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Turpināsim darbu ar jaunu enerģiju
- Kādas ir tuvākās ieceres?

Darbu sākusi jaunā sasaukuma novada Dome. Par tās
priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts
Andris Kazinovskis. Lūdzu viņu
uz sarunu.

- Vai tagad, kad viens darba periods ir beidzies un sācies
jauns, jūs izvērtējāt, kas paveikts,
kādi ir galvenie uzdevumi darbā
turpmākajos četros gados Balvu
novada vadītāja amatā?

- Vēlreiz paldies visiem
vēlētājiem, kuri atbalstīja mūsu
– Latvijas Zemnieku savienības
sarakstu, un mēs uzvarējām
šajās vēlēšanās. Tas ir jāvērtē
kā atzinīgs iepriekšējā darba
novērtējums – ne tikai mūsu partijas, bet arī pārējo deputātu no
Saskaņas centra un Latgales partijas. Skaidrs, ka atkalievēlēšana
liek kārtējo reizi mobilizēties,
pārdomāt iepriekš paveikto,
izvērtēt darba stilu un metodes.
Jaunievēlēto Domi salīdzinu
ar bišu spietošanu - ir ienācis
jauns spiets, ar jaunu, papildus
enerģiju. Centīsimies strādāt ļoti
produktīvi. Izvērtēsim mūsu,
pašvaldības iestāžu darbu, kā arī
vadītājus un speciālistus, vēlreiz
saliksim visu pa plauktiņiem,
analizēsim pieļautās nepilnības
un kļūdas un ar jaunu sparu
strādāsim novada labā. Mūsu
novada iedzīvotāji droši vien
ir pamanījuši, ka sakarā ar
vēlēšanām nebija nekādas pauzes, ne mirkli neesam pārtraukuši
strādāt – turpinās iesāktie projekti un tiek virzīti jauni.

- Iedzīvotāju aizbraukšana,
smagā
ekonomiskā
situācija
laukos – cik šos procesus spēj
ietekmēt pašvaldības, cik tā ir
valsts atbildība?

- Tas ir koks ar diviem galiem. Daudzi šajā situācijā saskata pašvaldības vainu. Mūsu
novada pašvaldība, tāpat kā
citas Latvijā, savu iespēju,
sapratnes un aktivitātes robežās
cenšas attīstīt savu novadu.
Bet pašvaldībai ir maz iespēju
sekmēt ražošanas attīstību. To
nosaka valsts nodokļu politika,
valsts investīcijas un investīciju
politika kopumā, valsts reģionālā
politika. Lai ari kā mēs šeit, Balvos, censtos, bet iepriekš nosauktie faktori dara savu. Ir slikti, ka
daudzi cilvēki atstāj savu novadu, valsti, bet viņi grib strādāt
un dzīvot labāk.
Balvos mēs savu iespēju
robežās cenšamies sekmēt biznesa, ražošanas attīstību. Gandarījums par to, ka iepriekšējā
vēlēšanu periodā mums izdevās
panākt
nopietnas
ražotnes
attīstību Lutinānu purvā. Arī
turpmākajos 4 gados liksim
nopietnu uzsvaru uz ražošanas
attīstību, ceram, ka šīs ieceres
īstenošanu varēs sekmēt arī ar
ES struktūrfondu palīdzību.

- Viena no tām – sakopt Balvu ezera apkārtni, konkrētāk
- novada pašvaldībai piederošo
kādreizējo SPK teritoriju. Jau
šodien varu pateikt, ka ir nolemts nojaukt šo veco ēku paliekas. Lūgsim arī blakus esošo
ēku īpašniekus sakārtot savus
īpašumus, novākt graustus. Ir
plāni ar laiku šajā ezera krastā
izveidot mūsdienīgu atpūtas vietu, iespējams, pat ar viesnīcu.
Latgales reģiona projekta ietvaros ir izbūvēts un noasfaltēts
Dzirnavu ielas turpinājums - piebraucamais ceļš ezeram, kur var
iebraukt ar automašīnu un izkraut peldlīdzekļus. Tiek attīrīta
ezermala. Ceru, ka attīstot šo
rekreācijas un atpūtas zonu, tiks
radītas arī jaunas darba vietas.

- Kā pašvaldība risināja
sociālos un veselības aizsardzības
jautājumus?
Kā šo darbu
izvērsīsiet turpmāk?

- Sociālajai jomai pozitīvs pamats tika likts jau pilsētas domes
laikā. Gadu laikā tas ir uzlabojies
un pilnveidojies. Uzskatu, ka
iestādes vadītāja Anita Petrova
ir savā vietā. Neskatoties uz šī
pakalpojuma nozīmīgumu, uz to,
ka sociālo palīdzību saņem daudzi Balvu novada iedzīvotāji ar
dažādām likstām un problēmām,
ir maz sūdzību, pretenziju par
to. Tas liecina, ka pakalpojums
ir kvalitatīvs un pietiekami
daudzveidīgs.
Gandarījums par to, ka citu
sociālo dienestu
darbinieki,
kam bijusi iespēja iepazīties
ar šī darba norisi Balvos, to
novērtē atzinīgi. Sociālās jomas speciālisti, sekojot līdzi
vajadzībām, analizējot jaunu pakalpojumu pieejamības iespējas,
iesniedz Domē priekšlikumus,
un deputāti lemj, kā rast iespēju
paplašināt un uzlabot sociālos
pakalpojumus. Arī turpmāk
vienmēr paturēsim redzeslokā šo
jomu, jo mūsu novadā ir daudz
slimu, vecu, nevarīgu un trūcīgu
cilvēku, kam jācenšas palīdzēt.
Veselības aprūpe ir valsts
ziņā. Ar šiem jautājumiem Balvu novada pašvaldība ir saistīta
kā Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības akcionārs. Domes
iepriekšējā sasaukuma laikā nācās
risināt problēmu par slimnīcas
finanšu stāvokli, jo bija uzkrāti
lieli parādi. Ir gandarījums, ka
jaunā vadība panākusi, ka pērn
pirmo gadu slimnīca strādājusi
bez parādiem. Esam pareizi
izvēlējušies slimnīcas saimniekus, kas racionāli kārto
visus jautājumus. Protams, ir
problēmas, bet pakalpojumu
klāsts paplašinās, darbā tiek
piesaistīti jauni mediķi. Nobeigumam tuvojas liels ES projekts, kā
rezultātā slimnīca iegūs modernu
iekšējo un ārējo veidolu. Ikviens,
kurš pēdējā laikā ir bijis Balvu
slimnīcā, ir pārliecinājies, ka tā
ir pozitīvi pārvērtusies. Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienībai
arvien palielinās iespējas iegūt
reģionālas slimnīcas statusu,
paredzu tai perspektīvu nākotni,
tai jākļūst par medicīnas cen-

tru, kur iedzīvotājiem sniegs
kvalitatīvu pakalpojumu – zinoši
mediķi ar modernām iekārtām.

- Priekšvēlēšanu aģitācijas laikā izskanēja dažādi pārmetumi
par projektu realizāciju. Cik tie
bija pamatoti?

- Tas ir īpašs laiks, kad
opozīcija cenšas padarīt baltu par melnu, nebijušu – par
bijušu. Tiem iedzīvotājiem, kuri
neseko līdzi domes darbam,
šādi paziņojumi rada šaubu ēnu.
Es šiem pārmetumiem nevaru
piekrist. Izdarīts ir daudz. Ja
izrādītos, kā tika apgalvots, ka ir
pārkāpumi projektos, tad naudu
nāktos atmaksāt. Tādas situācijas
visus šos gados nav bijis - neviena pārbaude nav nolēmusi, ka
nauda ir nepareizi vai nepamatoti
izlietota. Te var pieminēt Domes
opozīcijas nekonstruktīvo darbu.
Tā vietā, lai panāktu uzlabojumu
noteiktās darbības jomās, tika piekopta destruktīva darbība. Mēs
zinām, ka opozīcija organizēja
dažādu
sūdzību
rakstīšanu
KNAB un citām iestādēs. Notika
pārbaudes un gala rezultātā –
vēstule no KNAB par nepilnību
novēršanu tika izskatīta Domes
sēdē un pieņemts lēmums par šo
nepilnību novēršanu. Var teikt,
ka kopumā šī anonīmo sūdzību
rakstīšana ir beigusies ar neveiksmi, ar fiasko.

- Jūs kā priekšsēdētājs iepriekšējā sasaukumā uzsvērāt, ka jūsu
prioritāte ir ceļi, mērķis – panākt,
lai no visiem pagastu centriem pa
asfaltu var nokļūt novada centrā?
Kā tas ir tagad?

- Mana prioritāte joprojām ir
ceļi, neesmu metis plinti krūmos.
Centīšos panākt, lai arī uz ceļiem
Vectilžas centrs – Tilža un
Krišjāņi būtu asfalts, lai tas būtu
arī uz ceļa posma no Tilžas līdz
Kārsavai. Attiecībā uz šo ceļu ir
parādījies papildus arguments
– ražotne pie Lutinānu purva
un kūdras kravu transportēšana
Kārsavas virzienā. Strādājam, lai
Latvijas Ceļu direkcija ieliek šī
ceļa rekonstrukciju savos plānos.
Tas būtu ieguvums gan Tilžas pusei, gan Latgalei kopumā.

- Daudzi balvenieši saka paldies
Domei par mazo ielu asfaltēšanu.
Vai šis darbs turpināsies?

- Mazās Balvu ielas asfaltējām par pašvaldības līdzekļiem.
Šogad tiek īstenots lielais
Brīvības ielas renovācijas projekts, tur izdevies ieekonomēt
vairāk nekā
200 000 latu.
Esam nolēmuši uzlabot vēl 3
Balvu ielas. Konkrētais projekts
bija jāaizstāv Rīgā VARAM
Koordinācijas padomes sēdē. Tas
tika sekmīgi izdarīts. Līdz ar to
tiks veikti 3 lieli darbi – asfalta
virsmas apstrāde Brīvības ielai
no pilsētas robežas līdz tiltam,
virsmas apstrāde Tehnikas ielā,
saremontēts Liepu ielas posms
līdz pilsētas robežai, kur atrodas vairākas ražotnes. Ceru, ka
šo projektu izdosies realizēt jau
šovasar.

- Projektu sagatavošana, iesniegšana un īstenošana pēdējos gados,
šķiet, jau kļuvusi par nepārtrauktu
procesu...

- Jā, pie tā intensīvi strādājam,
un tā ir iespēja, lai varētu
panākt attīstību mūsu novadā.
Ir zināms, ka tuvu atbalstam ir
2 projekti – Bērzpils un Kubulu
ūdenssaimniecības rekonstrukcija. Nozīmīgi būs projekti apgaismojuma jomā, kad pagastu centros un Balvos esošie apgaismes
ķermeņi tiks nomainīti pret LED
gaismām. Notiek pirmsskolas
izglītības iestādes Pīlādzītis ēkas
siltināšana, kā arī pansionāta apkures katla nomaiņa un Balvu
Valsts ģimnāzijas renovācijas
1.kārta. Ir iesniegts Tilžas vidusskolas siltināšanas projekts.
Remonti, pārbūves tiek
stingri
plānotas,
izvērtējot
to nepieciešamību, nosakām
prioritātes. Ir paredzēts, ka
turpmākajā laikā renovēsim
Balvu Kultūras un atpūtas centru, Kubulu kultūras nama jumtu, nomainīsim jumtu Vectilžas
skolā. Ir gatavs Balvu stadiona
rekonstrukcijas projekts. Protams, neaizmirstam arī citas, ne
tik apjomīgas vajadzības, kas ir
skolās, kultūras un citās iestādēs.
- Arī novada Domes ēkai

nepieciešams remonts- jumts,
pagrabstāvi, ēka būtu jāsiltina...

- Kurpniekam pašam nav lāga
kurpju. Tas teiciens šoreiz vietā.
Citu vajadzības esam nolikuši
prioritārā vietā. Domes ēkai ir
jāremontē jumts, un, tāpat kā
vēl citas pašvaldības ēkas, ir
jāsiltina. Esam pārliecinājušies,
ka ēku siltināšana dod lielu
ekonomisko efektu.
Lai šos un vēl citus plānus
īstenotu,
izmantojam
ES
struktūrfondu naudu.

- Daudzu lietu virzīšanā liela
loma ir sabiedriskajām organizācijām. Kāda ir to sadarbība ar
pašvaldību?

- Kas ir tas, kas neapmierina,
kas būtu jāizmaina?

- Visa pamatā ir cilvēki,
un mēs esam dažādi. Man
liekas, ka mūsu sabiedrība
ir izteikti provinciāla. Bieži
vien neievērojam globālas lietas, gaisā virmo dažādas baumas un pieņēmumi, kas nereti
izrādās nepamatoti, līdzi seko
nenovīdība un skaudība. Tas
nereti jāattiecina arī uz laikrakstu “Vaduguns”. Tā ir vēlēšanās
saskatīt problēmas tur, kur to
nav, no sīkumiem izpūst lielas
lietas. Atsevišķas publikācijas
ir tendenciozas. Vai tas būtu
vajadzīgs? Laikrakstam būtu
jādarbojas visas tautas interesēs,
kas ir preses sūtība un būtība,
nevis jāaizstāv kādu cilvēku
kopas intereses, ir jāatspoguļo
visi viedokļi, arī diametrāli
pretēji, ja izdevums pretendē uz
demokrātismu.
Mēs, novada
iedzīvotāji, esam vienā laivā
un mums vajadzētu airēt vienā
virzienā, veltīgi to nešūpojot.
Liekas, ka laikraksta darbību
nereti virza nevis patiesības
meklējumi, bet peļņas gūšanas
nosacījumi, un tad, kā mēdz
teikt, visi līdzekļi ir labi. Bet vai
tā jābūt?

