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7. (78.) numurs

1. maijs - Darba svētki
4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
Ziedi, mana Latvijas zeme visā savā krāšņumā.
Jo vārti ir vērti pasaulei, lai dzīvotu dāsnumā!
Dziedi un strādā savā zemē, kura brīvību guva!
Dziesmā mīt latviešu tautas spēks – tā mūsu senčiem tuva!
V.Kokle – Līviņa

Mīlestība pret savu novadu, valsti, augsti mērķi, godaprāts un sava darba darīšana pēc
labākās sirdsapziņas ir galvenais, ko mēs katrs varam dāvināt savai valstij. Lai svētki nāk
ar gandarījuma sajūtu par paveikto un lai tie iedvesmo mūs jauniem darbiem, kas veidotu
mūsu novadu un mūsu Dzimteni tādu, kādu vēlamies redzēt ik dienas.

Andris Kazinovskis,
Balvu novada Domes priekšsēdētājs

Lielā Talka Balvu pilsētā
Spītējot drēgnajam laikam un
lietum, 27.aprīlī Balvu pilsētas
parkā pulcējās talkotāji, lai sakoptu savas pilsētas teritoriju.
Atklājot Lielo Talku, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Normunds Dimitrijevs visiem novēlēja paveikt
iecerētos darbus, gūt pozitīvas
emocijas, kopības un labi
padarīta darba sajūtu. Savukārt
Lielās
Talkas
koordinatore
Terēzija Začeva informēja par
organizatoriskajiem jautājumiem
un vēlēja veiksmi darbos.
Lielās Talkas laikā Balvu

pilsētā tika piepildīti aptuveni
3000 maisi ar atkritumiem. Balvu novada pašvaldības iestāžu
darbinieki, zemessargi, Jehovas
liecinieku Balvu draudze un citi
Balvu pilsētas un novada iedzīvotāji sakopa pilsētas parku, teritorijas pie ezera, Bērzpils ielas
46A teritoriju un citas pilsētas
vietas, lai tā kļūtu vēl sakoptāka un skaistāka, un priecētu gan
mūs pašus, gan mūsu ciemiņus.
Pēc labi padarīta darba, talcinieki baudīja gardo Lielās Talkas zupu.
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Balvu pilsētas sporta stadiona Par mūsu novada attīstību līdz 2030.gadam
Balvu
novada
Dome tora vietnieks; Gunta Raibekaze 3.punkts; 12.panta pirmā daļa;
rekonstrukcija
pieņēmusi lēmumu uzsākt - Vīksnas pagasta pārvaldes Ministru kabineta 16.10.2012.
Projektā paredzēts izveidot
mūsdienu prasībām atbilstošu
sporta laukumu un ēku ar
tribīnēm. Balvu pilsētas stadiona rekonstrukcijas ietvaros
paredzēts demontēt esošās būves
stadiona teritorijā, lai atbrīvotu
vietu jauno skatītāju tribīņu
būvniecībai. Skatītāju tribīnēs
paredzētas 600 sēdvietas. Ēkā
paredzēts ieprojektēt slēgto
skrejceļu,
trenažieru
zāli,
ģērbtuves, kafejnīcas telpas,
treneru telpas. Paredzēts izbūvēt
pacēlājus, lai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām būtu brīvi pieejamas
visas ēkas telpas.
Esošos skrejceļus un futbola
laukumu
segumus
paredzēts demontēt. Stadionā
no jauna paredzēts izbūvēt

8 skrejceļus, lodes grūšanas
sektoru,
tāllēkšanas
sektoru, augstlēkšanas sektoru,
kārtslēkšanas sektoru, šķēpu
mešanas sektoru, basketbola
laukumu, futbola laukumu.
Sporta laukumiem paredzēti
specializētie segumi - gumijas
seguma skrejceļiem un basketbola laukumam un dabīgais
zāliens
futbola
laukumam.
Pārējā teritorijā - bruģa segums
ar laukakmeņu joslām. Teritoriju paredzēts apgaismot, kā arī
labiekārtot ar soliņiem un atkrituma urnām, un jaunu žogu.
Ar būvniecības ieceres projektu iespēja iepazīties www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldībā
(Bērzpils ielā 1a, Balvos).

Atklāj savus talantus
26.aprīlī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notika konkurss
„Mūsu talanti 2013”, kurā
piedalījās dažāda vecuma bērni
un jaunieši, rādot 23 krāšņus
priekšnesumus.
Konkursā
tika
vērtēti
dalībnieki četrās dažādās jomās:
•
Deju konkursā „Mūsu
talanti”, kurā savus talantus
atklāj mūsdienu deju kolektīvi;
•
Dziedātāju
konkursā
„Mūsu talanti” žūrija vērtēja
vokālo ansambļu, popgrupu un
solistu sniegumus;
•
Tērpu un aksesuāru
konkursā „Kad mode sauc!”,

kurā piedalījās jebkura tērpu vai
aksesuāru kolekcija ar iestudētu
priekšnesumu;
•
Konkursā
“Pārsteidz
mani!” dalībnieki atklāja talantus par kuriem citi nebija pat
nojautuši.
Konkurss „Mūsu talanti”
Balvos kļuvis par tradicionālu
pasākumu, kurš pulcē plašu
dalībnieku un skatītāju skaitu. Arī
šis gads nav izņēmums – konkursa dalībnieku, priekšnesumu un
skatītāju pulks liecina par to, ka
Balvu novadā talanti ir, bija un
būs.

Balvu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030.
gadam izstrādi.
Par tās vadītāju apstiprināja
Balvu novada pašvaldības izpilddirektori Intu Kaļvu. Balvu
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādes vadības
grupa ir izveidota šādā sastāvā:
Andris Kazinovskis – Balvu novada domes priekšsēdētājs; Ināra
Ņikuļina – Balvu novada domes
priekšsēdētāja vietniece; Aivars
Kindzuls – Balvu novada domes
deputāts, Tautsaimniecības un
vides komitejas priekšsēdētājs;
Egons Salmanis – Balvu novada domes deputāts, Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas
priekšsēdētājs;
Pēteris Kalniņš – Balvu novada domes deputāts, Sociālo
un veselības aprūpes jautājumu
komitejas priekšsēdētājs; Normunds Dimitrijevs - Balvu novada pašvaldības izpilddirek-

vadītāja; Valda Vancāne – Balvu novada pašvaldības Finanšu
un attīstības nodaļas vadītāja;
Žanete Mārtuža - Balvu novada
pašvaldības Būvvaldes vadītāja;
Silvija Ločmele - biedrības
„Saulessvece” vadītāja, NVO;
Viktors Šļuncevs – Balvu novada pašvaldības aģentūras
„Ziemeļlatgales biznesa centrs” direktors. Tika apstiprināts
ilgtspējīgās attīstības stratēģijas
izstrādes darba uzdevums un
izpildes termiņi.
Balvu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā līdz 2030.
gadam tiks noteiktas pašvaldības
ilgtermiņa prioritātes.
Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas izstrādes pamatojums
ir likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 1.punkts;
Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 6.panta ceturtā daļa;
Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 5.panta pirmās daļas

noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”; Ministru kabineta
25.08.2009. noteikumi Nr.970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”.
Balvu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija līdz 2030.
gadam jāizstrādā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem,
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādei saistošiem normatīviem
aktiem un metodiku, kā arī
šādiem attīstības plānošanas dokumentiem: Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju līdz 2030.
gadam, Latgales plānošanas
reģiona ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju un tajā noteiktos
ilgtermiņa attīstības mērķus un
prioritātes, Balvu novada teritorijas plānojumu 2012.- 2023.
gadam, Balvu novada attīstības
programmu 2011.- 2017.gadam.

Arī šogad – konkurss „Sakoptākais īpašums”
Lai
veicinātu
kārtību
individuālo un pašvaldības
māju, iestāžu, organizāciju,
uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, kā
arī ēku sakoptību, noskaidrotu
sakoptākās teritorijas, ēkas un to
īpašniekus (apsaimniekotājus),
kā arī radītu interesi Balvu novada iedzīvotājos piedalīties
pilsētas un novada teritorijas apstādījumu sakopšanā un
veidošanā, radot to pievilcīgu
un skaistu gan tās iedzīvotājiem,
gan viesiem, Balvu novada dome
rīko konkursu “Sakoptākais
īpašums”. Īpašumus konkursam var pieteikt līdz 2013.gada
15.maijam.
Tā vērtēšana notiks piecās
dalībnieku grupās:
1. individuālo māju teritorijas (Balvu pilsētā un Balvu
novadā) (2 nominācijas);

2. daudzdzīvokļu māju teritorijās (1 nominācija);
3. daudzdzīvokļu māju balkoni
un lodžijas (1 nominācija);
4. sabiedrisko ēku teritorijas
(mācību iestādes, baznīcas,
administratīvās ēkas) (1
nominācija);
5. uzņēmumi, sabiedriskās un
darījumu iestādes teritorijā (1
nominācija).
Tiks vērtētas ēkas, objekta un īpašuma kopiespaids,
celiņi, augu kompozīcijas un
augu
grupas,
savstarpējais
saderīgums, atpūtas vietas,
mazās arhitektoniskās formas,
zāliens. Jāpiebilst, ka konkursā
netiks vērtēti tie īpašumi, kas
ir saņēmuši atzinības plāksnes
pēdējos 5 gados.
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ir Žanete MĀRTUŽA
–– Balvu novada pašvaldības

Būvvaldes vadītāja, komisijas
locekļi ir: Velta PULKSTENE –
Balvu novada goda pilsone 2013
un ilggadēja apzaļumošanas
speciāliste Balvu pilsētā; Elita
TEILĀNE – Balvu Mākslas
skolas direktore; Normunds
DIMITRIJEVS - Balvu novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieks; Anita AVOTIŅA – Balvu
novada pašvaldības Būvvaldes
būvinženiere; Ivars LOGINS
– Latvijas lauku konsultācijas
un izglītības centra Balvu
konsultāciju biroja vadītājs.
Īpašumi tiks apsekoti un
vērtēti laika periodā no 15.maija līdz 25.jūlijam, divas reizes.
Bet rezultāti tiks apkopoti līdz
1.augustam. Konkursa “Sakoptākais īpašums” uzvarētājam katrā grupā tiks piešķirta Atzinības
plāksne un balva, kuru pasniegs
novada svētkos.

