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L.Valensas klātbūtnē Žukowas un Balvu novada
pašvaldības paraksta Sadarbības līgumu
Svinīgā gaisotnē, ar bijušā
Polijas prezidenta un Nobela
Miera prēmijas laureāta Leha
Valensas,
Polijas
Republikas
vēstnieka Latvijā Ježija Mareka
Novakovska, Latvijas Republikas
vēstnieka Polijā padomnieces Andas Ābeles un citu augstu amatpersonu dalību, 17.maijā tika atzīmēta Žukowas pilsētas tiesību
iegūšanas 25.gadadiena. Svinībās
piedalījās arī Balvu novada Domes
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis
un Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns.
Oficiālā
pasākuma
laikā
Žukowas novada pašvaldības
mērs Ježijs Žuravičs un Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis parakstīja
Sadarbības līgumu.
A.Kazinovskis atzina, ka ir
gandarīts par noslēgto līgumu
un nešaubās, ka tas veicinās
daudzpusīgu un abpusēji izdevīgu
attiecību
attīstību
izglītības,
kultūras, sporta, tūrisma un ekonomikas jomās, kā arī stiprinās saites
starp abu novadu iedzīvotājiem.
Priekšsēdētājs pateicās Polijas Republikas vēstniecībai Latvijā, īpaši
vēstniekam
J.M.Novakovskim,
par sniegto atbalstu sadarbības
veidošanā.
Turpinot Žukowas novada
pašvaldības tradīciju, līguma
parakstīšanas dienā sadarbības
partneri iestādīja „draudzības
kokus” – A.Kazinovskis stādīja
bērzu, savukārt Švidņicas novada pašvaldības vadītāja, kura
arī parakstīja Sadarbības līgumu
ar Žukowu, stādīja pīlādzi. Par
noslēgto sadarbību iedzīvotajiem
atgādinās ne tikai iestādītais bērzs,
bet arī Balvu novada ģerbonis,
kurš turpmāk rotās Žukowas novada Domi.
Sadarbības līguma noslēgšana
un L.Valensas vizīte Žukowā
bija svētku centrālie notikumi,
jo bijušais Polijas prezidents
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Minifutbola čempionāts
Līdz 3.jūnijam komandas
aicinātas pieteikties Balvu novada atklātajam mini futbola
čempionātam 7:7!
Komandu pārstāvju sanāksme
4. jūnijā Balvu Sporta centrā,
Sporta ielā 8, plkst. 18:00.

Iespēja segt komunālo
parādu
Balvu novada p/a „Santex”
iedzīvotājiem,
kuriem
izveidojušies komunālo pakalpojumu parādi, sniedz iespēju pieteikties darbam Balvu pilsētas
labiekārtošanā.
Pieteikties iespējams p/a
„San-tex”, Bērzpils ielā 56, vai rakstot uz e-pastu santex@balvi.lv

Bērnības svētki

Balvu Kultūras un atpūtas
centrs jau tradicionāli katru
gadu organizē Bērnības svētkus
piecgadīgiem bērniem. Arī šogad
tie notiks 15.jūnijā plkst.13.00.
Aicinām iepriekš pieteikties Balvu
Kultūras un atpūtas centrā līdz
2014.gada 4.jūnijam.
A.Kazinovskis un J.Žuravičs paraksta Sadarbības līgumu
ir ievērojams gan Polijā, gan
visā Eiropā ar to, ka vadījis Polijas pāreju no sociālisma uz
kapitālismu.
L.Valensa
kļuva
populārs 1980.gada augustā,
kad viņš vadīja streiku Gdaņskas
kuģu būvētavā, kas piespieda
varas iestādes uzsākt sarunas
un ļāva izveidot arodbiedrību
"Solidaritāte", kas bija pirmā
brīvā arodbiedrība padomju
bloka valstīs. Valensa kļuva par
"Solidaritātes" līderi. 1983.gadā
Valensam piešķīra Nobela Miera prēmiju. Bet pēc komunistu
režīma sabrukuma no 1990.
līdz 1995.gadam viņš bija Polijas prezidents. Žukowas pilsētas
svētku laikā Balvu novada Domes
priekšsēdētājam A.Kazinovskim
un vietniekam J.Boldānam bija tas
gods sasveicināties ar ievērojamo
personu.
Gandarīti par vizīti Žukowā

