu kultūras un atpūtas
centrā. Dalības maksa- Ls 5-

13.jūlijs Balvu pilsētas
parka estrādē
Deju mūziķu parāde
,,Vasaras ASSORTI-2,,

11 mūziķu grupas no dažādām
Latvijas malām satiksies Balvos un notiks vasarā gaidītais
pasākums, kas sasauks kopā
un priecēs ar savu skanējumu
visu vecuma paaudžu skatītājus,
klausītājus un dejotājus. Šogad
piedalīsies ,,Zeļļi,, ,,Kantoris,, Elektolīts,, ,,Ginc un es,,
,,Tranzīts,, ,,Vēja runa,, ,,Bruģis,,
,,Apvedceļš,, ,,Kreisais pagrieziens,, ,,Tālbraucēji,,. Viesigrupa ,,CREDO,, Atraktīvais
DJ Aivis no Radio 2 ievedīs
skanīgajā
mūzikas
pasaulē
visas nakts garumā. Neizpaliks pārsteigumi, balvas, loterija, atrakcijas, mielošanās.
Vienreizēja, kolosāla iespēja satikties! Biļetes iepriekšpārdošanā
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Ls 2- no 1. jūlija, pasākuma
dienā Ls 3-

20., 21. jūlijs Balvu
dienas Lāča dārzā
,,Es mīlu savu pilsētu?,,

Vasaras pilnbriedā Balvi
ir kā maza Venēcija, kā maza
Ventspils, kā maza paradīze.
Pasākums aiz pasākuma pieskandina pilsētas ielas, pagalmus, skvērus, parku.
Bet Lāča dārzs ar savām
akmens skulptūrām, kāds ir
vienīgais Latvijā, gaida savus
svētkus, gaida pilsētas svētkus...
Trešās jūlija nedēļas nogalē
Balvu pilsētas populārākā tūrisma
apskates objekta-,,Lāča dārzs,,
klusumu un mieru satricinās
jaudīga un neatkārtojama gaisotne, vērienīgs pasākumspilsētas svētki ,,Es mīlu savu
pilsētu?,, kurš pulcinās plašu interesentu loku uz daudzveidīgu
un atraktīvu aktivitāšu programmu. Fantastiska iespēja apskatīt
skaisto Ziemeļlatgales pilsētu

Balvi un gūt kultūras baudījumu
un pozitīvas enerģijas lādiņu.
Kā vienmēr, īpaši Jumsunikāli laika apstākļi, lieliska
atmosfēra, oriģināli pasākumi
lieliem un maziem.

20. jūlijs-piektdiena

20.00
pilsētas
estrādē
žilbinošs grupas ,,Labvēlīgais
tips,, koncerts.
Biļetes
iepriekšpārdošanā
Ls 3- Balvu Kultūras un atpūtas
centrā, pasākuma dienā Ls 5Pēc koncerta Lāča dārzs aicina romantiskā, naksnīgā pastaigā
Lāča dārzs būs ietērpies gaismu spēles rotā
Dārza ezeriņš ikvienu aicinās
viņu piepildīt ar uguns liesmiņām
Darbosies dārza kafejnīca
Mūzika...

21. jūlijs-sestdiena

10.00 pilsētas modināšana
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā Rīgas kluba ,,Felimurs,,
KAĶU izstāde,
ieejas maksa Ls 1.50
no 10.00 Lāča dārzā pildās ar
tirgotājiem ĒDAMIELA
12.00-13.00 Lāča dārzā ierodas:
1. NŪJOTĀJU DIŽGĀJIENS
2. ATSKRIEN EKSTRĒMISTI
3. BĒRNU BRAUCAMRĪKU
PARĀDE
4. AUTO PARĀDE ,,Mans
braucamrīks kā taurenis, kā
ziedu paklājs, ...,,
13.00 svētku atklāšana
-apsveikuma runa
-Balvu valsis
-gaisa pūķu palaišana
-gaisa balonu palaišana
-Lāča
putras
vārīšana,
cienāšana-par ziedojumiem
-sumo cīņas-Ls 0.50
-piepūšamā atrakcija-Ls 0.50
-visas
dienas
garumā
audzēsim mīlestības koku
14.00 Loterija ,,Veiksmīgais
balvenietis,,
15.00 VELO triāla ,,Geentriols,, šovs /Rīga/ apmeklētāju
reģistrācija
16.00 Rankas teātra izrādeR.Blaumanis ,,Īsa pamācība
mīlēšanā,,
Izloze ,,Laimīgais balvenietis,,
Pastaiga līdz Balvu ezeram
18.00 ŪDENS KARNEVĀLS
20.00 KONCERTS ,,BALVU
TRELLIS,,
APBALVOŠANA
22.00 pilsētas parka estrādē
BALLE-ieejas maksa Ls 2-