- Vai jūs domājat nesenās
publikācijas par pašvaldības
aģentūru “SAN-TEX”?

-Arī tās. ”Vaduguns” publicēja it kā iedzīvotāju rakstītu
vēstuli, kurā izteikta kritika
par “SAN-TEX” darbu un Uldi
Sprudzānu kā vadītāju. Savādi,
bet tas sakrita ar Domes opozīcijas
deputāta Jāņa Trupovnieka teikto Domes sēdē, ka tieši Uldis
Sprudzāns nevar tikt ievēlēts par
iepirkumu komisijas locekli, jo
tas traucējot viņam kvalitatīvi
veikt savu darbu. Klīstot arī baumas par uzņēmuma sadalīšanu.
Novada vadības domas ir
pretējas – mūs apmierina, “SANTEX” un tā vadītāja darbs,
vērtējam to pozitīvi, protams,
atsevišķas nepilnības ir jānovērš.
Viņu darbības joma – komunālā
saimniecība – ir sarežģīta, bet
darbs tiek veikts. Un kas tik
skaisti sakopj pilsētu, ja ne
“SAN-TEX”? Par uzņēmuma
sadali netiek spriests, vienīgais,
kas to savulaik vēlējās, bija
J.Trupovnieks.
Ceru, ka laikrakstā turpmāk
nebūs šādas raganu medības.

- Mūsu novadā sabiedrisko
organizāciju ir gana daudz. Tās
iesaistās dažādos projektos un
visa sabiedrība kopumā gūst
labumu no to realizācijas. Tās
attīstās, un tas ir labi. Taču nereti
vērojama tendence, ka viena otra
sabiedriska organizācija plāno
dzīvot vienīgi uz pašvaldības
rēķina. Tas nav pareizi. Sabiedriskai
organizācijai
ir
jāapvieno cilvēki ar kopīgām
interesēm, kas darbojas vienota
mērķa sasniegšanai un tai pašai
jāvar rast līdzekļi šo aktivitāšu
īstenošanai. Pašvaldība tās var
tikai atbalstīt, sadarboties ar
tām, pretim saņemot pašvaldībai
nepieciešamo pakalpojumu.

- Nobeigumā – dažus vārdus
par to, kādā noskaņojumā sākāt
darbu jaunajā sasaukumā?

- Mūsu pašvaldībai ir laba
sadarbība ar dažādu konfesiju
baznīcām un
draudzēm. Tā
ir stabila, garīdznieki ir ļoti
pretimnākoši, tā ir abpusēja.
Kā ticīgs cilvēks uzskatu, ka tā
dod svētību, gan man pašam,
gan novadam kopumā, kas ir
viens no mūsu panākumu pamatiem. Par tradīciju ir kļuvušas
Pateicības pusdienas, kad gada
iesākumā tiekas Domes deputāti
un mācītāji. Tas vēl vairāk satuvina. Cenšamies atbalstīt ticīgo
draudzes, nešķirojot konfesijas.

I.Vītola

- Vai gandarī Domes sadarbība
ar draudzēm?

- Esmu gandarīts par jaunās
Domes deputātu sastāvu. Pozīcijā
esam 11 deputāti – opozīcijā - 4.
Uzskatu, ka Domes jaunievēlētais
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs ir nopietns,
radošs un perspektīvs politiķis,
kurš palīdzēs priekšsēdētājam
risināt daudzus jautājumus. Ir visi
priekšnoteikumi, lai Balvu novada pašvaldība varētu sekmīgi
strādāt . Paldies vēlētājiem un
visiem, kuri mūs sveica, sākot
no Saeimas līdz pat vienkāršiem
mūsu novada ļaudīm.
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19., 20.jūlijs Balvu pilsētas svētki, Dzirnavu
ielas atklāšana...
Svētku gaidīšanas
GATAVOŠANĀS!

prieks-

Tu esi balvenietis, Tu proti
strādāt un proti atpūsties! Rodi
iespēju apliecināt savu piederību
pilsētai kādā no aktivitātēm,
iedzīvināsim
piedāvātas
aktivitātes
par
tradīcijām
svētkos!
Aicinājums
balveniešiem,
kuri to sauc par dzimto pilsētu,
kuri te ir dzīvojuši, strādājuši,
kuri saka ,,Es esmu balvenietis!,,
Balvi - Ziemeļlatgales centrs - attīstās, plaukst un zied! Tā
sakām mēs, kuri šodien dzīvojam
Balvos.
Balvenieši prot nopietni
strādāt un vērienīgi atpūsties.
Ik vasaru trešās jūlija nedēļas
nogalē Balvu klusumu un mieru
satricina žilbinoši pilsētas svētki!
Šī gada Balvu pilsētas svētku
moto ir ,,Muižas Lācis kopā
sauc!” un tie notiks 19. un 20.
jūlijā.
Nepārprotami,
tas
būs
balveniešu SALIDOJUMS.
Aicinām ikvienu, kas lasa
šo ziņu, nododiet to saviem,
bērniem, radiem, draugiem,
kaimiņiem, paziņām, kolēģiem,
kuri šodien nedzīvo Balvos, bet
citviet Latvijā vai ārzemēs.
Gaidām lielās cerībās, ka
cilvēki atsauksies un atbrauks.
Lai būtu paliekošs pierādījums,
ka Jūs bijāt šajā salidojumā, tad
lūdzam līdzi atvest fotogrāfiju
A4 formātā, kurā esat Jūs ainavā
no vietas, kur šobrīd dzīvojat.To
var sūtīt arī elektroniski uz e-pastu aijap2@inbox.lv Iecere izveidot svētkos bilžu galeriju. Protams, tas nav nekāds nosacījums,
lielākā vēlēšanās ,,Lūdzu, atbrauciet!”. Vokālistus, mūziķus
aicinām pieteikties koncertam
„Balvu trellis”!
Ja mēs pratām Jūs uzrunāt
vai ieinteresēt, un Jums ir
jautājumi, tad rakstiet, sūtiet uz
e-pastu strapcane.anita@inbox.
lv vai zvaniet 26367693 - Anita,
paldies!
BALVENIET! Tuvojas pilsētas svētki! Ieraugi LABO!
Piedomā un iesaki konkrētu
cilvēku - balvenieti kādai no šīm
nominācijām, nosaucot cilvēka
vārdu, uzvārdu. Raksti uz e-pastu
kac@balvi.lv, zvani, sūti īsziņu
pa tel. 25608580 Vitai vai ienes
anketu Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Gaidīsim līdz 12.jūlijam!
PALDIES!
NOMINĀCIJAS
Labs pastnieks
Labs sētnieks
Labs muzikants
Labs pasākumu vadītājs
Labs darba kolektīvs
Labs vadītājs
Labs šoferis
Labs daiļdārznieks
Labs fotogrāfs
Labs gleznotājs
Labs pavārs
Labs noformētājs
Labs šuvējs
Labs konditors
Labs kurpnieks
Labs galdnieks
Labs florists
Labs mājas pārvaldnieks
PRIECĀSIMIES
AR
VIŅIEM UN BŪSIM KOPĀ
20. JŪLIJĀ!

IZROTĀTU TRANSPORTA
LĪDZEKĻU PARĀDE ,,Balvi
rullē!,,

Balvu pilsētas svētku
ietvaros atklās Dzirnavu ielu
Pilsētas svētki Lāča dārzā,
Dzirnavu ielā, pilsētas parkā
19. jūlijs
No 21.00 Muižas lācis aicina
uz vakara pastaigu izgaismotā
Lāča dārzā, baudīt āra kafejnīcas
romantiku
un
sadziedāties
kopkorī karaokē stilā
20. jūlijs
10.00 pilsētas modināšana
No 10.00 aktivitātes Lāča
dārzā
Amatnieku tirgus lustes
Bērnu laukums
Stiprinieku cīņas
13.00 svētku atklāšana
Viesu koncerti
,,Laimīgā balvenieša” noteikšana
,,Veiksmīgā balvenieša” noteikšana
Stiprās Lāča dziras baudīšana
16.00 izrotātu, uzmanību
piesaistošu, transporta līdzekļu
parāde ,,Balvi rullē!,,
16.30 aktivitātes Dzirnavu
ielā
Ielas atklāšana
Ielu vingrotāji/Rīga/
Balveniešu maratons
Ērmriteņu braucēju apvienība ,,Apokalipses jātnieki”
Fotoorientēšanās sacensības
Vizināšanās ar kanoē laivām
Atrakcija ,,Ūdensbumba”
19.00 Ūdens karnevālspašdarinātu peldlīdzekļu izbrauciens Balvu ezerā
20.00 pilsētas parka estrādē
Svētku izskaņas koncerts
Labo cilvēku nominēšana
Aktivitāšu dalībnieku apbalvošana
,,Balvu trellis”
Viesmākslinieks Dons
Pārsteigumi
22.00 Zaļumballe
Pasākuma organizatoru iecere
ir radīt jaudīgu un neatkārtojamu
svētku gaisotni, dodot pozitīvas
enerģijas lādiņu visiem, kuri
apmeklēs šos svētkus.
To visu nevar un arī nevajag iepriekš izstāstīt! Tas ir
jāpiedzīvo pašiem!
Uz tikšanos!
Projekts „Tūre pa Latgali un
Pleskavu”, ELRI-129
Šo
projektu
līdzfinansē
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007 – 2013

Pilsētas, valsts iestāžu, uzņēmumu vadītāji, iedzīvotāji,
viesi - reklamējiet savu iestādi,
sevi, ka jūs esat Balvos, kopējā
izbraucienā izrotātā, uzmanību
piesaistošā, transporta līdzeklī.
Vairosim prieku, izbrīnu sev un
citiem! Jā, piedomā, izdari un
gūsti gandarījumu! (naudas balvas)
Pieteikšanās pa telefonu 26432444, Antra Eizāne
ŪDENS
KARNEVĀLS
- pašdarināto peldlīdzekļu izbrauciens Balvu ezerā. Tu vari
izgudrot un pagatavot kaut ko
īpašu ar ko var pārvietoties
ūdenī, jo Tu viens vai komandā
to demonstrēsi braucienā pa
Balvu ezeru. Tu vari pārvērst
savu laivu, katamarānu... īpašā
noformējumā, galvenais pievērst
skatītāju uzmanību.(naudas balvas)
Pieteikšanās pa telefonu29336428, Edgars Kaļva

XXV Vispārējie latviešu
Dziesmu un XV Deju svētki

Balvu novada Domes un
pašvaldības vārdā pateicos visiem
dalībniekiem un atbalstītājiem,
visiem, kuri ieguldījuši neatsveramu darbu, lai radītu mūsu tautas tradicionālos svētkus - XXV
Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkus!
Īpašs paldies visiem kolektīvu
vadītājiem, darba grupai un
transportlīdzekļu šoferiem par
rūpēm, dziedātāju un dejotāju
labsajūtas nodrošināšanu un organizatorisko darbu!
Kopīgiem spēkiem izdevās
radīt neatkārtojamu brīnumu,
kas sniedza prieku, emocionālu un
māksliniecisku baudījumu visiem
svētku apmeklētājiem, nedēļas
garumā ielīgot visu Latviju un ienest gaismu ikviena latvieša sirdī.
Mēs varam būt lepni par to, ka jau
140 gadus latviešu tauta vienojas
kopīgā dziesmā un dejā, stiprinot
mūsu saknes un tradīcijas!
Paldies
par
skaistajiem
svētkiem!
A.Kazinovskis

Šogad Rīgā notika jau XXV
Vispārējie latviešu Dziesmu

un XV Deju svētki, kuros
piedalījās 40 000 dalībnieki,
tai skaitā arī 377 dziedātāji
un dejotāji no Balvu novada.
Svētku radīšanā piedalījās 15
novada kolektīvi – Bērzpils vsk.
JDK „Pastaliņas”, Kubulu pagasta JDK „Cielaviņa”, Balvu
VĢ JDK „Purenīte”, KAC JDK
„Rika”, Tilžas JDK, Vectilžas
JDK, KAC vidējās paaudzes d.k.
„Nebēda”, Vīksnas pagasta vid.p.
d.k.„Piesitiens”,
Briežuciema
pagasta vid.p. d.k.„Pāris”, KAC
senioru d.k.„Luste”, Balvu novada jauktais koris „Mirklis”,
KAC koris „Ezerkrasts”, Tilžas
jauktais koris, KAC senioru koris „Pīlādzis” un Balvu pūtēju
orķestris.
Balvu novada dziedātāji un
dejotāji visas nedēļas garumā
mitinājās Rīgas 32.vidusskolā.
Svētku dalībnieki atzina, ka
grafiks esot bijis ļoti saspringts
– no agra rīta, līdz pat vēlam vakaram jābūt uz skatuves vai deju
laukuma. Grandiozais pasākums
bija emocijām bagāti svētki
katram tā dalībniekam.

