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4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena
Ik gadu 4.maijs ir valsts svētku
diena — šajā datumā 1990.gadā
Latvijas PSR Augstākā Padome
pieņēma deklarāciju “Par Latvijas
Republikas
neatkarības
atjaunošanu” un pēc gadu desmitiem Padomju Savienības sastāvā
Latvija atkal kļuva par brīvu un
neatkarīgu valsti.
Balvu
pilsētā
1.maijā
plkst.13.00 svētkus ieskandinās
Starpnovadu koru sadziedāšanās
Balvu muižas koncertzālē, kur
piedalīsies Baltinavas, Rekovas,
Rugāju novadu jauktie kori, kā arī
Balvu novada jauktais koris ,,Mirklis”, jauktais koris ,,Ezerkrasts”,
Tilžas pagasta jauktais koris un
senioru koris ,,Pīlādzis”.
Pirmssvētku dienā, 3.maijā
plkst.10.00 visi mīļi aicināti uz
ķiršu dārza sakopšanas talku, līdzi
ņemot labu noskaņojumu un
nepieciešamo inventāru.
Savukārt 4.maijā plkst.16.00
– Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienā – Balvu Tautas
teātra izrāde – H.Vuolijoki „Jaunā
saimniece”. Ieejas biļete – 2,85
EUR.
Svinēsim mūsu valsts svētkus
kopā!

Valsts svētku pasākumi Balvu novadā

Balvu Mūzikas skolai – 55!

Ar skaistu koncertu un
sirsnīgiem apsveikuma vārdiem
26.aprīlī Balvu muižā tika atzīmēta
Balvu Mūzikas skolas pastāvēšanas
55 gadu jubileja.
Pasākuma vadītāji, bijušie
skolas audzēkņi – Gatis Supe un
Kaspars Sležis, kuri joprojām ir
cieši saistīti ar mūziku, atsauca
atmiņā laiku pirms 55 gadiem
līdz pat mūsdienām, minot skolas vēstures svarīgākos faktus un
notikumus. Savukārt profesionālu
un aizraujošu sniegumu koncertā
rādīja bijušie Balvu Mūzikas skolas
audzēkņi.
Svētku
pasākumā
Balvu
Mūzikas skolu sveica gan novada
kultūras un izglītības iestādes,
Izglītības, Kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja Nora Apīne,
gan pārstāvji no kaimiņu novadu
mūzikas skolām, kā arī Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, kurš novēlēja arī
turpmākos gadus skolai augstus
sasniegumus, darba prieku un
turpināt priecēt gan novada, gan
visas Latvijas iedzīvotājus.
Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis uzsvēra,
ka visu uzrunu un apsveikumu
atslēgas vārds ir vārds „Paldies!”,
jo ir jāapteicas ikvienam, kurš
ieguldījis savu ideju, rūpi un darbu
skolas radīšanā un pastāvēšanā.
E.Salmanis
uzsvēra
mūžībā
aizgājušā Ilmāra Sleža, kurš
dibināja skolu un ilgus gadus bija
tās direktors, mūža ieguldījumu

muzikālajā bērnu izglītošanā.
Pateicība tika izteikta arī Balvu
novada Domes priekšsēdētājam
par sniegto atbalstu un saprotošo
attieksmi, kā arī skolas kolektīvam,
jo iestādes darbība vislielākajā
mērā ir atkarīga no komandas, kura Balvu Mūzikas skolā ir
draudzīga un saliedēta.
Pasākuma laikā skolas direktoram un pedagogam Egonam
Salmanim tika pasniegts Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas
Atzinības raksts par profesionālu

izglītības iestādes vadību, augstu pedagoģisko meistarību un
nozīmīgu ieguldī-jumu Latvijas
pūtēju orķestru nozares attīstībā,
sveicot skolas 55 gadu jubilejā.
Balvu novada Domes Atzinības
rakstus par nozīmīgu ieguldījumu
bērnu muzikālajā izglītošanā, Balvu novada kultūrvides veidošanā
un sakarā ar Balvu Mūzikas skolas
55 gadu jubileju saņēma: Irēna
Šņitkina, Viktors Bormanis, Inta
Sleža, Ģirts Ripa, bet Pateicības
rakstus par ieguldījumu bērnu

muzikālajā izglītošanā un sakarā
ar Balvu Mūzikas skolas 55 gadu
jubileju saņēma: Evija Seņkova,
Linda Vītola, Rita Salmane, Rita
Kočerova.
Savukārt Latvijas Nacionālā
kultūras centra Atzinības raksti par
nozīmīgu un radošu pedagoģisko
darbu, sveicot skolas 55 gadu
jubilejā tika pasniegti: Arnim Grapam, Edvīnam Timošenko, Lijai
Ivanovai, Jevgenijai Strazdai, Egitai
Salmanei, Zojai Zaharovai, Jeļenai
Agafonovai un Jānim Budevičam.

1.maijā plkst.17.00 Atpūtas
pasākums vidējai un vecākajai
paaudzei „Pavasaris, pavasarisnu visiem līksmes laiks..” Kubulu
Kultūras namā. Koncertēs: TDK
„Cielaviņa”, vidējās paaudzes deju
kolektīvs, deju kopa „Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra
Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs
Zintis Krakops.
1.maijā plkst.20.30 Tilžas vidusskolas 12. klases audzēkņu
iestudēta izrāde pēc Blaumaņa
stāsta motīviem „Brīnuma zālīte”
Briežuciema Tautas namā. Ieeja
brīva. Plkst.22.00 balle. Spēlē
Kaspars Maks. Ieejas maksa
izrādes apmeklētājiem EUR 2,00,
pārējiem EUR – 3,00.
1.maijā plkst.18.00 svinīga
jaunsargu uzņemšana jaunsardzē
Tilžas Kultūras namā.
3.maijā plkst.12.00 Lazdulejas pagastā ceriņu un jasmīnu
stādīšana pie pagasta ēkas.
4.maijā plkst.17.00 dokumentālās
filmas
„Latviešu
leģionāri,, demonstrēšana Krišjāņu Tautas namā.
Peldbaseina darba laiks Svētku
dienās maijā
1.maijs - Darba svētki - Slēgts
4.maijs - LR Neatkarības atjaunošanas diena - 12:00 - 22:00
5.maijs - slēgts
11.maijs - Mātes diena - 12:00 22:00
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Domes priekšsēdētāja sleja

Andris Kazinovskis,
Balvu novada
Domes priekšsēdētājs
Aizvadītajā sestdienā Balvu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās
Vislatvijas Lielajā Talkā. Par to visiem jāsaka paldies, jo tika sakārtotas
daudzas vietas pilsētā un novadā.
Tomēr par vienu no svarīgākajiem Talkas objektiem ir jāuzskata
Ebreju senkapu sakopšana. Zināms, ka šie kapi pastāvēja pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, līdz Otrā pasaules kara sākumam. Vēlāk lielākā daļa
ebreju kara laikā gājuši bojā. Šo bojāgājušo kapa vieta - Fašisma terora
upuru kapi – atrodas netālu no „Silaciema” kapiem. Jau vairākus gadus
pašvaldība organizē šo kapu sakopšanu, bet šogad sarosījāmies sakārtot
arī iepriekšminētos Ebreju senkapus.
Ideja par kapu sakopšanu ir nākusi no Balvu evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītāja Mārtiņa Vaickovska, domes vadība priekšlikumu
apdomāja un piekrita realizēt. Paldies mācītājam, jo bieži vien ikdienas
straujajā darba ritmā atsevišķas lietas izpaliek un paslīd garām. Šajā
gadījumā priekšlikums tika sadzirdēts un rezultātā vēl viena vieta mūsu
novadā, blakus Balvu pilsētai, ir sakārtota.
Tā kā Ebreju senkapi padomju laiku 70.gados tika izpostīti – atraktas
kapu vietas, apgāzti un sabojāti kapu pieminekļi - un atstāti nesakopti,
tad Lielās Talkas dienā bija nepieciešams pieaicināt PA „San-tex” darbiniekus un iesaistīt tehniku, lai sakārtotu piebraukšanas celiņu, ar ekskavatoru aizbērtu kapu vietas, paceltu kapu plāksnes un pieminekļus.
Izsaku vislielāko pateicību mācītājam Mārtiņam Vaickovskim, PA
„San –tex” vadībai un speciālistiem, visiem talciniekiem, kā arī Balvu novada pašvaldības darbiniekiem, kuri sestdien piedalījās kapu sakopšanā.
Paldies arī Jānim Pušpuram, kurš piekrita un neiebilda par darbu norisi
savā privātīpašumā.
Uzskatu, ka esam paveikuši svarīgu, svētīgu darbu, jo kapi ir
jākopj un ikviens mirušais, neatkarīgi no tautības, ticības vai politiskās
piederības, ir pelnījis atdusēt sakoptā kapa vietā. Dieva priekšā mēs visi
esam vienādi.
Jāatzīmē, ka sakarā ar Ebreju senkapu sakopšanu ir saņemta arī
vēstule no bijušā ebreju izcelsmes balvenieša meitas, kura izsaka
pateicību par paveikto.
Jebkuru kapu, vai tie ir senie, vai mūsdienu kapi, sakopšana un
uzturēšana kārtībā ir viens no demokrātiskas sabiedrības kritērijiem.
Tas, cik lielā mērā mēs pildām šo humāno pienākumu, arī liecina par
mūsu demokrātijas līmeni.
Ar gandarījuma un prieka sajūtu par Lielajā Talkā paveikto varam
sagaidīt Latvijas Valsts svētkus tīrā, sakoptā un skaistā novadā. Šāda veida pasākumi ir ļoti svarīgi mūsu sabiedrības kopībai un vienotībai.