Pleskavā – par pārrobežu projektu
Balvu novada pašvaldības
pārstāvji piedalījās triju pārrobežas programmas dalībvalstu
– Latvijas, Igaunijas un Krievijas - projektu partneru seminārā,
kas 23. un 24. aprīlī notika
Pleskavā. No Balviem seminārā
piedalījās Balvu novada Domes

priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina, galvenā grāmatvede
Daina Pavlovska, Būvvaldes
vadītāja Žanete Mārtuža un Balvu novada muzeja direktore Iveta
Supe un projekta „Saglabāt, lai
nepazaudētu’’ vadītāja Sanita
Putniņa. Balvu novada koman-

Pavasara balle Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem

Šī gada 12.aprīlī, turpinot
pagājušā gada iesākto tradīciju,
ikviens vidusskolnieks kā arī
bijušie pagājušā gada absolventi
Balvu Valsts ģimnāzijā varēja
izbaudīt, ko nozīmē īsta vidus-

skolas balle. Šoreiz - Pavasara
balle! Laba mūzika, jautras
atrakcijas, trakas dejas, kā arī,
protams, pasakaina atmosfēra.
Pasākums sākās plkst.22:00,
kurā ik vienu ballētāju sagaidīja

enerģiskie vakara vadītāji Artēmijs Semjonovs un Rinalds
Kindzulis. Arī šogad par mūziku
katrai gaumei un spēju uzburt
īsto balles atmosfēru parūpējas
grupa ”Elektrolīts”, kuri iekustināja jebkuru tā, ka nevienas kājas
nepalika vienaldzīgas pret deju
placi.
Par balles atrakcijām un
spēlēm bija parūpējušās radošās
un aktīvās meitenes: Simona
Grāvīte, Sintija Supe un Santa
Komane, kuras arī visa vakara
gaitā ne tikai izklaidēja, bet arī
vēroja pasākuma apmeklētājus,
lai balles noslēgumā apbalvotu tos kādā no nominācijām,
piemēram, „Karstākais dejotājs”,
„Prožektors”, „Zvaigžņu ķērājs”,
utt. Tika kronēta arī balles
princese – Linda Kleine, un
balles princis – Mārtiņš Vīksna.

Priecēja, ka jaunieši bija tiešām
aktīvi, aizrautīgi un atsaucīgi,
piedaloties un iesaistoties visās
aktivitātēs, kā arī iegriežot jautras, vētrainas, kā arī, protams,
lēnās dejas.
Arī šogad neizpalika iespēja
šos brīnišķīgos un skaistos
mirkļus iemūžināt fotostūrītī,
kurā aktīvi par fotogrāfu darbojās
Jānis Čečis.
Vienus no galvenajiem nopelniem šajā pasākumā ir pelnījusi
Balles Feja - Biruta Vizule, kas
ar savu radošo un pozitīvo garu
spēj iedvesmot un sarosīt visus
skolas jauniešus, un kuras atbalsts bija lielākā motivācija, lai
noorganizētu šo lielisko balli. Kā
arī liels paldies visiem pasākuma
labvēļiem un atbalstītājiem:
Līgai Bondarei, Aivaram Kindzulim, Andim Petukam, Jānim

da tikās ar Dedoviču rajona
kolēģiem un Pleskavas apgabala administrācijas pārstāvjiem,
lai saskaņotu rīcību projekta
“Saglabāt, lai nepazaudētu”
aktivitātēs.

Trupovniekam, kuri noticēja,
un atbalstīja jauniešus un to
vēlmes. Paldies vecākiem Aigaram Pušpuram, Guntim Sirmacim, Ilmāram Vizulim un
skolotājiem, kuri pasākumā
rūpējās par kārtību un drošību.
Lai gan pavisam negribīgi, tomēr
ballētāji deju griezienus beidza
plkst.03:00, un ar fantastiskām
emocijām un uzlādēti darbīgām
brīvdienām, devās mājās.
Atsauksmes par balli ir vēl
vairāk motivējošas, jo tās dod
vēl lielāku enerģiju, spēku un
prieku censties, radīt! Tās dod
cerību , ka šī, lai gan pavisam
nesen ieviestā, skolas tradīcija
tiks turpināta arī turpmāk. Tika
nonākts pie atziņas, ka jaunieši
var, jo jauniešos ir idejas un
spēks, un kopā viņi spēj radīt
skaistas, lielas un lieliskas lietas!
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Balvos notika četru valstu uzņēmēju partneriāts
19.aprīlī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā pulcējās uzņēmēji
un pašvaldību administrāciju
pārstāvji no Latvijas, Krievijas,
Igaunijas un Baltkrievijas, lai
nodibinātu kontaktus, apmainītos ar noderīgu informāciju
un vienotos par sadarbības
iespējām
uzņēmējdarbības
attīstībā. Galvenā vērība tika
veltīta savstarpēju kontaktu
nodibināšanai. Šādas tikšanās
galvenais uzdevums ir sniegt
iespējas Eiroreģiona teritorijas
uzņēmējiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas dibināt un
attīstīt sadarbību, lai veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību reģionā. Kā viesi piedalījās pārstāvji
no Baltkrievijas – Balvu novada
sadarbības partneri Dokšicu
pašvaldības delegācija.
Eiroreģiona teritorijā esošo
pierobežas uzņēmumu partneriātu
organizēja
Eiroreģions
„Pleskava - Livonija” un Balvu
pašvaldība sadarbībā ar Pleskavas Rūpniecības un Tirdzniecības
palātu, Eiroreģiona Igaunijas
sekciju un Pleskavas apgabala
uzņēmējdarbības garantiju un
attīstības fondu, pasākumu saga-

tavoja un vadīja Eiroreģiona Latvijas puses izpilddirektors Juris
Annuškāns.
Pasākumu kuplināja izstādeprezentācija, kurā mūsu novada uzņēmēju pārstāvji –
Balvu maiznieks, Eco fabrika,
Balvu pašvaldības aģentūra
Ziemeļlatgales biznesa centrs, Kalna nami un citi rādīja
savu piedāvājumu. Kaut arī
Eiroreģions „Pleskava - Livonija” kopš 2012. gada organizē

šādas tikšanās, pirmo reizi
tika organizēta piedāvājumu
reklamējoša
izstāde,
kas
izpelnījās lielu ievērību. Balvu
maiznieka pārstāvji atzina, ka,
piemēram, sarunās ar Baltkrievijas kolēģiem vienojušies, ka viņi
apmeklēs Balvu uzņēmumu.
Foruma dalībniekus uzrunāja Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Ināra
Ņikuļina, aicinot paplašināt

sadarbību, rast jaunus kontaktus. Par iecerēm, kuru īstenošanu
varētu
sekmēt
partneriāts,
runāja arī Eiroreģions „Pleskava - Livonija”Igaunijas sekcijas prezidents Madis Gross,
Pleskavas
Rūpniecības
un
Tirdzniecības palātas prezidents
Valerijs Zubovs. Ar Dokšices
rajonu Baltkrievijā, pastāstot par
tā uzņēmumiem, iepazīstināja
Dokšicu rajona izpildkomitejas

priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs
Misočenko.
Kā atzīmēja M.Gross, ne jau
uzreiz radīsies liels bizness, bet
interese būs radīta. Un tas jau ir
pamats cerīgam turpinājumam.
Visas dienas garumā notika
savstarpējas tikšanās. Par to,
ka šī diena bija savstarpējiem
kontaktiem bagāta, ka ieguvēji
ir visi parneriāta dalībnieki,
pārliecinātas arī Juris Annuškāns.

