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Līgo vakarā
Debess sārta kvēl.
Liekas, uzplaukušas tajā
Košas magones.
Jāņuguns liesmas
Atmirdz debesīs,
Līgotāju dziesmas
Vieno visus mūs.
Šajā gaismas naktī
Katrā sirdī prieka guns,
Tā neapdzisīs, spoži kvēlos,
Spēku citas sirdis dos.
/Māra Šnē/

Lai šajā gaišajā naktī ikviens Jāņa bērns godam nes savu ozollapu vainagu
un lai, lecot pāri ugunskuram, aiz muguras paliek visas ikdienas raizes!
Lai Līgo naktī apkārt virmo priekpilnas dziesmas un smiekli!

Balvu novada Dome
Cien. Balvu novada iedzīvotāji!

Latvijas agronomu biedrības
Balvu nodaļa, Latvijas Lauku
Konsultāciju un Izglītības Centra
Balvu konsultāciju birojs, Balvu
un Viļakas novadu pašvaldības
organizē tradicionālo Lauku dienu 2012. gada 29. jūnijā.
Lauku dienas programma:
9.45- Pulcēšanās Viļakā,
Abrenes ielā 26 pie novada
domes;
10.00- Atklāšana;
10.40- Lauku dienas apskates
objekti:
- graudaugu un rapša
audzēšanas tehnoloģijas Z/S „Al-

demi” Medņavas pagastā,
- rapša šķirņu salīdzinājums
ražošanas
izmēģinājumos,
lopbarības pupu, zirņu un
perpektīvo graudaugu šķirņu
audzēšanas tehnoloģijas Z/S
„Kotiņi” Šķilbēnu pagastā,
- gaļas šķirnes liellopu
audzēšana, kultivēto ganību un
zālāju stāvokļa izvērtējums Z/S
„Ūdri” Šķilbēnu pagastā,
- jaunākās lauksaimniecības
tehnikas demonstrējumi Z/S „Iesalnieki” teritorijā Briežuciema
pagastā,
- Lauku dienas izvērtējums
– pašvaldība, viesi, organiza-

tori, apbalvojumu pasniegšana
Briežuciema pagasta Tautas
namā.
16.00 Kafijas pauze, Lauku
dienas noslēgums.
Visi
interesenti aicināti
piedalīties. Autobuss kursēs
no Balviem Brīvības ielas 46a
ZARLP Balvu sektora plkst.
9:15 uz Viļaku , Viļakas novada
Domē plkst. 10:00 izbraukšana
pa Lauku dienas maršrutu . Pēc
Lauku dienas noslēguma autobusa maršruts sekojošs Briežuciems
– Viļaka- Balvi. Izmantosim
iespēju iegūt zināšanas par velti!

Līgo dienas priekšvakarā visiem novada čaklajiem iedzīvotājiem saku lielu
paldies par skaisti un gaumīgi sakoptajiem
īpašumiem, par ieguldīto darbu, veidojot
sakoptu vidi par prieku sev un citiem!
Aicinu visus novada ļaudis pievērst
uzmanību saviem īpašumiem, to kārtībai!
Lai Jānu dienā garšīgs siers un alus,
lai spoži deg ugunskurs un visiem jauks
noskaņojums!
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore
Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz!
Balvu novada Dome un pašvaldība sveic
svētkos visus novada Jāņus, Jāņa bērnus un
Līgas!
Lai lustīga līgošana!
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Jau ilgāku laiku sabiedrībā Latgalē un visā Latvijā tiek diskutēts
par atbalstu Latgales reģionam, ko sniegs valdība. Visbeidzot esam
saņēmuši ziņu, ka Ministru Kabinets ir akceptējis Latgales reģiona
rīcības plānu 2012. – 2013.gadam. Šajā plānā ietverta informācija
ar vairākām sadaļām un pasākumiem par rīcības virzienu īstenošanu
Latgalē, paredzot arī finanšu līdzekļus atsevišķām aktivitātēm.
Šobrīd ir zināms, ka līdzekļi 11 milj. 100 tūkstošu latu apmērā
piešķirti aktivitātei „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, kas paredzēti
attīstības projektu realizēšanai Rēzeknes un Daugavpils pilsētām,
kā arī Līvānu novadam. Projektiem jābūt vērstiem uz saimnieciskās
darbības attīstības sekmēšanu.
Tāpat zināms, ka finansiālie līdzekļi 17 milj. 876 tūkstošu latu
apmērā piešķirti arī otrai aktivitātei „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai”. Šī aktivitāte paredz atbalstu Balvu, Krāslavas,
Ludzas, Preiļu, Daugavpils un Rēzeknes novadu pašvaldībām.
Prognozētais finansējums Balvu novada pašvaldībai ir 2
746 798 lati. Arī šie līdzekļi paredzēti saimnieciskās darbības
sekmēšanai administratīvajās teritorijās vai pašvaldības izdevumu
samazinājumam. Ņemot vērā to, ka Balvu novadam jau šobrīd ir
sagatavoti tehniskie projekti vairākiem objektiem, Balvu novada
pašvaldība ir gatava nekavējoties uzsākt šo līdzekļu apgūšanu.
Iespējamie prioritārie objekti, kur apgūtu finansējumu, varētu būt
Balvu Valsts ģimnāzijas siltināšana un renovācijas projekts, kā arī
Balvu pilsētas Brīvības ielas (sākot no pieminekļa Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem līdz pilsētas robežai) rekonstrukcijas
projekts.
Šī gada 18.jūnijā Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
ārkārtas sēdē Daugavpilī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības
ministrijas (VARAM) ministrs Edmunds Sprūdžs 20 miljonus latu
minētajām pašvaldībām solīja piešķirt nākošajā gadā. Bet par pārējām
Latgales reģiona attīstības plāna aktivitātēm, to finansējumu un par
pārējo, mazo Latgales novadu pašvaldību atbalstīšanu šobrīd nav
skaidrības.
19.jūnijā notika VARAM organizēta sanāksme, kurā piedalījās
Balvu novada Domes priekšsēdētājs un pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļas speciālisti kopā ar citiem 5 Latgales pašvaldību
pārstāvjiem. Sanāksmē tika diskutēts par konkrētiem jautājumiem,
lai projekti tiktu īstenoti atbilstoši iepriekšminētās aktivitātes
nosacījumiem.
Balvu novada pašvaldība ir gatava aktīvai rīcībai, lai apgūtu
piešķirtos līdzekļus un veicinātu novada izaugsmi.

Pēdējā iespēja pieteikties
konkursam

Gatavojoties Novada svētkiem, visi novada iedzīvotāji tiek
aicināti kopt un greznot savus balkonus, māju pagalmus, iestādes un
uzņēmumus, un pieteikt tos izvērtēšanai īpaši šim pasākumam izveidotajai svētku komisijai, lai cīnītos par nominācijām: „Sakoptākā
sētā”, „Košākais gaisa dārzs” un „Spilgtākais pagalms”. Objektus
vērtēšanai var pieteikt līdz 22.jūnijam iesniedzot konkursa vērtēšanas
komisijai adresētu rakstveida pieteikumā Balvu pilsētas domes
kancelejā, Bērzpils iela 1a, Balvi, LV - 4501 vai pa e-pastu zanete.
martuza@balvi.lv norādot nomināciju, vai arī pa tālr. 64507075.
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 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.

lēma, bija par SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība”
pamatkapitāla palielināšanu. Lai
atvieglotu šī lēmuma pieņemšanu
sēdē tika uzaicināti un piedalījās
apvienības valdes priekšsēdētāja
Alīda Vāne, un valdes loceklis
Marģers Zeitmanis. Slimnīcu
apvienības valde informēja
deputātus un klātesošos par esošo
situāciju slimnīcā, informēja, ka
ar šī gada1.jūliju stāsies spēkā
izmaiņas likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 24. pantā, kas nosaka nodokļu samaksas termiņa
pagarināšanas kārtību. No šī
datuma
nodokļu
maksātāji
nodokļu termiņa pagarinājumu
vienā nodokļu veidā vienam un
tam pašam nodokļu maksātājam
kalendāra gada laikā varēs lūgt
piešķirt ne vairāk kā četras
reizes. Līdz ar to slimnīcai ir
nepieciešams piesaistīt papildus
kapitālu. Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un domes deputāti veltīja
atzinīgus vārdus par slimnīcas
valdi un tās paveikto darbu.
Izskatot jautājumu deputāti
nolēma neieguldīt uzņēmumā
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība”
Balvu
novada
pašvaldības finanšu līdzekļus,
bet piekrita privātā kapitāla
piesaistīšanai SIA „Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība”
pamatkapitāla palielināšanai ar
mērķi segt uzņēmuma parādus.
Nekustamie īpašumi
Domes sēdē lielākā daļa
jautājumu bija saistīti ar
lēmumiem
par
nekustamo
īpašumu. Deputāti lēma par
nekustamo
īpašumu
sadali
Bērzpils, Tilžas un Kubulu pagastos, par nosaukuma
piešķiršanu zemes īpašumiem,
par zemes ieskaitīšanu rezerves
fondā, par zemes nomu Balvu pilsētā, Krišjāņu, Vīksnas,
Balvu, Tilžas un Briežuciema
pagastos. Deputāti atbalstīja
arī lēmumprojektu par zemes
nomu SIA ”Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija” Balvu pilsētā
Partizānu ielā 66, EKO laukuma izveidošanai. Klātesošie
deputāti apstiprināja arī zemes
nomas līgumu pagarināšanu
un zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajiem
īpašumiem Balvos un Kubulu
pagastā, kā arī dzīvojamās mājas
daļas nojaukšanu nekustamajā
īpašumā Balvu pagastā un
nedzīvojamo telpu nomas līguma
slēgšanu Balvos. Domes sēdē
lēma arī par nekustamā īpašuma
pārdošanu Balvu pagastā un par
2011.gada 10.novembra Balvu
novada domes lēmuma ”Par
ceļazīmju uzstādīšanu Balvu
novada Briežuciema pagastā”
atcelšanu.
Sociālie jautājumi
Deputāti lēma par trīs personu
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālo pakalpojumu apmaksu.

Par aizņēmuma piešķiršanu
Aicinām būt atsaucīgiem, aktīviem un atvērt sirdis
Domes sēdē lēma par
savam novadam!
aizņēmumu Eiropas Savienības

14.jūnija
Domes sēde
14.jūnija Balvu novada
Domes sēde iesākās ar klu-

suma brīdi, lai pieminētu
Komunistiskā genocīda upurus.
Sēdēs laikā kopumā tika izskatīts
61 jautājums, par kuriem lēma 11
no 15 deputātiem.
Pirmais, par ko deputāti

Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 321 pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekta Nr.
11-07-L32100-000240 „Tilžas
internātpamatskolas katlu mājas

rekonstrukcija”
realizēšanai,
kā arī par ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) 321 pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” projekta Nr.
11-07-L32100-000111”Bērzpils
pagasta ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija” kopējo izmaksu noteikšanu un aizņēmumu
šī projekta realizēšanai.
Par
dalību
projektu
iesniegumu konkursā
Balvu novada Domes deputāti
atbalstīja
lēmumprojektus
par dalību projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.2013.gadam
pasākumā
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Bērnu rotaļu laukumu
labiekārtošanu Balvu novadā”
un „Saieta namu rekonstrukcija
Balvu novada pagastos”. Nolēma
piedalīties šajos projektos un,
projekta atbalsta gadījumā,
nodrošināt līdzfinansējumu 10%
apmērā.
Deputāti apstiprināja arī
dalību atklātā projekta konkursā
„Resursu punktu jauniešiem
izveide pašvaldībās sadarbībā
ar jaunatnes organizācijām vai
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.
Par maksas pakalpojumu
piešķiršanu
Domes sēdē deputāti nolēma
izdarīt grozījumus Balvu novada
domes 2012.g.9.februāra lēmumā
„Par Kubulu pagasta pārvaldes
maksas pakalpojumiem”, papildinot cenrādi un nosakot cenu
par
autobusa
izmantošanu.
Tāpat tika apstiprināts Krišjāņu
pagasta pārvaldes maksas pakalpojuma cenrādis autobusa
izmantošanai. Deputāti nobalsoja
un apstiprināja arī vienoto maksu
par sniegtajiem pakalpojumiem
Balvu novada teritorijā esošajos
feldšeru punktos:
1. Intramuskulārā injekcija (ar pacienta medikamentiem
un šļirci) – 0.20 Ls;
2. Intramuskulārā injekcija (bez medikamentiem un
šļirces) – 0.40 Ls;
3. Intravenozā injekcija
(ar pacienta medikamentiem un
šļirci) – 0.30 Ls;
4. Intravenozā injekcija
(bez medikamentiem un šļirces)
– 0.50 Ls;
5. Intravenozā
infūzija
(sistēma, bez medikamentiem) –
2.00 Ls;
Izņemot gadījumus, kurus
nosaka MK noteikumi Nr.1046 14.2. punkts
6. Mājas vizīte – 2.00
Izņemot gadījumus, kurus
nosaka MK noteikumi Nr.1046 14.22. punkts
7. Urīna analīze (ar stripu)
– 0.30;
8. Cukura
līmeņa
noteikšana asinīs – 0.50 Ls;
9. Holesterīna noteikšana
– 1.00 Ls;
10. Triglicerīdu noteikšana
– 1.00 Ls;
Izņemot gadījumus, kurus nosaka MK noteikumi
Nr.1046 – 14.pielikuma punkti
Nr.54;57;58;60.
Par publisko pārskatu
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdē jau tika izskatīti

un apstiprināti jautājumi par Balvu novada pašvaldības aģentūru
„Ziemeļlatgales Biznesa centrs”
un „San-tex”, kā arī Balvu novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu apstiprināšanu.
Līdz ar to arī Domes sēdē tika
nolemts pārskatus apstiprināt un
iesniegt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā.
Par galvojuma sniegšanu
Domes deputāti nolēma
garantēt SIA „Alba 5” projekta
„Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras
attīstība” ilgtermiņa aizņēmumu
proporcionāli Balvu novada
pašvaldībai
piederošajām
kapitāla daļām ar Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
Par finansējumu programmai
Balvu
novada
Domes
sēdē deputāti nolēma atbalstīt
apakšprogrammas
„Datordizains” ieviešanu Balvu Valsts
ģimnāzijā
un
programmas
realizācijai piešķirt finansējumu
no
novada
pašvaldības
pamatbudžeta
līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem vai
2012.gada budžeta grozījumiem.
Par
atzinības
rakstu
piešķiršanu
Sakarā ar to, ka tuvojas
Lauku dienas 2012, Balvu novada Domes Atzinības rakstus
tika nolemts piešķirt:
1. Zemnieku saimniecības
„Iesalnieki” darbiniecei LĪVIJAI
LOČMELEI par ieguldījumu piena lopkopības nozares attīstībā
zemnieku saimniecībā „Iesalnieki”;
2. Zemnieku saimniecības
„Akmentiņi”
darbiniekam
GUNTIM LOČMELIM par
ieguldījumu cūkkopības nozares
attīstībā zemnieku saimniecībā
„Akmentiņi”;
3. Piemājas saimniecības
„Briežkalni”
darbiniekam
VITĀLIJAM
SUPEM
par
ieguldījumu zemkopības nozares
attīstībā piemājas saimniecībā
„Briežkalni” ;
4. Sabiedrības
ar
ierobežotu atbildību „Meža
Mednis” darbiniekam KĀRLIM
BOLDĀNAM par ieguldījumu
bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstībā uzņēmumā „Meža
Mednis”.
Par
finanšu
līdzekļu
piešķiršanu
Deputāti izskatīja jautājumu
un lēma par finanšu līdzekļu
piešķiršanu
neparedzētiem
gadījumiem Balvu pirmskolas
izglītības iestādei „Pīlādzītis”
iekštelpu remontam un par finanšu
piešķiršanu
neparedzētiem
gadījumiem Bērzkalnes pagasta
pārvaldei ciema ielu apgaismojuma ierīkošanai.
Ar pilnu Domes sēdes
lēmumu tekstu var iepazīties
www.balvi.lv, sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie akti/Lēmumi.