Novada vadība tiekas ar VARAM ministru
24.aprīlī Balvu novada domē
ar novada vadību tikās Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
(VARAM)
ministrs
Romāns Naudiņš.
Tikšanās laikā Balvu novada
Domes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis
VARAM
ministru Romānu Naudiņu, ministra
padomnieku Jāni Ratkeviču un
pārējos klātesošos iepazīstināja
ar ceļu projekta „Austrumu stīga”
līdzšinējo realizāciju un esošajām
problēmām. Priekšsēdētājs informēja, ka projektā kopš 1998.
gada, kad tas tika uzsākts, jau
ieguldīti vairāk nekā 10 milj. latu
un renovēts 60,42 km garš ceļu
posms gar Latvijas austrumu
robežu. Tomēr, lai sekmīgi attīstītos pierobežas teritorijas un
izlīdzinātu kravu plūsmas starp
robežpunktiem, ir svarīgi turpināt
iesākto un pabeigt šo ceļu rekonstrukciju pilnībā.
Savukārt biedrības „Eiroreģions
“Pleskava - Livonija”” izpilddirektors Juris Annuškāns pastāstīja
par biedrības darbību, tās nozīmi
pierobežas pašvaldību attīstībā
un projektu realizēšanā. Arī J.
Annuškāns runāja par esošajām
problēmām pierobežas attīstībā
un sniedza vairākus priekšlikumus
to risināšanai, piemēram, paredzēt finansējumu arī mazajiem
projektiem, samazināt projektu
realizācijas attiecināmo teritoriju,
rodīt iespēju Latgales ziemeļu
pašvaldībām sadarboties ar Igaunijas pierobežas pašvaldībām.
VARAM ministrs uzklausīja
arī SIA „Compaqpeat” pro-

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 22.maija plkst.
16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 22.maija plkst. 16.30
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i. EUR 128.07 (viens simts divdesmit astoņi euro, 07 centi)
un reģistrācijas maksa EUR 7.00
(septiņi euro, 00 centi), Balvu
novada pašvaldības, Reģ.Nr.
90009115622, bankas kontā: SEB
banka, kods UNLALV2X, konts:
LV93UNLA 0050 0142 9173 9.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāva sēžu zālē, 2014.
gada 23.maijā plkst. 14.00.

Informācijas diena Balvu Amatniecības
vidusskolā

Balvu Amatniecības vidusskola ielūdz skolēnus, skolotājus,
vecākus, vecvecākus un interesentus uz Informācijas dienu
2014. gada 9. maijā plkst.13.30
skolas aktu zālē.
Programmā:
1.
Skolēnu,
absolventu un skolotāju radošo darbu

prezentācija;
2.
Pateicības
un
naudas balvas par sasniegumiem
olimpiādēs, konkursos un sporta
sacensībās;
3.
Koncerts;
4.
Iepazīšanās ar skolu.
Atnāciet! Gaidīsim!

vietā jau ieguldīti līdzekļi, radītas
darbavietas.
Šādas
ražotnes
atvēršana ir būtiska gan Balvu,
gan tuvāko novadu iedzīvotājiem.
VARAM ministrs apņēmās sekot
līdzi šīs lietas turpmākai virzībai.
Sarunu
laikā
Saeimas
deputāte I.Grigule, Balvu novada domes priekšsēdētāja vietnieki N.Dimitrijevs un J.Boldāns,
pašvaldības izpilddirektore I.Kaļva, kā arī domes deputāti ar ministrijas pārstāvjiem diskutēja arī
par turpmāko reģionu attīstību.
VARAM ministrs R.Naudiņš pauda savu viedokli par reģionu un
reģionu centru izveidi Latvijā
un vēlēšanu sistēmas maiņu, lai
Saeimā tiktu pārstāvētas reģionu
intereses.
Vizītes laikā notika vērtīgas
informācijas apmaiņa. Ministrs
apgalvoja, ka arī turpmāk reģionos
notiks VARAM pārstāvju vizītes,
tikšanās ar pašvaldību juristiem un
citiem speciālistiem, lai apzinātu
situāciju un kopīgi risinātu
problēmas.

Balvu novada pašvaldības vadība un speciālisti
tiekas ar NVA direktori

Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli
Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
sekojošu nekustamo īpašumu:
Baznīcas ielā 18A, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no zemes
gabala - starpgabala 0.0953 ha
platībā (kadastra Nr. 3801 004
0278). Izsoles sākumcena – EUR
1280.70 (viens tūkstotis divi simti
astoņdesmit euro, 70 centi).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.

jektu vadītāja Valda Polmaņa
radušos problēmu sakarā ar
kūdras ieguves un ražotnes
būvniecību Lutinānu purvā. SIA
„Compaqpeat” konkursa kārtībā
no Balvu novada pašvaldības
ieguva tiesības nomāt kūdras atradnes, 13.martā jau tika veikta
„Kūdras ieguve atradnē „Lutināni”
Balvu novada Lazdulejas un
Briežuciema pagastos” ietekmes
uz vidi novērtējuma sākotnējā
sabiedriskā apspriešana. Medijos tika sniegta informācija par
iespēju sniegt priekšlikumus.
Rēzeknes reģionāla vides pārvalde
un Dabas aizsardzības pārvalde
norādīja, ka plānotā ražošanas
teritorija ir neskarts augstais
purvs, kas likumdošanas aktos ir
nominēts kā Eiropas prioritārais
biotops, līdz ar to darbība tur
radīs negatīvu ietekmi uz vidi. Balstoties uz šo informāciju, radies
jautājums – Vai ir noteikts skaidrojums par neskartu augsto purvu
izmantošanu un nozares tālāko
attīstību Latvijā? Kūdras ieguves

16.aprīlī
Balvu
novada
pašvaldībā
Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) direktore Inese Kalvāne un NVA Balvu
filiāles vadītāja Sandra Kindzule
tikās ar Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieku Normundu Dimitrijevu, pašvaldības
izpilddirektori Intu Kaļvu, Sociālā
dienesta vadītāju Anitu Petrovu
un pašvaldības projektu vadītāju
Marutu Tabūni.
Tikšanās laikā tika pārrunāta
nodarbinātības situācija Balvu
novadā, NVA piedāvāto apmācību
un algotu pagaidu sabiedrisko
darbu programmas lietderība,
bezdarbnieku motivācija un
iesaiste darba tirgū, kā arī jauniešu
darba iespējas novadā.
Balvu novada Domes vadība

izteica gandarījumu par līdzšinējo
sadarbību ar NVA Balvu filiāli.
Arī NVA Balvu filiāles vadītāja S.
Kindzule uzsvēra, ka izveidojusies
ļoti laba sadarbība ar pašvaldības
sociālajiem darbiniekiem tieši
ilgstošā bezdarba mazināšanā.
Proti, NVA Balvu filiālē ilgstošie
bezdarbnieki ir ap 60 % no kopējā
reģistrētā bezdarbnieku skaita,
tāpēc viens no svarīgākajiem atbalsta pasākumiem šai mērķgrupai
vēl šogad ir „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”.
Runājot
par
apmācību
iespējām un nodarbinātības programmu, pašvaldības izpilddirektore atzina, ka šī sistēma nedarbojas pietiekami efektīvi, jo bieži
vien bezdarbnieki apgūst vairākus
kursus un profesijas, kuras nav
pieprasītas šajā reģionā, līdz ar
to darbavietu, un darba devējam
atbilstošu darbinieku, atrast nav
iespējams. Tāpat arī būtu jāizvērtē
arī tā dēvēto „100 latu stipendiātu”
nodarbinātība.
NVA vadītāja Inese Kalvāne
informēja, ka Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā apmācību
kursus pamatojoties uz Labklājības
ministrijas veiktajiem pētījumiem
un apkopotās informācijas. „Lai
kāda arī nebūtu situācija, šī tomēr
ir iespēja mācīties, apgūt profesiju un iegūt jaunu darbavietu,
jo aģentūras uzdevums ir radīt
cilvēkiem vēlmi strādāt,” teica I.