Deju kolektīvs “Nebēda” pirms došanās uz kārtējo koncertu

AKCIJA “Veiksmīgais balvenietis” - no 15. jūlija Balvu
Kultūras un atpūtas centrā varēs
iegādāties iezīmētu ar ciparu
bumbiņu par 1 Ls. Pasākuma
dienā tās visas tiks ielaistas Lāča dārza dīķī un no visām
izmakšķerēs 10 veiksmīgos
ciparus, kuri savā īpašumā iegūs
10x vairāk. Ir tā vērts mēģināt svētki taču!
Balveniešu
MARATONSpirmo reizi pilsētas svētku ietvaros vienosimies kopējā skrējienā,
apliecinot, ka dzīvojam veselīgu
dzīvesveidu, ka esam aktīvi, ka
mīlam savu pilsētu.(dalībniekiem
pārsteiguma balvas)
Pieteikšanās pa telefonu 26197376, Iveta Kacēna
Fotoorientēšanās sacensībasaktivizēsim
šo
sporta
veidu!(dalībniekiem pārsteiguma
balvas)
Pieteikšanās pa telefonu20278819, Olita Loseva
Svētki izdosies un Tu būsi
gandarīts par tiem tikai tad, ja
Tu tajos būsi ne tikai skatītājs,
bet gan kā kādas aktivitātes
dalībnieks un vēl būsi iesaistījis
savu ģimeni, draugus, kolēģus,
kaimiņus...
Projekts „Tūre pa Latgali un
Pleskavu”, ELRI-129
Šo
projektu
līdzfinansē
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007 – 2013

Dejotāji no Bērzpils pagasta ir gatavi dejai

Darba grupa atzina, ka svētku organizatorisko jautājumu risināšana nogurdina, bet ir prieks par paveikto.

Skates laureāti - Balvu pūtēju orķestris gājienā
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Balvu iedzīvotāji izglītojas – kā dzīvot zaļi?

Ar plašu programmu Balvos
notika Enerģijas diena ar devīzi
„Dzīvo zaļi Balvu novadā”.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
visas dienas garumā noritēja
daudzpusīgi, teorētiski un praktiski izglītojoši semināri par
elektro transportu, ekonomisku
braukšanu, pasīvajām mājām, bet
paralēli tiem balvenieši varēja
baudīt koncertu, ko sniedza Ditas
Niperes deju studija „Terpsihora”, ielu vingrotāji no Vectilžas,
Ilutas Tihomirovas Yamaha
mūzikas skolas mazie audzēkņi,
kā arī PII „Sienāzītis” ansamblis. Visas dienas garumā notika arī dažādas atrakcijas, spēles
un sacensības. Mazākajiem
pasākuma apmeklētājiem bija
iespēja vizināties ar poniju un
apskatīt trušus.
Kā Balvos iedzīvina zaļās
enerģijas idejas
Enerģijas dienas seminārā
ievadvārdus teica Balvu novada
domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis, kurš iepazīstināja
ar Balvu novada pašvaldības
iniciatīvām
un
aktivitātēm
energoefektivitātes jomā. A.Kazinovskis informēja, ka Balvi ir
viena no pašvaldībām Latvijā,
kas pievienojusies Pilsētu mēru
paktam - kustībai, kas apvieno
4628 pašvaldības no 11 valstīm
visā Eiropā. Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā
iesaistītas vietējās un reģionālās
pašvaldības, kas savās teritorijās
brīvprātīgi apņemas palielināt
energoefektivitāti un izmantot
atjaunojamos
enerģijas
avotus. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt
Eiropas
Savienības
mērķi
samazināt CO2 emisijas līdz
2020. gadam par 20%. Novada
domes priekšsēdētājs runāja
par ēku siltināšanu, atkritumu
apsaimniekošanu un citām ar
zaļu dzīvošanu un enerģijas
taupīšanu saistītām tēmām. Atkritumu apsaimniekošanā pozitīvu
rezultātu dod sadarbība ar vienu
no progresīvākajiem šīs jomas
uzņēmumiem – ZAAO, kas ir
ieviesis atkritumu šķirošanu un
citas vidi saudzējošas darbības
savā ikdienas praksē. Māju
siltināšana Balvos iesākās ar
sabiedriskajām ēkām. Balvu
novada pašvaldība, realizējot
projektus, ir siltinājusi un
renovējusi skolu, kultūras iestāžu
un pirms-skolas izglītības iestāžu
ēkas, pašlaik šie darbi rit Balvu
Valsts ģimnāzijā un pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis”.
Tiek meklētas dažādas sadarbības iespējas, lai realizētu
videi draudzīgus un enerģiju
saudzējošus projektus – VARAM un Ekonomikas ministrijā,
ārvalstīs. - Balvu novads,- teica priekšsēdētājs, - izstrādājot
jaunus ēku apsaimniekošanas,
siltumenerģijas ieguves, atkritumu
apsaimniekošanas,
būvniecības un atpūtas projektus,
cenšas iedzīvināt zaļās idejas.
Par
vienotu
Eiropas
enerģijas apsaimniekošanu
Ar projektu “SEAP PLUS”
– vienota Eiropa enerģijas
apsaimniekošanā’’ iepazīstināja
Aija Zučika no SIA “Vides
investīciju fonds”
projekta
vadītāja. Tā mērķis ir sekmēt

Balvu novada Domes priekšsēdētājs A.Kazinovskis atklāj semināru

ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi
reģionos, veicinot pašvaldību
iesaisti Pilsētas mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot
Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plānus
Projekts ietver ilgtspējīgas
enerģētiskas rīcības plānu, kas
ir galvenais dokuments, kurā
aprakstītas galvenās plānotās
darbības, lai parakstītāji izpildītu
savu politisko apņemšanos. Pakta parakstītāji īpaši apņemas sagatavot bāzes emisiju uzskaiti un
gada laikā no Pakta parakstīšanas
brīža iesniegt ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu. Latvijā tam
pievienojušās17 pašvaldības, arī
Balvi, Igaunijā 2 un Lietuvā – 12.
Enerģijas taupīšana ikdienā
Par elektro mobiļiem un elektro velosipēdiem stāstīja un tos
demonstrēja Neils Kalniņš –
"Blueshockbike" biznesa vadības
un attīstības eksperts, akcentējot
Latvijas un Igaunijas pieredzi un
iespējas. Kā mēs pārvietojamies,
cik tas maksā? Meklējot atbildes
uz šiem jautājumiem, Neils
Kalniņš aicināja izvērtēt divus
aspektus – ekonomisko un zaļo.
Lai dzīvotu zaļi, ir pēc iespējas
mazāk jātērē. Viena no iespējām
– pārvietoties ar elektro transportu. Lektors stāstīja par Latvijā
realizējamo projektu - pastnieku
pārvietošanās Siguldā ar elektro
velosipēdiem. Arī Talsos policija
ir novērtējusi elektro velosipēdu
sniegtās priekšrocības – policists,
kurš to lieto var ātri pārvietoties
pilsētas ielās un iebraukt tādos
pagalmos, kur ar kājām nekad
nenokļūt. N.Kalniņš norādīja,
ka pārvietošanās ar elektro
velosipēdu ir videi draudzīga,
veselīga un, galvenais, ērtāka.
Lai arī elektro velosipēdi Latvijā
pašlaik maksā no 700 - 1200 latiem, to ekspluatācijas izmaksas
ir daži santīmi uz kilometru.
Par ekonomisku braukšanu
runāja un uz jautājumiem
atbildēja Aivis Dreimanis Drošas braukšanas skolas instruktors.
Aivis Dreimanis atgādināja,
ka Latvijas ceļi patlaban nav
drošākā vieta, kur atrasties. Katru
gadu uz Latvijas ceļiem iet bojā
simtiem cilvēku. Mūsu valsts
stabili ieņem vienu no pirmajām
vietām satiksmes negadījumos
bojāgājušo skaita ziņā uz simt
tūkstoš iedzīvotājiem.
Tika uzsvērts, ka pēc žurnāla
The Economist datiem
pēc
automašīnu skaita uz simt tūkstoš
iedzīvotājiem Latvija ieņem 38.

vietu pasaulē, pēc autoavārijās
ievainoto skaita - 17.vietu
pasaulē, pēc bojāgājušo skaita 5.vietu pasaulē (aiz Malāvijas,
Indijas, Ēģiptes un Kenijas).
Drošas braukšanas skola ir
domāta autovadītājiem, kas vēlas
samazināt iespējas piedzīvot
kritiskas situācijas uz ceļiem vai
iekļūt ceļu satiksmes negadījumā.
Eiropas prakse liecina, ka
drošas braukšanas apmācība ir
būtiska sastāvdaļa vispārējas ceļu
satiksmes drošības veidošanā.
Ceļu negadījumu analīze liecinot, ka lielākā daļa avāriju notiek nevis sliktu laika apstākļu
dēļ, bet galvenokārt autovadītāju
paviršības, nepietiekamas uzmanības, nepareizas ātruma
izvēles, distances neievērošanas
un bīstamu braukšanas paradumu dēļ. Tādējādi situācija
uz ceļiem kļuvusi bīstama un
nepieņemama, - tā jāuzlabo pēc
iespējas ātrāk!
Braucot
vissvarīgākais
ir izvēlēties drošu ātrumu
– atbilstošu savai pieredzei, automobiļa tehniskajām
iespējām, ceļa segumam un laika
apstākļiem.Viņš atgādināja, ka
ziemā manevrēšanas iespējas
samazinās. Jāņem vērā, ka
ziemā bremzēšanas ceļš ir
ievērojami pagarinājies. Nedrīkst
bremzēšanu atlikt līdz pēdējam
brīdim, ātrumu ir jāsamazina
savlaicīgi. Nepārvērtējiet arī
ABS sistēmas iespējas. Ziemā
lielākās problēmas rada nepareiza ātruma izvēle, proti, tas
izrādījies par lielu, jo kā rāda
statistika, lielākā daļa avāriju notiek nevis sliktu laika apstākļu,
bet gan autovadītāju paviršības
un bīstamu braukšanas paradumu dēļ. Satiksmes uzskaites
procesā iegūtie dati ļauj secināt,
ka pat sliktos laika apstākļos
vairums autovadītāju nesamazina
braukšanas ātrumu. Automobiļa
slīdēšanu parasti izraisa pats
autovadītājs ar savu rīcību
– izvēlēdamies neatbilstošu
ātrumu vai veicot nepareizas
un pārāk asas kustības. Lai
izvairītos no avārijām, bez riepu
maiņas autovadītājiem vajadzētu
krietni padomāt arī par savu
braukšanas stilu. Brauciet lēnāk
un nezaudējiet modrību!
Arī tagad – vasarā, kad dienas kļūst gaišākas un pārvietoties
ar auto paliek arvien vieglāk,
bezrūpībai nav vietas. Bedres
ir aizlāpītas un liekas, ka vairs
nekas nevar ierobežot izbaudīt
braukšanas prieku. Taču nav
nemaz tik vienkārši – vasarā

saule spīd acīs, te ik pa brīdim
uzlīst lietus. Tāpēc, lai abas
šīs dabas parādības nesāktu
ietekmēt braukšanas drošību,
aicinām autovadītājus laicīgi sagatavoties. Būtiskākie faktori,
kas traucē braukt ar automašīnu
vasaras sezonā, ir saule, lietus un
migla.
Viņš atgādināja arī par pareizu riepu izvēli, par gaisa
spiedienu riepās, par manevru
drošību, norādot, ka mainot
braukšanas stilu un piedomājot
pie ’’sīkumiem’’ ir iespēja braukt
drošāk un ekonomiskāk.
Aivis Dreimanis arī norādīja,
ka droša braukšana ir arī ekonomiska braukšana. Izbraucot
pilsētā, kopā ar mūsu novada
Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski, kurš, kā norādīja Drošas
braukšanas skolas speciālists, ir
pieredzējis autovadītājs, pielietojot viņa ieteikumu, izdevies, kaut
nedaudz, bet samazināt degvielas patēriņu, nesamazinot vidējo
braukšanas ātrumu.