Noraida prasību
19.jūnijā Balvu rajona tiesa pieņēma lēmumu noraidīt
prasību par S. Puka atjaunošanu
darbā Balvu novada Domē.
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Balvu novada Domē viesi no Vācijas

Jūnija sākumā Balvos ieradās
augsti viesi no Vācijas – Mārtiņa
Lutera fonda ģenerālsekretārs
Rainers Štāls un mācītājs Dirks
Stefans. Ģenerālsekretārs un
mācītājs vizītes laikā apmeklēja
vairākas Latvijas baznīcas, tai
skaitā arī Balvu evaņģēliski
luteriskās draudzes baznīcu, kur
3.jūnijā piedalījās iesvētībās.
Savukārt
pirmdienas,
4.jūnija, rītā Rainers Štāls,
Dirks Stefans, kā arī Latvijas
evaņģēliski luteriskās baznīcas
Daugavpils diecēzes bīskaps
Einārs Alpe un Balvu evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs
Mārtiņs Vaickovskis tikās ar
Balvu novada domes vadību.

Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis laipni uzņēma
svarīgos viesus un aicināja uz
kopīgu sarunu ar Balvu novada
domes priekšsēdētāja vietnieci
Ināru Ņikuļinu, izpilddirektori
Intu Kaļvu, izpilddirektores vietnieku Normundu Dimitrijevu
un Tautsaimniecības un vides
komitejas priekšsēdētāju Aivaru
Kindzulu.
Sarunas starp laicīgās un
garīgās varas pārstāvjiem noritēja
nepiespiestā un brīvā gaisotnē.
Viesi no Vācijas atzinīgi izteicās
par Balvu pilsētu, par Balvu
luteriskās draudzes sadarbību
ar pašvaldību un tās atbalstu
draudzei. Viņi uzsvēra, ka šādas

tikšanās ir svarīgas, jo tās parādot,
cik ciešas ir baznīcas, sabiedrības
un pašvaldības saiknes. Rainers
Štāls jutās pagodināts tikties ar
novada domes vadību, uzsverot,
ka tas liecina par to, ka draudzei
ir nozīmīga vieta novada dzīvē.
„Pasaule šeit ir kārtībā”, bija
pirmais, ko teica R.Štāls iebraucot Balvu novadā un redzot, cik
pilsēta ir sakopta un kārtīga. „ Arī
apskatot Balvu draudzes māju,
redzams, ka visi strādā kopīgiem
spēkiem”, teica ģenerālsekretārs
un novēlēja to arī nākotnē – vēl
daudz šādu kopīgu piepildījumu!
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs pateicās par labajiem vārdiem un atzina, ka

pilsētas un novada patreizējais
izskats ir ilggadēja, kopīga un
sistemātiska darba rezultāts.
Sarunas gaitā domes vadības
pārstāvji viesus informēja par
palīdzību,
kādu
pašvaldība
sniedz
draudžu
atbalstam,
kāda ir sadarbība ar luterisko
un citām konfesijām, kā arī ar
klātesošajiem pārrunāja vairāku
ticību līdzāspastāvēšanu.
Ināra Ņikuļina uzsvēra,
ka mūsdienās konfesionālā
dalīšanās ir mazāk svarīga,
būtiski, lai cilvēks novērtē tās
garīgās vērtības, ko sniedz
baznīca. Balvos draudzīgi līdzās
pastāv
dažādu
tradicionālo
kristiešu draudžu baznīcas, kas ir
pozitīvs piemērs.
„Laiks noliks visu savās
vietās. Problēmas starp kristiešu
baznīcām ir īslaicīgas, ņemot
vērā to, kas notiek pasaulē,
kristiešiem ir jāmeklē un tie
atradīs kopēju valodu,” uzskata
Andris Kazinovskis. Mārtiņa Lutera fonda ģenerālsekretārs Rainers Štāls sacīja, ka pastāvošais
uzskats, ka cilvēkam jāpieder
kādai no konfesijām, rada spriedzi kristiešu sabiedrībā. Cilvēks
automātiski nepieder nevienai baznīcai vai draudzei – tikai
kristībās, iesvētes mācībā viņš
izdara savu izvēli.
Izpilddirektore Inta Kaļva
informēja, ka pašvaldība iespēju
robežās
atbalsta
draudzes
finansiāli, palīdz risināt saimnieciskos jautājumus, piemēram,
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kapu apkārtnes sakārtošanu,
kā arī aicināja sniegt palīdzību
Balvu luteriskās draudzes nama
būvniecībā.
Domes
vadība
izteica
atzinību bīskapam Eināram Alpem un mācītājam Mārtiņam
Vaickovskim par to, ka baznīcā
vienmēr valda sirsnīga un gaiša
atmosfēra, ka no kanceles runātie
vārdi pozitīvi noskaņo cilvēkus,
uzrunā un aizkustina cilvēku
sirdis.
„Baznīca aicina sniegt atbalstu visiem, arī tiem, kuri nepieder pie draudzes, bet kuri ilgojas
saņemt palīdzību. Mācītājiem
ir jādara viss iespējamais,
lai kristīgo pasauli padarītu
pieejamu cilvēkiem”, sarunu
noslēgumā teica mācītājs Dirks
Stefans. Mācītājs bija gandarīts
par iespēju tiekties un par
dzirdētajiem labajiem vārdiem,
piebilstot, ka Balvi ir lieliska vieta, kur pavadīt atvaļinājumu.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs aicināja Balvos
viesoties vēl biežāk un piebilda, ka ticībai ir liels spēks, jo
tā ir katra darba, veiksmes un
attīstības pamatā.
Sarunu
nobeigumā
ģenerālsekretārs Rainers Štāls
pateicās par veltīto laiku un
novēlēja labu veselību, iekšējo
spēku turpināt pildīt katram savus pienākumus un tikpat lojālus
darbiniekus arī turpmāk. Balvu
novada iedzīvotājiem novēlēja
visu to labāku.

Pārmaiņas Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā

Balvu slimnīcas fasāde pēc projekta īstenošanas

Presē un citos masu saziņas
līdzekļos
jau
parādījusies
informācija,
ka
slimnīcu
apvienība
plāno
palielināt
pamatkapitālu. Balvu novada
Domes sēdē tika nolemts,
ka pašvaldība neieguldīs savus līdzekļus uzņēmumā, bet
piesaistīs privāto kapitālu. Lai
segtu jau radušās saistības un lai
slimnīca arī turpmāk varētu darboties, nepieciešams piesaistīt
aptuveni 1 miljonu latu. Investori joprojām tiek meklēti, bet
vēlmi ieguldīt līdzekļus slimnīcu
apvienībā izteikusi pašreizējā
uzņēmuma valde – Marģers
Zeitmanis un Alīda Vāne. Balvu
novada Domes sēdē izskanēja
atzinīgi vārdi par valdes darbu gan no priekšsēdētāja, gan
deputātiem. Līdz šim valdes

locekļi ir pierādījuši, ka spēj tikt
galā ar sarežģītām situācijām,
pierādījuši, ka tiem var uzticēties.
Lielas pārmaiņas gaidāmas
arī slimnīcu vizuālajā izskatā,
jo jau šī gada jūlijā tiks uzsākti
vērienīgi remontdarbi ERAF
fonda projekta „Stacionārās
veselības aprūpes inrastruktūras
uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”,
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” ietvaros.
Jau 2011.gada vasarā, šī fonda
ievaros, tika nomainīts Balvu
slimnīcas centrālā korpusa jumta segums, kā arī veikta bēniņu
siltināšana.
Projekta ietvaros paredzēts
mainīt esošo ārstniecības telpu izvietojumu, saglabājot ,renovējot
un
paplašinot
uzņemšanas

nodaļu, to aprīkojot ar divpusēju
pandusu un nojumi, renovējot
traumpunktu ar manipulāciju
telpām. Esošajās ķirurģijas
nodaļas telpās būs paredzēts izvietot terapijas un neiroloģijas
nodaļu, savukārt esošajās terapijas nodaļas telpās paredzēts
izvietot ķirurģijas nodaļu ar
manipulāciju telpām. Dzemdību
nodaļa paliks vecajā vietā,
savukārt ginekoloģijas nodaļa
tiks pārvietota uz otro stāvu
blakus dzemdību nodaļai. Esošās
ginekoloģijas nodaļas vietā būs
bērnu slimību nodaļa, bet tās vietā
būs izvietoti ārstu speciālistu
ambulatoro pieņemšanu kabineti, fizikālās medicīnas kabineti
un funkcionālās diagnostikas
izmeklējumu telpas. Projekta
gaitā tiks nomainīta ventilācijas
sistēma,
kanalizācijas
un

ūdensapgādes,
apkures,
elektroapgādes sistēmas un
vājstrāvu tīkli, kā arī medicīnisko
gāzu padeves sistēma. Visas
ēkas ieejas kā arī labierīcības,
kuras paredzētas pacientiem,
būs pieejamas arī pacientiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Bez visa augstākminētā,
paredzēts remontēt un atjaunot
arī slimnīcas centrālā korpusa
fasādi.
Slimnīcas vide tiks veidota
tā, lai pacientiem, apmeklētājiem
un personālam būtu patīkami
atrasties šajās telpās.
Tā kā projekta termiņi ir ļoti
saspringti, priekšā ir liels darbs,
kas vainagosies ar patīkamām
pārmaiņām un sakārtotu vidi gan
iestādē, gan arī ārpus tās.

Gulbenes slimnīcas fasāde pēc projekta īstenošanas
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1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
2012.
gada
1.jūnijā,
Starptautiskajā
bērnu
aizsardzības dienā, Balvos notika aizraujošs pasākums bērniem
un jauniešiem “Tu pasaulē un
pasaule Tevī”, kuru organizēja
Balvu Bērnu un jauniešu centrs
(BBJC), lai nosvinētu pirmo, godam nopelnīto, vasaras brīvlaika
dienu, aktīvi piedaloties dažādās
aktivitātēs,
konkursos
un
radošajās darbnīcās, kā arī skatoties koncertu ar sagatavotajiem
priekšnesumiem no vietējiem
jaunajiem
māksliniekiem.

Pasākumā piedalījās valsts un
pašvaldības iestādes, kuras
ikdienā ir cieši saistītas ar bērnu
drošību, aizsardzību, interešu
nodrošinājumu.
Pa visu pilsētas skvēru bija
izkārtojušās vairākas radošās
darbnīcas, kuras apmeklējot
mazākie dalībnieki varēja sev
nopelnīt
īpašas
nozīmītes.
Darbnīcās bērniem bija iespēja
gan
piedalīties
atrakcijās,
piemēram, spēlēt golfu, gan arī
veidot interesantas lietas sev
un citiem – ziedu brošas, koka

sejiņas un zīmējumus. Tāpat
ikviens varēja izlēkāties batutos,
izbraukt ar velokartiem un izjāt
ar mazajiem, bet ņiprajiem ponijiem. Dalībnieku vecākiem bija
savi konkursi – tika nominēti
„Super tētis” un „Super mamma”.
Jaunieši varēja piedalīties
trīs grupu sacensībās. Foto
orientēšanā piedalījās 7 komandas no katra Balvu pagasta un
pilsētas. Tas bija ellīgs, bet
ārkārtīgi jautrs skrējiens cauri
Balvu pilsētai. Galvenais uzde-

vums bija atrast nosauktos objektus, iestādes un nofotografēties
pie tiem, izvēloties pareizo
maršrutu. Pirmie finišēja Balvu
pagasta puiši. Īpaši apmeklēts
jauniešu vidū bija arī “Minipitch” turnīrs, kurā, pēc nopietnas cīņas, uzvaru guva komanda
„Pie Kuzmas”. Tāpat jāuzslavē
arī „Lielās balvas” dalībnieki,
kuri, spītējot lietum, skrēja cauri
piepūšamajās atrakcijām, cik
ātri vien spēja. Šajās sacensībās
1.vietu izcīnīja Bērzpils pagasta komanda. Protams, visās

sacensībās dalībnieki cīnījās
nopietni. Kā gan citādi, ja visas pirmo trīs vietu ieguvēju
komandas balvā saņēma picas
„Mmmm, garšīgi!” Labi jau
labi, picas bija bez nosaukuma,
bet tieši šī bija pirmā frāze,
ko izteica foto orientēšanās
sacensību 2.vietas ieguvējas,
kad nogaršojām savu izcīnīto
balvu.
Kristīne Antonova,
“Kalmāra” reportiere

Sniedz ieskatu par ikdie- Balvos notiek Latvijas mēroga konference
nas darbu
Sociālā dienesta atbalsta un
rehabilitācijas nodaļa ir viena
no pašvaldības institūcijām,
kurai ir visciešākā sadarbība
ar bērniem un viņu ģimenēm.
Saņemot
uzaicinājumu
no
BBJC vadītājas Leldes Lejas
piedalīties pasākumā ar savu

programmu, mēs nešauboties
piekritām un izvēlējāmies sniegt
nelielu ieskatu mūsu ikdienas
darbā. Centāmies būt aktīvi un
radoši, lai ikvienam pasākuma
dalībniekam rastos interese par
mūsu iestādes darbību.
Bērniem bija iespējas zīmēt,

Starptautiskās
bērnu
aizsardzības dienas ietvaros Balvos notika Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku asociācijas organizēta
konference „Bāriņtiesas un bērni
ārpusģimenes aprūpē”.
Konferencē piedalījās vairāk
nekā 200 dalībnieku no visas Latvijas – bāriņtiesu darbinieki, Labklājības ministrijas,
Tiesībsarga biroja, Valsts Bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas, nevalstisko organizāciju
un pašvaldību pārstāvji, tai
skaitā arī Balvu novada domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis.
Konferencē tika pārrunāti
jautājumi, kas saistīti ar
ģimenes
valsts
politiku
ārpusģimenes aprūpes jomā,

ārpus
ģimenes
aprūpes
kvalitatīvu nodrošināšanu un
pilnveidi, kā arī notika diskusijas par audžuģimeņu kvalitāti
un kvantitāti, to problēmām un
risinājumiem.
Valsts plāno veikt būtiskas
izmaiņas bērnu aprūpes iestāžu
izveidē, jo lielākā daļa no tām
nav atbilstošas bērnu pilnvērtīgai
attīstībai. Bērnu aprūpes iestādes
paredzēts izveidot līdzīgākas
ģimenes bērnu aprūpes iestādēm,
kur bērnu skaits vienā grupā
nepārsniedz 8, kā arī nodrošināt
aprūpi ģimeniskā vidē bērniem
līdz 3 gadu vecumam, tāpat
lielāka uzmanība tiks veltīta
sabiedrības izglītošanai šajā
jomā. Savukārt lai jaunieši pēc
bērnu aprūpes iestādes atstāšanas

būtu pietiekami patstāvīgi un
sagatavoti dzīvei, katrā bērnu
aprūpes iestādē plānots veidot „jauniešu mājas” bērniem
vecumā no 15-18 gadiem.
Bāriņtiesu
darbinieku
asociācijas valdes priekšsēdētāja
Baiba Meldere informēja, ka
Bāriņtiesu darbinieki savu pieredzi apkopojuši dokumentālās filmas ‘’Daži stāsti no tūkstošiem ‘’
veidolā, kuras pirmizrāde notika
2011. gada 16. decembrī un kuru
drīzumā varēs redzēt arī Latvijas
Televīzijas ekrānos. Asociācijas
vārdā Baiba Meldere pateicās
Balvu novada domei un Balvu
novada bāriņtiesai par atsaucību,
ieinteresētību un atbalstu konferences organizēšanā.