Kalvāne. Savukārt algotu pagaidu
sabiedrisko darbu programma
noslēgsies šī gada novembrī un
vairs netiks īstenota, līdz ar to tiek
meklēti labākie risinājumi jaunas
programmas ieviešanai.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja vietnieks izteica
priekšlikumu, ka jaunās programmas ietvaros varētu radīt mazāk
darbavietu, bet ar lielāku samaksu, kas veicinātu darba kvalitāti.
Savukārt
Balvu
novada
pašvaldības sociālā dienesta
vadītāja Anita Petrova informēja,
ka 100 latu programma daudzām
ģimenēm ir bijusi izeja bezizejas situācijā un nopelnītā nauda
ir bijis liels atslogs, tomēr atzina,
ka nodarbinātības veicināšanā
pārtrūkst kāds posms starp NVA,
uzņēmējiem, darba meklētājiem,
pašvaldību
un
dienestiem,
kam piekrita arī klātesošie. Šajā
procesā aktīvāk būtu jāiesaistās
uzņēmējiem, jo viņi ir ieinteresēti
algot profesionālus darbiniekus.
Uzņēmējdarbības veicējiem ir
iespēja reģistrēt savam biznesam nepieciešamo vakanci, algot jauniešus un daudzas citas
iespējas, ko var noskaidrot NVA.
Sarunu laikā liels akcents tika
likts uz jauniešu nodarbinātību,
jo jau šobrīd tiek uzsākta NVA
jaunā programma par jauniešu
nodarbināšanu vasarā.
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Balvu novada pašvaldība skolēniem dod iespēju Svētki mūsdienu deju draugiem
strādāt vasaras brīvlaikā
Balvos

Arī šogad Balvu novada
pašvaldība dot iespēju skolēniem
strādāt vasarā. Noteikumi par
kārtību,
kādā
organizējami
skolēnu nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā Balvu novadā tika
apstiprināti jau 2013.gadā. Tie nosaka kārtību, kādā organizējami
skolēnu nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā.
Nodarbinātības pasākumus
vasaras
brīvlaikā
finansē
Pašvaldība, organizē, koordinē un
kontrolē Balvu Bērnu un jauniešu
centrs.
Nodarbinātības
pasākumi
tiek nodrošināti 96 Balvu novadā
deklarētiem
skolēniem,
kuri
mācās
vispārizglītojošās
vai
profesionālās mācību iestādēs un
kuri uz nodarbinātības pasākuma
uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15
gadu vecumu.
Jauniešu nodarbinātība tiek
nodrošināta, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu

skaita ziņā, t.i., Balvu pilsētā tiks
nodarbināti 36 skolēni, Kubulu, Bērzpils, Tilžas pagastos
- 8 skolēni, Vīksnas, Vectilžas,
Krišjāņu, Briežuciema pagastos 6 skolēni, Lazdulejas, Bērzkalnes,
Balvu pagastos - 4 skolēni.
Nodarbinātības pasākumos
vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni
strādā divas nedēļas, 4 stundas
dienā (nepilnu darba dienu), 20
stundas nedēļā, saņemot atlīdzību
valstī noteiktās minimālās stundas
tarifa likmes apmērā par faktiski
nostrādātajām stundām.
Vecākiem vai aizbildņiem
aizpildīta pieteikuma anketa
(atrodama
www.balvi.lv)
un
ārsta izziņa par veselības stāvokli
jānogādā Balvu Bērnu un jauniešu
centrā pie lietvedes (14.kabinetā,
Brīvības ielā 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501) vai Balvu novada
pagastu pārvaldēs pie lietvedes/
sekretāres. Dokumenti jāiesniedz
līdz 23.maijam.

Pieteikšanās secība nedod
nekādas
priekšrocības.
Pēc
iesniegumu saņemšanas, darba
grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus, izvērtēs
un līdz 31.maijam informēs par
rezultātiem. Priekšrocības uz
darbu ir skolēniem ar pozitīviem
sasniegumiem
mācībās
un
ārpusstundu aktivitātēs, ar labu
uzvedību, bez neattaisnotiem
kavējumiem
un
skolēniem,
kuri piedalās pozitīvas vietējās
kultūrvides veidošanā.
Balvu novada pašvaldības
iestādes, kuras vēlas iesaistīt
skolēnus
nodarbinātības
pasākumos vasaras brīvlaikā,
līdz 23.maijam iesniedz rakstisku
pieteikumu Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldē, sniedzot
informāciju, cik skolēniem var
nodrošināt darba vietas jūnija un
jūlija un augusta mēnešos.

Mūsdienu deja ir emocijas, dzīvesprieks un pozitīvas
enerģijas lādiņš, ko varēja saņemt
sestdien,26.aprīlī,
Mūsdienu
deju radošajā konkursā – festivālā
”Move it,move it”.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā sapulcējās dejotāji no
Alūksnes, Gulbenes, Rēzeknes,
Jūrmalas, kā arī šī pasākuma
organizatora - Balvu Bērnu un
jauniešu centra deju studijas
Di-dancers dejotāji. Konkursu
vērtēja mūsdienu deju lietpratēji:
Liāna Merņaka – Deju studijas
„Stoptime” (Rēzekne) vadītāja,
horeogrāfe,
Valērija
Olekša
– Gulbebes jauniešu centra „
Bāze” vadītāja, horeogrāfe, Kaspars Meilands –JV clubs Dance
Company(Rīga),horeogrāfs.
Pasākuma dalībniekus un
skatītājus „iesildīja” beat box

izpildītājs Nikro ( Nikita Akuls),bet
deju pasniedzēji Snickers (Aleksandrs Ivanovs) un Kaspars Meilands uzlādēja ar enerģiskajiem
deju paraugdemonstrējumiem.
Skatītājiem
bija
vienreizēja
iespēja gūt priekšstatu par
jaunākajiem mūsdienu deju stiliem, to izpildījuma daudzveidību
un vērot dance battle (deju cīņu).
Lai gan šoreiz tas nebija galvenais, taču varam lepoties ar Didancers dejotājiem, jo deju grupas
–„Di-dancers crew” un ”Rozīnītes”
tika novērtētas visaugstāk, iegūstot
1.vietas kausus. Pēc konkursa
dejotāji apmeklēja arī mūsdienu
deju meistarklases, ko pasniedza
horeogrāfi no Rīgas.
Dita Nipere
pasākuma organizatore

Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā – NVA aicina darba devējus pieteikt darbavietas skolēniem
Šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) atjauno skolēnu
nodarbinātības pasākumu vasaras
brīvlaikā. Ar NVA atbalstu vasaras
mēnešos strādāt un iegūt darba
pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši
vecumā no 15 gadiem, kuri
mācās vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs.
Pasākums norisināsies no 2.jūnija
līdz 29.augustam, viena skolēna
dalības ilgums – 1 mēnesis.
Darba devēji - biedrības,
nodibinājumi un komersanti
– aicināti pieteikt darba-vietas
skolēniem
vasaras
brīvlaikā.
Lai pieteiktos, darba devējam
ir jāaizpilda NVA mājaslapā
ievietotā pieteikuma veidlapa
un jāiesniedz NVA filiālē, kuras
administratīvajā teritorijā plānots
izveidot darbavietu skolēnam.

NVA
darba
devējam
nodrošinās dotāciju skolēna
ikmēneša darba algai 50 % apmērā
no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas. Otru pusi
algas skolēnam maksā darba
devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var
maksāt arī vairāk nekā minimālo
darba algu.
NVA nodrošinās dotāciju
ikmēneša darba algai arī skolēnu
darba vadītājam. Par 10 skolēnu
darba vadīšanu dotācijas apmērs
būs vienas valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas
apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs
par viena skolēna darba vadīšanu
būs viena desmitā daļa no valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas. Tātad, par viena
skolēna nodarbināšanu darba
devējs saņems 160 euro skolēna

darba algai un 32 euro skolēna
darba vadītāja darba algai pirms
nodokļu nomaksas.
Tāpat NVA apmaksās skolēna
veselības pārbaudes, ja to paredz
normatīvie akti par obligātajām
veselības pārbaudēm. Pasākuma
laikā NVA nodrošina skolēnu
apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darba vietā.
Skolēnu pieteikšanās plānota
no maija vidus, paredzot, ka pieteikties pasākumam jaunieši varēs
elektroniski NVA mājas lapā vai
klātienē filiālē. „Nodarbinātības
pasākumu
vasaras
brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās,
speciālās
vai
profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanai piešķirts finansējums
2 miljonu euro apmērā. Tiek
plānots, ka kopumā darbā vasaras
brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk
nekā 10 tūkstoši skolēnu.

„Mākslas dienas 2014” Balvos tuvojas izskaņai
15.aprīlī Balvu Mākslas skolas
audzēkņi, skolotāji un atbalstītāji
ar krāsainu gājienu atklāja
„Mākslas dienu 2014” pasākumus
Balvos. Gājiena dalībnieki apciemoja Balvu pilsētas iestādes,
dalīja informatīvas lapiņas par
Mākslas dienu pasākumiem un
pielika afišas pie informāciju
stendiem. Gājiena noslēgumā
Balvu Centrālajai bibliotēkai pasniedza dāvanu - mākslas skolas audzēkņu veidoto grāmatu
„Trollīšu paslēpes”, kas tapusi
sadarbībā ar grāmatu ilustratori
Ilzi Dambi.
Gājiena dalībnieki apciemoja arī Balvu novada pašvaldību,
kurai pirmajai bija jāizpilda akcijas
„Mākslas dienu ceļojošā glezna”
noteikumi. Šīs akcijas mērķis bija
visām Balvu pilsētas iestādēm izveidot vienu kopīgu gleznu.
Sākoties „Mākslas dienām
2014”, 17.aprīlī Balvu Kultūras un
atpūtas centrā tika atklāta Balvu
Mākslas skolas radošā kolektīva
darbu izstāde „Kopā”, kurā
aplūkojamas gan gleznas, gan arī
no māla veidoti trauki.
Mākslas skolas direktore Elita Teilāne atzina, ka šī izstāde ir