Izmaiņas Balvu novada
pašvaldības darba laikā
Ar šī gada 2.jūniju tiek mainīts
Balvu novada pašvaldības darba
laiks:
- pirmdienās no plkst.8.30-18.00;
- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.30-17.00;
- piektdienās no plkst.8.30-16.00.
Visās darba dienās pārtraukums darbā no plkst.12.00 12.30.

Nāc peldēt!

No kreisās: J.Žuravičs, A.Kazinovskis, J.Boldāns un L.Valensa
ir arī Kubulu Kultūras nama deju
kolektīva „Cielaviņa” dalībnieki,
kuriem bija iespēja aplūkot
skaistākās Žukowas novada vietas
un piedalīties svētku noslēguma
koncertā, kurā tika dejotas dejas

Kubulu tautu deju kolektīvs “Cielaviņa” pirms svinīgā pasākuma

un dziedātas dziesmas. Svētku
apmeklētāji
bija
patīkami
pārsteigti par mūsu kolektīva
sniegumu, īpaši par Dagmāras
Laicānes izpildīto dziesmu poļu
valodā.

“Spriguļu sišana” TDK “Cielaviņa” izpildījumā

No šī gada 31.maija līdz
8.jūnijam Balvu Sporta skolas
peldbaseinā notiek akcija ” „TAVA
NEDĒĻA BALVU PELDBASEINĀ”,
kuras laikā maksa par baseina
apmeklējumu ir EUR 2,00 vienai
personai.