PII „Sienāzītis” mārupiešus uzņem kā draugus
izkrāsot dažādus zīmējumus,
spēlēt golfu un, tādējādi, savā
starpā mazliet sacensties. Bērnu
vecākiem
un
vecvecākiem
piedāvājām
izglītojoši
informatīvo materiālu par to, ko
nozīmē būt labai mammai un
labam tētim. Ceram, ka ikdienā
noderēs padomi vecākiem jeb

bērna lūgums, kā arī kalendārs
ar informāciju par 31 veidu kā
samīļot savu bērnu. Piedāvātā
informācija bija kā atgādinājums
vecākiem par individuālo pieeju, nedalīto uzmanību, kuru
nepieciešams
veltīt
savam
bērnam katru dienu.
Neskatoties uz to, ka brīžiem

lija lietus, pasākums bija
plaši apmeklēts. Intereses pēc
veicām uzskaiti un reģistrējām
dalībniekus, kuri apstājās padarboties pie mūsu telts. Savos
sarakstos veicām 130 ierakstus.
Ievērojām, ka vairāki bērni pie
mums nāca atkārtoti, jau kopā ar
saviem draugiem, lai pildītu citus
uzdevumus.
Pasākums bija izdevies,
jo bija ļoti labi noorganizēts.
Mums tā bija ļoti pozitīva un

vērtīga pieredze, jo tāda veida
pasākumā piedalījāmies pirmo
reizi. Liels paldies kolēģiem, kuri
atbalstīja ar padomu un pieredzi, kā arī iesaistījās pasākuma
organizēšanā.
Saulainu un jauku vasaru!!!
Dmitrijs Usins,
Balvu novada
pašvaldības Sociālā dienesta
sociālais pedagogs

Mācību gada pēdējās dienās,
pirms
sava
atvaļinājuma,
Mārupes novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Zeltrīti”
kolektīvs nolēma doties pieredzes apmaiņas braucienā uz
kādu tālāku pašvaldību, lai
pa ceļam izjustu gan vairāku
novadu kultūras elpu, gan
pavērotu, kā strādā kolēģi ārpus
galvaspilsētas,
kur
ikdienā
visērtāk smelties pieredzi.
Šoreiz izvēle nosliecās par
labu Latgalei, jo tā tomēr ir tā
Latvijas puse, uz kuru rīdzinieki
un tuvējo pagastu iedzīvotāji
visretāk brauc ekskursijās, bet,
lai cik tas paradoksāli nebūtu,
vairāku mūsu skolotāju dzimtu
saknes zarojas tieši tur.
Galvenais mūsu ceļamērķis
bija Balvu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde „Sienāzītis”.
Tā kā esam ļoti jauni - 1.jūnijā
nosvinējām tikai savu otro
dzimšanas dienu, mums ir inte-

resanta jebkura, bet jo īpaši tik
tradīcijām bagāta bērnudārza
pieredze, kas ļauj salīdzināt darba metodes un rezultātus.
Sirsnīgs paldies par jauko
uzņemšanu, kura sākās jau pie
vārtiņiem ar stingrā „apsarga Ontona” atraktīvajiem uzdevumiem
– mīklām un dziesmu šarādēm,
un turpinājās ar saturīgu PII
vadītājas
Ivetas
Barinskas
prezentāciju. Mārupes novada
24 skolotājas, skolotāju palīdzes
un administrācijas darbinieces
uzņēma kā sen neredzētus draugus, kaut tikšanās notika pirmo
reizi. Nācās secināt, ka Rīgas
tuvumā nereti pazaudējam šo
neviltoto sirsnību. Jutāmies ļoti
gaidītas, jo tikšanos bagātināja
skanīgas bērnu uzstāšanās, kā arī
ļoti garšīgs pašu siets Jāņu siers un
kvass Līgo noskaņās. „Sienāzītī”
gan labi varējām pazīt padomju
laika standartprojektu, pēc kāda
celtas arī daudzas citas pirmsko-

las izglītības iestādes, kurās esam
bijušas uz semināriem vai viesos,
gan priecāties par renovācijas
gaitā tapušo piebūvi un sakopto
fasādi. Arī grupu telpās mūs
patīkami pārsteidza mūsdienīgais
iekārtojums, gaišums, kvalitatīvu
un mūsdienīgu materiālu pielietojums noformējumā, radošajos
un metodiskajos darbos. Mūsu
apmeklējuma laikā bija redzams,
ka skolotājas „Sienāzītī” darbā
ar bērniem izmanto ne tikai labas pedagoģiskās prasmes un
modernās tehnoloģijas, bet iegulda lielu sirdssiltumu un izdomu,
kas atspoguļojās ik uz soļa –
sākot ar sveicienu uz grīdas, ieejot iestādē, plaukstiņu zaķīšos un
saulītē, pogu darbiņos, līdz šim
tikai internetā redzētajos papīra
locījumos, jaukajā jaunākās
grupiņas sienas gleznojumā,
PII avīzītē, kā arī darbinieku
sirsnīgajos smaidos.
Pēc „Sienāzīša” apciemojuma secinājām, ka mums ir
daudz kopīga – ar lielu degsmi,
kura nav izmērāma darba stundās
vai novērtējama naudā, ne tikai izglītojam savus audzēkņus
pēc izglītības programmām, bet
radām viņiem svētkus, mācām
latviešu tradīcijas, iekļaujoties
arī sava novada sabiedriskajā
dzīvē.
Novēlam
Balvu
PII
„Sienāzītis” kolektīvam daudz
gandarījuma par savu darbu un
ceram turpināt veiksmīgi uzsākto
pazīšanos!
Iveta Jirgensone,
Mārupes PII „Zeltrīti” vadītāja
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„Soldonī” svin dzimšanas dienu
Briežuciema
pagastā
21.jūnijs nesaistās tikai ar
pirmssvētku – Jāņu un Līgo dienas laiku. Šajā datumā pirms
pieciem gadiem tika nodibināta
un joprojām veiksmīgi un
radoši darbojas folkloras kopa
„Soldonī”. Tādēļ vēlējāmies
noskaidrot, ko pēc pieciem gadiem par folkloras kopu saka
Briežuciema
Tautas
nama
vadītāja Zita Mežale.
1. Kad un ar kādu
mērķi
radusies
folkloras
kopa”Soldonī”?
Pirms
pieciem
gadiem
Briežuciema jaunatnei pašiem
radās vēlme nodibināt folkloras
kopu, kurā dziedātu bērni un
jaunieši. Galvenā iniciatore bija
Sigita Kokoreviča. Sigitas vecmamma jau daudzus gadus dzied
pagasta etnogrāfiskajā ansamblī,
meitene pati apveltīta ar dabas
dotu muzikālo dzirdi, ar skanīgu,
arī etnogrāfiskajai dziedāšanai
piemērotu, balsi. Visam pagastam par patīkamu pārsteigumu
piedalīties atsaucās daudzi bērni
un jaunieši. Kopas pirmsākumos
bija apmēram 20 dalībnieki.
Daži piecu gadu laikā no kopas
ir aizgājuši, daži jaunākie nākuši
pulciņam klāt, bet skanīgais
kopas kodols piecu gadu laikā
nav mainījies. Sākumā kopu
vadīja Santa Matisāne. Viņa tajā
laikā bija arī Upītes jauniešu
folkloras kopas vadītāja. Santa
iemācīja dalībniekiem daudzas
mūsu puses etnogrāfiskās dejas,
kuras arī tagad kopas dalībnieki
dejo paši un māca arī citiem.
Ziemeļlatgales
etnogrāfiskos
bolsus jaunieši mācījās arī
no
etnogrāfiskā
ansambļa
sievām,
no
pasniedzējiem
meistardarbnīcās.
Daudz
zināšanu par balss treniņiem
un citām gudrām lietām kopas
dalībnieki ieguva Lienes Igaunes
vadītajās meistarstundās. Pašreiz
kopu vada Anita Pakalnīte.
Vadītāja un dalībnieki ar lielu
prieku dara iesākto – vienkāršam
kopā sanākšanas priekam ir
pieplusojušies arī panākumi.
Bet galvenais mērķis un uzdevums ir saglabāt dziedāšanas
un
etnogrāfiskās
dejošanas
tradīcijas, padarīt tās dzīvas,
pielietojamas ikdienā. Ne jau
vieta vai pakāpe ir galvenais,
bet gan tas, ka bērni un jaunieši
sanāk kopā , dzied, dejo un
apgāž pieņēmumu, ka mūsdienu
jaunatnei galvenais ir dators un
diskotēkas. Briežuciema jaunieši
pierāda to, ka visas lietas var
apvienot, jo kopas dalībnieki
visi ir aktīvi un talantīgi daudzās
jomās.
2. Cik kopā ir dalībnieku
un kādas vecuma grupas tiek
pārstāvētas?
Kopā ir 15 dalībnieki –
astoņus līdz astoņpadsmit gadus
veci.
3. Visiem
noteikti
interesē, kādēļ tieši „Soldanī”?
Par kopas nosaukumu ilgi
nevarēja vienoties, jo folkloras
kopai piemērotie nosaukumi
visi likās jau kaut kur dzirdēti,
gribējās ko interesantu. Dodoties uz iepriekšējo folkloras
festivālu „Baltica” nosaukuma tā
kā vajadzēja, un tad sākās ideju

“Soldonī“ pēc skates Tilžā

kalni! Gan nopietni, gan nenopietni. Aivis pēkšņi izteica domu –
saucamies par ‘’Soldanajiem’’!
Uz jautājumu, kāpēc tā, pats
atbildēt nevarēja, bet nosaukums
„pielipa’’. No sākuma daudzi
brīnījās, daudzi teica, ka tāds nosaukums folkloras kopai neder,
bet pašiem jauniešiem iepatikās.
Pēc Rutas Cibules izteikuma, ka
nosaukuma nav ne vainas, ir interesanti un piemēroti, diskusijas
beidzās, jo Rutas vārdam folkloras lietās vienmēr ir bijis un
ir svars. Šis nosaukums kopai
tiešām ir piemērots, jaunieši
ir pozitīvi domājoši, jautri,
atraktīvi, saticīgi, balsis un dejas
soļi pielīp skatījām un pašiem kā
medus.
4. Cik bieži un kur kopa
tiekas, lai kopīgi mēģinātu
priekšnesumus?
Ņemot vērā to, ka vairāki
kopas dalībnieki tagad jau mācās
Rīgā un citviet ārpus novada,
mēģināšana sanāk vairāk piektdienu vakaros, sestdienās un
svētdienās. Nesanāk sapulcēties
katru nedēļu, jo jaunieši ir
aizņemti arī ar citām aktivitātēm,
bet, ja nepieciešams, pirms
koncertiem mēģina visu dienu vai vairākus vakarus pēc
kārtas. Vadītāja mēdz arī aicināt
dalībniekus pa grupām, dejotāji
mēģina atsevišķi, dziedātāji
atsevišķi. Mēģinājumi parasti
notiek Tautas namā. Dziesmas tiek izdziedātas arī braucot
autobusā, ceļš jautrāks un balsis
ievingrinātas.

iemīļotākās dziesmas, kuras
tiek izpildītas?
Jā, dziedāts tiek tikai latgaliski.
Mīļākās
dziesmas
‘’Ko
putniņi še atskrieji? ( paši
dalībnieki šo dziesmu iesaukuši
par
trillerīti),
„Izkiukoi
dzagiuzīte’’, ‘’Kam tī kolni,
kam tos lejas’’, ‘’Protā man
tos dīnines’’, ‘’Eima, eima
mosines’’, Aiz upītes malni
meži’, „Tymsa, tymsa tei naksnine’’. No dejām ‘’Pankūkas’’,
‘’Krakovjaks’’.
7. Kādi ir kopas lielākie
sasniegumi?
Pirmais lielais sasniegums
bija tas, ka pēc gada darbošanās
jau
varējām
piedalīties
iepriekšējās
„Balticas”
pasākumos. Labi rezultāti iegūti
ikgadējās folkloras kopu skatēs,
izcīnīta iespēja piedalīties „Balticas 2012” pasākumos šogad,
divus gadus pēc kārtas ieguvām
1. pakāpes diždziedātāju konkursos, šogad piedalījāmies divas
grupas.
8. Vai spēlējat arī kādus
instrumentus?
Jā, vadītāja spēlē akordeonu, šogad akordeona spēli
mācīties uzsācis arī Edgars
Jermacāns, Dana Slišāne spēlē
vijoli. Sigita Kokoreviča, Edgars Pundurs, Linards Vaivods,
Kaspras Pakalnītis – ģitāru, arī

bungas nav svešs instruments.
Aiva Ozoliņa apgūst saksofona
spēli, Valfrīds Cvetkos – trompeti. Ģitāras spēle neiederas
etnogrāfiskos priekšnesumos, bet
koncertos kopas dalībnieki dzied
arī cita rakstura dziesmas ģitāras
pavadījumā.
9. Vai kopas pastāvēšanai
vajadzīgi
arī
finansiālie
līdzekļi?
Jā, protams. Vadītājas darbs
tiek apmaksāts no pašvaldības
budžeta, arī degviela uz lieliem pasākumiem, piemēram,
„Baltica””, un uz skatēm, tiek
apmaksāta
no
pašvaldības
piešķirtā budžeta Tautas namam.
Bieži ceļa izdevumus apmaksā
tie, kuri aicina koncertēt.
Pagājušajā gadā iegādājāmies
tautu tērpus un akordeonu,
iesniedzot projektu LEADER
projektu konkursā, pašvaldība
piešķīra
finansējumu.
Protams, jāsaka paldies dalībnieku
vecākiem, kuri ļoti atbalsta savus bērnus. Kaut vai atvedot
un aizvedot no mēģinājumiem.
Daudziem jāmēro ceļš pat desmit
kilometri.
10. Vai piecu gadu laikā
kādos koncertos vai ikdienā
bijuši kādi kuriozi atgadījumi?
Īpašus kuriozus neatceramies, bet patīkamu mirkļu ir
bijis daudz. Ar prieku atceramies „Balticas” pasākumus.