iespēja gan skolas audzēkņiem,
gan
izstādes
apmeklētājiem
parādīt to, ka arī skolotāji ir radoši,
ka viņi strādā un spēj radīt skaistas lietas. Šogad mākslas darbu
radīšanā un izstādē piedalījās
pilnīgi visi skolas darbinieki, arī
tie, kas ar mākslu nav saistīti, par
ko īpašs prieks.
Savukārt
23.aprīlī
Balvu
pamatskolā tika atklāta Vizuālās
mākslas konkursa „Mana ģimene”
darbu izstāde, kura ikvienam
apmeklētājam būs skatāma līdz
25.maijam, un apbalvoti konkursa
laureāti.
Šajā konkursā piedalījās Balvu
un blakus novadu skolu un
pirmskolu bērni vecumā no 2–9
gadiem. No 159 iesniegtajiem
darbiem par labāko autoriem
vērtēšanas komisija atzina: Eniju
Jasmīnu Saidi (2 gadi), Mārtiņu
Bulu (3 gadi), Nelliju Volnobajevu
(2 gadi), Danielu Juhmani (3 gadi),
Luisu Mariju Ūzuliņu (3 gadi), Jāni
Jasinski (4 gadi), Raenu Ceplīti (4
gadi), Artūru Larinu (5 gadi), Līgu
Elīzu Normanti (4 gadi), Viktoriju
Oļipovu (5 gadi), Evelīnu Grāvi (5
gadi), Nikolu Šusteri (7 gadi), Armandu Čugurovu (7 gadi), Edu-

ardu Ķerģi (6 gadi), Sindiju Saidi
(6 gadi), Robertu Šoldri (6 gadi),
Kristeru Medni (8 gadi), Laru
Mītki (9 gadi), Matīsu Keišu (9
gadi), Jāni Dundenieku (9 gadi),
Endiju Ločmeli (9 gadi). Savukārt
Pateicību saņēma Matīss Leons
(7 gadi), bet Atzinības – skolu
vizuālās mākslas skolotāji.
Visiem interesentiem vēl ir
iespēja iesaistīties Mākslas dienās
un 30.aprīlī plkst. 15.00 Balvu
Mākslas skolas izstāžu zālē tikties
ar mākslinieci, kolorītu personību
Vēsmu Ušpeli, kad tiks atklāta
mākslinieces darbu izstāde. Un
tikai šo vienu dienu būs iespēja
iepazīties ar Kroma Kolna bruolistes
viduslaiku
karavīru
ekipējumu – bruņinieku krekliem,
bruņu cepurēm, zobeniem.
Mākslas dienu mērķis ir reizi gadā visā Latvijā, šogad no
15.aprīļa līdz 15.maijam, pievērst
uzmanību radošām izpausmēm.
Visas iestādes, kas nodarbojas
ar mākslinieciskām aktivitātēm,
radošās studijas un mākslinieki
šajās dienās priecē ikvienu interesentu.

Deju cīņas (dance battle) starp dejotājiem

Deju cīņas (dance battle) starp dejotājiem

Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" dejotājas, vadītāja Valērija
Olekša

Di-dancers crew, vadītāja Dita Nipere
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Lielajā Talkā sakopti Ebreju senkapi un citas novada teritorijas

Balvu pilsētas parkā bija sanākuši vairāk nekā 150 talkotāju.

Atklājot Lielo Talku, Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns visiem novēlēja
labu noskaņojumu, veiksmi darbā un šajā dienā paveikt
visus iecerētos darbus.

Saulainā 26.aprīļa rītā Balvu pilsētas parkā un pagastu centros
pulcējās lieli un mazi talkotāji, lai kopīgiem spēkiem sakoptu savu novadu.
Lai vide mums apkārt būtu vēl pievilcīgāka, Lielās Talkas dienā Balvu novada pašvaldība, pašvaldības iestādes, organizācijas un novada
iedzīvotāji sakopa Ebreju senkapus, pagastu centrus, ceļu un ielu malas, ezera krastus un citas teritorijas un pēc labi padarītā darba pulcējās
Balvu pilsētas parkā, lai mielotos ar talkas zupu.
Šogad Lielās Talkas devīze bija "Tīra Baltijas jūra sākas Tavā
vannasistabā". Un tas patiesi nozīmē to, ka tīra Latvija sākas mūsu galvās.
Tādēļ arī turpmākos divpadsmit mēnešus līdz nākamajai talkai dzīvosim
ar domu un darbiem, ka tikai no mums pašiem ir atkarīga mūsu Latvijas
tīrība. Ir jāsāk ar sevi – savas mājas, sava pagalma, savas iemīļotās takas
vai atpūtas vietas sakopšanu, tad arī Lielajā Talkā būs mazāk darba.
Paldies visiem Balvu novada talkotājiem un uz tikšanos nākamgad!
Paldies Lielās Talkas atbalstītājiem: SIA “VALDIS”, Veikalu tīklam
“Maxima”, AS “Balvu maiznieks”, SIA “ Forevers”!

Bērzkalnes pagasta talkotāji.

Arī Balvu pilsētas J.Logina ielas ceļmalas tika attīrītas
no atkritumiem.

Bērzpils pagasta iedzīvotāji talkas dienā sakopa Bēržu kapsētas
apkārtni.

Paldies par labi padarītu darbu arī PII „Pīlādzītis” kolektīvam.

Liels darbs tika ieguldīts Ebreju senkapu sakopšanā.
Pirms Lielās Talkas šī vieta bija pamesta, kapa vietas
aizaugušas ar krūmiem, pieminekļi sagāzti un apauguši
ar sūnām.

Šādi izskatās Ebreju senkapi pēc Lielās Talkas. Tika piecelti kapu pieminekļi, aizbērtas un nolīdzinātas bedres,
izgriezti krūmi, pieminekļi un kapu plāksnes notīrītas no sūnām, līdz Ebreju senkapiem izveidots celiņš, kā arī
uzstādīta norāde par Ebreju senkapu esamību.

Šogad Lielās Talkas dienā tika piepildīti 5500 sarkanie talkas maisi. No tiem 400 maisus piepildīja čaklie Vīksnas pagasta ļaudis.
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Imanta Ziedoņa daiļrade pārtop fotogrāfijās

3.maijā plkst.11:00 Balvu
Centrālajā bibliotēkā tiks atklāta
novadnieces Zanes Koliņas
personālizstāde „Matadatas”, kas
veltīta latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa 80.dzimšanas dienai.
Šī personālizstāde ir diplomdarbs, beidzot Latvijas Kultūras
akadēmijas Latvijas Kultūras
koledžu.
Zane Koliņa ir no Kubulu pagasta, mācījusies Stacijas
pamatskolā
un
Balvu
Amatniecības vidusskolā. Pēc
vidējās izglītības iegūšanas viņa
izvēlējās mācības turpināt Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā. Zanes
fotogrāfiju izstāde „Matadatas”
2012.gada 21.decembrī tika atklāta
Krišjāņa Barona muzejā Rīgā.
Vairāk par fotografēšanu, dzeju un fotoizstādes tapšanu jautāju
pašai autorei – Zanei Koliņai.
- Pastāsti par sevi un savu ceļu
uz fotogrāfiju!
Gribētos domāt, ka es esmu
radošs cilvēks. Jau kopš pamatskolas laikiem esmu sevī jutusi
vēlmi kaut kā radoši izpausties.
Agrāk rakstīju domrakstus, ar kuriem vēl tagad lepojos. Rakstīju
arī dzejoļus, dažādus brīvrakstus.
Kopš vidusskolas sākuma arvien vairāk sāku domāt par
fotografēšanu. Sākumā fotogrāfija
bija kā vizuālais materiāls maniem
dzejoļiem, kaut kādai ašai domai,
kas iešāvās prātā. Vidusskolas
gados es fotografēju ļoti daudz,
necenšoties fotogrāfijās radīt kaut
ko, kas patiktu citiem. Es vienmēr
domāju – kāpēc tieši fotografēšana
man tā iekritusi sirdī, neviens no
manas ģimenes ar to nebija ļoti
saistīts, vismaz tā man likās. Līdz
uzzināju, ka mans vectēvs Imants
Koliņš bija diezgan aizrautīgi fo-