Uzņēmumiem unikāla iespēja pieteikties projektā „Biznesa karte”
Latvijas
Biznesa
klubs
(LBK) piedāvā uzņēmumiem
iespēju iesaistīties projektā
“Biznesa karte”, kas mērķēts uz
jaunu klientu piesaistīšanu un
pārdošanas apjomu palielināšanu
uzņēmumiem, tostarp Jūsu.
“Biznesa karte” ir atlaižu karte
uzņēmumiem un privātpersonām, kas dod iespēju iegādāties
preces un pakalpojumus no
uzņēmumiem, kas iesaistījušies

projektā, ar noteiktām atlaidēm.
Tā ir iespēja ietaupīt patērētājiem
un palielināt pārdošanas apjomus
– uzņēmumiem, Biznesa kartes
dalībniekiem.
Uzņēmumi tiks grupēti pa
nozarēm/produktu grupām, veidojot viegli uztveramu un saprotamu
piedāvājumu un piesaistot plašu
auditoriju. Tas uzņēmumiem
var garantēt pastiprinātu auditorijas uzmanību un interesi par

viņa produktiem, paaugstinātus
pārdošanas apjomu, kā arī
kopējo izaugsmi ilgtermiņā.
Dalība projektā "Biznesa karte"
nodrošinās Jūsu uzņēmumam
arī BEZMAKSAS REKLĀMU,
jo projekts tiks īpaši reklamēts
medijos, arī internetā.
Uzņēmumi, kas vēlas izmantot iespēju un pieteikties dalībai
projektā “Biznesa karte”, aicināti
aizpildīt pielikumā esošo anke-

tu, sniedzot informāciju par
sevi, kā arī norādot produktus
un piedāvāto atlaides apmēru.
Iespējams norādīt neierobežotu
skaitu preces un/vai pakalpojumus.
SVARĪGI! Lūdzu norādiet
savām precēm un pakalpojumiem reālu atlaides lielumu no
standarta cenas, kuru Jūs varat
nodrošināt "Biznesa kartes"
(BK) īpašniekiem pastāvīgi, ne-

Saņem Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums”

pārvaldes vadītāja, pateicās
visiem par enerģiju, radošumu,
dzīvesprieku un novēlēja, lai
katrs savā gliemežnīcā ieliek
sapni - vienu, kas piepildās, otru,
kas jāpiepilda, un trešo, kas tikko
rodas.
I.Tiltiņa nomināciju „Gada
pasākums” brīvdabā pasniedza:
1. Balvu Mākslas skolas
kolektīvam, „Mākslas dienas
2012. Sajūtu eksplozija krāsās”;
2. Balvu Novada muzeja
kolektīvam un Annai Krivišai,
Eiropas kultūras mantojuma die-

25.aprīlī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā notika svinīgs
pasākums, kurā tika godinātas
personas, kuras sniegušas būtisku
ieguldījumu kultūras nozarē Balvu novadā.
Balvu novada Gada balvas kultūrā „Mūsu lepnums”
pasniegšanas pasākumu atklāja
Balvu Mūzikas skolas 1.-3.
klašu vijolnieku ansamblis, ko
vada Zoja Zaharova. Savukārt
pasākuma vadīja Aija Putniņa un
Raimonds Logins.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētāja
vietniece
Ināra Ņikuļina, kura pasniedza
nominācijas
„Gada
cilvēks kultūrā 2012”, atzina,
ka šāds pasākums noteikti ir
nepieciešams, vien jādomā kā to

vērst plašāku, jo kultūra noteikti
ir tā nozare, kas veicina visa novada attīstību.
Nomināciju „Gada cilvēks
kultūrā 2012” saņēma:
1.Daiga
Jēkabsone
par
ieguldījumu folkloras nozares
saglabāšanā un pilnveidošanā;
2.Zinaīda Logina par kultūras
notikumu atspoguļošanu un
popularizēšanu;
3.Ilze Pugača par radošo
darbnīcu un izstāžu organizēšanu
Tilžas pagastā;
4.Māris Lāpāns par aktīvu
līdzdalību kultūras dzīves procesu organizēšanā un norisē;
5.Olga Reče par vizuālās
mākslas popularizēšanu un
kultūras dzīves bagātināšanu;
Nomināciju „Gada pasā-

vis kādu īpašu akciju ietvaros.
Dažādām
preču/pakalpojumu
grupām var būt dažāds atlaides
lielums. BK īpašnieki - Jūsu jaunie un lojālie klienti, atcerieties
to!
Aizpildītu anketu līdz š.g. 5.
maijam sūtiet uz epastu: info@
biznesaklubs.lv ar norādi – Pieteikums Biznesa kartei. Dalība
projektā ir BEZ MAKSAS!

nas Bērzpilī „Ceļojums laikā pa
Ičas upi”;
3. Tilžas pagasta pārvaldei, Tilžas pagasta svētki.
Nomināciju ieguvējus un
visus klātesošos sveica senioru
koris ,,Pīlādzis”, vadītāja Liene
Akmeņkalne, Balvu Kultūras
un atpūtas centra jauktais koris
,,Ezerkrasts”, Vadītāja Anastasija Ločmele, koncertmeistars
Viktors Bormanis, un Balvu
Mūzikas skolas 4.-8.klašu vijolnieku ansamblis.

kums” iekštelpās pasniedza
Balvu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētājs Egons
Salmanis, kurš visiem kultūras
cilvēkiem
novēlēja
radošu
iedvesmu, izdošanos un panākumus arī turpmāk.
Nomināciju „Gada pasākums” iekštelpās saņema:
1. Ruta Cibule, ceļojošā
izstāde ”Latgolys dvieseles
tulkam Mikeļam Bukšam 100”;
2. Dziedošā Laicānu ģimene LNT šovā;
3. Balvu Centrālās bibliotēkas kolektīvs, Grāmatu svētki
Balvos.
Savukārt
Iveta
Tiltiņa,
Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
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Balvos ciemojas izglītības kolēģi no Smiltenes novada
19.aprīlī iepazīt Balvu novada darbu izglītības jomā un
smelties labāko pieredzi ieradās
septiņpadsmit Smiltenes novada
izglītības pārvaldes un iestāžu
vadītāji. Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Iveta
Tiltiņa iepazīstināja ar novada
izglītības sistēmu un struktūru,
statistiku un citiem ciemiņus
interesējošiem jautājumiem.
Pēc tikšanās ar Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
darbiniekiem Smiltenes kolēģi

devās uz vēstures stundu Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā,
piedalījās radošajās darbnīcās
un noskatījās literāri - muzikālu
uzvedumu. Smiltenieši atzinīgi
vērtēja jaunu pieeju matemātikas
bilingvālās apmācības stundā,
Vecmāmiņu kluba nodarbību un
Erudīta spēli Balvu pamatskolā.
Profesionālās ievirzes skolu
direktori apmeklēja Mākslas,
Mūzikas un Sporta skolas un
peldbaseinu, bet pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

Dziesma ir gājusi ar mums vienus ceļus

„Dziesma ir gājusi ar mums
vienus ceļu un izvedusi ļaudīs.
Kopā ar dziesmu un Jums
mēs esam spēks”, ar šādiem
vārdiem Briežuciema etnogrāfiskais
ansamblis
20.aprīlī
tuvākus un tālākus ciemiņus
aicināja kopā, lai nosvinētu
ansambļa 35.dzimšanas dienu. No tām sievām, kuras
uzsāka dziedāt ansamblī pirms

35 gadiem, šobrīd dzied tikai
Antoņina Logina. Sastāvs ir
mainījies, bet dziedāt prieks
nav pazudis. Kolektīvā šobrīd
dzied Antoņina Logina, Maruta
Ločmele (vadītāja), Veneranda
Mežale, Broņislava Kozlovska, Valentīna Kamzola, Ineta
Breņča, Maruta Ločmele, Harija
Mūrmanis, šogad ansamblim
piepulcējās divas jaunas spēcīgas

dziedātājas - Genovefa Zelča
un Marija Deksne. Prieks par
to, ka etnogrāfiskās dziedāšanas
tradīcijas turpina Briežuciema
jaunā paaudze – folkloras kopa
„Soldanī”. Tieši šajā dienā folkloras kopas dižākie dziedātāji
Valfrīds Cvetkovs, Dana Slišāne,
Sigita Kokoreviča, Edgars Pundurs un Linards Vaivods kopā
ar vadītāju Anitu Pakalnīti

piedalījās diždziedātāju konkursā
Rīgā un mājās pārveda 1.pakāpes
diplomus un diždiždziedātāju titulus. „Tā ir labākā dāvana, kādu
mēs varējām saņemt jubilejā,”
teica ansambļa vadītāja Maruta. Kolektīvu sveikt, par dzīvi
parunāt un dziesmas izdziedāt
bija ieradušies dziesmu draugi no Salnavas, Baltinavas un
Tilžas. Tālākie ciemiņi bija no
Ates muzeja, ar kuru ansamblim ilga un cieša sadarbība un
draudzība. Kolektīvu sveica un
ar priekšnesumiem priecēja arī
vietējie pašdarbības kolektīvi
– „Soldano” pārstāvji, deju
kolektīvs „Pāris”, dramatiskais
kolektīvs „Sipiņi”.
Mīļi aicināti un gaidīti
ciemiņi bija Balvu KAC darbinieki. Kultūras un atpūtas
centra mākslinieciskā vadītāja
Ilga Oplucāne
ar ansambli
kopā bijusi daudzus gadus.
Lielākā daļa sievu, ar kurām
kopā Ilga izbraukājusi Balticas un citus lielus pasākumus,
vairs nav mūsu vidū, bet labas
atmiņas vienmēr paliek dzīvas.
Sarunā iesaistījās un atmiņās
dalījās arī Ruta Cibule. Būdama
kultūras
nodaļas
vadītāja,
Ruta
vienmēr
atbalstījusi

viesojās pie kolēģēm „Pīlādzītī”
un „Sienāzītī”.
Interesi ciemiņos izraisīja
SIA „Eco Fabrika” ražotās
skolēnu formas.
Pieredzes apmaiņas vizīti
noslēdza modes skate un
mazs atpūtas brīdis Balvu
Amatniecības vidusskolā.
Atvadoties, gan ciemiņi, gan
pašmāju kolēģi pauda viedokli par starpnovadu pieredzes
apmaiņas lietderību, kas sniedz
gandarījumu abām pusēm.