Pasīvās mājas – solis
enerģijas taupīšanā
Ar projektu "Pasīvo māju
un
atjaunojamo
energoresursu reģionu - “PassREg”
iepazīstināja Zane Ramane – SIA
“Vides investīciju fonds” projekta vadītāja.
"Tiskādi – ieceres un
plānotais" – bija tēma par
ko runāja Žanis Feldmanis Tiskādu internātpamatskolas direktors. Par to pašu detalizētāk
stāstīja arī citi referenti. ”Pasīvo
ēku risinājumi. Tiskādu projekts, citi projekti Latvijā. Tiskādu skolu projekti, to realizācija un problēmas" – par šīm
tēmām runāja Terēzija Kruste
- Rēzeknes novada pašvaldība,
Vides
aizsardzības
vecākā
speciāliste un Jānis Volks Rēzeknes novada pašvaldība,
būvinženieris.
Izglītojošu ziņojumu Pasīvās
ēkas Latvijā un Eiropā sniedza
Kārlis Grīnbergs - Biedrība Pas-

sive House Latvija, zinātniskais
eksperts. Referents analizēja
pasīvās mājas būvniecības pieredzi Latvijā.
Viņš uzvēra, ka pasīvo māju
būvniecībā pielieto pārbaudītas
un
atzītākās
modernās
būvniecības
tehnoloģijas.
Pasīvās mājas būvniecības izmaksas palielinās tikai par
dažiem
procentiem,
toties
ieguldītais atmaksājas tuvākajos
gados, pateicoties ļoti zemajiem
apkures, bet vēlāk arī citiem
apsaimniekošanas izdevumiem.
Viņš runāja par pasīvās mājas
būvniecības tehnoloģiju, par
pasīvās mājas siltumizolāciju.
Gan Kārlis Grīnbergs, gan
Jānis Volks uzsvēra būvniecības
darbu
kvalitātes pārbaudes
svarīgumu.
Seminārā tika iztirzāta arī
Ērgļu
arodvidusskolas
dienesta viesnīcas pārbūves pieredze, kā arī runāts par Brīvā
elektroenerģijas tirgus situāciju
Latvijā un Energoefektivitātes
ABC – sniedzot
praktiskus
padomus mājsaimniecībām.
Lai pievērstu uzmanību
veselīgam
dzīvesveidam,
ekoloģijai un CO2 izmešu
samazināšanai, pasākuma noslēgumā notika Zaļais velosipēdu
parādes brauciens pa Balvu
pilsētas ielām, kurā piedalījās
vairāk nekā 30 dalībnieki.
Enerģijas dienas organizēja
Balvu
novada
pašvaldība
sadarbībā ar Vides investīciju
fondu. Pasākumu atbalstīja: SIA
"Alūksnes
Energoceltnieks",
SIA "Autokruīzs", SIA "Amisa",
SIA “Rīts R”, A/S “SEB banka”,
SIA "Sapards", SIA "BIOKAN",
SIA "Lekos", SIA "Veskor", SIA
“HESTIJA”, Balvu Bērnu un
jauniešu centrs, Balvu Kultūras
un atpūtas centrs, Biedrība “Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”,
Biedrība “Bastions Balvi”, Deju
grupa „Di Dancers”, Veikals
„BETA”.
I.Vītola
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No 11. līdz 14. jūlijam jau
ceturto reizi Balvos norisināsies
Starptautiskais teātru klasiskās
dramaturģijas festivāls „Ķiršu
dārzs”. Uz festivālu aicināti visi
pilsētas iedzīvotāji un viesi.
Festivāls „Ķiršu dārzs” notiek
ik pēc diviem gadiem. Pirmoreiz
tas norisinājās 2007. gada jūlijā,
tomēr ideja par „Ķiršu dārzu”
ir senāka – Balvu Tautas teātra
simtgadē (2004.gada septembrī)
apkārt Balvu kultūras namam
tika stādīti dažādu šķirņu ķirši,
tā rodoties domai par festivāla
nosaukumu. „Ķiršu dārzs” ir
arī viena no Antona Čehova –
dramaturga, kas vienmēr ir bijis tuvs Balvu Tautas teātrim –
zināmākajām lugām.
Festivālam
kļūstot
par
tradīciju, ir iesakņojušās arī ar
to saistītas lietas. Ir kolektīvi,
kuri uz „Ķiršu dārzu” brauc
katru gadu, arī žūrijas locekļi
vairākkārtēji atgriežas Balvos,
lai vērtētu teātru izrādes. Pilsētā
būs īpašs mākslinieces Astras
Ločmeles-Ambarovas veidots
noformējums, bet festivāla balvas ķiršu veidolā tiek pasūtītas
Lietuvā.
Šogad festivālā piedalīsies
14 kolektīvi ar 15 izrādēm.
Ir gan tuvi kaimiņi – Tirzas
amatierteātris, Gulbenes Tautas teātris –, gan ciemiņi no
tālās Kurzemes – Liepājas Tautas teātris – un citām Latvijas
vietām. Īpaši gaidīti ir ciemiņi

no Balvu sadraudzības pilsētas
Baltkrievijā – Dokšicu Tautas
teātris. Izrādes tiks rādītas tikai
Balvu Kultūras un atpūtas centra (Brīvības iela 61) Lielajā un
Mazajā zālē. To rādīšanas laiki
nebūs paralēli, tāpēc ikvienam
skatītājam būs iespēja redzēt visas festivāla izrādes. Izrādes būs
latviešu, krievu un baltkrievu
valodā. Tās vērtēs žūrija – teātra
kritiķe Jevgēnija Rozanova no
Maskavas (viņa Balvos viesosies jau trešo reizi) un pedagogs,
aktieris un režisors no Maskavas Jaunā aktiera teātra Valērijs
Šalavins.
Festivāla
noslēguma
pasākuma režisore Maruta Castrova stāsta, ka šogad noslēguma
pasākums būs citādāks nekā
iepriekšējos gadus. Parasti visu
veidoja mājinieki – Balvu Tautas teātris, bet šogad pasākumā
būs pārstāvēti Valmieras, Daugavpils, Liepājas un Rīgas
profesionālie teātri. Iespējams,
Rīgu pārstāvēs aktrise Olga
Dreģe, kura šogad svin savu 75
gadu jubileju. Tā Balvu „Ķiršu
dārzā” satiksies amatierteātru un
profesionālo teātru aktieri.
Ieeja uz katru izrādi maksā
Ls 1, bet abonements uz visām
15 festivāla izrādēm – Ls 8.
Jārēķinās ar to, ka Mazajā zālē
ir ierobežots vietu skaits. Biļešu
iepriekšpārdošana no 2. jūlija
Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Tiekamies izrādēs!

Katrai paaudzei - 		
Par izrādēm, ko redzēsim
„Jaunā saimniece” (Balvu
Tautas teātris)
Lugas
darbība
notiek
apkārtnē tik pazīstamajā Niskavuori namā. Jaunais saimnieks
nesen apprecējies, dzīvo laimīgi
un gaida, vai tiks ievēlēts Saeimā
par deputātu. Tad pamazām
atklājas notikumi, kas šajā
namā tiek īpaši slēpti. Jaunajai saimniecei jāpieņem daudzi
jauni apstākļi un svarīgi lēmumi.
Mīlestība, uzticība, savas mājas
goda nosargāšana – tās ir tēmas,
kas tiek risinātas lugas varoņu
dzīvē.
Izrāde iestudēta netradicionāli
– darbība nenotiek uz skatuves,
bet gan reālā vidē, izrāde ir
,,mazās zāles” variants.

„Hamlets” (Jūrmalas Valsts
ģimnāzijas teātris)
JVĢ teātris, rādot visiem tik
pazīstamo stāstu par Hamletu, kā
galveno sev un skatītājiem uzdod
jautājumu: „Kas Hamletu, kurš
ir savas zemes zieds, iznesības
un gudrības paraugs, pārvērta
par atriebīgu slepkavu, kurš izposta ne tikai savu dzīvi, bet arī
apkārtējo likteņus?”
Vai Hamlets varēja rīkoties
citādi, vai viņš varēja neatriebt sava tēva slepkavību un
ļaut liktenim rīkoties? Jebkurš
mums var nonākt līdzīgas
IV Starptautiskais teātru klasiskās drama- no
izvēles priekšā, jācer gan, ka
turģijas festivāls „Ķiršu dārzs” 2013 Balvos
ne tik traģiskas. Tomēr atklāts
paliek jautājums, ko mēs darītu
Ceturtdiena, 11. jūlijs
tādā brīdī? Vai spētu izdarīt pa15.00 Svētā Mise Balvu Romas katoļu baznīcā
19.00 Lielā zāle. Balvu Tautas teātris. „Jaunā saimniece” reizo izvēli, kas nesagrautu mūsu
(Mācību izrāde pēc H. Vuolijoki lugas „Niskavuori jaunā saimniece” dzīvi? Vai reiz pieļautās kļūdas
var padarīt par nebijušām?
motīviem). Režisore Vaira Resne. Vietu skaits ierobežots.
23.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukums. Festivāla
atklāšana. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātris. Viljams Šekspīrs „Ham„Bildinājums”
(Tirzas
lets”. Režisore Dace Umbraško.
amatierteātris)
1888. gada 7. novembrī A.
Piektdiena, 12. jūlijs
Čehovs raksta I. L. Ščeglovam:
18.00 Mazā zāle. Tirzas amatierteātris „Mūžam Tavs” un jauniešu „uzskricelēju
speciāli
proteātra studija. Antons Čehovs „Bildinājums”. Režisore Alda Alberte.
vincei
draņķīgu
vodeviļu
19.00 Lielā zāle. Rēzeknes Tautas teātris. Dario Fo, Franka Ramē
„Bildinājums”.”
„Brīvā laulība”. Režisore Māra Zaļaiskalns.
Lugas
darbība
notiek
20.30 Mazā zāle. Gulbenes Tautas teātris. Lauris Gundars „TiriČubakova muižā, kur ir kāda dartomba”. Režisore Edīte Siļķēna.
22.00 Lielā zāle. Tirzas amatierteātris „Mūžam Tavs” un jauniešu ba cēliena nobeigums. Ir ieradies
teātra studija. Rūdolfs Blaumanis „Šūpulis”. Režisore Alda Alberte. kaimiņš Lomovs no blakus
muižas, lai lūgtu cienījamam
Sestdiena, 13. jūlijs
kaimiņam viņa meitas roku un
10.00 Lielā zāle. Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris „Sliek- bildinātu izredzēto.
snis”. Mārtiņš Zīverts „Kropļi”. Režisore Daiga Bētere.
Un kas no tā iznāk?
13.00 Lielā zāle. Dokšicu Tautas teātris, Baltkrievija. Federiko
Bildinājums?
Drāma? Joks?
Garsia Lorka ,,Adelas kaislības” (pēc lugas ,,Bernardas Albas māja”
Varbūt viss kopā?
motīviem). Izrāde baltkrievu valodā. Režisore Anna Jackovskaja.
Un varbūt aiz viņa pensneja
16.00 Lielā zāle. Latvijas Universitātes Studentu teātris. Hermanis
briļļu stikliem pavīd ironisks
Paukšs „Es pagaidīšu aiz durvīm”. Režisors Visvaldis Klintsons.
18.30 Lielā zāle. Ogres Tautas teātris. Francis Arnolds un Ernests smaids par mūsu īpatnībām un
Bahs „Taupības komisārs”. Režisors Jānis Kaijaks.
brīžam drastiskajām peripetijām.
21.00 Mazā zāle. Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis”
amatierteātris. „Krāsainās satikšanās Laikā un Telpā” pēc Imanta
„Brīvā laulība” (Rēzeknes
Ziedoņa „Krāsaino pasaku” un „Epifāniju” motīviem. Režisore Edīte Tautas teātris)
Neimane.
Kādas ģimenes lokā noti22.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukums. Festivāla
kumi
sākas ar vārdu apmaiņu
noslēgums. Balle festivāla dalībniekiem.
un pāraug ķildā – pazīstama
situācija,
kurai
pikantumu
Svētdiena, 14. jūlijs
10.00 Lielā zāle. Ogres Teātris – studija „Estepatās”. Liena Tina piešķir tas, ka abi laulātie ir akGaleja „Fragile Balance” (Trauslais Līdzsvars). Režisore Liena Tina tieri. Lugas varoņi – vīrs un sieva
Galeja.
– nebeidzamos strīdos mokās
11.00 Mazā zāle. Liepājas Tautas teātris. Anna Bereza „Ezers zaļš. un moka otru, līdz beigu beigās
Ūdens sarkans.” Režisores Ilze Kļaviņa un Ināra Kalnarāja.
saprot, ka patiesībā viens otru
12.30 Lielā zāle uz skatuves. Valkas pilsētas teātris. Ksenija Dra- mīl. “Vai var pārvērst laulības
gunska „Edīte Piafa. Mans leģionārs”. Režisors Aivars Ikšelis. Vietu gultu par visas tautas bagātību,
skaits ierobežots.
15.00 Lielā zāle. RTU studentu teātris „Kamertonis”. Jevgēņijs par kultūras templi, kas pieejams
plašām tautas masām…” prāto
Švarcs „Ēna”. Izrāde krievu valodā. Režisore Ludmila Stančika.
16.30 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukums. „Uz redzēšanos!” lugas autors, Dario Fo, itāliešu
dramaturgs, Nobela prēmijas
laureāts, scenārists, aktieris,
Abonements uz visām izrādēm Ls 8.00
Ieeja uz katru izrādi Ls 1.00
režisors un pat komponists vienā
Uz izrādi „Hamlets” (KAC laukumā) ieeja brīva.
personā, stāstot par laulāto pāri,