tografējis un iemūžinājis attēlos
dažādus politiskos notikumus,
dokumentējis ar karu saistītās vietas, pieminekļus. Kad to uzzināju,
tas man deva vēl lielāku vēlmi un
sparu fotografēt. Un, protams,
pēc vidusskolas nolēmu studēt ar
kultūru saistītā studiju programmā,
kas sevī ietvēra arī fotomākslas
apgūšanu. Tā arī sākās mans ceļš
uz fotografēšanu. Noteikti varu
teikt, ka tas bija interesants un
arī mokpilns laiks, jo uzskatu,
ka fotografēt nozīmē radoši sevi
izpaust. Bet ne jau vienmēr tas
radošums un iedvesma bija ar
mani. Un kad fotografēt vajadzēja
sākt tikai tāpēc, lai atražotu kārtējo
mājas darbu... bija grūti.
- Kāpēc tava izstāde ir saistīta
tieši ar dzejnieka Imanta Ziedoņa
daiļradi?
Imants Ziedonis un viņa
daiļrade iedvesmo mani jau
vairākus gadus. Dzejnieka darbus
sāku lasīt jau pamatskolas laikā.
Tad es vēl īsti nesapratu visu, ko
viņš gribēja man pateikt, arī tagad
vēl laikam nesaprotu. Bet tomēr
jūtos ļoti tuva viņam, tam ko un kā
viņš saka. Vienmēr, lasot viņa darbus, ir sajūta, ka šis darbs ir rakstīts,
lai atbildētu uz kādu no maniem
jautājumiem. Lai paskaidrotu,
iepriecinātu, dotu emocionālu
gandarījumu. Lasot viņa darbus vienmēr, vienmēr sajūtos
emocijām pilnāka. Dzejoļos un
epifānijās iegrimt ir skaisti, tur ir
mierīgi un tur ir jūra un ziedi, saule
un lietus. Tur ir daudz laimes un
patiesību.
- Kādas ir sajūtas vairāk nekā
gadu pēc izstādes atklāšanas?
Sajūtas pēc tik ilga laika ir
ļoti dīvainas, atkal domāt par šo
projektu ir aizraujoši. Mani māc
mulsums par to, vai toreiz visu
izdarīju pēc labākās sirdsapziņas.
Protams, kā jau katrs cilvēks,
arī es tagad redzu, ko varbūt
vajadzēja darīt savādāk, bet
varbūt arī nevajadzēja. Izstādē ir
tā laika emocijas, tā laika vizuālais
skatījums uz katru no Ziedoņa tekstiem un manu atziņu par to.
- Ko tu vēlies pateikt ar savām
fotogrāfijām?
Fotogrāfiju
sērija
stāsta
par pasaules bezgalību, kurā
cilvēks, klusi čukstot, sauc pēc

cita – līdzcilvēka. Ar fotogrāfiju
palīdzību ir radies stāsts par
cilvēku, par sevi un savu pasaules
uztveri. Stāsts ir par jau zināmām
dzīves
patiesībām,
bērnību,
skumjām, par cilvēka prāta
robežām, par cilvēka robežām
pasaules telpā un, protams, par
mīlestību. Katrs izvēlētais citāts
no Ziedoņa daiļrades ir man tuva
atklāsme, ko esmu apdzīvojusi ar
savām domām. Šīs fotogrāfijas ir
atturīgas un tomēr ļoti personīgas.
Tās nav tikai Ziedoņa tekstu
vizualizācijas, tās ir kā kodi, kas
neuzbāzīgi attēlo manu skatījumu
un izpratni par to, ko saka Ziedonis. Kad sāku fotografēt, attēlos
vienmēr kā galvenie tēli bija
bijuši cilvēki. Tomēr, uzņemot
fotogrāfijas šim projektam, es
vairāk pievērsos dabai kā galve-

najam tēlam un objektam. Un
atklāju, ka dabai ir daudz emociju,
ka daba ir daudz untumaināka par
jebkuru cilvēku.
Jau ilgāku laiku biju novērojusi
to, ka latviešu valoda tiek
kropļota. Arī pati agrāk nepievērsu
uzmanību tam, kā runāju un kā
rakstu, taču pirms dažiem gadiem sapratu, ka latviešu valoda
ir jākopj, to nedrīkst izkropļot. Tad
arī radās pirmās idejas projektam,
ar kura palīdzību varētu pievērst

jauniešus un bērnus dzimtās valodas nozīmībai.
Uzsākot
studijas
Latvijas
Kultūras
akadēmijas
Latvijas
Kultūras koledžā, nolēmu, ka
diplomdarbs būs veltīts latviešu
valodas kopšanai. Tikai vēlāk
radās precīza doma, kā to izdarīt.
Nolēmu, ka apvienošu kopā savas
divas intereses – fotografēšanu un
dzejoļu lasīšanu. Tā radās ideja
izmantot Imanta Ziedoņa tekstus
kā iedvesmas avotu un vizualizēt
izvēlētos citātus no epifānijām un
dzejoļiem.
- Kāda ir sajūta rādīt savus
darbus dzimtajā pilsētā? Vai nav
vieglāk Rīgā, kur vairāk cilvēku ir
sveši?
Es esmu priecīga par to, ka
mani darbi beidzot ir atceļojuši uz

mājām! Pietiks pa svešiem ceļiem
klīst. Te esmu sākusies es, līdz ar
to te ir sākušies arī mani darbi. Es
domāju, ka arī fotogrāfijas te jūtas
labi. Savā vietā.
Es nevarētu īsti teikt, ka Rīgā
bija vieglāk vai grūtāk - tur bija
savādāk. Tur man bija daudz
palīgu, kas visu šo procesu
padarīja vieglāku. Vēl arvien saku
paldies Krišjāņa Barona muzeja vadītājai Rūtai Kārkliņai, jo
viņa bija tā, kas mani "pacēla",

virzīja uz priekšu, atbalstīja. Atvest fotogrāfijas uz Balviem ir
liels pagodinājums. Tas nekas, ka
cilvēki šeit ir pazīstami. Tas nekādā
ziņā nemaina manu attieksmi
pret savu darbu, jo fotogrāfijas
ir MANS skatījums uz pasauli.
Tie, kas mani pazīst, var nākt un
skatīties, nosodīt vai atbalstīt. Bet
vispār - viņi var nākt un padomāt,
pavērot un varbūt atrast kopēju
stīgu ar mani skatījumā uz lietām
un pasauli.
- Kādas ir tavas attiecības ar
fotogrāfiju tagad?
Ar fotogrāfiju mani tagad
saista nu jau labākas attiecības,
kā, piemēram, pirms gada.
Tagad jau pa mazam atsākam
kontaktēties. Jo, pabeidzot koledžu, es fotografēšanu vispār
pametu novārtā. Biju tā nogurusi
no skolotājiem, kas mācīja, kas ir
pareizi, kas nē. Uzskatu, ka mums
katram ir savs radošums, kas nevar būt pareizs vai nepareizs. Man
fotogrāfija vienmēr ir bijusi kā
palīglīdzeklis, lai attēlotu domu.
Un tas nekas, ja doma ir graudaina
vai fokuss ir uzstādīts ne tur, kur
vajag, vai krāsa ir par spilgtu, vai
domas kompozīcija kādam šķitusi
slikta.
Tagad ik pa laikam paņemu
rokās fotoaparātu un eju fotografēt
savas domas. Es domāju, ka kaut
kad nākotnē es atkal ar prieku un
lielu sparu varēšu tās attēlot, tikai
nedaudz jāpagaida.
- Ko no izstādes varētu gūt
apmeklētāji?
Apmeklētāji,
kas
domā,
ka māksla ir subjektīva, varētu
iegūt visraibākās emocijas un
pārdomas. Es uzskatu, ka katrs
cilvēks, ejot uz kādu kultūras
pasākumu, tiecas pēc viena
- emocijām. Gribas ticēt, ka
mani darbi izraisīs emocijas un
pārdomas. Katrs, kurš atnāks,
uzzinās manu skatījumu uz pasauli, ja tas kādu, protams, interesē.
Domāju, ka apmeklētājs varētu
iegūt jaunu pieredzi par to, kā mēs
katrs reaģējam uz to, kas ir mums
sirdī. Man ir grūti pateikt, ko kāds
iegūs, bet ceru, ka tikai labo!
Paldies un uz tikšanos izstādes
atklāšanā!
Ieva Laicāne

Balvu Tautas teātris atzinīgi novērtēts
16.aprīlī Latvijas Nacionālajā
kultūras centrā Rīgā notika
amatierteātru skates „Gada izrāde
2013” rezultātu apkopošana.
Izrādes analizēja žūrijas locekļi
Jānis Siliņš, Līga Ulberte un Māra
Ķimele. Tika pasniegti diplomi un
atzinības raksti.
Balvu Tautas teātrim tika pasniegts diploms par to, ka tika
iegūta A pakāpe un diploms par
laikmetīgu klasikas interpretāciju
Hellas Vuolijoki lugas „ Jaunā saimniece” iestudējumā. (Režisore Vaira Resne)
Diplomus saņēma: Modris
Romanovskis - par veiksmīgu Juhani Niskavuori lomas atveidojumu Balvu Tautas teātra izrādē
– H.Vuolijoki „Jaunā saimniece”;
Vita Romanovska - par veiksmīgu

gadi, kopš iestādīts ķiršu dārzs.
3.maijā plkst.10.00 visi ķiršu
kociņu „īpašnieki” tiek aicināti uz
ķiršu dārza sakopšanas talku, līdzi
ņemot nepieciešamo inventāru
(lāpstu, spaini, dārza šķēres) un
labu noskaņojumu. Būsiet mīļi
gaidīti!
Savukārt 4.maijā plkst.16.00
– Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienā – Balvu
Kultūras un atpūtas centrā notiks Balvu Tautas teātra izrāde –
H.Vuolijoki „Jaunā saimniece”.
Ieejas biļete – 2,85 EUR.
Lovisas lomas atveidojumu Balvu
Tautas teātra izrādē – H.Vuolijoki
„Jaunā saimniece”; Andris Tjunītis
- komponists un dziesmu teksta
autors Balvu Tautas teātra izrādē

– H.Vuolijoki „Jaunā saimniece”.
Astra Ločmele - Ambarova - par
veiksmīgu Malvīnes lomas atveidojumu Balvu Tautas teātra izrādē
– H.Vuolijoki „Jaunā saimniece”

un par scenogrāfiju Balvu Tautas
teātra izrādei – H.Vuolijoki „Jaunā
saimniece”.
Šogad teātra kustībai Balvos
aprit 110 gadi un jau pagājuši 10

10.maijā plkst.10.00 Balvu
Kultūras un atpūtas centrā
notiks atkārtota dārzkopības
biedrības „Verpuļeva” biedru
kopsapulce.
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Aizvadītas Grieķu-romiešu cīņu Balvu PII „Sienāzītis” gūst atzinību ZAAO konkursā
svarīgākās sacensības
SIA ZAAO (ZAAO) izsludiNo 11.-12.aprīlim Rīgā notika
Latvijas meistarsacīkstes kadetiem
grieķu-romiešu cīņā. Balvu Sporta
skolu pārstāvēja seši cīkstoņi.
Četri no viņiem pārveda mājās
sacensību medaļas.
Trešās vietas un bronzas
medaļas
izcīnīja
Vladislavs
Baranovs (42 kg), Alans Nipers

(50kg) un Dmitrijs Goļikovs
(63kg). Sudraba medaļu Latvijas
meistarsacīkstēs izcīnīja Martins
Višņevskis (69kg). Šīs bija gada
svarīgākās
sacensības
kadetiem, kurās traumas dēļ diemžēl
nevarēja piedalīties pretendents
uz zelta medaļu - Krišjānis Kočāns.