visus kolektīvus, bet īpaši
etnogrāfiskos ansambļus un folkloras kopas. Mēs priecājamies,
ka Ruta uz pasākumu ieradās
un bija ar mums kopā svētkos.
Priecājamies un sakām paldies
arī par Balvu IKS pārvaldes
sveicienu! Ansambli jubilejā
sveica, daudz laba vēlējumu un
braucienu pa Latgali dāvināja
pagasta pārvaldes vadītāja Anastasija Gabrāne. Briežuciema
pamatskolas direktore Lidija
Ločmele etnogrāfisko ansambli sveica skolas kolektīva vārdā
un priecājās, ka Briežuciema
jaunā paaudze ir pārmantojusi
dziedāšanas prieku un interesi
par kultūrvēstures mantojumu.
Lai pateiktos pasākuma
dalībniekiem
par
labiem
vārdiem , klātbūtni un dāvanām,
etnogrāfiskā ansambļa dziedātāji
sniedza
skanīgu
koncertu.
Kolektīva vārdā paldies visiem,
kuri atrada laiku būt kopā ar
mums! Cerams, ka dzimšanas
dienas saruna izdevās – viens otru
sadzirdējām un sapratām! Tāpēc
„ paklanos svētīgam darbam un
radošai idejai, un noņemu cepuri
dziesmas un cilvēku priekšā.”

Mākslas dienas Balvos
Piektdien,
19.aprīlī,
ar
krāsainu un jautru gājienu Balvu Mākslas skolas audzēkņi un
skolotāji atklāja Mākslas dienas
Balvu novadā.
Šodien radošās aktivitātes
turpinās – Balvu Centrālajā
bibliotēkā tika atklāta Balvu Mākslas skolas radošā
kolektīva darbu izstāde „Tekstils”, kurā aplūkojami krāsaini
tekstiltehnikā darināti darbi.
Tā kā šogad Mākslas dienas
iesākušās ar interesantu akciju,
kuras laikā vairākām pašvaldības
iestādēm jāliek lietā radošums un
jārada „Spainis mākslas”, tad arī,
atklājot izstādi, Balvu Centrālās
bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule
Balvu Mākslas skolas radošajam
kolektīvam dāvināja spaini ar
noderīgiem instrumentiem, kuri
tika likti lietā, pildot noteikto
uzdevumu.
Savukārt Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne sveica
visus ar Mākslas dienu sākšanos,
pateicās bibliotēkas kolektīvam
par sadarbību, jo tikai kopīgiem
spēkiem var realizēt daudz
ideju. „Ja kaut ko ļoti vēlies,
visa pasaule sadodas rokās, lai
palīdzētu”, teica E. Teilāne.
Mākslas dienas turpināsies
līdz pat 19.maijam, kuru laikā

būs iespēja aplūkot Elitas Patmalnieces darbu izstādi, tikties ar
pašu mākslinieci, apskatīt akcijas

„Spainis mākslas” darbus un citas aktivitātes.
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Varu pateikties Dievam...
Atmiņas kā Vārnienes ūdeņi
pavasarī. Tagad, kad aiz muguras jau veseli 100 mūža gadi,
piedzīvotā un pārdzīvotā ir
daudz. Atmiņas ir kā dzimtās
puses upītes Vārnienes ūdeņi
pavasarī – tās ir gan pāri krastiem strauji plūstošas, gan rāmas,
tās var būt kā atvari dziļdomīgi
klusas vai arī satraucošas...

Attēlā(ko kreisās)mazdēls Guntis Gulbis, meita Biruta Gulbe, gaviļniece,
mazmazmeita Gita Gulbe

Anna Garā 90 gadu jubilejā

Aprīlī, palu un pavasara atmodas laikā, uz 100 gadiem
atskatās Anna Garā, dzimusi
Boževniece.
Lūdzu nedaudz
pakavēties ilgā mūža atmiņās,
pastāstīt par dzīves gadu gājumu.
Piedzimu 1913., itin kā
nelaimīgajā gadā. Garajā dzīvē
ir bijuši dažādi līkloči – gan
laimīgi, gan grūtuma pilni brīži.
Mans tēvs bija skroderis, māte
vadīja mājas saimniecību, biju
vidējā māsa, divas māsas bija par
mani vecākas, viņas jau Aizsaulē.
Brālis Ādolfs krita kaujās
Kurzemes katlā. Ar jaunāko
māsu Teklu Oplucāni, kas dzīvo
Rugāju pagasta Medņos, vēl
turamies pie dzīvības.
Mums vecāki nomira jauni:
45-46 gadu vecumā, viens pēc
otra. Mēs palikām pieci bārenīši
mazajā mājiņā Vārnienes upes
krastos Medņos. Atceros, kā
sēdējām upes malā aiz tilta un
raudājām. Pa ziemu mūs pie sevis, neskatoties uz to, ka pašiem
bija 7 bērni, paņēma Dārta
Boževniece ar vīru. Pavasarī
tad izklīdām kur kurais. Mūs ar
jaunāko māsu nolīga par ganiem
pie saimniekiem, vecākie bērni
sāka kalpu gaitas. Arī es Vidzemē,
Stāmerienā strādāju par kalponi,
līdz apprecējos ar Jāni Garais no

Pilskalna, kas tagad ir Balvu pagasta teritorijā. Mani viņš ieveda
jaunuzceltā mājā, kur arī visu
mūžu nodzīvojām. Tas bija 1934.
gada oktobrī. Dzīvojām kopā ar
vecākā brāļa Dominika ģimeni.
Mans vīrs Jānis, kā jau visi
lauku vīrieši, apstrādāja savu
zemi. Toreiz un pirmajos kolhozu gados visus lauku apstrādes
darbus darīja ar zirgiem. Arī mēs
abi sākām strādāt kolhozā, vēlāk
sovhozā Bolupe.
Tagad laukos ir citi apstākļi.
Mums laukos būtu grūti
pastāvēt, jo dzīvojam kopā
ar meitu Birutu, bet par laimi
mums kaimiņos dzīvo pagasta
pārvaldnieks Andris Ķerāns,
kurš ir ļoti izpalīdzīgs – nopļauj
zāli mūsu mājas apkārtnē, izvago
kartupeļus, ziemā iztīra sniegu,
lai varam izkļūt uz lielā ceļa.
Mans mūžs ir pagājis Pilskalna “Mežēkās”. Ar vīru Jāni
dzīvojām ļoti saticīgi. Mēs
izaudzinājām un izskolojām
meitu Birutu, līdz skolas gadu
sākumam arī mazdēlu Gunti.
Arī vasaras brīvdienās viņš
dzīvoja pie mums, no agra vecuma palīdzēja visos lauku darbos, pat sovhoza uzliktās biešu
vagas ravējām kopā. Tā viņš
pierada pie lauku darba un vēlāk
izmācījās par agronomu. Vectēvs
mācīja viņam visus vīriešu darbus, jo viņa tēvs agri mira.
Arī mans vīrs Jānis 20 gadus
jau aizsaulē, dzīvojam divatā
kopā ar meitu Birutu. Man
liekas, ka savu ilggadību esmu
piedzīvojusi tāpēc, ka viņa mani
ļoti labi aprūpē. Nozīmīgi arī tas,
ka ģimenes ārste Līga Kozlovska

un ātrās palīdzības mediķi man
krīzes situācijās vienmēr sniedz
palīdzību.
Kas ir mana garā mūža
noslēpums?
Jāsaka, ka mūsu dzimtā ir
arī citi ilgdzīvotāji. Visu mūžu
esmu strādājusi lauku darbus.
Uzturā pārsvarā lietoju piena
produktus, gaļu un saldumus –
ļoti maz, cukuru gandrīz nemaz.
Esmu alkohola nīdēja un arī savus pēcnācējus esmu iemācījusi
nelietot grādīgos dzērienus.
Pēdējos divus gadus ziemās
ar meitu Birutu dzīvojam
labiekārtotā dzīvoklī Balvos.
Tas meitai ļoti atvieglo manis
aprūpēšanu.
Šeit mani apmeklē prāvests
Bārtulis. Viņa vizītes man
nozīmīgas, jo palīdz Dievu godināt, pateicība viņam
par svētību un Svētās Mises
lūgšanām.
Vasaras pavadu savās Pilskalna Mežēkās. Meitai tur daudz
darba sakņu un augļu dārza,
puķu kopšanā. Dārzi iekopti jau
no seniem laikiem, kādreiz arī
turējām govis un citus lopiņus,
tagad ir tikai kaķis Pūka un
vistiņas. Senāk bija skaisti
šķirnes suņi, tagad tikai gailītis
modina no rītiem.
Redze
man
ir
ļoti
pasliktinājusies, jo savas lauku
darbu aizņemtības dēļ nozīmētās
acu operācijas arvien atliku,
līdz bija jau par vēlu. Līdz ar
to televizoru neskatos, klausos radio. Esmu pateicīga Latgales radio, kas man dod iespēju
piedalīties Rožukroņa un citās
lūgšanās. Paldies par pārraidēm