Svētku moto-jautājums,,Es mīlu savu pilsētu?,,

Aicinām savu mīlestību
apliecināt ar līdzdarbošanos,
uzsākot
gatavošanos
un
piedalīšanos kādā no aktivitātēm.
Rūpīgi izlasot, Tu noteikti
atradīsi, kurā aktivitātē vari
piedalīties, vai arī kādu uzrunāt

un piedalīties komandā.
LĀČA
FIGŪRU
KONKURSS- līdz 20.jūlijam
jāuztaisa lācis- vienalga no kāda
materiāla –ne mazāks par 1 metru augstumā, tie tiks izlikti Lāča
dārzā.
Balvā: 1. vieta-30 Ls,
2. vieta-20 Ls, 3. vieta-10 Ls
Pieteikties
pa
telefonu28352770, Iveta Supe
NŪJOTĀJU DIŽGĀJIENSvisi Balvu nūjotāji tiek pulcināti
kopā, lai popularizētu šo sporta
veidu. Izejot goda apli Lāča
dārzā, mēs jūs ieraudzīsim!
Balvā: Lāča sainis
Pieteikties
pa
telefonu29146294, Anita Petrova
E K S T R Ē M I S T U
SKRĒJIENSieģērbušies
īpašos
spalvainos
tērpos
,,Brīnums spalvās,, -izskrienot uz
laiku 3 apļus, tiks noteikti ātrākie
skrējēji.
Balvā: 1. vieta-30 Ls,
2. vieta-20 Ls, 3. vieta-10 Ls
Pieteikties
pa
telefonu:
29658930, Ligita Kacēna
BĒRNU BRAUCAMRĪKU
PARĀDE ,,Mazie balvēnieši
rullē!,,-piedalās ģimenes ar
bērniem līdz 6 gadu vecumam.
Braucamais var būt bērnu ratiņi,
ritenis, ķerra un viss, ar ko mazais spēj tikt uz priekšu pats vai
ar vecāku palīdzību. Galvenais
nosacījums ir ideja un tā radošs
izpildījums, jo braucamajam
jābūt interesanti un asprātīgi
noformētam.
Balvā:
1. vieta-30 Ls,
2. vieta-20 Ls, 3. vieta-10 Ls
Pieteikties
pa
telefonu:
26309760, Ilga Oplucāne
AUTO PARĀDE ,,Mans
braucamais kā taurenis, kā ziedu
paklājs, kā meitene...,, Izrotā
savu mīļo autiņu un piedalies!
Balvā: 1. vieta-50 Ls,
2. vieta-30 Ls, 3. vieta-20 Ls
Pieteikties
pa
telefonu:
26631500, Aija Putniņa
ŪDENS
KARNEVĀLSpašdarināto peldlīdzekļu izbrauciens Balvu ezerā. Tu vari
izgudrot un pagatavot kaut ko
īpašu ar ko var pārvietoties
ūdenī, jo Tu viens vai komandā
to demonstrēsi braucienā pa
Balvu ezeru. Tu vari pārvērst
savu laivu, katamarānu...īpašā
noformējumā, galvenais pievērst
skatītāju uzmanību.
Balvā: 1. vieta-100 Ls,
2. vieta-70 Ls, 3. vieta-50 Ls
Pieteiktie
pa
telefonu29336428, Edgars Kaļva
LOTERIJA ,,Veiksmīgais
balvenietis,,-no 1. jūlija Balvu
Kultūras un atpūtas centrā varēs