Piesakies nometnei Tilžā!
Pievienojies
jau
šovasar
Tilžas vidusskolas organizētajā
bērnu radošajā dienas nometnē
„Saulgriežu virpulī” un iegūsti jaunas zināšanas, prasmes, draugus
un labi atpūties!
Nometnes laiks: 25. – 29.jūnijs;
Nometnes norises vieta: Tilžas
vidusskola, Raiņa ielā 15, Tilžas pagasts, Balvu novads;
Nometnes dalībnieku vecums: 11 – 14 gadi;
Nometnes dalības maksa:
15,00 EUR.
Programmā paredzēta animāciju veidošana, kokapstrāde,
vizualizēšana, tautas tradīciju
izzināšana, retro motociklu, zirgu
staļļa apmeklējums, ekskursija pa
Latgali un citas aktivitātes.
Ja esi nolēmis doties, palūdz
saviem vecākiem, lai Tevi piesaka
nometnei līdz 10.jūnijam (vietu skaits ir ierobežots) pa tālruni
26114140.
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15.maija
Domes sēde
15.maijā notika kārtējā Balvu novada Domes sēde, kurā
piedalījās 14 deputāti – Vilnis
Dzenis, Aigars Pušpurs, Egons
Salmanis, Valdis Zeltkalns, Ivans
Baranovs, Aivars Kindzuls, Ināra
Ņikuļina,
Jānis
Trupovnieks,
Sarmīte Cunska, Dmitrijs Usins,
Juris Boldāns, Normunds Dimitrijevs, Pēteris Kalniņš, Svetlana
Pavlovska. Sēdes laikā tika izskatīti
kopumā 59 jautājumi.
Sociālie jautājumi
Balvu novada Domes sēdē
deputāti nobalsoja par triju personu ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
Nekustamais īpašums
Balvu pilsētā tika likvidētas
telpu grupu adreses un nekustamajam īpašumam piešķirta
viena adrese –Baznīcas iela 39,
Balvi, Balvu nov., LV-4501. Adreses
tika piešķirtas arī nekustamajiem īpašumiem Balvu, Tilžas,
Vīksnas pagastos. Īpašumam
Krišjāņu pagastā tika piešķirts nosaukums „Ausekļa Muiža”, bet
zemes vienībai Vectilžas pagastā
tika precizēta platība. Tika veikta
būvju īpašuma Brīvības ielā 60A,
Balvos un nekustamā īpašuma
Tilžas pagastā sadale. Domes
sēdēt tika lemts par zemes nomas līguma izbeigšanu Krišjāņu
un Vectilžas pagastos. Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, tika lemts par vairāku
zemju nomu Vectilžas, Krišjāņu,
Bērzpils, Vīksnas, Lazdulejas
pagastos un Balvu pilsētā. Ar
vairākām personām zemes nomas līgumi tika arī pagarināti.
Nekustamajam īpašumam Balvu
pilsētā un Bērzkalnes pagastā
tika apstiprināts zemes ierīcības
projekts. Deputāti lēma par
nekustamā īpašuma pārdošanu
Lazdulejas un Vectilžas pagastā.
Tika nolemts atsavināt atklātā
izsolē
nekustamo
īpašumu
“Lībiešu mājas”, Vīksnas pagastā,
kas sastāv no zemes gabala - starpgabala ar kopējo platību 6.24 ha,
un apstiprināt nekustamā īpašuma
sākumcenu EUR 8100.00 Tika
apstiprināti nekustamā īpašuma
izsoles noteikumi. Tāpat deputāti
lēma atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu par 20%, atklātā
mutiskā izsolē kustamo mantu
– cirsmas nekustamajā īpašumā
„Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, aptuvenais izcērtamās
koksnes apjoms 1082.69 m3. Tika
apstiprināta cirsmu nosacītā cena
EUR 25 709.10 un izsoles noteikumi.
Par dāvinājumu
Izskatot
Balvu
pilsētas
iedzīvotājas
iesniegumu
par
nekustamā īpašuma dāvinājumu,
un sakarā ar to, ka šī persona ir ievietota Balvu novada pašvaldības
Pansionātā “Balvi”, kā dāvinājums
tika pieņemts personai piederošs
dzīvokļa īpašums.
Par nolikumu apstiprināšanu
Veicot vairākus labojumus un
precizējumus, tika apstiprināts
Balvu Sporta skolas un Balvu novada Pašvaldības policijas nolikums.