Attēlā: (no kreisās) Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra ŅIkuļina, Anna Garā un Balvu pagasta
pārvaldes vadītājs Andris Ķerāns svētku brīdī

Kāzu dienā 1934. gadā, vedēji Anna Boževniece un Pēteris Arājs

no Vatikāna, kas tagad man
deva iespēju iepazīt jaunievēlēto
pāvestu Francisku, dzirdēt viņa
vadītās lūgšanas un ieklausīties
viņa teiktajās pamācībās.
Man jāsaka paldies Dievam
par man dāvāto mūžu. Savā mūža
nogalē gribu izteikt pateicību
par atbalstu pāvestam Jānim
Bārtulim, meitai Birutai, manam mazdēlam Guntim un viņa
sievai Ingūnai, mazmazbērniem
Gitai un Emīlam, paldies visiem
mediķiem, kas mani ārstēja un
uzturēja dzīvotspējīgu. Pateicība
visiem radiem ,kaimiņiem un
draugiem ,kas vienmēr ir kopā
ar mani. Centīšos turēties arī uz
priekšu, lai gan to grūti paredzēt,
cik ilgs laiks uz šīs zemes man
vēl atvēlēts.
Ko par savu mammu
visspilgtāk atceras viņas meita?
Biruta Gulbe pastāstīja, ka
viņas mamma esot bijusi liela
rokdarbniece, dzīvē daudz audusi
un adījusi. Viņas mātes – Annas
Garās – jaunības un darba dzīves
laikā lauku sievietēm vajadzējis

prast vilnas dziju un linu diegu
uz ratiņa savērpt. Mamma daudz
audusi. Diedziņus nopirkuši , bet
linus audzējuši un apstrādājuši
paši – mērcējuši, kulstījuši,
sukājuši un vērpuši. Mājās
lielajā istabā bijušas stelles,
kas aizņēmušas visu telpu. No
tēva mātei mantojumā bijusi
šujmašīna Singer, viņa pati visas
drēbes savējiem mājās sašuvusi.
Bet bijis ne tikai darbs. Mamma esot ļoti mīlējusi dziedāt, viņa
bijusi arī viena no tām sievām
kas izvadīšanas reizēs dziedājusi
psalmus.
Tēvs bijis Jānis, un līdz ar
to mājās tradicionāli svinēti šie
latviešu svētki- sanākuši Jāņa
bērni, cienāti ar alu, sieru, ar
pīrādziņiem. Birutas studiju gados, kad bijusi grūta iztikšana,
mamma vienmēr līdzi devusi
lielu turzu ar cepumiem.
Tagad, - cita dzīve un citas
rūpes, bet tās dienas un to laiku
darbi palikuši spilgtā atmiņā.
Ilona Vītola

Mājās ābeļdārzā Anna Garā kopā ar vīru, meitu un mazdēlu
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Par gāzes sistēmu tehnisko apkopi
Balvu novadā un pilsētā par
gāzes piegādi iedzīvotājiem
rūpējas SIA „Latvijas propāna
gāze” - 40 daudzdzīvokļu mājām,
kuras apsaimnieko PA „SanTex”, Latvijas propāna gāze veic
arī sistēmu tehnisko apkopi.
Lai daudzdzīvokļu mājās
tiktu veiktas profesionālas,
kvalitatīvas un drošas gāzes
sistēmu apkopes, 2012.gada
18.jūnijā PA „San-Tex” noslēdza
līgumu ar SIA „Latvijas propāna
gāze” par dzīvojamo māju
iekšējo gāzes apgādes sistēmas
tehnisko apkopi, par ko tika
informēti arī visu māju vecākie.
Ar šī līguma noslēgšanu „Latvijas propāna gāze” nes atbildību
par gāzes sistēmu no pazemes
tvertnes līdz gāzes krānam
katrā dzīvoklī tehnisko apkopi.
Tādā veidā apsaimniekotājs,
noslēdzot šo līgumu nodrošina,
ka dzīvojamā māja tiek apsekota
un uzturēta, ievērojot 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.907, ar kuriem būtu jāiepazīstas arī katram
dzīvokļa īpašniekam.
Līgums paredz, ka 5 gadu
laikā uzņēmumam „Latvijas
propāna gāze” jāveic dzīvojamo
māju iekšējo gāzes apgādes
sistēmu tehniskā apkope, kas ietver:
•
Cauruļvadu
un
to
apsaistes ārējo apskati;
•
Noslēgierīču darbības
un
sistēmas
hermētiskuma
pārbaudi;
•
Noplūžu
profilaksi
gāzes starp-krāniem;
•
Apvalkcaurules
un
tās blīvējuma pārbaudi (vietā,
kur gāzes cauruļvads šķērso
dzīvojamās mājas ārsienu);
•
Gāzes
noplūdes
likvidēšanu pamatojoties uz
pasūtītāja vai dzīvojamo māju
iedzīvotāju pieprasījumu;
•
Darbus, kas saistīti
ar gāzes patēriņa skaitītāju,
noslēgkorķa, plombas, gāzes
plīts montāžu vai demontāžu

tiek veikti saskaņā ar pasūtītāja
pieprasījumu;
•
Citus
darbus,
kas
saistīti ar gāzes apgādes tehnisko nodrošināšanu, kas tiek
veikti saskaņā ar pasūtītāja
pieprasījumu,
ņemot
vērā
Līguma noteikumus.
Lai arī līgumā noteikts, ka
uzskaitītie darbi veicami 5 gadu
laikā, puses vienojušās, ka Balvu
pilsētas dzīvojamo māju iekšējās
gāzes apgādes sistēmas tehniskā
pārbaude tiks paveikta 3 gadu
laikā – līdz 2014.gada septembrim. Pašlaik pilsētā ir apsekotas
9 dzīvojamās mājas, kur vairākos
dzīvokļos ir konstatēta neliela
noplūde gāzes apgādes sistēmas
savienojumos. Dažos dzīvokļos
arī atklāta patvaļīga gāzes plīts
atvienošana.
Par šiem tehniskās apkopes pakalpojumiem noteikta
maksa 0,92 Ls plus PVN 21%,
kas kopā sastāda 1,12 Ls no
katra dzīvokļa mēnesī, kas
tiek maksāta no katras mājas
uzkrātās apsaimniekošanas naudas. Šajā summā iekļautas arī
avārijas dienesta izmaksas, ja
to būtu nepieciešams izsaukt
ārkārtas gadījumā. Pēc veiktajām
pārbaudēm katras mājas dzīvoklī,
tā īpašniekam jāparaksta gāzes
instalācijas
vadu
sistēmas
hermētiskuma pārbaudes darba
uzdevuma veidlapa.
Tomēr,
lai
samazinātu
daudzdzīvokļu
iedzīvotāju
izmaksas, ar SIA „Latvijas
propāna gāze” pārstāvjiem tika
panākta vienošanās par maksas samazināšanu līdz 0,80 Ls
bez PVN. Tomēr šāda maksa
tiks piemērota ar 2014.gada
septembri, kad iekšējās gāzes
apgādes
sistēmas
tehniskā
apkope tiks veikta visās 40
daudzdzīvokļu mājās. Bet līdz
ar šādas maksas noteikšanu,
dzīvokļu īpašniekiem pašiem būs
jāveic darbi, kas saistīti ar gāzes
patēriņa skaitītāju, noslēgkorķa,
plombas, gāzes plīts montāžu

vai demontāžu un citi darbi, kas
saistīti ar gāzes apgādes tehnisko
nodrošināšanu.
SIA „Latvijas propāna gāze”
aicina būt uzmanīgiem ar gāzes
sistēmu lietošanu, gāzes balonu
pieslēgšanu, lai neatkārtotos
tādi notikumi kā Limbažos
pērnajā gadā, kad gāzes
tvertnes sprādziena rezultātā
daudzdzīvokļu mājā bojā gāja
divi cilvēki. Tāpat uzmanīgiem
jābūt arī privātmāju īpašniekiem,
jo nereti gāzes baloni tiek pievienoti nepareizi, radot gāzes
noplūdes. Avārijas situāciju
gadījumā novada iedzīvotāji var
zvanīt pa tālruņiem:
SIA "Latvijas propāna gāze"
80000404
J. Pošeiko (mob. tel.)
28234392
Avārijas dienests ir bezmaksas, ja gāzes noplūde tiek
konstatēta pie aizvērta krāna.
Šādos gadījumos tiek nodrošināta
bezmaksas gāzes balona maiņa.
Savukārt, ja tiek konstatēti citi
bojājumi, kas radušies klienta
vainas dēļ, avārijas dienesta pakalpojumi ir par maksu. Latvijas propāna gāze atgādina, ka
gāzes balonu bezmaksas var
samainīt tā tirdzniecības vietā,
ja balona ventilis grūti griežas,
neplūst gāze vai ir citas tehniskas
nepilnības.
SIA „Latvijas propāna gāze”
gāzes balonu tirdzniecības punkti
Balvu novadā (Skat. Tabula 1).
Joprojām Balvu novadā
aktuāla ir problēma, kad apritē
nonāk nepārbaudīti, nesertificēti
un līdz ar to arī nedroši sadzīvē
lietojamie
gāzes
baloni.
Iegādājoties šādu „nezināmas
izcelsmes” gāzes balonu pircējs
apdraud ne tikai savu, bet arī
apkārtējo iedzīvotāju drošību.
Nereti negodīgie tirgotāji balonu nepiepilda pilnu, bet no
patērētāja saņem pilnu maksu.
Tādēļ mēģinot ietaupīt, pircēji
bieži vien pārmaksā, kā arī
liedz sev tiesības izmantot ba-

lona garantijas priekšrocības.
Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, gāzes balonu ieteicams pirkt iepriekšminētajās
oficiālajās tirdzniecības vietās,
ieteicams iegādāties gāzes balonu ar tā uzpildītāja logo un ar
ventili, kas ir aprīkots ar drošības
plēvi (apvilktu zaļu vai dzeltenu
plēvkārtu), turklāt tā nedrīkst
būt bojāta. No tirgotāja obligāti
arī jāpieprasa pirkuma čeks vai
kvīts.