iegādāties iezīmētu ar ciparu
bumbiņu par 1 Ls. Pasākuma
dienā tās visas tiks ielaistas Lāča
dārza dīķī un Neptūns no visām
izmakšķerēs 10 veiksmīgos ciparus, kuri savā īpašumā iegūs 10
Ls. Noteikti nopērc, 1 lata vietā
Tu vari iegūt 10 Ls. Ir tā vērts
mēģināt- svētki taču!
AKCIJA-IZLOZE
,,Laimīgais
balvenietis,,pasākuma dienā visi atnākušie uz
Lāča dārzu, laikā no 16.00-17.00
tiks reģistrēti goda grāmatā. Pēc
izrādes 10 laimīgie iegūs savā
īpašumā abonementu 2013. gadam uz visiem vieskoncertiem.
MĪLESTĪBAS
KOKA
AUDZĒŠANA- visas dienas
garumā Tu varēsi sirsniņā
ierakstīt savas sajūtas, vēlmes,
vēlējumus un Tava sirsniņa tiks
iesieta Lāča dārza kokā, kurš
,,ziedēs,, līdz vēlam rudenim.
Svētki izdosies un Tu būsi
gandarīts par tiem tikai tad, ja Tu
tajos piedalīsies un vēl uzrunāsi
savu ģimeni, draugus, kolēģus,
kaimiņus...

18. augusts Balvu pilsētas
parkā
Novada svētki
Trešie Balvu Novada
svētki „Atvērsim sirdis!”

Šovasar tiks svinēti jau trešie
Balvu novada svētki, kuru moto
ir „Atvērsim sirdis!” Šogad Novada svētki notiks plašāk nekā
iepriekšējos gados.
Jau laicīgi, gatavojoties
Novada svētkiem, visi novada
iedzīvotāji (gan pilsētā, gan
pagastos) tiek aicināti kopt un
greznot savus balkonus, māju pagalmus, iestādes un uzņēmumus,
un pieteikt tos izvērtēšanai
īpaši šim pasākumam izveidotajai svētku komisijai, lai
iegūtu nominācijas: „Sakoptākā
sētā”, „Košākais gaisa dārzs”
un „Spilgtākais pagalms”. Objektus vērtēšanai var pieteikt
novada iedzīvotāji un viesi, kā
arī konkursa komisijas locekļi
un paši ēku īpašnieki līdz
22.jūnijam, iesniedzot konkursa
vērtēšanas komisijai adresētu
rakstveida pieteikumu Balvu pilsētas domes kancelejā,
Bērzpils iela 1a, Balvi, LV4501
vai pa e-pastu zanete.martuza@
balvi.lv, var arī pa tālr. 4507075.
Vērtēšana notiks atsevišķi pilsētā
un katrā pagastā, uzvarētājiem
tiks piešķirtas īpašas balvas. Ar
nolikumu var iepazīties Balvu
novada mājaslapā www.balvi.lv
Visi
novada
pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu
audzēkņi tiek aicināti zīmēt,
gleznot, veidot un visdažādākajās
tehnikās darināt darbus bērnu
radošo
darbu
konkursam
„Atvērsim sirdis savam novadam”, kurus vērtēs kompetenta

7.

komisija, uzvarētāji saņems balvas.
Laika posmā no 13.-17.augustam 3. Balvu novada svētku
nedēļā „Atvērsim sirdis novadam” katru dienu divos novada
pagastos tiks rīkotas pagastu
popularizējošas aktivitātes, uz
kurām aicināti tiks visi interesanti.
Svētku
kulminācija-18.
augustā Balvu pilsētas parkā,
kur visas dienas garumā notiks
dažādas aktivitātes:
12.00.- 13.00. „Atvērsim
sirdis bērniem”- izklaides programma bērniem „Draugu lokā
prieks būt kopā” (Pārsteiguma
tēli no Rīgas), bērnu radošo
darbu konkursa „Atvērsim sirdis
savam novadam”
dalībnieku
apbalvošana.
13.00.- 14.00. „Atvērsim
sirdis tautas mūzikai”- tautas
muzikantu koncerts
14.00.- 15.00. „Atvērsim
sirdis kaimiņiem”- iepazīšanās ar
kaimiņu novadiem (reportāžas no
„novadu sētām”, priekšnesumi)
15.00.- 16.00. Balvu novada
pašvaldības iestāžu vadītāju talantu koncerts „Atvērsim sirdis
talantiem”
16.30.- 17.30. „Atvērsim
sirdis jautrībai”- „Jautrie starti”,
kuros piedalīsies visu pagastu un
pilsētas komandas
18.30. Novada svētku gājiens
„Atvērsim sirdis radošumam”,
kur ikviens novada iedzīvotājs
tiek aicināts tērpties „oriģinālos
tērpos”, izveidot „oriģinālu
noformējumu” savam darba
kolektīvam, draugu grupai,
ģimenei utt., lai dotos kopējā
svētku gājienā. Īpaša komisija
noteiks radošākos kolektīvus un
piešķirs naudas balvas- 1.vieta100Ls, 2.vieta-70Ls, 3.vieta50Ls
19.00. Balvu novada vadības
uzruna, konkursu uzvarētāju
apbalvošana. LAURA REINIKA
koncerts
21.00. Svētku balle, spēlēs
grupa „Vēja runa” (Cēsis)
Visas dienas garumā darbosies dažādu lietu tirdziņš, bērnu
atrakciju laukums.