Par atskurbtuves izveidošanu
Sākot ar 2014.gada 1.jūniju
Balvu novada pašvaldības policija uzsākt nodrošināt pakalpojumu personu atskurbšanai no
alkoholiskā reibuma speciāli
iekārtotās telpās. Atskurbtuve
darbosies 24 stundas diennaktī,
sniedzot atskurbināšanas pakalpojumu sievietēm un vīriešiem
alkohola reibumā.
Cilvēkiem, kuri tiks nogādāti
atskurbtuvē,
būs
jānomaksā
administratīvais sods gan par
atrašanos
alkohola
reibumā
sabiedriskā vietā, gan arī jāsedz
atskurbtuves pakalpojuma izmaksas - EUR 18,60 (personas
atskurbināšana), kas noteikts
Domes
sēdē
apstiprinātajā
pakalpojuma
„Personu
atskurbināšana” maksas cenrādī.
Cenrādī noteikta arī maksa par
dušas izmantošanu personai
atskurbtuvē – EUR 1,40.
Par stratēģijas apstiprināšanu
Domes sēdē tika apstiprināts
Balvu Bērnu un Jauniešu centra izstrādātais Balvu novada
Jaunatnes politikas attīstības
stratēģijas 2014. – 2020.gadam
projekts.
Par medību tiesībām
Izskatot
Mednieku
un
makšķernieku biedrības „Kubuli”
iesniegumu, deputāti lēma nodot
medību tiesības šai biedrībai Balvu
novada pašvaldībai piekritīgajās
zemes vienībās Kubulu pagastā
525,25 ha kopplatībā.
Par ceļazīmju uzstādīšanu
Balvu novada Domes sēdē
tika nolemts atļaut uzstādīt
ceļazīmi Nr.536 (Vieglo taksometru stāvvieta) Kalna ielā 1a, Balvos,
un uz ielas braucamās daļas uzklāt
ceļa horizontālo apzīmējumu
Nr.946, izveidojot taksometru
stāvvietu divām vieglo taksometru
automašīnām. Kā arī atļaut uzstādīt
ceļazīmi Nr.528 (Dzīvojamā zona)
un Nr.529 (Dzīvojamās zonas
beigas) nobrauktuvē no Raiņa
ielas, kas nodrošina piekļūšanu
PII “Pīlādzītis” Daugavpils ielā 59,
Balvos.
Par autobusu nodošanu
turējumā
Septiņi
Balvu
novada
pašvaldības autobusi tika nodoti turējumā Balvu novada
pašvaldības pagastu pārvaldēm
- Briežuciema, Lazdulejas, Tilžas,
Bērzpils, Krišjāņu, Kubulu un
Vīksnas pagasta pārvaldei.
Par finanšu pārskata apstiprināšanu
Domes deputāti apstiprināja
Balvu novada pašvaldības 2013.
gada konsolidēto finanšu pārskatu
ar šādiem rādītājiem:
•
bilances
aktīvi
uz
31.12.2013. 30 948 267 LVL
•
pārskata gada budžeta
izpildes rezultāts 4 190 005 LVL
•
pārskata gada speciālā
budžeta izpildes rezultāts		
10 763 LVL
•
pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes
rezultāts (-9 492 ) LVL
Par Balvu Sporta skolas peldbaseina akciju
Tika noteikta maksa par baseina apmeklējumu - 2.00 euro
vienai personai Balvu Sporta
skolas peldbaseina organizētās

akcijas „TAVA NEDĒĻA BALVU
PELDBASEINĀ” laikā no 2014.gada
31.maija līdz 2014.gada 8.jūnijam.

noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada
budžetu””.

Par dalības maksu vasaras
nometnēs
Tika noteikta Balvu novada
2014.gada
vasaras
nometņu
dalības maksa:
1.
Balvu pamatskola „Raibās dienas”, dalībnieku skaits
25, dienu skaits 10, dalības maksa
vienam dalībniekam – EUR 30,00;
2.
Balvu
Amatniecības
vidusskola - „Izzini un izmanto”, dalībnieku skaits 20 dienu
skaits 5, dalības maksa vienam
dalībniekam – EUR 15,00;
3.
Balvu Valsts ģimnāzija
–
„Neparastie
ģimnāzisti”,
dalībnieku skaits 20, dienu
skaits 5, dalības maksa vienam
dalībniekam – EUR 15,00;
4.
Balvu Valsts ģimnāzija –
„Bumba vārtos”, dalībnieku skaits
10, dienu skaits 5, dalības maksa
vienam dalībniekam – EUR 12,00;
5.
Tilžas
vidusskola
„Saulgriežu virpulī”, dalībnieku
skaits 20, dienu skaits 5, dalības
maksa vienam dalībniekam – EUR
15,00;
6.
Briežuciema pamatskola
– „Kalamburs”, dalībnieku skaits
20, dienu skaits 5, dalības maksa
vienam dalībniekam – EUR 22,00;
7.
Balvu Bērnu un jauniešu
centrs – „Durvis vaļā”, dalībnieku
skaits 30, dienu skaits 10, dalības
maksa vienam dalībniekam – EUR
36,00.

Par grozījumiem lēmumā
Izskatot
privātpersonas
iesniegumu par iznomājamās
zemes platības samazināšanu,
tika nolemts izteikt Balvu novada Domes 2014.gada 13.marta
lēmuma Nr.4, 17.§ 1.punktu jaunā
redakcijā.