Projekta ietvaros apgūst daiļdārzniecības pamatus

Jau no janvāra beigām Balvu
Tālākizglītības un cilvēkresursu
attīstības centrā Mūžizglītības
programmas „Grundtvig” projekta „Jaunas iespējas Tavā
dzīvē: Iedzīvotāju līdzdalības
veicināšana pilsētu dārzkopībā
un veselības uzlabošana” ietvaros
tiek organizēti bezmaksas kursi
„No sēklas līdz grozam”.
Mācību
laikā
interesenti
jau apguvuši vairākas tēmas
par daiļdārzu veidošanu un
projektēšanu,
košumkrūmiem,
augļu dārziem un to kopšanu, kā
arī citas dārzkopībā noderīgas
tēmas, ko pasniedz Agris Veismanis un arī Imants Kārkliņš. Maijā

paredzēta kopīga ekskursija uz
Alūksnes pilsētu un stādaudzētavu
„Ievugravas”, lai dabā aplūkotu
daiļdārzus, košumkrūmus un
arī iegādātos ko savam dārzam.
Savukārt pie Balvu muižas plānots
ierīkot garšaugu dobi, kas kalpos
gan praktiskiem mērķiem, gan arī
skaistumam.
Projekta ietvaros tiek gatavoti informatīvie materiāli par
dārzkopību pilsētās, projekta
mērķiem un darbību. Bet no
15.-19.jūnijam Balvos notiks otrā
projekta partneru tikšanās, kurā
piedalīsies pārstāvji no Lietuvas,
Somijas, Turcijas, Ungārijas, kā arī
Latvijas.

„Latvju bērni danci veda”Balvos!
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs
jau astoņpadsmito reizi rīko bērnu
tautas deju festivālu „Latvju bērni
danci veda”.
No nelieliem koncertiem Rīgā
festivāls izaudzis par vērienīgu
pasākumu
Latvijas
novados,
kurā pulcējušies vairāki tūkstoši
dejojošu bērnu.
Šogad, 31.maijā, festivāls notiks Balvos. No 13 novadiem un
divām pilsētām sabrauks dejotāji.
Plānots, ka pasākumā piedalīsies
1952 dalībnieki, 97 deju kolektīvi,
2 pūtēju orķestri, deju studija
“Terpsihora”, Balvu Sporta skolas
sporta deju dejotāji, 67 kolektīvu
vadītāji, 170 pavadošās personas
un kopā tas ir - 2189.
Aktivitātes notiks visas dienas
garumā - no plkst. 10 00, kad sākas

pudeles, vienreizējās lietošanas
plastmasas trauki, konfekšu papīri,
vecas avīzes, žurnāli, bukleti u.c.
ZAAO
ikgadējā
projekta „Cilvēks vidē” noslēguma
pasākumā š.g. 14.maijā labāko
darbu autori saņems pārsteiguma
balvas. Gleznu oriģinālus varēs
apskatīt vides projekta noslēguma
pasākumā, vēlāk tās būs skatāmas
ZAAO birojā Valmierā un citos
uzņēmama
organizētos

pasākumos.
Konkursa laureāti (alfabētiskā
secībā):
• Apes novada PII „Vāverīte”,
• Balvu PII „Sienāzītis”,
• Cēsu 5.PII,
• Limbažu PII „Buratīno”,
• Kocēnu PII „Auseklītis”,
• Valmieras 6.PII „Kārliena”
• Valmieras 6.PII „Kārliena”, struktūrvienība „Pienenīte”,
• Veselavas PII „Vālodzes”.

Projekta ”Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros jaunie keramiķi pilnveido meistarību
11.aprīlī – gandrīz pašā
Mākslas dienu priekšvakarā topošie Balvu mākslinieki kopā
ar Tautas daiļamata meistariem
Jolantu un Valdi Dundeniekiem
apguva prasmi – kā iemācīt mālu
dziedāt. Pavasara un Lieldienu
gaidu noskaņā nodarbību stundas aizritēja pavisam nemanot.
Sākumā, lai iepazītu keramikas tapšanas procesu, visi kopā
noskatījās Modra Teilāna veidoto
videofilmu „Vāpes dziesma”,

tad atlika vien ķerties pie darba. Meistaru prasmīgo roku un
stāstījuma vadībā katrs dalībnieks
izveidoja savu „pavasara vēstnesi”
- svilpaunieku, vai kādu citu jauku
figūriņu. Vēl gan jānogaida kāds
laiciņš, lai māla brīnumi kārtīgi
izžūst, tad izceļo caur karsto cepli.

un tad jau varēs ieskandināt visu
mākslas skolu!
Projekta ELRII 308 „ Saglabāt, lai
nepazaudētu” koordinatore,
Balvu Novada muzeja vadītāja
Iveta Supe

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 20072013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju,
izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.

reģistrācija, tam seko mēģinājumi,
radošās darbnīcas un festivāla
atklāšana plkst. 13 00. Festivāla
laikā notiks izbraukuma koncerti
uz Balvu pansionātu, Bērzkalnes
un Kubulu pagastiem, gājiens,
lielkoncerts un diskotēka.
Tiekamies 31.maijā!

Izsludināts jaunatnes iniciatīvu
projektu konkurss
Lai
veicinātu
jauniešu
līdzdalību savu interešu, ideju realizēšanā un problēmu
risināšanā,
Balvu
novada
pašvaldība aicina piedalīties
jaunatnes iniciatīvu projektu
konkursā, kura mērķis ir atbalstīt
jaunatnes iekļaušanos ekonomiskajos, sociālajos, kultūras
procesos, kā arī veicināt jauniešu
līdzdalību savu interešu, ideju realizēšanā un problēmu
risināšanā Balvu novadā.
Konkursā var piedalīties Balvu
novadā darbojošās:
•
jauniešu
nevalstiskās
organizācijas
(biedrības
un
nodibinājumi);

nātajā konkursā, kurā, izmantojot
izlietoto iepakojumu, jārada glezna, PII„Sienāzītis” no 35 pirmsskolas izglītības iestādēm ieguvusi
laureāta titulu.
Bērni no pirmskolas izglītības
iestādēm Apes, Alojas, Amatas,
Balvu, Burtnieku, Cēsu, Kocēnu,
Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas,
Priekuļu, Rūjienas, Salacgrīvas,
Saulkrastu, Smiltenes, Strenču,
Vecpiebalgas novados un Valmieras pilsētā izveidojuši 63 gleznas,
izmantojot izlietoto iepakojumu.
SIA ZAAO kā gleznu veidošanas
konkursa rīkotāji ir izvērtējuši
iesniegtās gleznu fotogrāfijas un
to aprakstus, nosakot laureātus.
Šādu konkursu pirmsskolas izglītības iestādēm ZAAO
organizēja pirmo gadu, vides
projekta „Cilvēks vidē” ietvaros. Paldies bērnudārzu pedagogiem un bērniem par kopīgi
ieguldīto darbu, par radošo izdomu un praktisko darbošanos.
Gleznu izveidē izmantoti dažādi
materiāli, piemēram, plastmasas korķi, polietilēna maisiņi, PET

•
jauniešucentri;
•
jauniešu klubi;
•
skolēnu pašpārvaldes;
•
jauniešu
neformālās
interešu grupas;
•
skolēnu mācību firmas;
Pieprasītā summa nedrīkst būt
mazāka kā 100, 00 EUR un lielāka
kā 400,00 EUR.
Projektu
pieteikums
jāiesniedz līdz 2014. gada 15. maijam. Iesniegšanas vieta - Balvu
Bērnu un jauniešu centrā, Balvos
Brīvības ielā 48, no plkst.10.00
līdz 18.00.
Konkursa nolikums un sīkāka
informācija atrodama Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv

Projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu”
komanda piedalās seminārā
19. un 20.aprīlī Krievijas
Federācijas pilsētā Pleskavā notika Pārrobežu sadarbības programmas EST-LAT-RUS Apvienotā
Tehniskā sekretariāta organizēts
seminārs projektu vadošajiem
un sadarbības partneriem, kurā
piedalījās arī Balvu novada
pašvaldības pārstāvji – projekta
vadītāja Sanita Putniņa, projekta
grāmatvede Daina Pavlovska,
eksperte kultūras mantojumu

jautājumos Ruta Cibule, vadības
uzraudzības komitejas pārstāve
Ināra Ņikuļina, projekta koordinatore Iveta Supe un Būvvaldes
vadītāja Žanete Mārtuža.
Seminārā
tika
apskatīti
jautājumi par projekta nori-

si,
veiksmīgas
partnerības
organizēšanu, projekta izmaiņu
noformēšanu, atskaites periodiem, gala ziņojuma sastādīšanu,
finanšu
plūsmas
plānošanu
un
regulēšanu,
projekta
infrastruktūru un publicitātes
nodrošināšanu, tika sniegtas atbildes uz ar projektu realizāciju
saistītiem jautājumiem.
Galvenais projekta darba grupas uzdevums bija klātienē tikties ar sadarbības partneriem. Ar
Sangastes pašvaldības vadītāju
Kaido Tamberg no Igaunijas
un Dedoviču administrācijas
vadītāju
Nikolaju
Jefremenkov Nikolajeviču no Krievijas
Federācijas tika pārrunāta projekta realizācijas gaita un plānotais
pasākums šī gada 23. un 24.maijā
Dedovičos.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 20072013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju,
izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.
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Atbalstīti Balvu Kultūras
atpūtas centra projekti
Latgales reģiona attīstības
aģentūra 2014. gada 10.martā
izsludināja Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales
kultūras programma 2014” projektu pieteikumu konkursu Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējuma
ietvaros projektu realizēšanai
periodā no 2014.gada maija līdz
2014. gada decembrim ieskaitot.
Projektu pieteikumu iesniegšanas dienā 2014. gada 31.martā
tika iesniegti 103 projekti ar
pieprasīto finansējumu 330 571.32
EUR.
Ekspertu komisija vērtēja
projektu atbilstību programmas
nolikumam, tajos ietvertajiem
kvalitātes kritērijiem un izvirzīja
42 projektus „Latvijas valsts mežu
atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” finansiālā atbalsta
saņemšanai.
2014.gadā Latgales reģiona
attīstības aģentūras administrētās

un Izmaiņas p/a “SAN-TEX“sniegto pakalpojumu izmaksās

programmas ietvaros finansiālu
atbalstu saņems 42 projekti, tostarp 2 Balvu Kultūras un atpūtas
centra sagatavotie projekti:
•
15.kamermūzikas
festivāls Balvos, Balvu novada
pašvaldības Balvu Kultūras un
atpūtas centrs, projekta vadītāja
Ilga Oplucāne (1400 EUR);
•
III Starptautiskais tautu
deju festivāls "Eima, eima!" Balvos,
Balvu Kultūras un atpūtas centrs,
projekta vadītāja Ilga Oplucāne
(1000 EUR).
Noslēdzies
arī
konkurss
mērķprogrammā "Latvijas valsts
mežu atbalsts koru un tautas deju
tradīcijas attīstībai". Deju kopas
"Rika" dalība festivālā "Folk Fiesta Nysa 2014" Polijā atbalstīta ar
līdzekļu piešķiršanu 1500 EUR
apmērā transporta pakalpojumiem.

Bibliotēku nakts aktivitātes Balvu
Centrālajā bibliotēkā
25.aprīļa vakarā jau piekto reizi
notika Bibliotēku nakts pasākums
Balvu Centrālajā bibliotēkā.
Līdz pat vēlai vakara stundai bibliotēkā notika dažādas
aktivitātes, kas saistītas ar šī gada
tēmu - “Mežs ienāk bibliotēkā”.
Ierastās bibliotēkas telpas pārvētās
radošajās darbnīcās, filmu istabās
un erudīcijas kambaros. Ikviens

7.

varēja minēt krustvārdu mīklas,
spēlēt spēles, sacensties likt puzles, minēt mīklas, salikt tautasdziesmas, veidot no dabas materiāliem
putniņus, uzzināt par Biolat un Elier veselīgo skuju produkciju, izgatavot koka barotavas “grāmatām”,
spēlēt medības un vairāk par tām
uzzināt, kā arī mēroties spēkiem
orientēšanās trasītē.

Balvu novada p/a „SANTEX” ir sagatavojusi un iesniegusi Balvu novada pašvaldībai
plānotās izmaiņas, kas saistītas
ar dzeramā ūdens piegādes un
saimnieciski-fekālās kanalizācijas
savākšanas,
novadīšanas
un
attīrīšanas pakalpojumu izmaksu
izmaiņām. Izmaiņas ir paredzētas
arī dzīvojamo māju tīklu tehniskās
uzturēšanas izcenojumos.
2007.gada 1.februārī Alūksnes
pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja Balvu
pilsētas pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” ūdens pakalpojumu
un kanalizācijas pakalpojumu
tarifus sekojošā apmērā: t.i.
ūdensapgāde – 0.43 Ls/m3 (bez
PVN) un kanalizācija 0.56 Ls/m3
(bez PVN). Šo pakalpojumu izmaksas ir palikušas nemainīgas visus
šos gadus kopš 2007.gada. Pa šo
laiku nepārtraukti ir palielinājušās
izmaksas, kas saistītas ar darba
algu, degvielas iegādi, elektropadeves iegādi, izdevumiem,
kas saistīti ar tehnikas vienību
ekspluatāciju u.c. Uz šodienu
aģentūra savu darbību veic ar
zaudējumiem, jo ieņēmumi vairs

nesedz izdevumus.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika nosaka, ka jauni pakalpojuma tarifi tiek noteikti, ja par 5%
mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā
iekļautās izmaksas. Tas nozīmē, ka
aģentūra vairākkārt nav ievērojusi
šīs metodikas prasības, jo izmaksas katru gadu ir pieaugušas
nepārtraukti.
No 2008. - 2010. gadam
tika realizēts Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda projekts “Balvu
ūdenssaimniecības attīstības II
kārta”. Projekta kopējās izmaksas
sastādīja 3 077 290.96 LVL. Projekta ietvaros tika veikti sekojoši
darbi :
•
Jaunas dzeramā ūdens
atdzelžošanas stacijas izbūve līdz
2000m3/dnn;
•
Trīs jaunu artēzisko aku
ierīkošana dziļumā līdz 240m ar
katras debitu 10.0 l/s Partizānu
ielā 68 Balvos;
•
Jaunas
tīrā
ūdens
rezervuāra 2x375 m3 izbūve
Partizānu ielā 68 Balvos;
•
Jaunas otrā pacēluma
sūkņu stacijas izbūve Partizānu

Izmaksas
uz Plānotās izmaksas
01.04.2014.
(bez PVN)
(bez PVN)

ielā 68 Balvos;
•
Esošo ārējo ūdensvada
tīklu skalošana 10500m garumā;
•
Esošo artēzisko urbumu
slēgšana 9 gab.;
•
Jaunu ūdensvada tīklu
izbūve 5.59 km garumā;
•
Jaunas
kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve Jaunatnes –
Sporta ielu krustojumā;
•
Jaunu
kanalizācijas
spiedvadu izbūve 0.56 km
garumā;
•
Jaunas fekālās kanalizācijas tīklu izbūve 3.02 km
garumā.
Faktiski
ar
2006.gada
ieņēmumiem
tiek
segti
šodienas izdevumi, kas saistīti
ar
sarežģītas
iekārtas,
t.i.,
dzeramās ūdens atdzelžošanas
stacijas ekspluatāciju un citām
saimnieciskām darbībām.
Lai
nodrošinātu
tālāko
aģentūras
ūdensapgādes
un
kanalizācijas novadīšanas un
attīrīšanas
nozares
stabilu
darbību, tiek plānots esošās izmaksas palielināt par 15%:

N.p.k.

Pakalpojums

Palielinājuma Piezīmes
lielums

1.

Ūdensapgādes 0.43 Ls/m3
pakalpojumi
0.61 EUR/m3

0.49 Ls/m3
0.70 EUR/m3

15%

Spēkā esošas kopš
2007.gada

2.

K a n a l i z ā c i j a s 0.56 Ls/m3
pakalpojumi
0.80 EUR/m3

0.64 Ls/m3
0.92 EUR/m3

15%

Spēkā esošas kopš
2007.gada

Salīdzināšanai tiek pievienota tabula ar pakalpojumu izmaksām citās pilsētās uz šodienu:

Tilžas pagasta bibliotēka uzsākusi
lietotāju elektronisko apkalpošanu
24.aprīlis
Tilžas
pagasta
bibliotēkai bija nozīmīga diena, jo no papīra formulāriem tā
pārgāja uz lasītāju elektronisko
apkalpošanu.
Lai uzsāktu šo apkalpošanu,
bija jāveic vairāki priekšdarbi
- jāsakārto viss grāmatu fonds,
jāraksta elektroniskajā katalogā
ievietojamo grāmatu saraksti ar

sīku katras grāmatas aprakstu,
jāsalīmē grāmatās svītrkodi. Šis
process saucas „rekataloģizācija”.
Kopā tika rekataloģizētas 2300
grāmatas. Pašlaik bibliotēkas
fondā ir 5406 grāmatas.
Tilžas pagasta bibliotēka ir palikusi mūsdienīgāka.Cerams, ka arī
lasītāji to novērtēs un aktīvi izmantos piedāvātos pakalpojumus.