kas eksperimentē ar ”brīvajām
attiecībām”.
Skatuviskajam
risinājumam
tiek
piedāvāti
dažādi aktierspēles stili – liriski
dramatiskais, traģiskais, groteska
–, ar kuru palīdzību sadzīviskas
situācijas pārtop absurdā.
„Tiritomba” (Gulbenes Tautas teātris)
„Tiritomba” – izrāde, kurā tās
varoņi meklē savu dzīves ideālu,
savu zelta zivtiņu. Viss notiek
te un tagad, mūsu acu priekšā.
Uz randiņu krodziņā pēc laulību
sludinājuma ierodas divas dāmas
– viena ir īstā, otra viņas “miesassargs”, taču par savu sarakstes partneri notur pavisam citu
vīrieti, vīrieti treniņtērpā… Viss
sagriežas kājām gaisā – gaidītais
pārtop par skumju pārpratumu,
bet necerētais – par sen loloto
sapņu piepildījumu. Un tas
viss azartiskā, spilgtā situāciju
komēdijā, kas valdzina ar sadzīvē
noskatītām situācijām.
„Šūpulis” (Tirzas amatierteātris)
1901. gadā mūsu mīļais
Rūdolfs Blaumanis „iešūpo”
stāstu „Šūpulis”. Jau pagājuši
vairāk nekā 100 gadi, kopš radīts
šis stāstiņš, taču tēma kā pati
dzīve – aktuāla arī šobrīd. Žēl, ka
mūsu – latviešu – ir tik maz, šis
stāsts rāda, ka mūsu vajag vairāk.
Mīlestība nekad nebeidzas un ir
jauna, svaiga, smaržīga, ilgojama
kā naktsvijole Jāņu nakts pļavā.
„Kropļi” (Ulda Sedlenieka
Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis”)
Izrāde „Kropļi” stāsta par
mīlestību,
ilgām,
cerībām,
sāpēm, naidu, līdzjūtības gaišo
un tumšo pusi, vilšanos, izvēli...
Kurš ir lielāks kroplis? Tas,
kam ir fiziskas nepilnības, vai
tas, kam ir kropla dvēsele? Mēs
ciešam tādēļ, ka dzīvojam? Vai
dzīvojam tādēļ, ka ciešam...?
,,Adelas kaislības” (Dokšicu
Tautas teātris)
Bernarda dzīvo ar savu vīru
un piecām meitām mazā spāņu
ciematā. Četras meitas sievietei
ar vīru ir kopīgas, bet vecākā ir
no Bernardas pirmās laulības.
Bernardas vīrs nomirst,
atstājot mantojumu vecākajai
meitai, tā nolemjot četrām
jaunākajām
meitām
palikt
vecmeitās, jo savas lepnības dēļ
Bernarda tur meitas ieslodzījumā
un nepielaiž pie viņām preciniekus, uzskatot katru precinieku par necienīgu. Ar vīra
nāvi situācija vēl vairāk saasinās.
Visi izrādes notikumi savā
starpā ir saistīti ar cēloņu-seku
mehānismu. Katrs notikums ir
iepriekšējā izraisīts un nākamā
cēlonis.
„Es pagaidīšu aiz durvīm”
(Latvijas Universitātes Studentu
teātris)
Sievietei
pazudis
vīrs.
Institūcijās, kur viņa griežas,
neviens nespēj palīdzēt, taču uzsmaida veiksme – sieviete uzzina
par kādu iestādi, kur vīrs pabijis
pirms pazušanas. Izrāde būtu
klasisks detektīvs, ja vien ne absurda dramaturģijai raksturīgais

greizā spoguļa efekts. Kas tad
patiesībā ir šī sieviete?
Izrāde jauniešiem un sirdī
jauniem cilvēkiem.
„Taupības komisārs” (Ogres
Tautas teātris)
Krīzes komēdijā „Taupības
komisārs” kādā paputējušā firmā
tiek norīkots grāmatvedis, kuram
viss jāsaved kārtībā un jāglābj tas,
kas vēl ir glābjams. Tomēr, neskatoties uz situācijas nopietnību,
izrāde ir komiska, jo nav grūti
iedomāties, cik smieklīga citu
acīs var šķist pārcentība visu
sakārtot. Turklāt izrādē bez
taupības ir arī mīlestība, intrigas un pārpratumi. Ogres Tautas teātra režisoru Jāni Kaijaku
šī komēdija ieinteresējusi jau
tad, kad nekādas dižķibeles vēl
neesot bijis. Taču tās ierašanās
un pārdzīvošana „Taupības
komisāru”
aktualizējusi un
apstiprinājusi.
„Krāsainās
satikšanās
Laikā un Telpā” (Salaspils
amatierteātris)
Ar šo izrādi amatierteātris
atzīmēja savu desmito dzimšanas
dienu. Izrāde ir viegli filozofisks Imanta Ziedoņa daiļrades
interpretējums, kur caur kustību,
deju, krāsām un skaņu var
ieskatīties pasaulē caur šī izcilā
autora acīm. Aktieri uzburs
priekšstatu gleznas šeit un tagad,
laikā un telpā.
„Fragile Balance” (Teātrisstudija Estepatās)
Apvienojot dramatiskā teātra,
pantomīmas un dejas teātra elementus, iestudējums stāsta par
mīmiem, kas spēlē ielas teātra
etīdes aiz nelielas kafejnīciņas
logiem.
Mīmu
spēles
ar
apskaužamu
vieglumu
un
dzīvesprieku stāsta par cilvēka
neierobežoto brīvību, bet, kad
priekšnesumu laiks ir beidzies,
aktieri tiekas pie kafijas tases
jau bez pantomīmas maskām,
iedzīvojoties sabiedrības lomu
spēlēs.
Intensīvos
patiesa
pārdzīvojuma mirkļos izrādes
dalībnieki tiekas viens ar otru,
paužot mūžīgo cilvēka vēlmi
iepazīt laimi un mīlestību.
Iestudējuma autori meklē atbildes uz jautājumiem: ko
nozīme būt laimīgam? Kāpēc
mūsu priekšstati par laimi ir tik
atšķirīgi? Kāpēc mēs šeit atrodamies? Ko nozīmē būt kopā ar
citiem? Ko nozīmē būt brīvam?
Kad mēs spēlējam un kad esam
patiesi?
„Ezers zaļš. Ūdens sarkans.”
(Liepājas Tautas teātris)
Lugas autore Anna Bereza (1974) dzīvo Ukrainā,
Dņepropetrovskā. 2012. gadā
Starptautiskajā ārpus Krievijas krieviski rakstošo autoru dramaturģijas festivālā
Badenveilerā viņa ieguva Grand
Prix ar lugu „Ezers zaļš. Ūdens
sarkans.”.
„Ezers zaļš. Ūdens sarkans.”
ir izrāde – pētījums. Vai katrs
no mums, kas vēlas realizēt savas radošās iespējas, nodzīvot
pilnvērtīgu,
panākumiem
bagātu dzīvi, dažkārt nedara
tieši pretējo? Ciešam, vaino-
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savs „Kiršu dārzs”
jam līdzcilvēkus un domājam
„elle – tie ir citi”, gluži kā franču
filozofs Sartrs. Izrāde ir stāsts
par divu cilvēku attiecību elli,
paradīzi, šķīstītavu un par pieradumiem, kas nereti padara mūs
smieklīgus.
„Edīte
Piafa.
Mans
leģionārs” (Valkas pilsētas
teātris)
Iestudējums veltīts Edītes
Piafas piemiņai – 50. gadadienai,
kopš viņas aiziešanas mūžībā.
Edīte Piafa un Marsels Serdāns
– šie vārdi jau sen kļuvuši par
leģendu. Iedomājamies Piafu –
un blakus nostājas Serdāna tēls.
Viņi kļuvuši par simbolu patiesai,
spilgtai kā zibens, neatkārtojamai
mīlestībai. Mīlestībai, kura
katram rodas tikai vienreiz dzīvē.
Viņu attiecības bija neparastas,
brīnišķīgi atklātas, uzticības pilnas. Šiem izcilajiem cilvēkiem
nebija lemts nodzīvot kopā ilgu
un laimīgu dzīvi, viņu mīlestība
jau pašā sākumā bija nolemta, tā
aprāvās pašā augstākajā punktā
kā lidojums, brīdī, kad viņi
bija vislaimīgākie. Tikai šāda
mīlestība neizgaist, neaizmirstas,
bet kļūst par mūžīgo mīlestību,
par kuru runās, atcerēsies, rakstīs
lugas un uzņems filmas.
„Ēna” (RTU studentu teātris
„Kamertonis”)
Romantiski noskaņots jauns
zinātnieks Kristiāns Teodors
atbrauc uz nepazīstamu, mazu
valsti, lai izpētītu tās vēsturi un
atrastu laimes formulu sev un
visiem cilvēkiem. Negaidīti viņš
satiek brīnišķīgu svešinieci, kura
izrādās princese. Viņi iemīlas,
gatavojas precēties un braukt
iepazīt pasauli. Bet mazās valsts
likumi, apkārtesošo viltība un
tuvu cilvēku nodevība pārbauda
mīlētāju jūtu izturību, mainot
viņu attieksmi vienam pret otru,
pret pasauli, pret sevi. Dzīve
vienmēr mūs nostāda sarežģītu
izvēļu priekšā, un varbūt mēs
visi kopā meklēsim atbildes uz
mūžīgajiem jautājumiem, atbildot paši sev, kurā pusē ir mūsu
simpātijas. Tie, kuri atnāks
uz izrādi, uzzinās, vai patiesa
mīlestība uzvarēs vai piedzīvos
fiasko.

Mans ’’Ķiršu dārzs”
Vaira Resne, Balvu Tautas
teātra mākslinieciskā vadītāja
Lai gan republikā ir daudz
festivālu, mūsu festivālu jau
atpazīst.
Visi
amatierteātri
zina, kas ir Ķiršu dārzs. Tā kā
mums ir arī reāls ķiršu dārzs,
tas ir atpazīstamības zīme visai
pilsētai. Smiltenē pie kultūras
nama satiku vienu cilvēku, kurš
jautāja: „No kurienes esat?” Es
teicu: „No Balviem.” Viņš teica:
„Balvos zinu ķiršu dārzu un zinu,
kur kādreiz alu tirgoja.”
Ja cilvēki uz festivālu
atgriežas, tad mūsu festivāls
patīk. Ciemiņiem patīk tas, ka
Balvi ir skaista, sakopta pilsēta,
tas, ka mašīnas krustojumos dod
ceļu gājējiem. Teātriem ir arī
atbilstošs repertuārs, ko rādīt,
tas nozīmē, ka klasika ir svarīga.
Svarīgi, ka brauc kaimiņi – Gulbene, Rēzekne. Vēl svarīgāk, ka

Liepājas kolektīvs izvēlas atkal braukt pāri visai Latvijai uz
Balviem. Ar žūrijas pārstāvjiem
ir izveidojušās īpaši draudzīgas
attiecības, viņiem prieks atbraukt
uz Latviju un padzīvoties pie
mums. Pati mācījos Maskavā,
Jevgēnija Rozanova veidoja šos
seminārus režisoriem. Tas, ka
izrādes vērtē ļoti augsta ranga
speciālisti, kolektīvu režisoriem
ir ļoti svarīgi. Mūsu skatītājs
ir īpašs skatītājs, to es vienmēr
esmu teikusi. Skatītājs ir ar mieru dažas dienas veltīt teātrim un
izbaudīt visus tos stāstus, kurus piedāvā „Ķiršu dārzs”, lai
pēc tam ir, ko pārdomāt. Jo 3
intensīvas dienas un 15 izrādes ir
pietiekami daudz, lai varētu teikt,
ka skatītājs teātri mīl, ja viņš to
visu grib noskatīties.
Astra Ločmele - Ambarova,
festivāla māksliniece, Balvu Tautas teātra aktrise
Festivāls ir vissvarīgākais
mums pašiem kā aktieriem. Tā
ir iespēja satikties ar daudziem
radošiem cilvēkiem, tā ir iespēja
redzēt unikālas, kvalitatīvas
izrādes. Arī mūsu skatītāji ir lieli
ieguvēji ar to, ka viņi var redzēt
labas izrādes un savā ziņā saprast
augstākos mākslas kritērijus.
Tas ir tāds kulturāls pasākums,
kulturāla audzināšana, kultūra
nāk tuvāk tautai. Ir iespēja tik īsā
laikā redzēt tik daudzas izrādes
gan no Latvijas, gan šogad
arī no Baltkrievijas. Daudzi
latviešu teātri lepojas ar saviem
festivāliem, un arī mēs tagad
varam lepoties ar to, ka mums ir
savs festivāls.
Kolektīvi atgriežas, jo ir
sajutuši šeit īpašu auru. Mūsu
uzdevums ir viesus pieņemt kā
mājās, un kurš tad slikti jūtas
savās mājās? Patiesībā es „Ķiršu
dārzu” gaidu tā, kā gaida ražu.
Tu redzi – skaisti ziedi, pamazām
veidojas augļi, un beidzot nāk
„Ķiršu dārzs”, un tagad varēs
plūkt augļus. Tā ir tāda „zaptes” vārīšana. Mūsu ķiršu dārzs
apkārt kultūras namam ir tā raža
– katrs var iet un ņemt, galvenais
– nelauzt un nedemolēt, bet skaisti saglabāt. Tā, lai no tā prieku
gūst visi, pat putni.
Ludmila Stančika, RTU studentu teātra „Kamertonis”
mākslinieciskā vadītāja
(kolektīvs
ir
piedalījies
festivālā visus iepriekšējos gadus, un piedalīsies arī šogad)
Uz Balviem regulāri braucam tāpēc, ka „Ķiršu dārzs”
ir mūsu mīļākais festivāls. Te
mums viss patīk – skaista pilsēta,
laipni cilvēki, labs festivāls.
Balvos vienmēr ir interesanti.
Mēs labprāt uz Balviem brauktu
katru gadu, nevis ik pēc diviem
gadiem, lai patusētu, padzīvotos,
paskatītos citu izrādes un
parādītu savas.
Teātru
festivālu
„Ķiršu
dārzs” organizē ļoti talantīgi,
profesionāli un rūpīgi cilvēki.
Īpaši
jāpaklanās
festivāla
krustmātei – režisorei Vairai Resnei. Tikai gādīgi un skaistumu
mīloši cilvēki varētu izdomāt,
organizēt un iestādīt reālu ķiršu
dārzu pašā pilsētas centrā. Un šīs