5.

Jaunieši dziedāja ne tikai koncertos, bet arī visās iespējamās
vietās. Piemēram, atpūšoties
uz soliņa Vērmanes dārzā, kad
klāt nāca cilvēki, klausījās un
prasīja dziedāt vēl un vēl, pie
tam tieši latgaliski. Baidījās, kā
tik lielu baru Rīgā nepazaudēt,
bet viņi visi bija malači –
disciplinēti, patstāvīgi un gudri.
Turaidā Maizes svētkos mūsu
meitenes sajutās kā modeles, jo
ārzemnieki nāca klāt un lūdza
kopīgi fotografēties, īpaši ar
Sandru Koniševu. Visādi jociņi
un smiekli vienmēr ir tur, kur ir
‘’Soldanī’’, jo katrs jaunietis ir
ar savu humora izjūtu, viņiem
ir arī kopīgi piedzīvojumi ārpus
kopas, tā kā ir par ko parunāt un
pasmieties. Pašreiz, gatavojoties
Lauku dienu 2012 noslēgumam
Briežuciemā, aktuālā tēma ir,
kuram zemniekam būs ieprecināt
kopas tautu meitas. Puiši savas
meitenes novērtē, tāpēc beigās
tika nonākts pie secinājums, ka
neizprecinās vis, jo tik dziedošas,
čaklas un labas svešiem atdot nevar, ja nu vienīgi prasīt milzīgi
lielu izpirkuma maksu, to rēķinot
govīs un traktoros.
11. Kādi būtu tie plāni, ko
vēlētos sasniegt nākamajos 5
gados?
Bērnu dārza vecums beidzies (5 gadi) , tas nozīmē, ka
jāsāk iet skolā, proti, jāmācās!
Tā ka daudz vēl jāmācās un
jāturpina dziedāt un dejot. Galvenais ir turēties kopā un iesākto
turpināt. Drīz vairāki kopas
dalībnieki beigs vidusskolu, dosies mācīties tālāk, lai viņiem
izdodas dziedāšanu Briežuciemā
turpināt! To, ka ar labu gribu
tas ir izdarāms, pierāda Linards,
Emīls, Artis, Sigita, kuri mācās
Rīgā, Balvos, Rēzeknē, Malnavā,
bet atrod iespēju atbraukt. Gribas
novēlēt arī pārējiem - uzņēmību
un interesi nepazaudēt arī tad,
kad mācības un dzīve aizvedīs
patālāk no dzimtās puses!
Mums jāatbalsta, jāsaprot un
jāuzmundrina aktīvie jaunieši,
jo viņi ir tie, no kuriem atkarīgs
tas, vai skanēs latgaliešu valoda,
vai būs jaunā paaudze, kura spēs
saglabāt savu identitāti, spēs nepazust plašās pasaules labirintos!

5.
Vai bieži tiek sniegti
koncerti, kuras ir tās biežāk
apmeklētākās vietas?
Ne viens Tautas nama
pasākums nenotiek bez ‘’Soldanajiem’’. Uzstājamies arī
skolas pasākumos, kaimiņu
pagastos, dziedāts ir Viļakas
novadā,
Baltinavā,
Kubulos, Balvos, Rēzeknē. Esam
koncertējuši Turaidā Maizes
svētkos, piedalījušies „Balticas”
pasākumos, arī šogad gatavojamies dziedāt „Balticas 2012”
pasākumos. Divus gadus pēc
kārtas iegūtas augstas pakāpes
diždziedātāju konkursos Rīgā.
6.
Vai repertuārā ir
dziesmas
tikai
latgaliešu
valodā? Un kuras ir tās

Folkloras kopa kopā ar etnogrāfisko ansambli “Latgales dienās“ Brīvdabas muzejā
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Griežam danci visi kopā II starptautiskajā

Ilga Oplucāne,
Projekta vadītāja, Režisore

Kā viens mirklis paies laiks no
Jāņiem līdz Pēteriem, un tad jau
klāt 2.starptautiskais tautu deju
festivāls „Eima, eima!”. Tāpat
kā pirms trim gadiem, arī šoreiz
piedāvāta plaša festivāla programma un skaisti koncerti būs
skatāmi gan Viļakā, gan Bērzpilī,
gan Bērzkalnē, gan Balvu
pansionātā. Bet Balvos izskanēs
lielkoncerts „Dejosim!”, kurā
piedalīsies 16 Balvu reģiona deju
kolektīvi un seši vieskolektīvi

no Igaunijas pilsētas Pilvas,
no Lietuvas pilsētas Zarasai,
no Pleskavas, no Ludzas un
Alūksnes. Balvu parka estrādē
30.jūnija vakarā izdzīvosim laiku no Pēteriem līdz Miķeļiem,
no vasaras saulgriežiem līdz rudenim. Katram darbam un katrai
izpriecai atvēlēts savs laiks. Annas dienā cepa maizi no jaunās
ražas, Labrenčos sāka ēst ābolus,
Bērtuļos no stropiem izņēma
pēdējo medu, bet Miķeļos zemnieks steidzās uz tirgu. Protams, mūsdienās daudzi notikumi risinās pavisam savādāk,
jo uzzinām, ka jau jūnijā kāds
nesis mājās baraviku grozus,
toties agrāk sēnēs gāja tikai augusta vidū, un gaļu vairs neēd tikai četras reizes gadā, kā rakstīja
Rūdolfs Blaumanis, drīzāk, ka
cits tikai četras dienas gadā var
bez gaļas iztikt. Viss juku jukām,
bet mūsu lielkoncertā dejosim, dziedāsim un strādāsim kā
senajos, labajos laikos. Sāksim
svētkus ar vēlreiz iekurtu ugunskuru un nobeigsim, dejodami
jautrās „Sudmaliņas”, „Patais`
manim bāleliņi”, „Sausa koka
grābeklīti”....
Tiksimies festivālā!

Kā gan bez dančiem!

Balvi bija un ir aktīvi kultūras
norišu sargātāji un stiprinātāji!
Lai minam jau popularitāti un
atzinību guvušo starptautiskā

klasiskās
dramaturģijas
amatierteātru
festivāla„Ķiršu
dārzs” tradīcijas, kur ik pār gadus
Balvi virmo šī žanra iespaidā!
Ja atceramies, 2009.gadā,
kā Balvu rajons, bijām aktīvi
„Eima, eima” deju festivāla
organizētāji,
īstenotāji
un
atbalstītāji! Manā skatījumā,
tautas dejas tradīcijām, nu jau
reģionā, ar katru gadu ir tendence
iemantot aizvien pieaugošu interesi gan amatiermākslas kolektīvu
dalībnieku, gan skatītāju rindās!
Domāju, ka varam turpināt
veidot šos „Eima, eima” starptautiskos svētkus atkārtoti un
iedibināt kā jaunu tradīciju, lai

ik pa laikam ir lielie svētki tautas dejai Balvos! Lai atjaunojam un stiprinām kaimiņvalstu
draudzīgās attiecības ar kultūras
saitēm, šoreiz atkal ar deju! Lai
priecājamies par Krievijas, Lietuvas un Igaunijas „amata”
brāļiem – dejotājiem, lai rādām
savu varējumu, lai tiekamies ar
seniem draugiem un iepazīstam
jaunus!
Griežam danci visi kopā II
starptautiskajā deju festivālā
„Eima, eima”!
Agris Veismanis,
festivāla mākslinieciskais
vadītājs

Dzirkstošs deju karuselis
Balvu novads sevi apzinās
kā nozīmīgu Ziemeļlatgales centru, kurā tiek koptas mūsdienu
kultūras
un
etnogrāfiskās
tradīcijas.
Ikviena
novada
kultūras
iestāde
piedāvā
iedzīvotājiem apgūt un izzināt
kultūras mantojumu, aicina
piedalīties
mākslinieciskajā
pašdarbībā
un
apmeklēt
profesionālās mākslas sniegumus. Katrs pašdarbības kolektīvs
savā darbībā attīstās un tiecas
uz kaut ko jaunu, vienreizēju.
Kultūras jomā tie ir festivāli...
svētki, kas ne tikai piedāvā izklaides iespējas apmeklētājiem,

bet sniedz ieguldījumu konkrētā
mākslas žanra attīstībā, dod
iespēju
mācīties
jauniem
māksliniekiem, rosina diskusijas par aktuāliem jautājumiem.
Katram festivālam ir sava aura,
katrā valda noteikta atmosfēra,
tradīcijas, pieņemts izturēšanās
stils, kas ietekmē kopējo gaisotni.
Festivāls ,,Eima, eima!” notiks otro reizi. Šoreiz tas tiek
organizēts pēc 3 gadiem, tas
nozīmē, ka pasākums iegūst
regularitāti. Šis pasākums apvieno tradicionālo kultūru, mākslu
un amatniecību. Popularizēsim

to! Starptautiskais tautu deju
festivāls ir
dzirkstošs deju
karuselis,
kurā
izbaudīsim
latviešu, igauņu, lietuviešu un
krievu dejas burvību un spēku.
Lai
visiem
svētku
dalībniekiem un apmeklētājiem
festivāls palīdz atgūt spēkus
pēc nogurdinošiem ikdienas
darbiem un dod impulsu sevis
pilnveidošanai!
Anita Strapcāne,
Balvu Kultūras un atpūtas
centra direktore

„Vei, vei, goški nāk! Īsam pretī!”
Alūksnes
Tautas
nama
precēto pāru deju kopai “Jukums”
repertuārs visu radošo dzīvi (šogad
aprit 20 gadi) ir balstīts uz tematiskiem deju oriģināluzvedumiem,
un balvenieši jau ir iepazinuši
„Pie Dieviņa dvēselīte”, „Danču
vokars Malīnā”, „Mūsu ziema”,
„Tāds mūžiņš liniņam”.
Šogad Jukumam ELFLA projekta ietvaros tapusi jauna tērpu
kolekcija – ar lauku ierēdņumežsarga,
pasta
kalpotāja,

notāra, skolmeistara, stacijas
dežuranta, daktera, mērnieka u.c.
un atbilstoši viņu kundzīšu svētku
tērpi. Sadarbībā ar horeogrāfēm
Artu Melnalksni un Daci Circeni,
ar Alūksnes novada pašvaldības
finansiālu atbalstu, savu dzīvi
uzsāk deju uzvedums „Malēnieši
smalki ļaudis!”. Jūsu uzmanībai
stāsts par sadzīvi Latvijas laukos
– Malienā, 20.gadsimta sākumā,
kur pasākumā par godu policistu svētkiem, barona kungs nav

paspējis savlaicīgi atgriezties no
ārzemju ceļojuma, kur policistam
mirkļa aizraušanās ar mežsarga
sievu, kur visi viesi ar Bānīti dodas uz Alūksnes tirgu un tur jau
žīds ir galvenais smuko lakatiņu
tirgotājs! Dzirdēsiet malēniešu
dialektu un redzēsiet dejas –
„Ekusēze”, „Valsis”, „Ziemeriešu
polka”,
„Stūrsteps”,
„Uz
liteniešu meitiņām”, „Ak, žīds”,
„Korobuška” un „Eilenders”.

Igaunijas Pilvas pilsētas jauniešu deju kopa
„Kagu Kabujalakōsō”

Aicinājums amatniekiem
II Starptautiskā tautu deju
festivāla ,, Eima, eima!” ietvaros 30.jūnijā Balvu pilsētas
parkā tiek organizēts amatnieku tirdziņš. Pieteikšanās
pie Balvu novada pašvaldības
izpilddirektores Intas Kaļvas ,
telefons - 29437260.
Īpaši tiek aicināti visi
novada amatnieki kuplināt
festivālu ar savu roku
darinājumiem, kurus varēs
iegādāties arī ciemiņi no
Krievijas,
Lietuvas
un
Igaunijas. Balvu iedzīvotāji

un ciemiņi būs priecīgi par
pašceptu maizi, pašbrūvētu
alu, sieru un medu no vietējās
bišu druvas. Ir zināms, ka
mūsu ļaudis arī ļoti meistarīgi
strādā ar koku, tāpēc varēs
iegādāties arī dažādus koka
darinājumus un klūdziņu pinumus. Aicinām uz tirdziņu
arī rotu darinātājas un cita
veida rokdarbnieces. Sīkāka
informācija Balvu Kultūras
un atpūtas centrā vai pa telefonu 64521976, 26388415.