Paldies Jurim Pošeiko, SIA
„Latvijas propāna gāze” Balvu
KAP meistaram, par operatīvo
un kvalitatīvo darbu veikšanu
katrā daudzdzīvokļu namā.
Jāuzteic arī Uldis Sprudzāns,
PA „San-Tex” vadītājs, par
neatlaidību un uzstājību, veicot pārrunas ar SIA „Latvijas propāna gāze” un panākot
iedzīvotājiem
labvēlīgāko
lēmumu pieņemšanu.

Tabula 1

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Realizācijas aģenta
vārds, uzvārds
Ilona Gruševa

Adrese

Bērzpils, Stacijas iela 4,Balvu
novads
Ņina Brosova
Veikals “Cerības”, Vīksna,
Vīksnas pagasts, Balvu novads
Elita Gromova
“Dukātos”, Naudaskalns, Balvu novads
SIA”ALTA-S”
Veikals Kalna ielā 1a, Kubulu
pagasts, Balvu novads
SIA”ALTA-S”
Veikals Dārza ielā 24, Bērzpils,
Balvu novads
SIA”ALTA-S”
Veikals, Brīvības 39, Tilža,
Balvu novads
SIA”LĪGO-2”
Veikals Jaunatnes 3, Krišjāņi,
Balvu novads
SIA “Senda Dz”
“Senda Dz” Brīvības 72, Balvi,
Balvu novads
SIA “Senda Dz”
Veikals “Lieltirgotava” Vidzemes 8, Balvi, Balvu novads
SIA “Senda Dz”
Veikals, Briežuciema pagasts
„Grūšļeva”, Balvu novads
SIA “Senda Dz”
Veikals “Bērzkalne”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads
SIA “Tik-Tak”
Veikals, Brīvības 26, Tilža,
Balvu novads
SIA “Gotika-auto”
DUS, Stacijas 32, Balvi, Balvu
novads
SIA”Mārbe”
Veikals “Priedes-2”, Egļuciems, Balvu novads
SIA”Mārbe”
Veikals “Māras”, Vectilža, Balvu novads
SIA “Lukoil Baltija R” DUS, Stacijas 13, Balvi, Balvu
novads
SIA “Virši A”
DUS, Krasta 3, Balvi, Balvu
novads

Sāks līgumu slēgšanu par atkritumu izvešanu Balvu pilsētā Rokasgrāmata platību maksājumu

Saskaņā ar Balvu novada
pašvaldības un SIA „ZAAO”
(ZAAO) noslēgto līgumu, no
šī gada 1.jūlija uzņēmums sāks
sadzīves atkritumu izvešanu
Balvu pilsētā. Lai iedzīvotājus
laikus informētu par gaidāmajām
izmaiņām,
pakalpojumiem
un
piedāvātajām
iespējām,
ZAAO no 9.maija piedāvās
pilsētniekiem slēgt līgumus par
atkritumu izvešanu. Jāpiebilst, ka
Balvu novadā uzņēmums strādā
jau kopš 2012.gada vasaras.
Līdz ar ZAAO darbības
sākšanu Balvos, tarifs par atkritumu izvešanu pilsētā būs tāds pats
kā līdz šim - 10,58Ls/m3 (+PVN).
Piemēram, privātmājā par vienu

240l konteinera izvešanu maksa
būs 3.07Ls (ieskaitot PVN).
Papildus sadzīves atkritumu
izvešanai, ZAAO Balvu pilsētas
un novada iedzīvotājiem jau
šobrīd piedāvā arī atkritumu
šķirošanu EKO laukumā, Ezera ielā 3, Balvos. Arī turpmāk
iedzīvotāji bez maksas varēs
nodot dalīti vāktos atkritumus,
tādā veidā samazinot sadzīves atkritumu apjomu un līdz ar to arī
izmaksas par sadzīves atkritumu
izvešanu.
EKO laukumā Balvos BEZ
MAKSAS pieņem pudeļu stiklu, logu stiklu, papīru, kartonu,
polietilēnu, PET pudeles, metālu,
sadzīves elektroniku, krāsu

bundžas, luminiscētās lampas,
baterijas un akumulatorus, eļļas
filtrus, riepas (līdz 4gb gadā)
diam.140, motoreļļu, smēreļļas,
koka paletes, kā arī par maksu lielgabarīta atkritumus, zaļos atkritumus un būvgružus.
Iedzīvotāji aicināti uzdot sev
interesējošus jautājumus gan
e-pastā: zaao@zaao.lv, gan mājas
lapā internetā www.zaao.lv, gan
zvanot Klientu apkalpošanas
nodaļai pa tālruni. 64281250.
Līgumu slēgšanas laiki Balvu
pilsētā, sākot no 9.maija:
Ceturtdienās un piektdienās
no 9:00 – 17:00, EKO laukuma
birojā Balvos, Ezera ielā 3.

Īstenos vides projektu atkritumu šķirošanas veicināšanai
SIA „ZAAO” noslēgusi
līgumu ar Latvijas vides
aizsardzības fonda administrāciju, kas paredz īstenot
projektu - interaktīvu akciju
„Atkritumu šķirošanas vērtīgie
augļi”. Tā laikā 7 pilsētās ZAAO
darbības reģionā jaunieši un
iedzīvotāji kopumā tiks iesaistīti
vides objektu – instalāciju –
veidošanā, kā simbolu izman-

tojot stilizētu koku ar augļiem.
Augļi simbolizēs dalītos atkritumu veidus: papīru, metālu, stiklu
un plastmasu, kas ir vērtīgas izejvielas jaunu produktu ražošanai.
Iedzīvotāji iepriekš tiks aicināti
līdzdarboties, atnesot dažādus
šķiroto atkritumu veidus un
pārbaudot zināšanas par atkritumu dalīto vākšanu. Akcija
notiks Pasaules Vides dienas

ietvaros laikā no 4.- 6.jūnijam
Valmierā, Cēsīs, Limbažos,
Valkā, Smiltenē, Saulkrastos un
Balvos.
Projekta mērķis ir interaktīvā
un viegli uztveramā veidā
informēt un iesaistīt sabiedrību
atkritumu šķirošanas procesā,
lai ilgtermiņā veicinātu vides
apziņas
veidošanos
videi
draudzīgai rīcībai.

saņemšanai

Lauku atbalsta dienests
informē, ka elektroniskā formātā
ir pieejama Rokasgrāmata platību
maksājumu saņemšanai 2013.
gadā. Informatīvo materiālu
platību maksājumu saņemšanai
2013.gadā var saņemt visās
Lauku
atbalsta
dienesta

reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs un centrālajā aparātā
Rīgā.
Elektroniskā
versija
Rokasgrāmata
platību
maksājumu saņemšanai 2013.
gadā ir ievietota LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv sadaļā ES Tiešie
maksājumi.

Nosaka īslaicīgu papildu aizliegumu
līdaku makšķerēšanai
Zemkopības ministrija saistībā ar līdaku nārsta aizkavēšanos
2013. gada pavasarī nosaka
līdaku makšķerēšanas aizlieguma pagarinājumu līdz 10. maijam.
Saskaņā ar Makšķerēšanas
noteikumiem pavasarī aizliegts
iegūt līdakas to nārsta laikā no
1. marta līdz 30. aprīlim. Ņemot
vērā to, ka līdaku nārsta laiks ir
atkarīgs no meteoroloģiskajiem
apstākļiem (no gaisa un ūdens
temperatūras un ledus stāvokļa),
kas šī gada pavasarī patstāvīgi
zemo gaisa temperatūru un
biezās ledus segas ūdenstilpēs
dēļ nav labvēlīgi zivju nārstam,
Zemkopības ministrija, saņemot
Liepājas pašvaldības, Dabas
aizsardzības pārvaldes, valsts

zinātniskā institūta “Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskā institūta
„BIOR”” un makšķernieku
organizāciju viedokļus, nolēma
noteikt līdaku makšķerēšanas
papildu aizlieguma periodu.
Zemkopības ministrija nosaka Latvijas Republikas ūdeņos,
izņemot ūdeņos, kas tiek izmantoti specializētai zivkopībai un
mākslīgai zivju pavairošanai,
līdaku makšķerēšanas papildu
aizlieguma periodu 2013. gada
pavasarī no 1. maija līdz 10. maijam.
Līdaku
makšķerēšanas
papildu aizliegums stāsies spēkā
pēc tā publicēšanas oficiālā
izdevuma „Latvijas Vēstnesis”
tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