Visi Balvu novada
iedzīvotāji tiek aicināti
būt atsaucīgiem, aktīviem
un atvērt sirdis savam novadam!
24.-26. augusts Balvu
Muižas koncertzālē
XIII Kamermūzikas
festivāls

Šī ir viena no skaistākajām
tradīcijām pilsētā - brīnišķīga
iespēja mazpilsētas iedzīvotājiem
baudīt „pasaules mūziku”.
Iepriekšējos divpadsmit gados kamermūzikas cienītājiem
par prieku festivālā viesojušies
gan izcili latviešu mūziķi, gan
arī ārzemju viesi. Arī šogad trijās
dienās būs piedāvāti četri koncerti un, cerams, ka katrs klausītājs
atradīs muzikālo piepildījumu
savai gaumei.
Sadarbības partneri festivāla
organizēšanā jau ceturto gadu
būs
Liepājas
Simfoniskais
orķestris un tā mūziķi. Arī
šogad Balvos skanēs aizraujošas
koncertprogrammas
labāko
kameransambļu, gan arī Liepājas
Simfoniskā orķestra un solistu
izpildījumā.
Šim festivālam īpašu noskaņu
piešķir gan izsmalcinātā mūzika
un talantīgie mūziķi, gan skaistā
un akustiskā koncertzāle, no
kuras logiem paveras skats uz
Balvu ezeru. Šajās dienās būs
arī iespēja apmeklēt Balvu novada Muzeja izstāžu zāles, doties
pastaigā pa Balvu muižu kopā ar
pavadoņiem, doties izbraucienā
pa Balvu ezeru un ieturēt
vakariņas Balvu muižā.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 15.maijs

Pavasara gadatirgus
19.maijā plkst. 9.00

Bērzpils pagasta centrā aicinām
mājražotājus
tirgoties
ar
savām precēm: sieriem, alu,
medu, koka karotēm, groziem,
stādiem, pinumiem u.c.precēm
plkst.10.00 Bērzpils pagastā
centrā ap estrādi Netradicionālās
sporta spēles
plkst.22.00 brīvdabas estrādē
Balle. Spēlē Māris Leidums
ieeja: Ls 1.50

27.maijā skriešanas
sacensības “Apkārt
Balvu ezeram”

Briežuciemā
26.maijā plkst. 14.00
Starpnovadu amata meistaru, mākslinieku,
radošu cilvēku tikšanās
☼Stāstījums par veselīgu un harmonisku dzīves veidu un Baldones
dūņu ārstnieciskajām īpašībām, par iespējām tās izmantot.
☼Viesosies dzejniece – audēja Dženija Berķe.
☼Būs amata meistaru darbu izstāde – pārdošana.
Nāciet apskatīties, pirkt, pārdot, mainīt!
Piedāvājiet savus rokdarbus, saimniecībās saražoto produkciju,
stādus un citas noderīgas lietas!
Tirgoties gribētājiem vēlams iepriekš pieteikties pie Zitas (tel.
26404392, mezalezita@inbox.lv)

Sacensībās tiek plānotas 10
km, 5 km un 3km distances.
Kopējais
starts
12:00,
pieteikšanās līdz 10:00 starta
vietā!
Aicinām piedalīties arī
uzņēmumu, draugu, iestāžu
un citu organizāciju darba
kolektīvus!

Plosts „Vilnītis” atsāk
sezonu – pirmais
brauciens jau
19. maijā!
Sākoties aktīvās atpūtas un
tūrisma sezonai, arī šovasar
Balvu pilsētas iedzīvotāji un
viesi var izmantot iespēju
vizināties pa Balvu ezeru
un baudīt
ainavu, dodoties
izbraucienā ar plostu “Vilnītis”.
19. maijā Muzeju nakts ietvaros sezonas atklāšanas pirmais brauciens plkst. 20:30 no
piestātnes Balvu parkā.
Izbraucieni paredzēti arī
plkst 21:00, 21:30 un arī vēlāk,
pēc interesentu pieprasījuma.
Brauciena maksa 0.50 Ls/ personai.
Vasaras sezonā grupām un
individuāliem
interesentiem
iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
Ērikam Kanaviņam, pa tālruni
29376933.