“Kagu Kabujalakõsõ” ir
dibināta 1998.gada septembrī,
kad kopā, vecumā no 15 līdz 25
gadiem, sanāca 40 cilvēki no Pilvas apgabala.
Dejotāju
visgaidītākais
pasākums ir deju nometne, kas
notiek katru mēnesi reizi nedēļā.
Trīs dienu laikā jaunieši piedalās

deju mēģinājumos, kā arī aktīvi
kopā pavada brīvo laiku.
“Kagu Kabujalakõsõ” ir
piedalījies daudzos pasākumos
Igaunijā un ārzemēs (Latvijā,
Somijā, Vācijā, Nīderlandē,
Krievijā, Ukrainā un Itālijā. Deju
grupa ir piedalījusies daudzās
brīvdabas izrādēs, piemēram,

“Sillapää
Ossi
kroonika”
(hronikās), “Pristan” and “Üheksa nulliga Eesti” (no deviņi līdz
nullei Igaunijā). Daudzus gadus
kolektīvs piedalās arī Igaunijas nacionālajā jauniešu deju
festivālā “Koolitants”, kur 2008.
gadā izcīnīja uzvaru.
Jauniešu deju kopa organizē
arī dažādus pasākumus, viens
no vissvarīgākajiem ir starptautiskais jauniešu folkloras
festivāls „Vikkel-Fest”.
Kopas “Kagu Kabujalakõsõ”
treneris ir labi pazīstamais Igaunijas horeogrāfs un deju
skolotājs Maido Saar un jauni
deju līderi Aveli Asber un Andre Laine. Kopas repertuārs
lielākoties sastāv no Maido
Saar horeogrāfijām, bet deju
kopa dejo arī citu populāru Igaunijas horeogrāfu dejas. Kagu
Kabujalakõsõ ir nevalstiska
organizācija, kuras darbība tiek
atbalstīta no dažādiem fondiem.
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Kabujalakōsō”,
”, Lietuvas Zarasai Kultūras
ras centra deju ansamblis „Ežer
„Ežerūnas”, E.Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas
zijas jauniešu deju kolekt
kolektīvs „Pastalnieki”.
30.jūnijā plkst.16.30
Sadancošanāss Balvu novada Bērzkalnes
B
pagasta estrādē. Piedalās
ās Krievijas Pleskavas pils
“Balvu
Novada
Ziņas”, 2012.gada
21.jūnijspilsētas 7.
ģimeņu deju kopa „Zavalinka”,
nka”, Alūksnes
Al
pilsētas
tas Tautas nama deju kopa „Jukums”, Ludzas Tautas
nama vecākāss paaudzes deju kolektīvs
kolekt „Atvasara”, Balvu Kultūras
ūras un atpūtas
atp
centra senioru deju
kopa „Luste”.
30.jūnijā plkst.19.00
.19.00 Balvu pilsētas
pils
parkā
Lielkoncerts „DEJOSIM!”.
„DEJOSIM!” Piedalās 16 Balvu reģiona deju kolektīvi,
īvi, vviesi no Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas, Ludzas un Alūksnes.
ūksnes. Gājiens pl.18.30 no Kultūras un atpūtas
ūtas centra laukuma par Brīvības
Br
ielu.
30.jūnijā pēc lielkoncerta „Dejosim!” Balvu pilsētas parkā
Ieejas maksa Ls 2,-. Festivāla
Zaļumballe. Muzicē grupa „Rolise”.
„R
āla dalībniekiem ieeja bez maksas.
1.jūlijā plkst.15.00
Sadancošanāss Balvu novada Bērzpils
B
pagasta estrādē.
1.jūlijā plkst.16.00
Koncerts „Igaunija, Latvija, Lietuva..m
Lietuva..mūs vieno deja!” Viļakas pilsētas
ētas estrādē.
estr

deju festivālā „Eima, eima!”!
Lietuvas Zarasai Kultūras centra deju
ansamblis „Ežerūnas”

Lielkoncerta „DEJOSIM!” programma
2012.gada 30.jūnijā plkst. 19.00
Balvu pilsētas parka estrādē
1. „LAI SAKŪRA
ŪRA UGUNTIŅU”.
UGUNTI
Taigas Ludboržas horeogrāfija, tautas mūzika
m
Sergeja
Austra Universa apdarē.
apdarē
2. AI, ZAĻĀ BIRZTALIŅA.
Taigas Ludboržas horeogrāfija,
BIRZTALI
āfija, tautas mūzika
m
grupas „Laiksne”
apdarē.
SAULĪ
Māras Simsones horeogrāfija,
āfija, tautas m
mūzika Dinas Kalniņas
3. IEBRAUCA SAULĪTE.
apdarē.
TĀ
SĀTU. Ilmāra Dreļa horeogrāfija,
āfija, tautas m
mūzika Edgara Lipora
4. ZYNU, ZYNU TĀVA
apdarē.
VU ZEME. Ulda Žagatas horeogrāfija,
fija, Raimonda Paula mū
mūzika.
5. AI, TĒVU
6. VILKS UN KAZA. Jāņa Ērgļa horeogrāfija,
fija, Ilgas Reiznieces mū
mūzika.
7. Igaunijas Pilvas pilsētas
pilsētas jauniešu deju kopas „KAGU KABUJALAKŌSŌ”
KABUJALAK
uzstāšanās,
mākslinieciskie
kslinieciskie vadītāji
vadī ji AVELI ASBER un ANDRE LAINE, deju pedagogs un
horeogrāfs
fs MAIDO SAAR.

Zarasu kultūras centra tautas deju grupa izveidota 1989.gadā. Deju grupa piedalās
daudzos pasākumos Lietuvā. 1990., 1994. un 1998.gadā piedalās Pasaules lietuviešu
dziesmu svētkos. 2000.gada vasarā pārstāvēja „Aukštaitija “ reģionu Lietuvas reģionu
dienas Viļņā.
Piedalījusies neskaitāmos folkloras festivālos un pasākumos ārzemēs: Beļģijā,
Itālijā, Polijā, Ungārijā, Slovēnijā, Francijā, Baltkrievijā, Portugālē.
Zarasai kolektīvam šī nebūs pirmā reize, kad piedalīsies festivālā Latvijā, kolektīvu
2008.gadā ir bijusi iespēja redzēt Jēkabpilī - Lietuvas kultūras dienās, un Maltā,
Rēzeknes novadā.
2005.gadā tika atjaunots kolektīva sastāvs un programma. Kopš 2006.gada kolektīva
nosaukumu ir “Ežerūnas. Deju ansamblis ir piedalījies arī Eiropas Savienības pārrobežu
sadarbības programmā Interreg III projektā “Baltā”. Kolektīvs ir izcīnījis arī dažādas
balvas Lietuvas Republikas konkursos, 2008. un 2010.gadā vecākajā tautas deju
konkursā valstī ieguva 3.vietu, 2009.gadā kļuva par deju pāru konkursa uzvarētājiem.

8. LEPNA, LEPNA TĀ PĻAVIŅA. Taigas Ludboržas horeogrāfija, tautas mūzika Amandas
Jātnieces apdarē.
9. DOTS UN DOBA. Artas Melnalksnes horeogrāfija, Sniedzes Grīnbergas mūzika.
10. Krievijas Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopas „ZAVALINKA” uzstāšanās,
mākslinieciskā vadītāja LUDMILA HAFIZOVA.
11. SPIEĶĪTIS. Māras Simsones horeogrāfija, latgaliešu tautas dziesma Artūra Uškāna apdarē.
12. RŪNU RAKSTI. Jāņa Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika Dāvja Stalta apdarē.
13. GAILIS UN VISTA. Guntas Skujas horeogrāfija, tautas mūzika Guntras Drozdovas apdarē.
14. Lietuvas Zarasai Kultūras centra deju ansambļa„EŽERŪNAS” uzstāšanās, vadītāja
JONITA MIKUTAVICIENE.
15. TEC, PELEITE. Ilmāra Dreļa horeogrāfija, latgaliešu tautas dziesma Gunāra Igauņa
apdarē.
16. SIMJŪDU TIRGUS. Ilzes Mažānes horeogrāfija, Burharda Sosāra mūzika, Jura Vaivoda
aranžējums.
17. KŪMAS. Ilmāra Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika Gunāra Igauņa apdarē.
18. SUDMALIŅAS. Harija Sūnas horeogrāfiskā apdare, tautas mūzika Tālivalža Bērziņa
apdarē.
Festivālā piedalās:
VIESI
• Igaunijas Pilvas pilsētas jauniešu deju kopa „KAGU KABUJALAKŌSŌ”, mākslinieciskie
vadītāji AVELI ASBER un ANDRE LAINE, deju pedagogs un horeogrāfs MAIDO SAAR.
• Krievijas Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „ZAVALINKA”, mākslinieciskā vadītāja
LUDMILA HAFIZOVA.
• Lietuvas Zarasai Kultūras centra deju ansamblis „EŽERŪNAS”, vadītāja JONITA
MIKUTAVICIENE.
• Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopa „JUKUMS”, mākslinieciskie vadītāji INITA UN
AGRIS VEISMAŅI.
• E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „PASTALNIEKI”, vadītāja
INGA MEIRĀNE.
• Ludzas Tautas nama vecākās paaudzes deju kolektīvs „ATVASARA”, vadītāja SARMĪTE
STAPULE-ZAGORSKA.
Baltinavas novads
1. Baltinavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Irēna Kaša
Rugāju novads
1. Senioru deju kolektīvs „EZERRIEKSTS”, vadītāja Inta Sleža
2. Vidējās paaudzes deju kopa „RUGĀJI”, vadītāja Lucija Bukša
3. Rugāju novada vidusskolas un Tautas nama jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Astrīda
Circene

Pirmo reizi svētkos piedalās Krievijas Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „Zavalinka”

Deju Festiv
Festivāla „Eima,
ma, eima” programma

Viļakas novads
1. Rekavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Aija Leitena
2. Šķilbēnu pagasta kultūras centra „Rekova” jauniešu deju kolektīvs „BITĪT` MATOS”,
vadītāja Diāna Astreiko
3. Viļakas Kultūras nama deju kopa „DĒKA”, vadītāja Akvilina Jevstigņejeva
4. Viļakas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „DĒKAIŅI”, vadītāja Akvilina Jevstigņejeva
Balvu
Balvu novads
novads

1. Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopa „LUSTE”, vadītāja Inta Sleža
2. Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kopa „NEBĒDA”, vadītājs Agris
Veismanis
3. Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kopa „RIKA”, vadītājs Agris Veismanis
4. Bērzpils vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „PASTALIŅAS”, vadītāja Iveta Tiltiņa
5. Briežuciema pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kopa „PĀRIS”, vadītāja Skaidrīte
Pakalnīte
6. Kubulu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „CIELAVIŅA”, vadītāja Zita
Kravale
7. Vectilžas pagasta jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Kristīne Jermacāne
8. Vīksnas pagasta deju kopa „PIESITIENS”, vadītāja Gunta Grāmatiņa

30.jūnijā Balvu pilsētas
ētas parkā
park
Amatnieku tirdziņš.
30.jūnijā plkst.15.30
Labdarības
bas koncerts Balvu pansion
pansionātā. Piedalās Igaunijas Pilvas pilsētas
ētas jauniešu deju kopas „Kagu
Festivāla mākslinieciskais vadītājs , Balvu reģiona deju kolektīvu virsvadītājs
Kabujalakōsō”,
”, Lietuvas Zarasai Kultūras
ras centra deju ansamblis „Ežer
„Ežerūnas”, E.Glika Alūksnes
AGRIS VEISMANIS
Valsts ģimnāzijas
zijas jauniešu deju kolekt
kolektīvs „Pastalnieki”.
Projekta vadītāja, režisore ILGA OPLUCĀNE
30.jūnijā plkst.16.30
Māksliniece EVA VINOGRADOVA
Sadancošanāss Balvu novada Bērzkalnes
B
pagasta estrādē. Piedalās
ās Krievijas Pleskavas pils
pilsētas
Lielkoncerta „Dejosim!” programmas vadītāji LELDE LEJA un INGARS PĒTERSONS
ģimeņu deju kopa „Zavalinka”,
nka”, Alūksnes
Al
pilsētas
tas Tautas nama deju kopa „Jukums”, Ludzas Tautas
nama vecākāss paaudzes deju kolektīvs
kolekt „Atvasara”, Balvu Kultūras
ūras un atpūtas
atp
centra senioru deju
kopa „Luste”.
Festivālu organizē un atbalsta
30.jūnijā plkst.19.00
.19.00 Balvu pilsētas
pils
parkā
Balvu novada Dome, Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Viļakas novada pašvaldība.
Lielkoncerts „DEJOSIM!”.
„DEJOSIM!” Piedalās 16 Balvu reģiona deju kolektīvi,
īvi, vviesi no Igaunijas, Lietuvas,
Krievijas, Ludzas un Alūksnes.
ūksnes. Gājiens pl.18.30 no Kultūras un atpūtas
ūtas centra laukuma par Brīvības
Br
ielu.
30.jūnijā pēc lielkoncerta „Dejosim!” Balvu pilsētas parkā
Ieejas maksa Ls 2,-. Festivāla
Zaļumballe. Muzicē grupa „Rolise”.
„R
āla dalībniekiem ieeja bez maksas.
“Balvuplkst.15.00
Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: ilona.vitola@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
1.jūlijā
Sadancošanāss Balvu novada Bērzpils
B
pagasta estrādē.
1.jūlijā plkst.16.00
Koncerts „Igaunija, Latvija, Lietuva..m
Lietuva..mūs vieno deja!” Viļakas pilsētas
ētas estrādē.
estr
Lielkoncerta „DEJOSIM!” programma

8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2012.gada 21.jūnijs

PIELIKUMS

PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2012.gada 12.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.7,5.§)

Balvu novada Domes
2012.gada 12.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.7,5.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2012.gada 12.aprīlī 		

Balvos

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr.9/2012

GROZĪJUMI 2010.GADA 25.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.1 “PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ BALVU
NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 7.panta sesto daļu,
9. panta pirmās daļas 4. punktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. panta septīto daļu,
15. pantu, 17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu un likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu,
8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.1 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Balvu novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„1. Palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un sociālā dzīvokļa izīrēšanā sniedz Balvu novada pašvaldība (turpmāk- Pašvaldība). Lēmumu administratīvā akta veidā pieņem Balvu novada
Dzīvokļu komisija.”;
2. Noteikumu 8., 23., 30. punktā un 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12. un
9.14. apakšpunktā vārdu „Pārvaldē” aizstāt ar vārdu „Pašvaldībā”;
3. Noteikumu 9.13.apakšpunktā aizstāt vārdu „Pārvaldei” ar vārdu „Pašvaldībai”;
4. Noteikumu 17.punktā tekstu „Saimnieciskā pārvalde” aizstāt ar vārdu „Pašvaldība” un tekstu
„Sociālā pārvalde” aizstāta ar tekstu „Sociālais dienests”;
5. Noteikumu 21.punktā tekstu „Sociālajai pārvaldei” aizstāta ar tekstu „Sociālajam dienestam”;
6. Noteikumu 22.punktā tekstu „Saimnieciskajā pārvaldē” aizstāt ar tekstu „Pašvaldībā” un vārdu
„pārvaldē ” aizstāt ar vārdu „dienestā”;
7. Noteikumu 27.punktā tekstu „Sociālā pārvalde” aizstāt ar tekstu „Sociālais dienests”.
Domes priekšsēdētājs							

A.Kazinovskis

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2012 „Grozījumi 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.1 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija

Saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu par Saimnieciskās
pārvaldes likvidāciju ir nepieciešams grozīt 2010.gada 25.marta
saistošos noteikumus Nr.1 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Balvu novadā”.
1. Ņemot vērā to, ka Saimnieciskās pārvaldes funkciju, tiesību un
saistību pārņēmēja ir Balvu novada pašvaldība, turpmāk saistošajos
noteikumos paredzētās Saimnieciskās pārvaldes funkcijas īstenos
Balvu novada pašvaldība.
2. Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes nosaukums ir mainīts
uz Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības
budžetu. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav
nepieciešamas veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darbavietas.

Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
piedāvātais regulējums paredz, ka palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā Balvu novadā būs Balvu novada pašvaldības un Balvu
novada pašvaldības pagastu pārvalžu pārziņā.
Neattiecas.

Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis

Tilžā noslēgumam tuvojas ūdenssaimniecības attīstības projekts

2010.gada 16.jūlijā tika
uzsākta Eiropas Reģionālās
attīstības
fonda
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Tilžas pagasta Tilžas ciemam”
īstenošana. Tomēr būvdarbi
nevarēja sākties, jo veicot pirmo
iepirkumu 2011.gadā, zemākā
piedāvātā summa pārsniedza
projektā paredzēto būvdarbu
kopsummu. Tika meklēti dažādi
risinājumi un samazināti veicamie būvdarbi, veikta tehniskā
projekta korekcija un izsludināts

jauns iepirkums, kā rezultātā
būvdarbus tika uzticēts veikt SIA
„Siltums Jums”, projektētājs un
autouzraugs – SIA „IK Projekts”,
bet būvuzraudzību veica Andrs
Vanags.
Projekta
ietvaros
tika
uzsākta esošo ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve, kā
arī tika izbūvētas 2 kanalizācijas
sūkņu stacijas un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar mērķi

uzlabot
ūdensapgādes
un
notekūdeņu
savākšanas
un
attīrīšanas kvalitāti un paplašināt
pakalpojumu
pieejamību,
nodrošinot
kvalitatīvu
dzīves vidi, samazinot vides
piesārņojumu un ūdenstilpju
eitrofikāciju, sekmējot ūdens
resursu racionālu izmantošanu.
Būtiskākie būvdarbi jau ir pabeigti un drīzumā projekts būs
noslēdzies pilnībā.
Projekta
realizācijas
laikā tika novērstas virkne
problēmu:
patērētajam
saņemtā
ūdens
kvalitāte
turpmāk būs pilnībā atbilstoša
normatīvo
aktu
prasībām,
ūdensapgādes tīklā padotais
ūdens būs bez pārtraukumiem,
ar normatīvajos aktos noteiktu
atbilstošu spiedienu, esošās
zonas
projekta
teritorijā
dzīvojošajiem
iedzīvotājiem,
kam nav centralizēta notekūdeņu

savākšana, tika nodrošināta
iespēja pieslēgties centralizētai
kanalizācijas sistēmai, ko liela
daļa Tilžas pagasta iedzīvotāju
arī izmantoja.
Projekta būvuzraugs Andrs Vanags informēja, ka projekts tika realizēts ļoti īsā laika
periodā un būtisku aizķeršanos
nebija. Projektā gan tika ieviestas nelielas izmaiņas – tika
pamainīta maģistrālā ūdensvada
atrašanās vieta, bet tas būtiski
neietekmēja būvdarbu gaitu.
„Pašlaik jau darbojas attīrīšanas
iekārtas un priecē, ka Tilžas upe
turpmāk būs tīra, jo tajā nenokļūs
notekūdeņi”, atzina projekta
būvuzraugs.
Arī Tilžas pagasta iedzīvotāji
ir apmierināti ar realizēto projektu. „Ir jūtams, ka ūdens spiediens ir lielāks nekā iepriekš”,
atzina Tilžas pagasta iedzīvotāja,
kura izmantojusi iespēju un

pieslēgusies centralizētajai ūdens
apgādei.
No izbūvētā ūdensapgādes un
kanalizācija tīkla tālāk dzīvojošie
Tilžas iedzīvotāji gan ir nedaudz apbēdināti, ka tiem nav
iespējas pieslēgties centrālajam
ūdensvadam. Tomēr priecē, ka
Tilža attīstās un pašvaldība domā
par pagasta nākotni.
Jāpiebilst, ka arī Tilžas
internātpamatskolā drīzumā, pēc
Līgo un Jāņu dienas svētkiem,
tiks uzsākta projekta „Tilžas
internātpamatskolas katlu mājas
rekonstrukcija” realizācija, kā
rezultātā līdz šī gada 30.oktobrim
internātpamatskolā un vidusskolā
tiks
nodrošināta
prasībām
atbilstoša siltumenerģija.
Par pašvaldības piešķirtajiem
līdzekļiem
remontdarbi
uzsākušies arī Tilžas pirmskolas
izglītības iestādē, kur tiek būvēta
jauna labierīcību un dušas telpa.

Modernizēs robežšķēršošanas vietu „Vientuļi” Izmanto jaunas metodes ceļu seguBalvu novada pašvaldība
14.maijā nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Finanšu ministrijai ar lūgumu uzsākt darbu
pie robežšķērsošanas vietas
„Vientuļi” modernizācijas plāna
īstenošanas. Šī gada 11.jūnijā
tika saņemta atbildes vēstule
ar informāciju, ka papildu
finansējuma
piesaistīšanai,
Igaunijas-Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta 2007.2013.gadam (EKPI) ietvaros ir
pieteikts liela mēroga stratēģisks
projekts „RKP „Vientuļi” (Latvijas Republika) rekonstrukcija
un RKP „Bruņiševa”(Krievijas
Federācija)
iekārtošana”.
Latvijas pusei piešķirtā ES
finansējuma ietvaros paredzēts
veikt robežšķērsošanas vietas
„Vientuļi” (I kārta) būvniecības

darbus.
Projekta ietvaros izskatīšanai
tika iesniegta pilna projekta
dokumentācija EKPI Apvienotajam tehniskajam sekretariātam,
sekretariātā un Apvienotajā
Vadības iestādē projekts tika
izvērtēts un pieprasīti projekta
pieteikuma un pavaddokumentu
precizējumi, kuri tika iesniegti
un apstiprināti šī gada maija
beigās. Lai izskatītu un pieņemtu
lēmumu par projekta nosūtīšanu
Eiropas Komisijai, precizētais
projekta pieteikums tika nosūtīts
EKPI Apvienotajai uzraudzības
komitejai. Savukārt Eiropas
Komisijas lēmums par projekta
apstiprināšanu ir gaidāms šī gada
jūlija sākumā un jau jūlija beigās
- augusta sākumā varētu tikt
parakstīts līgums par projekta
īstenošanu. Līdz ar to projekts
varētu sākties 2012.gada augustā

- septembrī, bet publiskais iepirkums projektā iekļautajiem
būvniecības
tehniskā
projekta projektēšanas darbiem
varētu tikt pabeigts un līgums
noslēgts 2012.gada oktobra
beigās. Robežšķēršošanas vietas
„Vientuļi” I kārtas projektēšanu
un projekta ekspertīzi plānots
pabeigt līdz 2013.gada maija
beigām.
Ministru
kabinets
ar
2012.gada
13.marta
sēdes
protokollēmumu ir atbalstījis
robežšķēršošanas
vietas
„Vientuļi” modernizācijas plāna
īstenošanu, tai skaitā, noteicis
savstarpēji saistītu darbu secību,
paredzot
katras
iesaistītās
institūcijas veicamo darbu sarakstu, robežšķēršošanas vietas
modernizācijas darbu veikšanai.

mu apstrādē

Balvu pilsētas Ceļinieku un
Pļavu ielā 4.jūnijā rosījās tehnika un strādnieki. Šeit pirmo
reizi Balvu novadā neasfaltētā
ceļa virsma tika apstrādāta ar
īpašu vielu, lai sausajā periodā
novērstu putekļu rašanos. Ceļa
segums tika apstrādāts ar kalcija hlorīdu, kurš novērš grants
seguma putekļu kārtas izžūšanu,
mitrina un stiprina ceļa virsmu
pret eroziju. Izmantotā apstrādes

tehnoloģija un viela nav kaitīga
videi.
Šāda veida seguma apstrāde
kopumā abās Balvu pilsētas ielās
tika izmantota aptuveni 1200 m
garam ceļa posmam. Ja metode
sniegs vēlamo rezultātu (ražotājs
garantē aptuveni 6 mēnešus),
tad, iespējams, pašvaldība arī
turpmāk izmatos šāda veida ceļu
segumu apstrādi.
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Domā par rītdienu un šķiro atkritumus!

Sadzīves atkritumu savākšana
un apsaimniekošana pamazām
kļūst par pašsaprotamu un ikvienam pierastu lietu. Nedaudz
lēnāk mūsu ikdienā ieviešas paradumi, kas saistīti ar atkritumu
šķirošanu, to nodošanu atkritumu
apsaimniekotājiem un pārdomātu
savas
mājsaimniecības
vai
uzņēmuma
atkritumu
samazināšanu kopumā.
Jāatzīmē, ka šķirotos atkritumus SIA „Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija
(ZAAO)”
vāc
bez maksas. Šim nolūkam
Ziemeļvidzemē ir izveidoti
speciāli EKO punkti un EKO
laukumi
šķiroto
atkritumu
nodošanai. Pavisam ir 14 ZAAO
EKO laukumi, bet drīzumā
plānots atvērt vēl pa vienam Balvos un Saulkrastos.
EKO punkti ir konteineru
pāris, no kuriem viens domāts
stiklam, bet otrs – iepakojumam (papīram, kartonam,
PET pudelēm, polietilēnam

un metālam). To skaits jau sasniedzis 140 un turpina strauji
augt.
Arī Balvu novadā jūnija
beigās desmit vietās plānots
uzstādīt
šķiroto
atkritumu
konteinerus iepakojumam un
stiklam, lai veidotu pilnu Eko
punktu. EKO punkti atradīsies:
Balvu pagastā, Saulstaros –
pie Tautas nama;
Bērzkalnes pagastā - Bērzu
un Pļavas ielu krustojumā;
Briežuciema
pagastā,
Grūšļevas ciemā - laukumā pie
daudzdzīvokļu mājām;
Vectilžas pagastā, Sporta ielā
– laukumā pie Sporta un atpūtas
centra;
Vīksnas pagastā, Mieriņos –
pie pagasta pārvaldes;
Krišjāņu pagastā, Jaunatnes
ielā 3 – pie pagasta pārvaldes;
Kubulu pagastā, Balvu ielā
15 – pie pagasta pārvaldes;
Lazdulejas pagastā - pie pagasta pārvaldes;
Tilžas pagastā, Brīvības ielā
5 – pie Kultūras centra;
Bērzpils pagastā, Dārza ielā
25a – pie Saieta nama;
Svarīgi, ka EKO punkti nav
neviena īpašums, bet ir domāti
publiskai lietošanai ikvienam
iedzīvotājam.
EKO
punktos
savāktās
otrreizējās izejvielas ZAAO bez
maksas izved divas reizes mēnesī.
Tās transportē uz poligonu „Daibe”, kur materiālus pāršķiro un
sagatavo nodošanai otrreizējai

pārstrādei atbilstoši pārstrādātāja
kvalitātes prasībām. Par EKO
punktu atrašanos konkrētā vietā
informāciju iespējams atrast arī
mājas lapā www.zaao.lv, sadaļā
„Šķirošana manā pašvaldībā”,
vai arī, piezvanot uz ZAAO pa
tālruni 64281250 vai 26132288.
EKO punktu lietošanas
noteikumi:
Nepareizi sašķiroti atkritumi var sabojāt visa atkritumu
šķirošanai paredzētā konteinera saturu, līdz ar to savākto
apjomu nebūs iespējams nodot
pārstrādei, bet tas būs jānoglabā
atkritumu poligonā „Daibe”.
EKO punktos viens no konteineriem domāts izlietotajam
iepakojumam - papīram, kartonam, polietilēnam, PET dzērienu
pudelēm un metālam.
DRĪKST mest: Biroja papīru,
avīzes, žurnālus, grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu, gofrētu
kartonu, piena, sulu, kefīra,
jogurta pakas.
Materiāliem ir jābūt tīriem,
bez organisko materiālu (ēdiena
atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. Kartona kastes pirms
izmešanas konteinerā ir jāizjauc
un jāsaplacina.
NEDRĪKST
mest:
vienreizējās lietošanas traukus,
papīra dvieļus un salvetes, folija
iepakojuma materiālu no čipsu
pakām, saldējuma papīrus utt.
DRĪKST mest: Polietilēna
atkritumus (LDPE, HDPE),
PET pudeles, polietilēna plēves,

sadzīves
ķīmijas
kanniņas
(vējstikla šķidruma kanniņas) un
kosmētikas, pārtikas plastmasas
pudeles (šampūnu, piena pudeles). Tām ir jābūt tīrām. Visa
veida un krāsu izlietotas plastmasas pārtikas dzērienu pudeles.
Pudeles var būt ar korķiem un
etiķetēm. Dzērienu pudeles nav
jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles ir jāsaplacina.
NEDRĪKST
mest:
vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, krējuma un margarīna
trauciņus, kečupa un eļļas pudeles, skābbarības ruļļu plēves,
rotaļlietas u.c. cietās plastmasas
veidu izstrādājumus, putuplasta
atkritumus.
DRĪKST mest: Metāla atkritumus. Visa veida metāla iepakojumus un izstrādājumus (skārda
bundžas, konservu kārbas, vāciņi,
sadzīves metāla priekšmeti).
Visus minētos atkritumu veidus var mest vienā konteinerā, jo
tie cits citu nebojā un nemazina
kvalitāti, tādēļ arī ZAAO šķiroto
atkritumu savācējmašīna šos
konteinerus tukšo vienā reizē.
EKO laukumos atrodas arī
konteineri pudeļu un burku
stiklam, kā arī logu stiklam.
DRĪKST mest: Stikla iepakojums - pudeles un burkas. Pudelēm un burkām jābūt
tīrām, bez pārtikas atlikumiem.
Pirms izmešanas iepakojumam
jānoņem vāciņi. Logu stikla konteineros drīkst ievietot tikai logu
stiklu.
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NEDRĪKST mest spoguļus,
lampu
kupolus,
keramikas
izstrādājumus (balzama pudeles), automašīnu logu stiklu,
pakešu logu stiklu, traukus,
luminiscentās (dienasgaismas)
lampas.
Svarīgi atcerēties – EKO
punkta konteineros nedrīkst
mest sadzīves atkritumus! Ja tas
tiks darīts, ZAAO konteinerus
noņems!
Iedzīvotājus,
kuriem
mājsaimniecībā ir sakrājušies
šķirotie
atkritumu
lielākā
daudzumā - 1 kubikmetra jeb
20 cukura maisu vai vēl vairāk,
lūdzam zvanīt uz tālruni
64281250 vai 26132288, lai vienotos par šo atkritumu bezmaksas savākšanu no mājas.
Šķirot atkritumus ir izdevīgi!
Rosinām
iedzīvotājus
domāt zaļi, rūpēties par savas
apkārtnes sakopšanu un izmantot
piedāvāto iespēju šķirot atkritumus! Tādā veidā mēs ikviens
varam ietaupīt dabas resursus,
jo atkritumi, kurus var otrreiz izmantot, nenonāk sadzīves atkritumu konteinerā, bet dzīvo jaunu
dzīvi. Atsevišķi nododot vēlreiz
izmantojamās lietas, iespējams
samazināt poligonā nogādājamo
apglabājamo sadzīves atkritumu
daudzumu, tādā veidā samazinot
arī savus maksājumus par atkritumu izvešanu.
Apkārtējās vides saudzēšana
un uzturēšana ir mūsu pašu
rokās! Sakopsim vidi kopā!