Pilsēta

Ūdensapgādes tarifs (Ls
bez PVN)

Notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas tarifs
( Ls bez PVN)

Kopējais tarifs
(Ls bez PVN)

Balvi

0.43

0.56

0.99

Alūksne

0.71

0.93

1.64

Gulbene

0.68

0.77

1.45

Madona

0.84

1.04

1.87

Valmiera

0.64

0.74

1.38

Jēkabpils

0.57

0.78

1.25

Cēsis

0.60

0.60

1.20

Vienlaicīgi izmaiņas tiek skartas ar dzīvojamo māju iekšējā
ūdensvada, kanalizācijas, siltumtīklu un koplietošanas elektrības
tīklu
tehniskās
apkalpošanas
izmaksām. Iepriekšējie izcenojumi tika apstiprināti 2002.gada

Līdz pat pusnaktij būs skatāma
Dzintara Putniņa (un, iespējams,
arī vēl kādu Dzintaru) fotoizstāde
un Dzintara Studenta „Studentu”
darbu izstāde.
Pie Balvu Bērnu un jauniešu
centra darbosies "Sarkanais CHILL
pagalms"- ar iespēju baudīt sarkanu tēju un sarkanus saldumus, baudīt vakara atmosfēru
un iesaistīties vakara veidošanā
katram pašam....
PAZIŅOJUMS
No 6.maija sakarā ar jaunās
ekspozīcijas veidošanu Balvu Novada muzejā, projekta ELRII 308
„Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros, daļēji tiks pārtraukta muzeja
izstāžu darbība.

kanalizācijas, siltumapgādes, koplietošanas elektrotīklu bojājumu
novēršanai. Vienlaicīgi tiek veikti
darbi dzīvojamo māju iekšpagalmu
kanalizācijas sistēmu pastāvīgās
darbības nodrošināšanai.

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Izmaksas kopš 2002.gada

Plānotās izmaksas

1.

Tīklu tehniskā uzturēšana

0.04 Ls/m2
0.06 EUR/m2

0.06 Ls/m2
0.09 EUR/m2

17.maijs - Muzeju nakts
Sarkanā krāsa. Dzintars. - Tā
šogad skan starptautiskās Muzeju
nakts tēma, tāpēc ikviens 17.maijā
tiek aicināts iepazīt Ziemeļlatgales
Dzintarus:
Balvu Luterāņu dievnams būs
atvērts no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Plkst.19.00 - tematisks pasākums
„Sarkanā liturģiskā krāsa”.
Pie Balvu Novada muzeja plkst.
20.00 - Muzeju nakts atklāšanā
koncertēs folkloras kopa „Rekavas
Dzintars” un Balvu novada bērnu
tautu deju kolektīvi.
No
plkst.21.00
Dzintars
Dvinskis ar draugiem piedāvās
iepazīt senos motociklus, bet
Ēriks Kanaviņš – doties ar plostu
„Vilnītis” lūkoties dzintarainajā
zvaigžņu atspulgā Balvu ezerā.

19.decembrī, t.i., pirms 12 gadiem. Jebkuram ir skaidrs, ka šajā
laika posmā tām bija jāmainās
vismaz trīs reizes. Šis pakalpojums
nodrošina avārijas dienesta diennakts darbību, kad tiek sniegti
neatliekami pasākumi ūdensvada,

Balvu novada p/a „ SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

6.maijā plkst.17.30 Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks tikšanās ar PA „San-tex”
un Balvu novada pašvaldības speciālistiem. Sanāksmes laikā tiks apspriesti jautājumi
par dzeramā ūdens, kanalizācijas un tīklu tehniskās apkalpošanas izmaksu izmaiņām
un citi jautājumi.

Atvērtās dienas laukos

Lauku ceļotājs aicina ikvienu
piedalīties
pavasara
akcijā
"Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2014. gada 16. - 18. maijā.
Akcijas ''Atvērtās dienas lau-

kos'' mērķis ir popularizēt Latvijas
laukus, laukos audzētus, ražotus,
gatavotus produktus un pakalpojumus.
Tās ietvaros 129 saimniecības
visā Latvijā 3 dienas būs atvērtas
apmeklētājiem, piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu
degustācijas, ekskursijas, radošas

darbnīcas vai kādus citus īpašos
piedāvājumus, ko ikdienā šajās
saimniecībās
nav
iespējams
saņemt.
Lai uzzinātu, ko katra no
saimniecībām piedāvā akcijas
dienās, darba laikus, un noteikumus: http://www.celotajs.lv/
cont/conf/conference/140516AD/info.html
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8.

“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 29.aprīlis

Pasākumi Balvu novadā
Balvu pilsēta
30.aprīlī plkst.15.00 mākslinieces Vēsmas Ušpeles izstādes atklāšanas un tikšanās ar mākslinieci Balvu
Mākslas skolā.
7.maijā plkst.10.00 Balvu pensionāru biedrības organizēta lekcija „Darbi augļu dārzā”, ko vadīs agronoms
Imants Kārkliņš.
9.maijā plkst.18.00 koncertuzvedums „Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai” Balvu Kultūras un atpūtas
centrā. Ieejas biļetes cena - 4,27 EUR.
10.maijā plkst.19.00 starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās – skate Balvu muižas koncertzālē.
11.maijā plkst.11.00 „BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuriem mazuļi dzimuši 2013.gadā Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Piedalās deju studija „Terpsihora”, bērnu tautu deju kolektīvs „Balvu Vilciņš”, bērnu
dziedāšanas studija „Yamaha”.
18.maijā plkst.16.00 koncerts „Krievu romances” Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - 3,00 EUR.
31.maijā Bērnu tautu deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. Piedalās 15 novadu un pilsētu bērnu tautu deju kolektīvi. Koncerti paredzēti Bērzkalnes, Kubulu pagastos, Balvu pansionātā. Lielkoncerts “BALVU
VILCIŅŠ DEJOT SAUC” Balvu pilsētas parkā plkst. 18.00.
Briežuciema pagasts
Līdz 10. maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot
izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Piedāvāt un sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba
organizatores.
Izstādes:
Balvu Mākslas skolā
• Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde
Balvu Centrālajā bibliotēkā
• No 3.maija līdz 1.jūnijam skatāma Zanes Koliņas Imantam Ziedonim veltīta fotoizstāde „Matadatas”
Balvu Novada muzejā
• Veltījums novadniekam - sauszemes spēku brigādes ģenerālim, atjaunotās Latvijas Nacionālās
aizsardzības akadēmijas rektoram, Latvijas militārajam atašejam ASV, Kanādā un Krievijā - Valdim Matīsam.
Izstādē skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi, apbalvojumi
• Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!
• Izstāde „Latgales partizānu pulks”
• Izstāde „Kārļa Ozoliņa mantojums”
• Gleznotāja Jāņa Ūdra gleznu – jaunieguvumu izstāde
• Tautas tērpu izstāde Balvu muzejā „Pērle māsu pulciņā”
Balvu novada pašvaldības Sociālajā dienestā
• Dženijas Berķes austo dvieļu izstāde
Briežuciema Tautas namā
• Fotokonkursa ‘’Balvu novads caur fotoobjektīvu’’ dalībnieku darbi
Tilžas Kultūras namā
• Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde „Notverts mirklis”
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā
• Fotogrāfiju izstāde „Iepazīsim Latviju – Balttour 2014”
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
• Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde „Kopā”
• Gleznošanas studijas „OLĪVES” darbu izstāde.

Atvērto durvju diena Juridiskajā Vakance Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē
Alūksnes novada pašvaldība nāšana Būvvaldes darbības jomā, un precizitāte;
koledžā Gulbenē
Gulbenē arī šogad studentus uzņems vienīgā šī reģiona
austākās izglītības mācību iestāde
– Juridiskā koledža. Gulbenes
filiālē 30.aprīlī plkst.17.00 notiks
atvērto durvju diena – Gulbenes
2.vidusskolas aktu zālē, Līkajā ielā
21.
Šogad studentus uzņem 5
dažādās studiju programmās:
Tiesību zinātnes;
BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Cilvēku resursu vadība;
Komerczinības;
Nekustamā
īpašuma
pārvaldīšana un apsaimniekošana;
Grāmatvedība un finanses.
Dokumentu
pieņemšana
sāksies no 15. augusta, sīkāka
informācija
koledžas
mājas
lapā www.jk.lv vai pa tālruņiem
67508005,29224936.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

atkārtoti izsludina pretendentu
pieteikšanos uz vakanto Būvvaldes
vadītāja - arhitekta amatu.
Galvenie darba pienākumi:
plānot un organizēt Būvvaldes
darbu, nodrošināt iestādes funkciju un uzdevumu izpildi.
Prasības pretendentam:
augstākā izglītība arhitektūrā;
normatīvo aktu pārziReģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

t.sk. Administratīvā procesa likuma izpratne un pielietojums;
izpratne par pašvaldības
darba organizāciju;
labas iemaņas darbā ar
MS Office programmām;
spējas patstāvīgi plānot
sava darba izpildi noteiktajā
termiņā,
patstāvīgi
pieņemt
lēmumus,
augsta atbildības sajūta

B
kategorijas
autovadītāja apliecība.
Pieteikuma
(motivācijas)
vēstuli, izglītības un profesionālās
darbības aprakstu (CV) līdz 2014.
gada 6.maijam 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.

Izdevumu sagatavoja Ilona Vītola.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.
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