A F I Š A

Balvu pilsēta
15.maijā plkst.18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā grupas „Galaktika” koncerts.
19.maijā plkst. 20.00 Muzeju nakts „Sveiciens no Litorīna jūras” Balvu
Novada muzejā.
22.maijā plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā tematisks koncerts „Dejotprieks”. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas
Deju un ritmikas nodaļas 4.kursa audzēknes Gunas Kaļvas pārbaudes darbs.
23.maijā plkst. 18.00 Rēzeknes teātra studijas „Joriks” izrāde bērniem
un visai ģimenei M.Bartņejeva lugas inscenējums „Par Ivanušku – muļķīti”.
25.maijā plkst.17.00 tikšanās ar mākslinieci Agru Ritiņu Balvu Kultūras
un atpūtas centrā.
27.maijā skriešanas sacensības “Apkārt Balvu ezeram”.
31. maijā plkst. 18.00 Starp novadu bērnu un jauniešu radošais festivāls
„Viens,divi, trīs...kā vējš tu esi brīvs” Balvu estrādē. Piedalās Balvu pūtēju
orķestris, TDK „Cielaviņa” - 4 kolektīvi.
Visu maiju skatāmas izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”.
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”.
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”.
• Fotoizstāde ”Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums
Balvu Novada muzejam.
• Edītes Madernieces gleznu un Jolantas un Valda Dundenieku keramikas izstāde.
• Fotoizstāde „Bildes stāsta par Balviem”.
• Jāņa Glezda ceļojošā fotoizstāde „Jāņa Glezda krāsu pasaule”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Mākslinieces Agras Ritiņas gleznu izstāde „Dabas portrets”.
• Sandras Dikmanes foto izstāde “DAŽAS DIENAS”.
Balvu Mākslas skolā:
• Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolventes Ilzes Sliņķes
gleznu izstāde.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• No 11.maija izstāde „Ceļojums laikā”. Senas ceļojuma somas, koferi
un sienas pulksteņi no Fedulova kunga kolekcijas.
Bērzkalnes pagasts
26.maijā plkst. 19.00 Vasaras svētku pasākums Rubeņu Saieta namā.
Bērzpils pagasts
19.maijā plkst. 10.00 ‘’Pavasara jampadracis’’ Bērzpils estrādē – tirgus,
sporta aktivitātes, plkst. 20.00 koncerts, plkst. 22.00 balle.
Briežuciema pagasts
26.maijā plkst. 14.00 Starpnovadu radošo cilvēku tikšanās, amata
meistaru darbu izstāde, prezentācija, tirgošanās Briežuciema Tautas namā.
Kubulu pagasts
26.maijā Kubulu Kultūras namā Bērnības svētki 2007. gadā dzimušiem
bērniem, viņu krustvecākiem, vecākiem, radiem, draugiem. Pieteikšanās
pagasta pārvaldē līdz 23. maijam. Tel.-64522668;26188047.
Tilžas pagasts
25.maijā plkst. 22.00 Vasaras sezonas atklāšanas pasākums Tilžas
estrādē (Lietus gadījumā pasākums notiks Kultūras namā).
Vectilžas pagasts
19.maijā plkst. 11.00 Pasākums pagasta vecākajai paaudzei: ,,No sirds
uz sirdi’’ Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.

Balvu Tālākizglītības
centrs

Grāmatvedības un Finanšu
koledžas Balvu grupai 19.maijā
plkst. 14:00 izlaidums programmas „Sabiedrības pārvaldes
speciālists” studentiem!
tālr./ fakss:
64507012, 26585964,
e- pasts: centrs@balvi.lv
Balvu muiža, Brīvības ielā 47

Radošo ideju bodīte

Balvi, Partizānu 14, otrajā
stāvā
* rotas, rokdarbi, aksesuāri,
konfekšu pušķi, ﬂoristika u.c.
izstrādājumi;
*
veic
individuālos
pasūtījumus;
* individuāla apmācība
Nepieciešamības gadījumā
zvanīt: T.26513571,22035472
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