Balvu muižas zālē “Duo Solisti” koncertprogramma „Fantāzija”
tam un džeza improvizatoram.
Savu muzikālo daudzveidību
Simone atklāj savos solo koncertos, kur līdzās klasiskajam
repertuāram iekļauj arī slavenu
melodiju aranžējumus un brīvas
improvizācijas.
Simone Pionieri absolvējis
Dž.Verdi Milānas Mūzikas konservatoriju (prof. Edda Ponti).
Simone
Pionieri
apbalvots
vairākos nacionālajos un starptautiskajos konkursos, no kuriem astoņos ieguvis pirmo vietu
(1994.gadā Pianistu Konkursā
Dženovā, 1995.gadā konkursā
Varennā, 1996.gadā konkursā

BALVU MUIŽAS ZĀLĒ,
kuras
unikālo
akustiku
novērtējuši daudzi slaveni mūziķi
un augustā jau trīspadsmito
gadu notiks Balvu kamermūzikas
festivāla koncerti, 25.jūlijā
plkst. 18:00 “Duo Solisti” koncertprogramma „Fantāzija”.
„DUO SOLISTI” izveidojies 2010.gadā kā divu patstāvīgu
solistu– flautistes Aivas Elsiņas
un pianista Simone Pionieri–
muzikālā sadarbība. Duets savās
koncertprogrammās atskaņo ne
tikai tradicionālo kamermūzikas
repertuāru, bet iekļauj arī
skaņdarbus dažādos mūzikas
stilos. “Duo Solisti” muzikālā
daudzveidība
priecējusi
klausītājus un guvusi panākumus
vairākās Eiropas valstīs, tostarp
Itālijā, Šveicē, Bulgārijā un
Vācijā.
AIVA ELSIŅA- latviešu
flautiste, kuras spēlē savijas dienvidu dedzīgums ar ziemeļu
eleganci. Aivas flautas spēle ir

kā mozaīka. Tajā apvienojušās
vadošo Eiropas flautas skolu izcilākās īpašības– itāļu
virtuozitāte un dziedājums, vācu
precizitāte un franču skolas tembri un krāsas.
Savas muzikālās gaitas Aiva
uzsākusi Gulbenē un turpinājusi
Rīgā, kur 2007.gadā, apgūstot
flautas spēli profesora Viļņa
Strautiņa vadībā, Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā
ieguvusi bakalaura grādu un
2009.gadā maģistra grādu „ar
izcilību”. Turpmākā flautas
spēles apmācība Aivu aizvedusi
uz Itāliju, uz „Luca Marenzio”
Brešas Mūzikas konservatoriju,
kur mācījusies pie profesora
Mauro Scappini.
SIMONE PIONIERI- dzimis 1979.gadā Milānā. Viņu jau
no bērnības aizrāvusi mūzika
visās
tās
daudzveidīgajās
formās, tādēļ likumsakarīgi savā
mūziķa karjerā Simone parādās
dažādos ampluā– no solista un
kamermūziķa līdz komponis-

Salsomaggiore Terme, 1997.
konkursā Olgiate Olona utt.) un
trijos no tiem kļuvis par absolūto
uzvarētāju.
Koncertprogrammā iekļautie
skaņdarbi ir instrumentālās
fantāzijas, kas rakstītas flautai
no 18.gs sākuma- G.F.Telemanslīdz
šodienaiS.Pionieri
Fantāzija flautai un klavierēm,
kā arī klavieru fantāzija “Mozartiana”, kur populāras Mocarta tēmas aranžētas dažādos
klavierspēles stilos.
Programma “Fantāzija”:
G.F.Telemans Fantāzija Nr.7
Re mažorā

Ģimnāzistu panākumi konkursā

Daugavpils
Universitāte
sadarbībā
ar
Krievijas
vēstniecību katru mācību gadu
organizē dažādus konkursus.
Šajā mācību gadā ģimnāzijas
skolēni tika mudināti piedalīties
konkursā
‘’Krievu
valoda,

literatūra, kultūra: pagātne,
tagadne, nākotne’’. Varēja sūtīt
dažādu žanru darbus: esejas,
zinātniski pētnieciskos darbus,
prezentācijas. No Balvu Valsts
ģimnāzijas konkursā piedalījās
4 skolēni un guva panākumus.

G.Forē Fantāzija Op.79
J.Gade Tango fantāzija
S.Pionieri „Fantasia Mozartiana” klavierēm
F.Borns Fantāzija par Ž.Bizē
operas „Karmena” tēmām
S.Pionieri Lielā fantāzija
flautai un klavierēm
IEEJAS MAKSA:
iegādājoties biļetes līdz
1.jūlijam: Ls 2,00, koncerta
dienā: Ls 3,00
Biļešu
iepriekšpārdošana
Balvu Tālākizglītības centrā,
Balvu muižā, Brīvības ielā 47,
Tālrunis: 64507012, mob.:
26162614 (LMT)

11.klases
skolniece
Darja
Ivanova izveidoja prezentāciju
par Balvu Jauniešu centru un
ieguva 1.vietu, kā arī braucienu
uz Krieviju; 12.klases skolnieks
Aleksandrs Sņegovs ar zinātniski
pētniecisko darbu par skaitļa 3
nozīmi A.Puškina pasakās ieguva 2. vietu; 2.vietas diplomu
par prezentāciju ieguva 9.klases
skolnieks Sergejs Petrovs, viņam
bija sagatavota prezentācija par
savas skolas jauniešu sasniegumiem programmā AWARD.
Savukārt 10.klases skolniece
Ilona Jaroha ar pašsacerētu dzejoli ieguva 2.vietu radošo darbu grupā. Visi skolēni saņēma
diplomus un dāvanā - grāmatas.
Skolēniem sagatavoties konkursam palīdzēja krievu valodas
skolotājas Līvija Bukovska un
Inga Kleine.
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Piemin Komunistiskā genocīda upurus
Dzimtenes zeme!
Es pieglaužu vaigu cieši pie
tavas mostošās krūts,
aizmirstu visu smagumu baigo, grūtos gadus, kad svešumā
būts.
(Marta Zaļmeža)

Pieņemšana
pie
Krievijas
Federācijas ģenerālkonsula
Krievijas
Federācijas
Ģenerālkonsulāta
Daugavpilī
ģenerālkonsuls Oļegs Ribakovs
12.jūnijā rīkoja pieņemšanu
Daugavpils valsts teātrī, kuru
apmeklēja arī Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis.
Pieņemšana notika sakarā
ar to, ka 12.jūnijs tiek atzīmēts
kā „Krievijas Diena”, jo pēc

14.jūnijā, kā jau katru gadu,
Balvos, pie pieminekļa Abrenes
apriņķa komunistiskā genocīda
upuriem, notika atceres brīdis,
pieminot 1941. gada 14. jūnija
deportācijas no Latvijas un šo
deportāciju upurus.
Klātesošos uzrunāja politiski represēto apvienības Balvu
nodaļas vadītāja Nora Pastare.
Īpašu noskaņu radīja Madaras
Smirnovas un Darjas Ivanovas
dziedātās dziesmas.
Pēc atceres brīža un ziedu
nolikšanas Balvos, visi, kuri
vēlējās, ar autobusu devās uz atceres pasākumu Kubulos.
Savukārt Balvu novada
domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un Balvu novada domes
deputāti Komunistiskā genocīda
upurus pieminēja ar klusuma
brīdi pirms domes sēdes, bet pēc
sēdes beigām devās nolikt ziedus
pie pieminekļa Abrenes apriņķa
komunistiskā genocīda upuriem.

1992.gada Krievijas Federācijas
Augstākā padomes rezolūcijas šī
diena ir noteikta par „ Krievijas
valsts suverenitātes deklarācijas
pieņemšanas dienu”.
Pieņemšanas laikā tika teiktas
uzrunas, apsveikuma vārdi, kā arī
pārrunāti sadarbības jautājumi
un
stiprinātas
savstarpējās
attiecības.

„Uzņēmēju olimpiāde 2012”
2012.gada 7. jūlijā „Lāča
dārzā” Balvu Sporta centrs pirmo reizi organizē Balvu novada uzņēmumu, iestāžu un
organizāciju sporta dienu.
Piedaloties
„Uzņēmēju
olimpiādē
2012”
darba
kolektīvam
un
ģimenes
locekļiem tiek sniegta iespēja
apliecināt sevi sportiskajā jomā
un atdzīvināt vispārdrošākās
idejas, sacenšoties ar Balvu
novada uzņēmumu, iestāžu
un organizāciju darbiniekiem.
Kā arī parādīt savu saliedētību
kopīgu uzdevumu veikšanā.
Pasākuma
ietvaros
uzņēmumu darbinieki ar saviem

Ģimeņu sporta diena

ģimenes locekļiem piedalās
individuālajās, pāru un komandu
sporta aktivitātēs.
Pasākums sniedz iespēju patīkami laiku pavadīt ģimenes
un kolektīva lokā, saliedēt un
iepazīt kolektīvu, iegūt neparastas emocijas, kā arī saņemt
pārsteiguma balvas par labiem
sasniegumiem sporta aktivitātēs!
Aicinām
pieteikties
un
piedalīties visus interesentus!
Uzņēmēju olimpiādes nolikums un programma pieejam
balvu novada mājaslapā www.
balvi.lv

Pateicības stunda

12.jūnijā Balvu Kultūras
un atpūtas centrā pulcējās visi
Balvu novada kultūras darba
organizatori un pašdarbības
kolektīvu
vadītāji.
Lindas
Vītolas vadītais Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis „Varbūt”
un Ilgas Oplucānes audzēkņi
, Kristīne Ercika un Andris

Kaļinins, pasniedza emocionālu
dāvanu visiem klātesošajiem
2011./2012.g.sezonas
noslēgumā. Balvu Kultūras un
atpūtas centra direktore Anita
Strapcāne pateicās visiem par
pašaizliedzīgo darbu kultūras
druvā.

Konkurss par tirdzniecības centra
nosaukumu Balvos, Brīvības ielā 57

Siltajā, saulainajā 2012.gada
16.jūnijā Balvu pilsētas stadionā
notika Ģimeņu sporta diena.
Kopumā uz sacensībām bija
ieradušās 11 ģimenes. Rūķu klasei bija jāveic 6 netradicionāli
uzdevumi, bet MIX un PRO klasei 10 uzdevumi.
Rūķu klasē (bērni līdz 7 gadu
vecumam) sacentās 6 komandas. Uzvarētāji šajā grupa bija
komanda ”Bubļiki”, kuri startēja
arī pagājušā gada Ģimeņu Sporta
dienā. Komandas sastāvs – Gunta Grāmatiņa, Anatolijs Trahnovs, Rinolds Baikovs. II vieta
sportiskajai Stepanovu ģimenei
– Gatis, Inga, Evelīna un Ieva
Stepanovi un III vieta Cunsku
ģimenei –Ilze, Andris, Elizabete,
Nellija Elza Cunski.
MIX klasē (bērnu vecums 8
- 11 gadi) startēja 3 komandas.
Uz goda pjedestāla augstākā
pakāpiena nostājās komanda
„Lieliskie” – Raibekazu ģimene
(Sarmīte, Jānis, Sindija, Annija
Raibekazes). II vieta komandai
„Grāmatiņu atvasītes” un III vieta Keišu ģimenei no Kubulu
pagasta.
PRO klasē (bērnu vecums 12 - 15 gadi) bija tikai 2

ģimenes „F3” un „Dzeltenie” jeb
Akmeņkalnu ģimene. Komanda
„F3” pārliecinoši ieguva 1.vietu. Komandas sastāvā – Ināra,
Vladimirs, Ralfs Frolovi.
Visu 3 klašu uzvarētāju
komandas savā īpašumā ieguva 1. vietas kausu, diplomu un
dāvanu kartes Rēzeknes boulinga
centrā. Jauku atpūtu!
Tika noskaidrota arī titula
SUPERMMMA īpašniece, kura
stafetē visātrāk salocīja formas tērpus, prata ātri rīkoties ar
slotu un izveicīgi pārvietoties ar
piepildītu pannu rokās. Šī titula

īpašniece šogad ir Inga Stepanova.
Savukārt titula SUPERTĒTIS
ieguvējs stafetē prata ātri iesist naglu bluķī, pārzāģēt dēli
un nogādāt malkas pagales uz
noteikto vietu ar ķerras palīdzību
visātrāk. „SUPERTĒTIS 2012” –
Juris Leja.
Liels Paldies ģimenēm par
atsaucību, izturību! Paldies arī
Balvu bērnu un jauniešu centra darbiniekiem un jauniešiem
sporta dienas tiesāšanā!
Uz
tikšanos
2013.gada
Ģimeņu sporta dienā!

Aicinām
piedalīties
KONKURSĀ!
Izdomā pašu Interesantāko,
skanīgāko un neatkārtojamāko
nosaukumu tirdzniecības centram Balvos, un iespējams tieši
TU saņemsi vērtīgu balvu no
tirdzniecības centra vadības.
Idejas
var
sūtīt
līdz
29.06.2012. uz e-pastu: info@

servicea.lv vai arī rakstīt uz adresi: Ogrē, Brīvības ielā 31, LV5001, vai iesniegt Balvu novada
domē 21. kabinetā.
Vēstulē obligāti norādiet
savu vārdu, uzvārdu, adresi un
telefona numuru.
Ar uzvarētāju sazināsimies
personīgi.