rūpes un tiekšanās pēc skaistuma
visa festivāla laikā var just – tās
nāk no visiem cilvēkiem, kas
organizē festivālu, un no visiem
Balvu iedzīvotājiem. Liekas, ka
visa pilsēta padodas maģiskajai
ķiršu dārza un teatrālo atklājumu
atmosfērai. Festivāla cildenais
garīgums dod svētību, atbalstu
no augšas. To mēs jūtam visu
festivāla laiku, līdz dodamies
mājās.
Braucam uz Balviem tāpēc,
ka esam iemīlējuši festivālu. Bet
mīlestību nevar izskaidrot, to var
tikai sajust.
Irēna
Baltiņa,
festivāla
apmeklētāja
Man liekas, ka festivāls ir
svarīgs, jo Balvi ir tālu – tālu
no Rīgas, tālu no vietām, kur ir
profesionāli teātri. Uz festivālu
sabrauc daudz kolektīvu, un
tad īsā laikā periodā iespējams
redzēt daudz izrāžu no dažādām
pilsētām, dažādām vietām. Es
vispār teātri apmeklēju cik vien
ir iespējams, un, ja es dzīvotu
Rīgā, es droši vien apmeklētu
profesionālos teātrus. „Ķiršu
dārzā” piedalās kolektīvi, kuri
man ļoti patīk, kurus es gaidu,
piemēram, Rēzeknes Tautas
teātris. Arī Jēkabpils ļoti patīk,
žēl, ka šogad nebūs Jēkabpils
Tautas teātra. Patīk RTU teātris,
katru gadu viņi brauc, un viņus
jau te gaida. Es parasti pērku
abonementu, mēģinu apmeklēt
tik izrādes, cik varu paspēt.
Domāju, ka kolektīviem interesanti atbraukt uz Balviem,
patīk uzņemšana, tas, ka te
vienmēr pasākumi ir organizēti
labā līmenī.
Materiālu sagatavoja Ieva
Laicāne
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Uz „Kiršu dārza” festivāla
noslēguma pasākumu aicinām
13.jūlijā plkst.22.00, kur vairāku
stundu garumā varēsim izbaudīt
teātra atmosfēru. Teātris sastāv
no daudz sastāvdaļām, viens
atsevišķs cilvēks nevar radīt
teātri tādā veidā, kā gleznotājs
spēj radīt gleznu dzejnieks −
dzeju vai komponists − mūzikas
gabalu
Skatuves
māksla
ir
viskolektīvākais mākslas veids.
Tā ir grupas māksla, kurā sadarbojas cilvēki ar daudz un
dažādiem talantiem: organizatori, rakstnieki, tēlotāju mākslu
kopēji, mūziķi, aktieri, dejotāji,
inženieri, elektriķi un vēl daudzi
citi, arī skatītāji.....
Pasākumā piedalīsies un
šogad amatierteātri tradicionālo
BALVU saņems no profesionālo
teātru aktieru rokām – tos
pārstāvēs Daugavpils teātra aktrise Kristīne Veinšteina,
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no Valmieras teātra sveicienus sūtīs 80.gadu talantīgākais
aktieris Aigars Vilims.
Liepājas teātri pārstāvēs Sigita Jevgļevska - teātra un kino
aktrise, kuru vairums skatītāju
atpazīst kā Ievu no populārā TV
seriāla “Likteņa līdumnieki”.
Rīgu izdziedās
temperamentīga, spilgta, skatītāju
mīlēta un režisoru lutināta, šogad
māksliniece svin savu 75 gadu
jubileju – Olga Dreģe.
Kafejnīcā saimniekos arī
mūsu novadniece - Nacionālā
teātra jaunā aktrise Sanita
Pušpure.
Skatītāji piedalās ar saviem
groziņiem - ir iespēja pieteikt
galdiņu kultūras un atpūtas centra administrācijai
Režisore Maruta Castrova

Izrāde „Edīte Piafa. Mans leģionārs”
Andris Tjunītis
Putekļu smarža vēl paslēpta
smaga audekla,
Matu un apģērba krokās.
Te nav ēnu.
Vien domas, kas piekļautas
dēļiem un fongaismai zilgani blāvai,
Lūdz atkal un atkal: „Lai izdodas!”
Lūdzas līdz nāvei.
Klusām nāciet un gaidiet,
Klusām sagaidīt – to vajag
mācēt!
Klusām vajag.
Nekas vēl nav sācies.

Izrāde „Ezers zaļš. Ūdens sarkans.”

Drīz sāks sāpēs asiņot sirds, drīz
sāks priecāties priecīgās mokās
Sajuks sviedri ar asarām un tad
sajūtas sadosies rokās.
Pat, ja priekškars jau vaļā,
Tikai liekas, tik šķiet, ka par vēlu
šis nāciens,
Klusām gaidiet – būs vēlāk,
Būs vēlāk it viss.
Priekškars vaļā – nekas vēl nav
sācies.
Smaržu putekļi paslēpti galos,
Nervu galos un matos un
apģērba krokās.
Gaismas
sviedrējot
vijas
visapkārt un silda, karsē un lokās.
Ēnām bailes te nākt – pārāk
redzams te viss,
Pārāk redzams un tiešs viss, un
vārs.
Nāciet, gaidiet un raudiet, un
smejieties!
No tā dzīvas tiek domas un jūtas,
No tā dzīvi smeļ skatuve.

Festivāla karoga iesvētīšana Balvu Romas katoļu baznīcā 2011.gadā

Ķiršu dārzs.
10.07.11.
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Sanktpēterburgas masu mediji un tūroperatori iepazina Latgali
Lai attīstītu sadarbību un
izveidotu
patstāvīgu
tīklu
tūrisma nozarē starp Latgales
un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR)
Igaunijas, Latvijas un Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta 2007 –
2013. gadam realizē pārrobežu
sadarbības
projektu
„Tour
de Latgale and Pskov” (proj.
Nr.
ESTLATRUS/1.3./ELRI129/2011/08 ).
Projekta ietvaros, ar mērķi
popularizēt Latgales reģiona
tūrisma piedāvājumu Krievijas tirgū, no 19. jūnija līdz 23.
jūnijam tika organizēts darba
brauciens - ekskursija masu
medijiem un tūroperatoriem no

„Biznesa uzrāviena” atbalsts
Latvijas
Uzņēmējdarbības
Attīstības
centrs,
pateicoties „Biznesa uzrāviens”
līdzfinansējumam, ir radis iespēju
atbalstīt vietējos uzņēmumus.
Šis līdzfinansējums, kas ietver dažādas uzņēmējdarbības
attīstīšanas un veicināšanas
aktivitātes, pieejams pat novada mazākajam uzņēmumam,
kurā tiek nodarbināts viens darbinieks.
No
novada uzņēmējiem
LUAC piedāvā izveidot 10 - 20
uzņēmumu lielu apvienību, kurai
palīdzētu attīstīties un sadarbībā
ar LUAC ekspertiem un konsultantiem, izcelt katra uzņēmuma
spēcīgākās puses.
Iepriekšējā
programmas
pārskata
periodā
2012./13.
gadā vairāk kā 150 uzņēmumi
saņēmuši atbalstu mārketinga
stratēģijas izveidei ar 100%
līdzfinansējumu, kur nozares
vadošie eksperti izveidojuši
uzņēmumiem koncepcijas, ko

īstenot dzīvē un sasniegt nospraustos mērķus ātrāk, ap 100
uzņēmumiem saņēmuši atbalstu mārketinga, reklāmas un
PR virzienam, saņemot 5075% līdzfinansējumu dažādām
aktivitātēm un vēl 30-40
uzņēmumi saņēmuši atbalstu
tirgus izpētei 50-100% apmērā,
izmantojot
kvalitatīvās
un
kvantitatīvās izpētes metodes,
noskaidrojot iedzīvotāju un
klientu viedokli. Tāpat vairāk kā
250 uzņēmumi saņēmuši 50%
– 80% apmērā finansētas biznesa apmācības dažādu kursu,
semināru un konsultāciju veidā,
20 uzņēmumiem līdzfinansēti
izstāžu stendi izstādē RIGA
FOOD 2012 50% apmērā jeb
Ls 50 000 vērtībā, kā arī citas
aktivitātes.
Šobrīd tiek plānots vēl
plašāks atbalsta programmu
klāsts. Palielināsies finansējums
izstādēm (piemēram, RIGA
FOOD 2013), tā arī inovāciju

ieviešanai, sadarbībā ar „Latvia Invent”, atbalsts pārdošanas
stimulēšanai un veicināšanai
uzņēmumos,
jo
sadarbības
pieredze rāda, ka praktiska
palīdzība dod salīdzinoši labākus
rezultātus.
„Vietējo uzņēmumu atbalsta
programma „Biznesa uzrāviens”
nodrošina
plašāko
iespēju
klāstu, dalību gandrīz 30 atbalsta programmās un pieejamo
līdzfinansējumu līdz pat 100%,”
stāsta LUAC pārstāvis Kaspars
Vītoliņš.

kotletēm. Pēc divu stundu ilgas
ekskursijas gida pavadībā, ekskursanti devās tālāk uz Aglonas
baziliku.
Aglonas bazilika ir celtne,
kas visos nekavējoties izraisīja
cieņu un bijību. Lēnām devāmies
iekšā baznīcas pagalmā, jūsmojot
par grandiozu skatu. Ekskursiju
bazilikā vadīja priesteris Andžejs
Lapinskis. Viņš nestāstīja par
vispārīgām lietām, bet centās
iepazīstināt un likt tuvāk izprast
kristietību un ticības jautājumus.
Priestera teiktais raisīja pārdomas
daudzas no mums un, saņēmuši
svētību, devāmies prom.
Tālāk maršruts veda uz Otrā

Jāatzīmē,
ka
kopskaitā
(dažādu projektu ietvaros) šī
bija jau 6. infotūre pa Latgali
Sanktpēterburgas tūroperatoriem
un žurnālistiem. Uz tālāko
sadarbību un Latgales reģiona
popularizēšanu Sanktpēterburgas

tirgū viesi skatās ļoti optimistiski, tūroperatori izteica
vēlmi sadarboties ar Latgales
tūrisma firmām, kas gatavas
uzņemt tūristus no Krievijas
kultūras galvaspilsētas, savukārt
žurnālisti brauciena laikā aktīvi
strādāja, un jau drīzumā viņu iespaidi par Latgali tiks atspoguļoti
Sanktpēterburgas izdevumos.
Projekta budžets: 1 681
815,20 EUR, no kuriem 90 %
jeb 1 513 633,68 EUR (1 063
787,80 LVL) sastāda Igaunijas,
Latvijas un Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta 2007 – 2013. gadam
finansējums un 10 % partneru
līdzfinansējums.

Balvos atvērts jauns lielveikals
21.jūnija pēcpusdienā Balvos tika atvērts jauns lielveikals
„Beta”, kurš atrodas renovētajā
Raiņa ielā 28.
Jau pirms veikala atklāšanas
pie tā ieejas veidojās liels cilvēku
pūlis un rinda, lai paspētu iepirkties un būtu vieni no pirmajiem
lielveikala apmeklētājiem.
Sveicot lielveikala „Beta”
vadību un darbiniekus, kā arī SIA
„Zeltkalnes aptieka” kolektīvu,

kuri darbu uzsākuši vienā no
lielveikala telpām, Balvu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Dimitrijevs uzsvēra,
ka lielveikala atvēršana ir ieguvums ne tikai Balviem, bet arī
visam novadam un reģionam,
jo ir radušās jaunas darbavietas, Balvos ir viens jauns un
sakopts objekts, kā arī pakalpojumi iedzīvotājiem kļuvuši
pieejamāki.