Par
sadarbības
līguma
noslēgšanu
Deputāti apstiprināja Sadarbības līguma ar Žukovas novada
pašvaldību projektus latviešu un
poļu valodās un nolēma slēgt
divpusēju Sadarbības līgumu ar
Polijas Republikas Žukovas novada pašvaldību par sadarbību
izglītības,
kultūras,
sporta,
tūrisma, sociālās aprūpes, vides
aizsardzības, pārvaldes un ekonomikas jomās.
Par amatu savienošanu
Tika sniegta atļauja Voldemāram Čeksim savienot Tilžas
vidusskolas direktora amatu ar
biedrības „Pārupe 10” valdes
priekšsēdētāja amatu.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Balvu novada Dome nolēma
Balvu novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājam piešķirt ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu
un atvaļinājuma pabalstu, kā
arī ārzemju komandējumu uz
Žukowu Polijas Republikā.
Par grozījumiem saistošajos
noteikumos
Tika grozīti Balvu novada
pašvaldības 2013.gada 12.decembra noteikumi Nr.4/2013 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā,
valdījumā vai zemes reformas
laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu”, papildinot Noteikumu 2.sadaļu ar 2.1.
punktu šādā redakcijā: „2.1. Pēc
pieteikuma par zemes nomu
saņemšanas attiecīgā pagasta
pārvaldes vadītājs kopā ar zemes
lietu speciālistu apseko zemes
vienību vai tās daļu un sastāda
apsekošanas aktu”.
Tika
pieņems
saistošo
noteikumu
Nr.7/2014
projekts „Grozījumi Balvu novada
pašvaldības 19.12.2013. saistošajos

Par pakalpojumu cenrādi
Tika pieņemts saistošo noteikumu Nr.6/2014 „Grozījums
2011.gada 20.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3/2011 „Par Balvu
novada pašvaldības aģentūras
„SAN-TEX” sniegto pakalpojumu
cenrādi”” projekts, kas paredz pakalpojumu cenu izmaiņas:
- Ūdens apgāde – viens m³ EUR 0,85;
- Notekūdeņu novadīšana un
attīrīšana – viens m³ - EUR 1,11;
- Tīklu tehniskā uzturēšana –
viens m³ - EUR 0,09.
Saistošie noteikumi stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
Par nodokļu maksātāja struktūrvienību izveidošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 „Noteikumi par nodokļu
maksātāju un nodokļu maksātāju
struktūrvienību
reģistrāciju
Valsts
ieņēmumu
dienestā”
10.4.punktu, kurš paredz, ka, lai
reģistrētu nodokļa maksātāja
struktūrvienību valsts ieņēmumu
dienestā, ir nepieciešams lēmums
par attiecīgās struktūrvienības
izveidošanu,
Balvu
novada
Dome nolēma izveidot Balvu
novada pašvaldības, kā nodokļu

maksātāja,
struktūrvienības:
Krišjāņu feldšeru – vecmāšu
punkts, adrese Jaunatnes iela
7-1, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts,
Balvu
novads;
Briežuciema
feldšeru - vecmāšu punkts,
adrese „Dīķmalas” 7, Grūšļeva,
Briežuciema pagasts, Balvu novads; Egļevas feldšeru – vecmāšu
punkts, adrese Administratīvā ēka,
Egļuciems, Lazdulejas pagasts,
Balvu novads, LV-4592; Kubulu
feldšeru punkts, adrese Balvu
iela 15, Kurna, Kubulu pagasts,
Balvu novads, LV-4566; Vectilžas
feldšeru veselības punkts, adrese
Sporta iela 1, Vectilža, Vectilžas
pagasts, Balvu novads, LV-4571;
Vīksnas feldšeru veselības punkts,
adrese Jaunā iela 21 - 4, Vīksnas
pagasts, Balvu novads, LV-4580.