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

“Balvu Novada Ziņas”, 2013.gada 30.aprīlis
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2013.gada 11.aprīļa
lēmumu (prot. Nr.4, 21.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2013.gada 11.aprīlī

Balvos

Nr.17/2013

GROZĪJUMS 2010.GADA 13.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.7 „PAR ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU UN BŪVJU
EKSPLUATĀCIJU, LIETOŠANU UN AIZSARDZĪBU BALVU NOVADĀ”
Izdoti pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’
43.panta pirmās daļas 11.punktu un
15.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Balvu novada Domes
2010.gada 13.maija saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par ūdensvada
un kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatāciju,
lietošanu
un
aizsardzību Balvu novadā”
(turpmāk – noteikumi) grozījumu
un izteikt noteikumu 5.nodaļu
šādā redakcijā:
„5. Ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšanas
un
lietošanas
kārtība.
5.1. Ūdens patēriņa skaitītājam jābūt ar Latvijas Republikā
atzītas mērinstrumentu kontroles
institūcijas sertifikātu par atļauju
lietot to Latvijas teritorijā un
verifikācijas atzīmi, kas pamato tā atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.2. Pakalpojumu sniedzējam
un Klientam atkarībā no tā, kura
valdījumā (īpašumā) atrodas
ūdens patēriņa skaitītājs, par
saviem līdzekļiem ir jānodrošina
šādu prasību izpilde:
5..2.1.
„B”
precizitātes
klasei
atbilstošu
ūdens
patēriņa skaitītāju uzstādīšana
ūdensvada pievados; gadījumā,
ja skaitītāju nav iespējams

uzstādīt
horizontāli,
tad
„B”klases uzskaites precizitātes
nodrošināšanai jāierīko augstākas - „C” klases skaitītājs;
5.2.2. ja ūdens skaitītājs nav
paredzēts pretplūsmas mērīšanai,
skaitītājs jāuzstāda tādā veidā,
lai tiktu nodrošināta pretplūsmas
aizturēšana;
5.2.3.
ūdens
skaitītāju
pārbaude un verifikācija spēkā
esošajos normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos un kārtībā.
5.3.
Ūdens
skaitītāju
uzstādīšanu drīkst veikt Pakalpojumu sniedzējs vai Ekonomikas
Ministrijā
reģistrēts
būvkomersants, kura rīcībā
ir darbinieki, kas saņēmuši
sertifikātus atbilstošā jomā, Pakalpojuma sniedzēja uzraudzībā.
5.4. Skaitītāji jāuzstāda
nepiederošām
personām
nepieejamās telpās, nodrošinot
labas
piekļūšanas
iespējas
skaitītāju rādījumu nolasīšanai
un skaitītāja mezgla montāžai,
demontāžai.
5.5. Skaitītāji jāuzstāda
atbilstoši ražotāja instrukcijas
nosacījumiem un simboliem uz
skaitītāja korpusa.

5.6. Neatkarīgi no ražotāja
instrukcijas nosacījumiem, visos gadījumos jāievēro šādi
vispārējie skaitītāju uzstādīšanas
principi :
5.6.1.
ūdens
skaitītāji
jāuzstāda uz pilnīgi horizontāliem
vai vertikāliem cauruļvadu posmiem;
5.6.2. pirms ūdens skaitītāja
jāiemontē taisns cauruļvada
posms ar garumu ne mazāku par
trim cauruļvadu diametriem;
5.6.3. pirms skaitītāja jāierīko
noslēgarmatūra un vienvirziena
vārsts;
5.6.4. gadījumos, kad pirms
skaitītāja tiek uzstādīts filtrs,
vienvirziena vārstam jāatrodas
starp skaitītāju un filtru;
jāparedz iespēja noplombēt filtra
nosēdumu izlaides skrūvi;
5.6.5. ūdens pievada montāžai
līdz ūdens skaitītājam aizliegts
izmantot lokanos pievadus.
5.7.
Pēc
skaitītāja
uzstādīšanas, darba veicējs nodod skaitītāju ekspluatācijā Pakalpojumu sniedzējam.
5.8. Pakalpojumu sniedzējs
pārbauda skaitītāja uzstādīšanas
atbilstību Noteikumu prasībām

un noplombē skaitītāju.
5.9. Klients ir atbildīgs par
skaitītāju plombu saglabāšanu.
5.10. Klientam jāievēro šādi
noteikumi:
5.10.1. jāuztur ūdens patēriņa
skaitītāja atrašanās vietās (telpās,
šahtās) tīrība un kārtība (aizliegta nepiederošu priekšmetu
uzglabāšana);
5.10.2.
pēc
Pakalpojuma
sniedzēja
pieprasījuma
jānodrošina pieeja ūdens patēriņa
skaitītājam tā stāvokļa pārbaudei
un rādījumu nolasīšanai;
5.10.3. jāaizsargā ūdens
patēriņa skaitītāja mezgls no
aizsalšanas.

7.

5.11. Ja Klientam radušās
šaubas
par
Pakalpojumu
sniedzēja valdījumā esošo ūdens
patēriņa skaitītāju pareizību,
viņš ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojumu sniedzējam tos pārbaudīt.
Ja pārbaudē skaitītāju rādījumu
kļūda nepārsniedz pieļaujamo
normu, pārbaudes izdevumus
sedz Klients, bet, ja pārsniedz
pieļaujamo normu – ūdens
patēriņa skaitītāju nomaina Pakalpojumu sniedzējs par saviem līdzekļiem. Klients sedz
visus izdevumus, kas saistīti ar
viņam piederošo individuālo
un
koplietošanas
ūdens
skaitītāju pārbaudi, montāžu vai
nomaiņu.”.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I.Ņikuļina
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2013.gada 11.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.4,21.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
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.17/2013 “Grozījums 2010.gada 13.maija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu
un aizsardzību Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Nepieciešams grozīt saistošos noteikumus un detalizētāk noteikt
ūdens skaitītāju uzstādīšanas un lietošanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu 5.nodaļa tiek izteikta jaunā redakcijā. Tā nosaka
prasības, kādas jāievēro uzstādot un lietojot ūdens skaitītāju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administratīvajām
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I.Ņikuļina

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā Pērno zāli dedzināt ir bīstami
gadā VUGD Balvu statistika. Jāatceras, ka kūlas
izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo daļai2012.
bija daudzi izbraukumi uz dedzināšana ir aizliegta un
kūlas ugunsgrēkiem. Arī šī gada saskaņā
ar
Administratīvo
īpašumu:
„Sitas stacija Nr.2”, Sita,
Kubulu pagasts, Balvu novads,
kadastra Nr. 3858 900 0119,
sastāv no zemes gabala 657 m2
platībā (kadastra Nr. 3858 001
0129) un būves – divu dzīvokļu
mājas (dzīvoklis 45.4 m2 ar kadastra Nr. 3858 900 0119 un
dzīvoklis 54.2 m2 ar kadastra
Nr. 3858 900 0120). Izsoles
sākotnējā cena – Ls 990.00
(deviņi simti deviņdesmit lati, 00
santīmi).
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.

balvi.lv vai Balvu novada
pašvaldībā pie juriskonsultes
Sarmītes Gržibovskas, Bērzpils
ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Šajā
pat laikā interesanti var veikt
izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne
vēlāk kā līdz 2013.gada 6.jūnijam plkst.16.30, Balvos, Bērzpils
ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2013.gada 6.jūnijam plkst 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%

apmērā no izsoles sākumcenas
un reģistrācijas maksa 5.00 LVL,
Balvu novada pašvaldības, Reģ.
Nr. 90009115622, bankas kontā:
SEB banka, kods UNLALV2X,
konts: LV93UNLA 0050 0142
9173 9.
Nosolītājam sava piedāvātā
augstākā
summa,
atrēķinot
iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu ne vēlāk kā līdz
2013.gada 6.septembrim.
Izsole notiks Bērzpils ielā
1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē,
2013.gada 7.jūnijā plkst. 10.00.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina pretendentu
pieteikšanos uz vakanto UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA
SPECIĀLISTA amatu
Galvenie darba pienākumi:
Organizēt
uzņēmējdarbības
vides
attīstību
Alūksnes
novadā - sniegt atbalstu
esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem, veicināt sadarbību
un informācijas apmaiņu starp
pašvaldību un uzņēmējiem,
sekmēt investīciju piesaisti,
sadarbību starp pašvaldību un tās
ārzemju partneriem.
Prasības pretendentam:
augstākā izglītība;

teicamas
svešvalodu
– angļu un krievu valodas
zināšanas;
labas iemaņas darbā ar
datoru;
vēlama pieredze projektu vadībā un ieviešanā,
pamatzināšanas mārketingā;
teicamas saskarsmes,
komunikācijas un organizatora
prasmes;
B kategorijas autovadītāja apliecība

Pieteikuma
(motivācijas)
vēstuli, dzīves un darba aprakstu
(CV) līdz 2013.gada 14.maija
plkst.16.00 var nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu dome@
aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt
personīgi – Alūksnes novada
pašvaldībai, Dārza ielā 11,
Alūksnē, LV 4301, 306.kabinets.
Kontaktpersona
Janīna
ČUGUNOVA, t.26118815.