Lai
uzņēmumi
pieteiktos atbalsta programmai, tiem
nepieciešams aizpildīt dalības
anketu un iesūtīt to līdz š.g. 31.
jūlijam.
Baiba Paegle,
Latvijas Uzņēmējdarbības
Attīstības centrs

Mācību ekskursija pa skaisto Latgali
10.jūnijā
Rīgas
Valsts
tehnikuma Balvu teritoriālās
struktūrvienības audzēkņi kopā
ar skolotājiem devās mācību
ekskursijā pa skaisto Latgali,
lai tuvāk iepazītu gan Latgales
kultūru, gan vēsturi, kā arī
aplūkotu dabu.
Pirmais
pieturas
punkts atradās Rēzeknes novada
„Rozītēs”, kur jau vairākus gadus
interesenti ir aicināti aplūkot mini
zoodārzu. Šeit varēja iepazīties ar
daudzām neredzētām un krāšņām
dzīvnieku un putnu sugām.
Visinteresantākie
ekskursijas
dalībniekiem šķita mazie ķenguri
un ķīniešu brieži, kas pārtiek no

Sanktpēterburgas. Piecu dienu
laikā viesi apmeklēja populāros
reģiona
tūrisma
objektus.
Brauciena dalībnieki iepazinās
ar Balvu un Rugāju novadu
tūrisma piedāvājumu, apmeklēja
Rēzeknes novadu un Rēzeknes
pilsētu, Preiļu novadu, iepazina
Marka Rotko Mākslas centru
Daugavpilī, savukārt, apmeklējot
Ludzas Lielo latgaļu tirgu, viesi
iepazinās ar Latgales reģiona
amatniecības tradīcijām.

pasaules Kara muzeju. Muzejs
patiesībā ir privātkolekcija, kas
iekārtota angārveida celtnē.
Privātkolekcijas īpašnieks ir kara
entuziasts, tāpēc viņa stāstītajā
bija ļoti aizraujoši klausīties.
Audzēkņi
tā
aizrāvās
ar
stāstījumu, ka skolotājiem nācās
vairākkārt atgādināt, ka jādodas
mājās, līdz viņi spēja novērsties.
Diemžēl slikto laika apstākļu
dēļ neizdevās apskatīt Karaļa
kalnu, taču šī viennozīmīgi
bija iespaidiem bagāta un
neaizmirstama ekskursija gan
audzēkņiem, gan skolotājiem.

Projekta
ELRII-308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu - kultūras mantojuma
saglabāšana”- pirmā tikšanās ar Dedoviču
administrācijas pārstāvjiem

2013.gada 2.jūlijā Dedoviču
rajona administrācijā norisinājās
projekta ELRII-308 „Saglabāt,
lai nepazaudētu- kultūras mantojuma saglabāšana” uzsākšanas
sanāksme, kas bija pirmā
tikšanās ar Dedoviču rajona
administrācijas
pārstāvjiem.
Sanāksmē projekta partnerus
no Balviem pārstāvēja- projekta Uzraudzības komitejas
priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina,
Daina
Pavlovska
projekta
grāmatvede un Sanita Putniņa
projekta vadītāja.
Sanāksmes laikā Dedoviču
rajona administrācija klātesošos
projekta partnerus iepazīstināja
ar projekta Uzraudzības komiteju Krievijā, kuru pārstāvēs
Dedoviču rajona administrācijas
priekšsēdētājs I. Gumeņuks
(prombūtnes
laikā
aizvietos pirmais administrācijas

priekšsēdētāja
vietnieks A.
Šurinovs) un Pleskavas apgabala ekonomiskās attīstības,
ražošanas un tirdzniecības valsts
komitejas Ārējo ekonomisko sakaru konsultante - M. Bulatova.
Un arī ar Starptautisko projektu
vadības komandu - N. Jefremenkovs projekta koordinators
Dedoviču rajona administrācijā,
E.Marusina projekta vadītāja
asistente un O. Glazkova projekta grāmatvede.
Tikšanās laikā tika detalizēti
pārrunāta projekta īstenošanas
gaita, plānotās aktivitātes un
finansējuma sadalījums, skaidroti Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas nosacījumi, un stiprināta
abpusēja uzticība un kontakti
turpmākai projekta partneru
veiksmīgai komunikācijai.
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No 28. - 29.jūnijam Balvu Sporta centra jaunieši Lai atkritumu savākšana nerada
aizvada spēles Krievijā un Igaunijā
problēmas
No 28.-29.jūnijam Balvu
Sporta centra jauniešu futbola komandas aizvadīja Cross
Bo Active futbola turnīru, kur
piedalījās 3 komandas no Latvijas un 14 komandas no Krievijas.
28.jūnijā Krievijas pilsētā
Pskovā spēles aizvadīja 1999.1998.g. dzimušie zēni no Balvu
Sporta centra, Ludzas, FC Daugava - Daugavpils un 7 komandas
no Krievijas, Pleskavas apgabala
konkurencē tika izcīnīta 8.vieta.
Nākamajā dienā, 29.jūnijā,
spēles jau aizvadīja 2000.-2001.
gadā dzimušie zēni, kur arī
Balvu Sporta centra jaunieši
sacentās ar Latvijas un Krievijas
komandām. Šajā vecuma grupā
piedalījās Kārsava, Balvu Sporta
centrs, Daugavpils, „Brigantina” (Krievija), PPK Krievija,
„Stela” (Krievija, Pleskava),
„Junosts” (Krievija), „Kristal”
(Krievija, Veļikije luki), Pleskavas rajons. Balvu jaunie futbolisti savā apakšgrupā cieta tikai vienu zaudējumu 1:3. Pārāki
bija Krievijas Federācijas trešā
spēcīgākā komanda „Brigantina”, pārējās spēlēs:

Balvi- PPK Krievija 3:0, Balvi - Kārsava 2:0, Balvi - “Strela”
(Krievija) 2:1
Tālākajos mačos Balvu
Sporta centra jauniešu komandai
nācās piedzīvot zaudējumus pret
spēcīgo „Brigantinu” Krievija un
izšķirošajā spēlē par 3.-4.vietu
arī zaudējums pret Daugavpils
komandu FK Daugava Daugavpils un kopvērtējumā godam
izcīnīta 4.vieta visā turnīrā!
29.jūnijā centrālais sporta
pasākums bija divu valstu
starpturnīrs „Latvija - Igaunija 100+” starp Latvijas un Igaunijas futbolistiem, kur sacentās
abu valstu virslīgas klubi, 1.līgas
klubi, kā arī 2.līgas klubi un
komandas vīriešu, jauniešu un
sieviešu konkurencē. Galvenais uzdevums bija noskaidrot,
kura valsts ir vislabākā futbolā.
Pirmais šāda veida turnīrs
norisinājās 2001.gada 22.jūnijā.
Šajā turnīrā piedalījās arī
Balvu Sporta centra 2.līgas
vīriešu komanda un Balvu Sporta centra 1999.gada dzimušie
zēni. Pirmajā spēlē tikās Balvu
vīriešu komanda pret SK Taaksi.

No pirmajām minūtēm Balvu
komanda kontrolēja situāciju
laukumā un 30 minūtē panāca
rezultātu 1:0 Balvu labā, taču
pēc 13 nospēlētām minūtēm tika
fiksēta spēle ar roku, un uz Balvu
vārtiem tika nozīmēts 11m soda
sitiens, rezultāts 1:1. Tā arī puslaiks noslēdzās. Otrajā puslaikā
spēles stils īpaši nemainījās, pēc
padsmit nospēlētām minūtēm 2:1 Balvu komandas labā. Taču
atkal igauņu tiesnesis fiksē spēli
ar roku Balvu komandas soda
laukumā, kā rezultātā 11m soda
sitiens un rezultāts 2:2. Ar šādu
draudzīgu rezultātu arī spēle
noslēdzās. Otrajā spēlē tikās
Balvu Sporta centra komanda
1999.g. dzimušie zēni pret SK
Taaksi. Šajā spēlē laukumā visās
jomās dominēja jaunie Balvu futbolisti un rezultāts arī attiecīgs
10:0 Balvu komandas labā.
Kopumā „Latvija - Igaunija 100+” turnīrā ar rezultātu
274:242 uzvarēja Latvija. Balvu futbolisti ir devuši būtisku
ieguldījumu, lai kopumā Latvija
uzvarētu!

Veiksmīgs ES pārrobežu projekts Balvu Sporta
centram
Eiropas Savienības projektā
ELRI-130 "Promotion of Healthy
Life-Style Organizing Sport
Events in Latgale and Pskov Regions" (CrossBo Active) Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
Kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros Balvu Sporta centrs ir ieguvis 15000EUR
sporta inventāra iegādei.
Balvu Sporta centrs ir ticis
pie jauniem strītbola groziem,
futbola, basketbola un volejbola

bumbām, basketbola, volejbola
un futbola formām, volejbola
stabiem, futbola un volejbola
tīkliem. Balvu Sporta skola no
šī projekta ir ieguvusi basketbola formas, volejbola formas,
volejbola un basketbola bumbas un volejbola stabus. Šajā
projektā gan Balvu Sporta centrs, gan Balvu Sporta skola no
2012.gada rudens līdz 2013.
gada vasarai piedalījās strītbola,
volejbola, basketbola, futbola un
hokeja turnīros gan jauniešu, gan

pieaugušo sacensībās Latvijā un
Krievijā. Visiem sportistiem un
treneriem tika atmaksātas gan
vīzas uz Krieviju, gan viesnīcas
un ceļa izdevumi. Ieguvums ir
ne tikai sporta preces, bet arī
sadarbības partneri Latgales
reģionā uz aiz Latvijas robežām.
Paldies par šo veiksmīgo projektu jāsaka Latgales plānošanas
reģionam un Latgales Attīstības
aģentūrai, kā arī Balvu novada
pašvaldībai par līdzfinansējumu.

„Sapņu pļavā cerību ziedi plaukst...”

22.jūnijā
Balvu
Valsts
ģimnāzijā septiņdesmit pieci 12.klašu absolventi devās
pretim savu sapņu un cerību piepildījumam. Atceroties
pirmsskolas vecumu, bērnudārza
„Sienāzītis” audzēkne Kerija
Koļcova veltīja visiem absolventu vecākiem dziesmu „Skaistākos vārdus pasaulē”. Vecākus,
skolas direktori, skolotājus un
ciemiņus patīkami pārsteidza
12.klašu absolventu pateicības
vārdi, kuri izskanēja caur
dziesmām. Īpaši tika godinātas
un samīļotas klašu audzinātājas,
kas ar saviem audzēkņiem ir
bijušas kopā visus trīs gadus.
Balvu
novada
domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis no Balvu novada pašvaldības

katrai 12.klasei dāvināja kliņģeri
un vēlēja jauniešiem, beidzot
augstskolas, atgriezties atpakaļ
Balvos.
Priecēja tas, ka šogad Ministru prezidenta atzinību par
teicamiem sasniegumiem mācībās saņēma 32 Balvu Valsts
ģimnāzijas absolventi.
13 absolventi ir apguvuši
profesionālās pilnveides izglītības
programmu
Uzņēmējdarbības
pamati un saņēma Latvijas
Uzņēmējdarbības menedžmenta
akadēmijas apliecības, kuras
pasniedza mūsu skolas absolvente, Latvijas Uznēmējdarbības
un menedžmenta akadēmijas
projekta „Esi līderis!” vadītāja
Linda Kindzule.
Astoņi absolventi par aktīvu

un radošu darbību skolā saņēma
„Pestivals” komandas dāvanu
biļetes uz Populārās mūzikas
un kultūras festivāla koncertu
Mežaparkā, ko bija sarūpējusi
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde.
Kristīne Ercika un Andris
Kaļiņins par aktīvu darbošanos
kultūras jomā saņēma Tālākizglītības centra direktores Marutas Castrovas pateicību.
Skolas
direktore
Inese
Paidere pateicās Balvu novada
domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim par sniegto
finansiālo atbalstu skolai gan
jauniešu izglītojošajā darbā, gan
skolas labiekārtošanā.
Visus pārsteidza 11.klašu
priekšnesums - skaņdarbs, ko
izpildīja putēji.
Vecāku vārdā par ieguldīto
darbu un zināšanām skolai
pateicās Mārtiņa Pušpura mamma Inita Pušpure.
Nobeigumā pasākuma vadītāji Alīna Gromova un Atis Ripa
12.klašu absolventiem vēlēja
domāt ar sirdi un just ar prātu, lai
pasaule būtu mīlestības pilna.
Ģimnāzijas soliste Agita
Pauliņa visus priecēja ar dziesmu
par mīlestību.
Skolas pagalmā 12.klašu
absolventus un audzinātājas
gaidīja vēl viens pārsteigums
-aplīgošana.