21.maija
Domes sēde
21.maija sasauktajā Balvu
novada Domes ārkārtas sēdē,
kurā piedalījās 9 deputāti - Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Juris
Boldāns, Dmitrijs Usins, Sarmīte
Cunska, Ivans Baranovs, Aivars
Kindzuls, Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, tika nolemts atcelt Balvu novada Domes sēdes
2014.gada 10.aprīļa lēmumu „Par
nekustamā īpašuma Baznīcas
ielā 18A, Balvos, Balvu novads
atkārtotu atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu”, uzdot Īpašumu apsaimniekošanas
un
tehniskā
nodrošinājuma
nodaļai reģistrēt zemesgrāmatā
apgrūtinājumu – elektrisko tīklu
kabeļu līnija 64 m2 platībā, un
uzdot Īpašumu privatizācijas
un
atsavināšanas
komisijai
pasūtīt atkārtotu tirgus vērtības
noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.

Izlaidumi Balvu novada
vispārizglītojošās skolās
Balvu Valsts ģimnāzijā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.19.00
12.klases izlaidums 20.jūnijā plkst.18.00
Balvu Amatniecības vidusskolā
Vakarskolas 9.un 12.klases izlaidums 13.jūnijā
plkst.13.00
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.18.00
12.klases izlaidums 20.jūnijā plkst.18.00
Balvu pamatskolā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.18.00
Bērzpils vidusskolā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.19.00
12.klases izlaidums 20.jūnijā plkst.19.00
Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.15.00
Tilžas vidusskolā
9.klases izlaidums 14.jūnijā plkst.19.00
12.klases izlaidums 21.jūnijā plkst.18.00
Tilžas vidusskolas Vectilžas filiālē
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.18.00
Briežuciema pamatskolā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.17.00
Stacijas pamatskolā
9.klases izlaidums 13.jūnijā plkst.17.00
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē
9.klases izlaidums 12.jūnijā plkst.17.00
Tilžas internātpamatskolā
9.klases izlaidums 11.jūnijā plkst.13.00
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Parakstīts Sadarbības līgums ar
Dubrovskas pilsētas pašvaldību
Aizvadītajā
gadā
Latvijas
Pašvaldību savienība realizēja
projektu
„Atbalsts
vietējo
pašvaldību attīstībai ar mērķi
uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos”, kurā iesaistījusies arī Balvu
novada pašvaldība. Noslēdzot šo
projektu, 21.maijā pārstāvji no 9
Latvijas pašvaldībām, tai skaitā arī
Balvu novada pašvaldības, devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz
Ļeņingradas apgabala pilsētām,
ar kurām pašvaldības 2013.gada
nogalē parakstīja Nodomu protokolus.
Balvu novada pašvaldību
pārstāvēja izpilddirektore Inta

"Vienotību" nobalsojuši 46,19%
vēlētāju, Balvu novadā – 46,64%,
liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie provizoriskie
vēlēšanu rezultāti.
Par sociāldemokrātisko partiju "Saskaņa" savas balsis atdevuši
13,04% Latvijas vēlētāju, Balvu
novadā – 11,95, bet par Zaļo un
zemnieku savienību – 8,26%
vēlētāju, Balvu novadā – 19,58.
Nacionālā apvienība ir ieguvusi
14,25% balsu, Balvu novadā –
8,64%. Savukārt par Latvijas Krievu
savienību savas balsis atdevuši
6,38% vēlētāju, Balvu novadā –
3.08%.