pavasaris jau sācies ar pirmajiem
pērnās zāles dedzinātāju radītiem
izsaukumiem uz uguns dzēšanu.
Nokūstot sniegam, daudzviet
paveras pērnās zāles klājumi,
kas, iestājoties piemērotiem laika
apstākļiem, liek aktivizēties kūlas
dedzinātājiem. Pastāv maldīgs
priekšstats, ka kūlas dedzināšana
ir kontrolējama. Taču tas tā nav.
Pavasarim raksturīgā strauji
mainīgā vēja virziena un citu
apstākļu ietekmē degšanas virziens var strauji mainīties, kā
uguns liesmas var nekontrolēti
izplatīties un pārmesties uz
ēkām un mežaudzēm. Kūlas
ugunsgrēka
dzēšana
tiek
iesaistīti ugunsdzēsēji, kas nevar vienlaicīgi piedalīties cita,
iespējams, daudz bīstamāka
ugunsgrēka dzēšanā. Apkopotā
statistika par kūlas ugunsgrēkiem
Latvijas pilsētās un novados
par pēdējiem trīs gadiem liecina, ka nadzīgākie sausās zāles
dedzinātāji
mūspusē
bijuši
Balvu novada iedzīvotāji, kuri
no 2010. līdz 2012.gadam
kopumā izraisīja 33 pērnās zāles
ugunsgrēkus. Mūspuses kūlas
dedzinātāju saraksta otrajā vietā.
Kā saprotams, neiepriecinoša

pārkāpumu
kodeksa
179.
pantu par šo pārkāpumu ir
paredzēts naudas sods no divsimts līdz piecsimt latiem vai
administratīvais arests līdz piecpadsmit diennaktīm. Iedzīvotājus
var sodīt gan Valsts policija, gan
arī ugunsdzēsēji. Lauksaimniekiem, kuri pieteikušies uz platību
maksājumiem un kuru teritorijā
konstatēta kūlas degšana, tiek
samazināti Eiropas Savienības
un valsts atbalsta maksājumi.
Dedzināšanas
izraisītie
ugunsgrēki nodara postījumus
arī AS "Sadales tīkls" gaisvadu
elektrolīnijās, radot reālus draudus iedzīvotāju elektroapgādei
un drošībai. Pēdējā laikā visā
Latvijā reģistrētie daudzie kūlas
ugunsgrēki.
AS „Sadales tīkls" aicina
iedzīvotājus ievērot maksimālu
piesardzību un, ja pamanīts
kūlas ugunsgrēks, it īpaši
elektroapgādes iekārtu tuvumā,
par to pēc iespējas drīzāk
ziņot Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam - 112, kā
arī zvanīt uz Klientu servisa
bojājumu pieteikšanas tālruni
80200404 vai rakstīt e-pastā:
st@sadalestikls.lv
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Salidojums Purviņu skolā
Šī gada 11.maijā plkst.16.00 Tilžas kultūras namā notiks
Purviņu 7-gadīgās skolas salidojums.
Mīļi aicināti visi, kas reiz mācījušies Purviņu skolā un vēlās dalīties mīļās atmiņās.
Dalības maksa 3 lati, līdzi ņemot groziņu.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni: 26014366 vai 28363509

Mūsdienu deju konkurss festivāls
„Latgales kauss 2013”

13.aprīlī Balvu bērnu un
jauniešu centra Dita Niperes
deju studijas Di-dancers 8 solisti
un deju grupa Juniori devās uz
Rēzekni, kur jau otro gadu no-

tika Mūsdienu deju konkurss
festivāls „Latgales kauss 2013”.
Pasākums tiek rīkots ar mērķi,
lai
Latgalē
dzīvojošajiem
bērniem un jauniešiem būtu

iespēja piedalīties un gūt pieredzi mūsdienu deju sacensībās, kā
arī apvienot deju studijas, deju
grupas un individuālos dejotājus,
kas darbojas šajā žanrā Latgalē.
Šogad pasākumā piedalījās
Daugavpils, Rēzeknes, Līvānu
,Maltas, Jēkabpils ,Balvu un
Jūrmalas mūsdienu deju grupas un individuālie dejotāji,
sacenšoties hip hop, housa un
streetdance šovu deju stilos.
Balvu pārstāvji var lepoties,
ka savā vecuma grupā septiņu
mūsdienu deju grupu konkurencē
1.vietu izcīnīja
Di dancers
Junioru dejotāji. Ļoti augstus
panākumus guva solisti vecuma
grupā līdz 11 gadiem. Finālā
iekļuva četri solisti no Balviem
- Evelīna Sirmace ieguva 1.vieta, Anna Elīza Buglova -3.vietu,
Katrīna Buglova –5. vietu un
Vladlēna Zelča 6.vietu.

Panākumi republikas olimpiādē
Mēs lepojamies!

24.aprīlī republikas mājturības
(zēniem)
atklātajā
olimpiādē Rīgā balvu pamatskolas skolotāja A.Voita skolēni
sasniedza ļoti labus rezultātus:
M.Zelčs (6.c kl.) ieguva 1.
pakāpes diplomu, bet Deivids
Bebins (6.c kl.) - Atzinības rakstu.

Apsveicam skolotāju un
skolēnus!

Balvu pilsēta
4.maijā plkst.15.00 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
diena. Dziedošās Pavlovsku ģimenes koncerts Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
4.maijā plkst.21.00 Deju vakars kopā ar Gregu Balvu Kultūras un
atpūtas centrā.
10.maijā plkst.15.00 Mākslas dienu pasākumi: tikšanās ar
mākslinieci Elitu Patmalnieci Balvu novada muzejā.
11.maijā plkst.14.00 Liliputu cirks Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
11.maijā plkst. 11.00 Skrējiens apkārt Balvu ezeram. Reģistrēšanās
no plkst.10.00.
11.maijā plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš laukumā pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra.
12.maijā plkst.11.00 Balto zeķīšu svētki Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
17.maijā plkst.18.00 Pateicības svētki ģimenēm Balvu muižā.
18.maijā „Starptautiskā Muzeju nakts 2013”. Plkst.12.00
Starptautiskā bērnu zīmējumu konkursa – izstādes „Putni” atklāšana,
uzvarētāju apbalvošana. Plkst.16.00 „Skolēni pieraksta atmiņu
stāstus”, tikšanās ar stāstu varoņiem. Plkst.18.00 „Balvu ozolu
stāsti”. Ieskats dažu ar vēsturi saistītu ozolu stāstos (prezentācija).
Ģimeņu orientēšanās sacensības pilsētā meklējot vēsturiskos kokus.
Plkst.20.00 Orientēšanās sacensību noslēgums, apbalvošana. Līdz
plkst.24.00 skatāmas izstādes:
-Medību trofejas;
-Nikolaja Gorkina fotoizstāde „Mūsu spārnotie draugi”;
-Pastāvīgās izstādes.
24.maijā plkst.18.00 Kinopunkts. Filma ,,Sapņu komanda” Balvu
Kultūras un atpūtas centrā.
24.maijā plkst.18.00 Izlaidums Balvu Mūzikas skolā.
31.maijā Starpnovadu Bērnu un jauniešu radošais festivāls: „Ar mugursomu plecos es gadalaikos metos!”.
Izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”.
• Ineses Jakobi tekstiliju izstāde „Logi”.
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
• Muzeja jaunieguvumu izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”.
• Metālmākslinieka Miervalda Zibens dekoratīvo kalumu izstāde
„No gaismas uz gaismu”
• Balvu pilsētas gadadienai veltītā izstāde „Balviem 85”.
• Mākslas dienu ietvaros līdz 10.maijam muzejā apskatāma
brīvmākslinieces Elitas Patmalnieces izstāde” Zelta izlase”.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde „Tekstils”;
Balvu Kultūras un atpūtas centrā:
• Annas Murašovas gleznu izstāde – pārdošana;
• Fotoizstāde “Māras zeme aerofotogrāfijās” skatāma līdz 5.maijam.
Balvu muižā:
• Izstāde “Atzele apceļotāju acīm”;
• Izstāde “Latvijas pilis un muižas”;
• Daugavpils Universitātes Mākslas un dizaina katedras studentu
foto izstāde “3X4”;
• Karīnas Korotkovas personālizstāde „Juventa”
Bērzkalnes pagasts
11. maijā plkst.18.00 Atpūtas pasākums vecākajai paaudzei Rubeņu
saieta namā.
Bērzpils pagasts
18.maijā plkst.9.00 ‘’Lielais pavasara jampadracis’’-tirgus, sporta
aktivitātes, koncerts, balle Bērzpils pagasta centrā.
Lazdulejas pagasts
12.maijā plkst.14.00 Mātes dienai veltīta pēcpusdiena Lazdulejas
pagasta pārvaldes zālē.
Tilžas pagasts
4.maijā plkst.8.00 Lielais pavasara gadatirgus Tilžas centrā.
5.maijā plkst.22.00 Balle kopā ar Kasparu Maku Tilžas kultūras
namā.
11.maijā plkst.16.00 Purviņu skolas salidojums Tilžas kultūras
namā.
16.maijā plkst.16.30 Liliputu cirks no Ukrainas Tilžas kultūras
namā.
25.maijā plkst.13.00 Pensionāru pēcpusdiena Tilžas kultūras namā.
Vīksnas pagasts
4.maijā plkst.22.00 Pavasarīgs deju vakars ar Kasparu Maku Vīksnas
pagasta Tautas namā.
11.maijā Mātes dienai veltīts grupas “Galaktika” koncerts Vīksnas
pagasta Tautas namā.
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