Pilsētā mainījies atkritumu
apsaimniekotājs. Vai atkritumu
savākšana rada problēmas?
Šādu jautājumu uzdeva pilsētas
iedzīvotāji, redzot, ka Teātra ielā
un dažviet citur atkritumu tvertnes
ir pārpildītas. Par to jautājām atkritumu apsaimniekotājiem .
Uzņēmuma ZAAO pārstāvis paskaidroja, ka uzsākot
darbību
Balvos,
nodrošina
papildu atkritumu izvešanu
Uzņēmums
nodrošina
arī
sadzīves un šķiroto atkritumu
apsaimniekošanu. Lai gan lielākā
daļa atkritumu konteineru Balvos
jau ir uzstādīti, darbs turpinās,
apkopojot informāciju par jauniem klientiem. Daudzdzīvokļu
māju konteineri tiek regulāri
apsekoti, organizēta papildu atkritumu izvešana, ja konstatēts,
ka pirms līgumā paredzētā atkritumu izvešanas termiņa konteineri jau ir pārpildīti. Situācija ar
pārpildītiem atkritumu konteineriem rodas konkrētajā pārejas
brīdī, jo iepriekšējais atkritumu
apsaimniekotājs novācis savus
konteinerus ātrāk, kā paredzēts.
No 1.jūlija, SIA „ZAAO”
(ZAAO)
sāk
atkritumu
izvešanu Balvos. Uzņēmums
nodrošinās ne tikai sadzīves atkritumu, bet arī šķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Gan
daudzdzīvokļu namu pagalmos, gan privātmājām, kuras ir
noslēgušas līgumus, piegādāti
jauni sadzīves atkritumu konteineri, savukārt dalīti vāktiem
atkritumiem tiks izmantoti jau
esošie Balvu pilsētā izvietotie
konteineri, kuru skaitu ar laiku
plānots papildināt.
ZAAO Balvu pilsētā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās turpmākos
piecus gadus saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmās daļas
prasībām un Balvu novada
pašvaldības lēmumu. Tarifs
par atkritumu izvešanu pilsētā
būs tāds pats kā līdz šim –
10,58Ls/m3 (+PVN). Līgumi ar
iepriekšējo apsaimniekotāju no
1.jūlija vairs nav spēkā, līdz ar
to iedzīvotājiem, kuri joprojām

nav paguvuši noslēgt līgumu par
atkritumu izvešanu, aicināti to
izdarīt.
ZAAO uzver, ka sadzīves atkritumu konteineru noslodzi var
samazināt, atkritumus šķirojot.
Vairākās vietās pilsētā ir izvietoti atkritumu šķirošanas konteineri, kuros var mest papīru,
plastmasu, metālu, stiklu. Šķiroto
atkritumu konteinerus ZAAO
tukšo bez maksas. Iedzīvotājiem
šķirotos atkritumus bez maksas
iespējams nogādāt arī Balvos,
Ezera ielā 3, kur 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.
Iedzīvotāji,
kuri
nav
paguvuši noslēgt līgumu par
atkritumu izvešanu, aicināti to
izdarīt, vēršoties ZAAO EKO
laukuma Balvu birojā Ezera
ielā 3. Tas strādā darba dienās
(izņemot trešdienu) no 9:00 –
18:00 un sestdienās no 10:00
– 14:00. Tālrunis 26333811.
Tāpat iedzīvotāji pakalpojumu
pieteikt var internetā, ZAAO
mājas lapā www.zaao.lv, kā arī
uzdot interesējošus jautājumus
gan e-pastā: zaao@zaao.lv, gan
zvanot uz Klientu apkalpošanas
nodaļu pa tālruni 64281250.
ZAAO
EKO
laukuma
pārzinis, konsultants Džeralds
Šaicāns informēja, ka šis ir pirmais darbības mēnesis, un tas
ir izmēģinājuma laiks. Tiem,
kam nepieciešams palielināt atkritumu konteineru skaitu, par
to ir jāinformē. Šie jautājumi ir
pārrunāti ar māju vecākajiem,
un tiem jānosaka optimālais
konteineru skaits. Viņš arī
pastāstīja, ka, aizvedot atkritumus, automašīnu vadītājs sakopj
konteineru vietu, ja atkritumi
ir pārpildījuši tvertnes. Izberot
atkritumus, vajadzētu ciešāk
aizvērt konteineru vākus, lai putni vai kaķi neiekļūtu tvertnēs.
Džeralds Šaicāns aicināja
aktīvāk šķirot atkritumus, kā arī
atgādināja, ka atkritumus tagad
izved pirmdienās un piektdienās.
I.Vītola

Bērzpils vidusskola aicina pieteikties darbā
Pirmsskolas iestāžu un skolu medmāsu uz
0,2 likmēm

Prasības pretendentiem/-ēm:
- labas komunikācijas prasmes;
- atbilstoša izglītība
Galvenie darba pienākumi:
- prasme plānot un organizēt darbu;
- sekot līdzi sanitāri higiēnisko normu ievērošanai;
- nodrošināt medicīnisko aprūpi sporta un ārpusklases pasākumu
laikā
Pretendentiem/-ēm lūdzam CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz
18.07.2013. plkst. 15.00 uz e-pastu berzpilsvsk@balvi vai uz adresi
Dārza iela-12, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576. Uzziņas pa
tālruni 26188635

Naktstauriņu un sikspārņu vērošana - 15.jūlijā Litenē

Šogad jau trešo gadu pēc kārtas Litenē notiks naktstauriņu un
sikspārņu vērošanas pasākums. Pasākumu vadīs Latvijas entomologi
Guntis Akmentiņš no Teiču dabas rezervāta un Ivars Šulcs, ornitologs
un sikspārņu pētnieks Elvijs Kantāns.
Pasākums notiks 15. jūlijā Litenē pie bijušās Litenes mežniecības
Litenes centrā.
Kā atrast? Litenes bijusī mežniecība atrodas pašā Litenes centrā
ar norādi Liepavots.
Sākums ir pulksten 22:30, dalība ir bez maksas. Nepieciešam
iepriekš pieteikties līdz 15.jūlijam (ieskaitot).
Pieteikšanās litenesputni@inbox.lv vai tel. 26264611.

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

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" administrācija
informē, ka no 16.jūlija līdz 12.augustam būs slēgta Infekciju nodaļa
Gulbenē. Tuvāko palīdzību sniegs Jēkabpils, Valmieras, Rēzeknes
slimnīca, bet akūtos gadījumos jāsauc neatliekamā medicīniskā
palīdzība, zvanot 113.

Iespēja tikties ar
deputāti Ivetu Griguli

Saeimas

16.jūlijā plkst.17.00 Balvu novada domē, Bērzpils ielā 1a, Saeimas
deputāte Iveta Grigule tiksies ar iedzīvotājiem. Visi laipni aicināti!

Balvu pilsēta
11.-14.jūlijs IV Starptautiskais teātru klasiskās dramaturģijas festivāls.
Abonements uz visām izrādēm – 8 Ls, uz katru izrādi atsevišķi 1 Ls, atklāšana KAC laukumā – par brīvu.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 2.07. Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
11.jūlijā plkst. 15.00 Sv.Mise Balvu Romas katoļu baznīcā.
11.jūlijā plkst. 19.00 Balvu Tautas teātris „Jaunā saimniece”. Mācību izrāde pēc H.Vuolijoki lugas „Niskavuori jaunā saimniece”. Režisore Vaira Resne. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
11.jūlijā plkst. 23.00 Festivāla atklāšana. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātris Viljams Šekspīrs „Hamlets”.
Režisore Dace Umbraško. Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā.
12.jūlijā plkst.18.00 Tirzas amatierteātris „Mūžam Tavs” un jauniešu teātra studija Antons Čehovs
„Bildinājums”. Režisore Alda Alberte. Balvu Kultūras un atpūtas centra Mazajā zālē.
12.jūlijā plkst.19.00 Rēzeknes Tautas teātris Dario Fo, Franka Ramē “Brīvā laulība”. Režisore Māra
Zaļaiskalns. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
12.jūlijā plkst.20.30 Gulbenes Tautas teātris Lauris Gundars „Tiritomba”. Režisore Edīte Siļķēna. Balvu
Kultūras un atpūtas centra Mazajā zālē.
12.jūlijā plkst.22.00 Tirzas amatierteātris „Mūžam Tavs” un jauniešu teātra studija Rūdolfs Blaumanis
„Šūpulis”. Režisore Alda Alberte. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
13.jūlijā plkst.10.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris „ Slieksnis” Mārtiņš Zīverts „Kropļi”.
Režisore Daiga Bētere. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
13.jūlijā plkst.13.00 Dokšices Tautas teātris, Baltkrievija. Federiko Garsia Lorka „Kaislības Adelas dēļ”.
Izrāde baltkrievu valodā. Režisore Anna Jackovskaja. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
13.jūlijā plkst.16.00 Latvijas Universitātes Studentu teātris Hermanis Paukšs „Es pagaidīšu aiz durvīm”
Režisors Visvaldis Klintsons. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
13.jūlijā plkst.18.30 Ogres Tautas teātris F.Arnolds, E.Bahs “Taupības komisārs” Režisors Jānis Kaijaks.
Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
13.jūlijā plkst.21.00 Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis” amatierteātris ,,Krāsainās satikšanās Laikā
un Telpā”, pēc Imanta Ziedoņa” Krāsaino pasaku” un ”Epifāniju” motīviem Režisore Edīte Neimane.
Balvu Kultūras un atpūtas centra Mazajā zālē.
13.jūlijā plkst.22.00 Festivāla noslēgums Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā.
14.jūlijā plkst.10.00 Ogres Teātris – studija „Estepatās” Liena Tina Galeja „Fragile Balance” (Trauslais
Līdzsvars) Režisore Liena Tina Galeja. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
14.jūlijā plkst. 11.00 Liepājas Tautas teātris Anna Bereza „Ezers zaļš. Ūdens sarkans.” Režisores Ilze
Kļaviņa un Ināra Kalnarāja. Balvu Kultūras un atpūtas centra Mazajā zālē.
14.jūlijā plkst.12.30 Valkas pilsētas teātris Ksenija Dragunska ,,Edīte Piafa. Mans leģionārs” Režisors
Aivars Ikšelis. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
14.jūlijā plkst.15.00 RTU studentu teātris „Kamertonis” Jevgēņijs Švarcs ,,Ēna” Izrāde krievu valodā.
Režisore Ludmila Stančika. Balvu Kultūras un atpūtas centra Lielajā zālē.
14.jūlijā plkst.16.30 „Uz redzēšanos!” Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā.
12.jūlijā plkst.20.00 Trešā deju mūziķu parāde „Vasaras Assorti” Balvu parka estrādē. Biļetes
iepriekšpārdošanā no 1.jūlija. Maksa, nopērkot biļeti iepriekš, Ls 3,-, pasākuma dienā Ls 4,-.
13.jūlijā plkst.9.00 Lauku labumu tirdziņš laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
13.jūlijā plkst.10.00 Atzeles čempionāts volejbolā 2.posms pie Balvu ezera.
19.jūlijā Balveniešu salidojums – Pilsētas svētki „Muižas lācis kopā sauc”. No plkst.21.00 muižas
Lācis ikvienu gaidīs izgaismotā Lāča dārzā nakts pastaigā, kur varēs baudīt āra kafejnīcas romantiku un
sadziedāties kopkorī karaokes stilā. Izstāde „Mans lācītis vēsturei” Balvu Novada muzejā.
20.jūlijā Balveniešu salidojums – Pilsētas svētki „Muižas lācis kopā sauc”. Plkst.10.00 pilsētas
modināšana un aktivitātes Lāča dārzā. Plkst.13.00 Svētku atklāšana. Plkst.16.00 transporta līdzekļu
parāde „Balvi rullē!”. Plkst.16.30 aktivitātes Dzirnavu ielā. Plkst.19.00 Ūdens karnevāls - pašdarinātu
peldlīdzekļu izbrauciens Balvu ezerā. Plkst. 20.00 Svētku izskaņas koncerts Balvu pilsētas parka estrādē.
Plkst.22.00 zaļumballe Balvu pilsētas parka estrādē.
27.jūlijā Latvijas čempionāts ūdens motocikliem Balvu ezerā.
Izstādes:
Balvu novada muzejā:
• Jāņa Bērziņa foto izstāde „Norvēģijas daba latvieša acīm”;
• Medību trofeju izstāde;
• Nikolaja Gorkina fotoizstāde „ Mūsu spārnotie draugi”;
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde;
Pastāvīgās ekspozīcijas
• Tautas tērpu izstāde „Pērle mūsu pulciņā”;
• Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba;
• Izstāde ” Kārļa Ozoliņa mantojums”;
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”;
• Fotoizstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”;
• Fotoizstāde „Balvi no putna lidojuma”.
Balvu centrālajā bibliotēkā:
• Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde „Tekstils”;
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
• Evas un Nila Vinogradovu gleznu izstāde.
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”
Bērzpils pagasts
13.jūlijā plkst.14.00 Bērnības svētki Bērzpils pagasta estrādē.
26.jūlijā plkst.20.00 pasākums „Dziesma Bērzpilij” Bērzpils pagasta estrādē.
Briežuciema pagasts
20.jūlijā plkst. 19.00 Jaunības svētki Briežuciema Tautas namā.
Tilžas pagasts
13.jūlijā Tilžas pagasta svētki. Plkst.11.00 neparasto, veco, trako un netradicionālo braucamrīku parāde
Tilžas pagasta centrā. Plkst.12.00 Netradicionālās sporta spēles Tilžas stadionā.Plkst.20.00 Dziesmu
parāde 2013 Tilžas estrādē. Spēlē brāļi Puncuļi.
20.jūlijā plkst.20.00 Jaunības svētki Tilžas estrādē.
Vīksnas pagasts
27.jūlijā plkst.17.00 Vīksnas pagasta Sporta svētki Vīksnas pamatskolas stadionā.
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