Noslēdzas
Balvu
Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija

Ir pagājis gads, kopš Balvu
novada pašvaldība īsteno Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
projektu
Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/
IPIA/VRAA/003 „Balvu valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija. 1. kārta”
un būvdarbu uzsākšanas.
Šobrīd būvfirma SIA „Vidzemes energoceltnieks” objektā
darbus ir pabeigusi, un projekta
rezultātā Balvu Valsts ģimnāzija
ir ieguvusi skaistu, nosiltinātu
fasādi. Ir pilnībā rekonstruēta apkures sistēma, veikta ārējo tīklu
rekonstrukcija, ir izremontētas
darbmācības telpas un ēdnīca,

Forums "Atbalsts uzņēmējiem" Balvos

Kaļva, kura parakstīja Sadarbības
līgumu starp Dubrovskas pilsētas
pašvaldību un Balvu novada
Domi. Sadarbības līgums paredz
izveidot draudzīgas attiecības
un
sadarbību
starp
abām
pašvaldībām, lai attīstītu ekonomikas, ražošanas, kultūras un
atpūtas iespējas.
Vizītes
laikā
pašvaldību
pārstāvji tikās ar pilsētu un ciemu
vadītājiem, dalījās pieredzē, kā
uzlabot dzīves līmeni laukos un
kā var palīdzēt pašvaldība, kā arī
rādīja prezentācijas par projekta
īstenošanas gaitu.

Arī Balvu novadā zema vēlēšanu
aktivitāte

Aizvadītajā
sestdienā,
24.maijā, Latvijā notika kārtējās
Eiropas Parlamenta vēlēšanas,
kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas
Parlamentā bija jāievēl astoņi
deputāti.
Saskaņā ar provizoriskajiem
rezultātiem Eiropas Parlamenta
vēlēšanās Latvijā piedalījušies
30% vēlētāju. Balvu novadā
nobalsojuši 22,98%, tas ir 2673 no
11624 balsstiesīgajiem.
Vislielāko vēlētāju atbalstu
vēlēšanās Latvijā guvusi politiskā
partija "Vienotība", kuras līderis
šajās vēlēšanās bija ekspremjers Valdis Dombrovskis – par
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kā arī nomainīti logi un ārdurvis.
Tāpat ir rekonstruēti santehnikas
mezgli, daļēji rekonstruēti iekšējie
elektrotīkli, pārbūvētas visas
projektā paredzētās grīdas, veikta
zibensaizsardzības tīklu izbūve, kā
arī gaisa aizkaru montāža.
Objekta renovācijas darbos
ir ieguldīts vairāk nekā 1milj. eiro,
kur valsts budžeta dotācija sastāda
3%. Pašvaldības finansējums ir
12%. ERAF finansējums - 85%.
Būvuzraudzību objektā veica
SIA "Jurēvičs un partneri", bet
autoruzraudzība bija nodokļu
maksātāja Ervīna Ločmeļa pārziņā.

22.maijā Balvos, Ziemeļlatgales Biznesa centrā, notika
forums „Atbalsts uzņēmējiem”,
kuru organizēja Ekonomikas
ministrija (EM) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru (LIAA), Latvijas Garantiju
aģentūru (LGA), Latvijas Attīstības
finanšu institūciju ALTUM, Latgales plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas centru
un Balvu novada pašvaldību.
Pasākuma
mērķis
bija
esošajiem
un
topošajiem
uzņēmējiem sniegt informāciju
par aktuālajiem atbalsta instrumentiem, atbalsta programmām
un Eiropas Savienības fondu
finansējumu
uzņēmējdarbībai
2014.-2020. gadā.
Foruma atklāšanā klātesošos
uzrunāja Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs, kurš priecājās,
ka forumu apmeklē tik daudz
aktīvu uzņēmēju, gan arī tie, kuri
varbūt tikai plāno uzsākt savu
biznesu. N.Dimitrijevs uzsvēra,
ka Balvu novadam ir svarīgs katrs
uzņēmējs, jo kaut vai viena vai divas darbavietas, tomēr tas ir pienesums kopējai tautsaimniecībai
un novadam. Priecē tas, ka nāk
jauni uzņēmēji ar savām idejām.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
pateicās foruma organizatoriem un novēlēja, lai foruma
apmeklētāji iegūst jaunas idejas un atrod iespējamos finanšu
risinājumus, kā šīs idejas realizēt.”
Foruma pirmajā daļā Ekonomikas ministrijas ES struktūrfondu
privātā sektora nodaļas vecākais
eksperts Māris Krūmiņš sniedza
ieskatu par EM plānotajām Eiropas
Savienības fondu aktivitātēm
2014.-2020.gadam.
Izvērtās
arī diskusijas ar klātesošajiem
uzņēmējiem par ES fondu
finansējumu dažādās jomās un
nozarēs.
Inese Veismane no Gulbenes