Foto izstāde „Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls Jelgavā” Tilžā

Tilžas kultūrvēstures izpētes
un tūrisma centrā no 11.jūnija
skatāma foto izstāde “Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls
Jelgavā”.
Ledus kā tēlniecības materiāls
ir neparasts, varētu teikt, ka mistisks, jo pateicoties tā īpašībām
- caurspīdīgumam un gaismas
caurlaidībai - ledus mākslas darbos ir iespējams panākt vizuālas

ilūzijas.
Izstādē apskatāmas skulptūru
fotogrāfijas
no
dažādiem
festivāla gadiem. Šogad notika
14.festivāls un tajā piedalījās
40 mākslinieki, pārstāvot 8 valstis - Latviju, Lietuvu, Krieviju,
Ukrainu, Bulgāriju, Lielbritāniju,
Poliju un Norvēģiju.
Laipni gaidīti visi interesenti!
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Aicina pieteikt iedzīvotājus Atzinības raksta saņemšanai

Straujiem soļiem tuvojas 20., 21.jūlijs, kad tiks svinētas Balvu dienas Lāča dārzā.
Jau ierasts, ka pilsētas svētkos tiek pasniegti Balvu novada Domes Atzinības raksti cilvēkiem, kuri ar godprātīgu darbu veicinājuši Balvu attīstību un nesuši pilsētas vārdu ārpus
novada teritorijas.
Jūsu vidū noteikti ir tādi cilvēki, kuri būtu pelnījuši saņemt Atzinības rakstu.
Tādēļ, lūdzu, dalieties ar šo informāciju un atsūtiet par šiem cilvēkiem nelielu aprakstu (iesnieguma formā Balvu novada Domei) uz e-pastu dome@balvi.lv vai ienesot
personīgi Balvu novada pašvaldībā 2.stāvā 24.kabinetā lietvedei līdz 27.jūnijam.
Priecāsimies kopā, godinot šos cilvēkus!
Atzinības rakstu var piešķirt par:
•
Ilggadēju un radošu darbību un nozīmīgiem nopelniem sociāliekonomiskājā attīstībā;
•
Par izciliem panākumiem profesionālās meistarības celšanā un tās pārmantojamības nodrošināšanā;
•
Par augsti morāli-ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē;
•
Par aktīvu iesaistīšanos novada politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, kas veicinājis novada attīstību un vairojis tā publicitāti un atpazīstamību.

Godina Balvu novada atklāto skolēnu sporta spēļu uzvarētājus

Šī gada 4.jūnijā Balvu,
Viļakas, Baltinavas un Rugāju
novadu sporta skolotāji pulcējās
2011./2012.
mācību
gada
noslēguma sporta skolotāju
metodiskās apvienības seminārā,
kurā apbalvoja labāko skolu
komandas pa atsevišķiem sporta
veidiem un kopvērtējumā.

Ir patīkami, ka Balvu novada
skolēnu sporta spēlēs piedalās
iepriekš minētie novadi un tieši
šī starpnovadu skolu komandu
konkurence ir motivējošais
spēks, lai sasniegtu augstākus
rezultātus sportā.
Pirmo reiz šajā mācību
gadā skolēnu sporta spēles

vidusskolām notika 4 vecuma
grupās un pamatskolās 3 vecuma grupās, tas radīja iespēju
skolu
komandās
iesaistīt
jaunāko klašu skolēnus. Sporta
spēles notika 7 sporta veidosfutbolā, basketbolā, volejbolā,
tautas bumbā, vieglatlētikas
krosā, vieglatlētikā un stafešu
sacensībās „Drošie un veiklie”,
kur katrā vecuma grupā skolu
komandām bija 4 obligātās
ieskaites. Ārpus sporta spēļu
veidiem
tika
organizētas
kausa izcīņas 4 sporta veidospeldēšanā, hokejā, telpu futbolā,
pludmales volejbolā.
Kopvērtējums vidusskolām:
A grupā
I.vieta Balvu Valsts ģimnāzija
II.vieta Bērzpils vidusskola
III.vieta Rugāju vidusskola
B grupā
I.vieta Balvu Valsts ģimnāzija
II.vieta Baltinavas vidusskola
III.vieta Rugāju vidusskola
C grupā

I.vieta Baltinavas vidusskola
II.vieta
Balvu
Valsts
ģimnāzija
III.vieta Rugāju vidusskola
D grupā
I.vieta Baltinavas vidusskola
II.vieta Rugāju vidusskola
III.vieta Balvu Amatniecības
vidusskola
Kopvērtējums pamatskolām:
B grupā
I.vieta Krišjāņu pamatskolai
II.vieta Stacijas pamatskolai

III.vieta Briežuciema pamatskolai
C grupā
I.vieta Stacijas pamatskolai
II.vieta Balvu pamatskolai
III.vieta Eglaines pamatskolai
D grupā
I.vieta Balvu pamatskolai
II.vieta Stacijas pamatskolai
III.vieta Eglaines pamatskolai
Arnis Voika
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Balvu Kultūras un
atpūtas centrā var
iegādāties biļetes
13.jūlijā plkst.20.00 Balvu parka estrādē deju mūziķu
parāde “Vasaras Assorti”, kur
piedalās ansambļi ,,Zeļļi”, ,,
Kantoris 04”, ,,Pārsteigums”
,Ginc un Es”, ,, Tranzīts”,
,, Vēja Runa”, ,,Bruģis”,
,,Apvedceļš”, ,, Kreisais pagrieziens”, ,, Tālbraucēji”.
Viesmākslinieks Guntis Veits
no grupas CREDO. Biļetes
cena iepriekšpārdošanā - 2.00
Ls, pasākuma dienā - 3.00 Ls
20.jūlijā
plkst.20.00
Balvu parka estrādē grupas
“Labvēlīgais tips” koncerts.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā
- 3.00 Ls, pasākuma dienā 5.00 Ls
21.jūlijā svētku “Balvu dienas Lāča dārzā” ietvaros notiks izloze “Veiksmīgākais balvenietis”. Nopērkot bumbiņu
par 1.00 Ls iepriekšpārdošanā,
svētkos var iegūt 10 Ls.

Jāņu diena Balvu novadā

23.jūnijā plkst.19.00 Līgo svētki Balvu estrādē - R.Blaumanis
,,Trīnes grēki”- Gulbenes Tautas teātra viesizrāde, ugunskura
iedegšana. Plkst. 22.00 Līgo nakts balle Balvu estrādē, muzicē grupa ,,Mākoņstūmēji”.
23.jūnijā plkst.21.00 Līgo vakars Bērzkalnes estrādē. Ugunskurs, līgošana un dejas kopā ar DJ Ingaru.
23.jūnijā plkst. 21.00 Līgo dienas pasākums Bērzpils estrādē
– Bērzpils pagasta pašdarbnieku koncerts un balle kopā ar grupu
„Draugi”. Ieeja bezmaksas. Būs Jāņu ugunskurs, alus un pīrādziņi.
23.jūnijā plkst.19.00 Līgo vakars pie Lazdulejas pagasta
pārvaldes ēkas.
23.jūnijā plkst.08.00 Jāņu dienas amatnieku tirgus Vectilžas
pagastā.
23.jūnijā plkst.22.00 Jāņu ielīgošanas pasākums “No saulītes
līdz saulītei”. Pēc pasākuma Jāņu dienas balle ar grupu „Melodija”
Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.

Visu jūniju 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”:
• Izstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums Balvu Novada muzejam;
• Edītes Madernieces gleznu izstāde „Skaļā daba” (līdz 24.jūnijam);
• Jolantas un Valda Dundenieku keramikas izstāde (līdz 24.jūnijam);
• Balvu Mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Marģera Martinsona foto izstāde „Rozes manas karalienes”.
Kubulu Kultūras nama mazajā zālē:
• Gleznošanas studijas ,,Olīves” darbu izstāde.

Izlaidumi
22.jūnijā
plkst.18.00
12.klašu izlaidums Balvu
Amatniecības vidusskolā;
22.jūnijā plkst. 19.00
12.klašu izlaidums Balvu Valsts
ģimnāzijā;
22.jūnijā
plkst.19.00
12.klases izlaidums Tilžas
vidusskolā.

Balvu pagasts
29.jūnijā plkst.19.00 Starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās ,,Dziesma vasarai” Balvu pagasta Tautas namā.
Bērzkalnes pagasts
30.jūnijā plkst.16.30 Deju koncerts ar Lietuvas deju ansambļa piedalīšanos
Bērzkalnes estrādē. Kopā ar Lietuvas deju kolektīvu piedalās deju kopas
“Cielaviņa”, “Dēka”, “Pāris”, “Luste” no Balvu apriņķa un “Atvasara” no
Ludzas. Koncertu vada Inese Buliņa. Ieeja bezmaksas.
Katru pirmdienu plkst.17.00 pīšanas un mezglošanas nodarbības Rubeņu
saieta namā.
7.jūlijā Bērzkalnes estrādē Bērnības un pilngadības svētki.
Bērzpils pagasts
30.jūnijā balle kopā ar grupu „Rondo” Bērzpils estrādē.
1. jūlijā plkst.15.00 Tautu deju festivāla „Eima, eima!” ietvaros sadancošanās
Bērzpils pagasta estrādē.
Briežuciema pagasts
21.jūnijā plkst. 21.00 Folkloras kopas ,,Soldanī” piektās dzimšanas dienas
koncerts pie Briežuciema Tautas nama.
21. jūnijā plkst.22.00 Vasaras Saulgriežu ielīgošana ar tautas muzikantiem
pie Briežuciema Tautas nama.
Krišjāņu pagasts
22.jūnijā
plkst.19.00
Netradicionālās
orientēšanās
skrējiens,
fotoorientēšanās ,,Zelta paparde” Krišjāņu apkārtnē.
1.jūlijā plkst.14.00 Bērnības svētki. Aicināti piedalīties piecgadīgie un
sešgadīgie bērni. Svētku dalībniekus lūdzam pieteikties pie kultūras darba
organizatores Līdz 25. Jūnijam.
Kubulu pagasts
14.jūlijā Pilngadības svētki Kubulu Kultūras namā. Svētki 1994. gadā
dzimušajiem Kubulu pagasta jauniešiem. Pieteikties pagasta pārvaldē līdz
9. jūlijam. Tālr. 64522668,26188047. Pēc pasākuma Pilngadības svētku
balle. Spēlēs „ANDRIS UN KOMPĀNIJA”. Ieejas maksa 1.00, 1.50 Ls.
Pilngadniekiem un viņu vecākiem ieeja brīva.
Tilžas pagasts
23.jūnijā plkst. 20.00 Jaunības svētki. Plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu Tilžas estrādē. Ieeja brīva.
1.jūlijā plkst.14.00 Bērnības svētki Tilžas Kultūras namā. Aicināti
piedalīties pagastā dzīvojošie piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Svētku
dalībniekiem jāpiesakās līdz 26.jūnijam pie kultūras darba organizatores
vai pagasta pārvaldē.
7.jūlijā plkst.22.00 zaļumballe. Spēlē Ēriks Gruzniņš.Ieejas maksa 1.50 Ls.
14.jūlijā Tilžas pagasta svētki.
Amatnieku darbu tirgus visas dienas garumā( tirgotājus lūdzam pieteikties).
plkst. 11.00 - Neparasto, netradicionālo, veco, trako automobiļu parāde
“Mans pasaku auto”(braucamrīkus un ekipāžas pieteikt līdz 12.jūlijam pie
kultūras darba organizatores tālr. 26372319)
plkst.12.00 - Netradicionālo sporta spēļu turnīrs.
plkst.20.00 - “Dziesmu parāde-2012” - starppagastu un pārnovadu
sadziedāšanās (dziedāt gribētājus lūdzam pieteikties pie kultūras darba organizatores tālr. 26372319).
Plkst.22.00 - Zaļumballe.
Vīksnas pagasts
28.jūnijā plkst.14.00 Pensionāru pēcpusdiena „Gadu krāsainajā pļavā”
Vīksnas pagasta Tautas namā.
29.jūnijā plkst.20.00 Pēterdienas pasākums ar pagasta pašdarbnieku
piedalīšanos Vīksnas pagasta Tautas namā. Pēc pasākuma, plkst. 21.00,
balle.Spēlē grupa „Andris un kompānija”.

Bērnības svētki
Balvu pilsētā

Balvu Kultūras un atpūtas
centrā 7.jūlijā plkst.11.00 notiks bērnības svētki bērniem,
kuri sasnieguši 5 gadu vecumu. Vecāki, kuri vēlas saviem
bērniem svētkus, mīļi aicināti pieteikties pa telefonu 64522833,
64521976, 25608580 vai Balvu
Kultūras un atpūtas centrā – līdz
4.jūlijam, sniedzot informāciju
par bērnu, viņa krustvecākiem.

Nāc mācīties!
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Balvu teritoriālajā
struktūrvienībā aicina pieteikties
studijām!
2012. / 2013. mācību gadā
uzņemam:
•Komerczinību programmā
(specialitāte – komercpakalpojumu darbinieks)
•Enerģētikas
programmā
(specialitāte – elektriķis).
Audzēkņi saņem Valsts un
Eiropas Sociālā fonda stipendijas, mācības ilgst 4 gadus.
Ar vidusskolas izglītību
Komerczinību
programmā
uzņemam 2. kursā, Enerģētikas
programmā - 1. kursā.
Dokumenti: 1. Iesniegums
(veidlapa uz vieta)
2. Pases kopija
3. Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas
4. Medicīniskā izziņa, ka var
mācīties RVT
5. Foto 3 x 4 cm 6 gab.
Dokumentu iesniegšana no
11. 06. 2012. līdz 04.07.2012.
katru darba dienu no plkst. 9.00
līdz 13.00 Vidzemes ielā 28, Balvos.
Kontakttālrunis: 22307993

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622
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Balvu pilsēta
30., 31.jūnijā un 1.jūlijā II Starptautiskais tautu deju festivāls ,,Eima, eima!”
Balvu, Viļakas pilsētā, Bērzkalnes, Bērzpils pagastos. Piedalās viesi no Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Alūksnes un Ludzas.
30.jūnijā plkst. 19.00 lielkoncerts “DEJOSIM!” Balvu pilsētas parkā. Ieeja
bezmaksas.
30.jūnijā plkst. 15.30 – 16.30 deju koncerts Balvu pansionātā. Piedalās viesi
no E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Igaunijas un Lietuvas. Koncertu
vada Aija Putniņa.
30.jūnijā plkst.22.00 pēc lielkoncerta “Dejosim!” zaļumballe kopā ar grupu
„Rolise”. Ieejas maksa 2.00 Ls. Festivāla dalībniekiem ar nozīmītēm ieeja
bez maksas.
7.jūlijā plkst.11.00 Bērnības svētki piecgadīgajiem bērniem. Pieteikties pa
telefonu 64522833, 64521976, 25608580 vai Balvu Kultūras un atpūtas
centrā – līdz 4.jūlijam.
13.jūlijā plkst.20.00 vasaras ASSORTI-2 - deju mūziķu parāde. Piedalās
11 mūziķu grupas no dažādiem Latvijas novadiem – „Zeļļi”, „Kantoris 04”, „Elektrolīts”, „Ginc un es”, „Tranzīts”, „Vēja Runa”, „Credo”,
„Tālbraucēji”, „Kreisais Pagrieziens”, „Bruģis”, „Apvedceļš” un citi.
Biļešu iepriekšpārdošana no 1.jūnija - Ls 2,- , pasākuma dienā Ls 3,-

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. Par faktu,
skaitļu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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