puses dalījās pieredzē, kā pateicoties ALTUM un dažādām ES
iespējām, viņa izveidojusi savu
uzņēmuma SIA „Gardums”, kurš
pašlaik ļoti veiksmīgi darbojas.
LIAA pārstāve Ginta Purmale
pastāstīja, kas jāņem vērā, uzsākot
uzņēmējdarbību un domājot par
eksportu ārpus Latvijas.
Otrajā foruma daļā apmeklētāji
sadalījās divos paneļos – 1.panelis – Finansējums jaunajiem un
topošajiem uzņēmējiem un 2.panelis – Finansējums uzņēmējiem
ar pieredzi.
Paneļus vadīja Līga Rubene,
Latvijas
Attīstības
finanšu
institūcijas ALTUM pārstāve,
kura pastāstīja par ALTUM
piedāvājumu uzņēmējdarbības
uzsācējiem un biznesa plāna
sagatavošanu. Turpretim Valtis
Krauklis, Latvijas Attīstības finanšu

institūcijas ALTUM pārstāvis,
par ALTUM atbalsta programmu
uzņēmumu attīstībai.
Par
LIAA
atbalsta
programmām uzņēmējiem stāstīja
Linda Grīnfelde, LIAA Klientu
apkalpošanas nodaļas vadītāja.
Latvijas Garantiju aģentūras
pārstāvis Māris Vasiļjevs sniedza
ieskatu par Latvijas Garantiju
aģentūras finansējuma iespējām
gan jaunajiem, gan esošajiem
uzņēmumiem.
Solvita Kokina, LIAA Biznesa
informācijas nodaļas Eiropas Biznesa atbalsts tīkla vecākā eksperte,
pastāstīja par mazo un vidējo
uzņēmumu iespējām programmā
Horizonts 2020.
Ar foruma materiāliem var
iepazīties jebkurš interesents LIAA
mājas lapā http://www.liaa.gov.
lv/lv

Klātesošos uzrunā Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Dimitrijevs

Tilžas internātpamatskolai jauna norāde
Noslēdzoties mācību gadam,
Tilžas internātpamatskola ir tikusi
pie jaunas, skaistas ceļa norādes.
Tā tapusi Profesionalās izglītības
galdnieku prakses nodarbībās.
Paldies skolotājam Ērikam
Kanaviņam un jaunajam galdniekam Ingusam Pasikovam par
darbu! Droši brauciet uz Tilžu,
garām mūsu skolas ceļam neaizbrauksiet!
Mareta Timoškāne
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Godināti labākie novada skolu audzēkņi
Tuvojoties
mācību
gada
noslēgumam, tradicionāli ik gadu
tiek godināti un sveikti tie skolēni,
kuri guvuši augstus sasniegumus
un panākumus mācībās.
15.maijā svinīgā pieņemšanā
pie Balvu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieka Normunda Dimitrijeva tika sveikti skolēni un viņu skolotāji, kuri valsts
mācību priekšmetu olimpiādēs
ieguvuši godalgotas vietas, kā arī
interešu izglītības kolektīvi un to
vadītāji, kuri guvuši izcilus sasniegumus valsts konkursos.
Vērtīgas dāvanas un Balvu
novada Domes Pateicības rakstus par uzcītīgu mācību darbu,
sasniegumiem valsts olimpiādēs
saņēma trīs novada skolēni:
Balvu
pamatskolas
8.klases
skolniece Jeļena Vasiļjeva, viņa
saņēmusi Atzinību latviešu valodas (mazākumtautību izglītības
programma) 30.valsts olimpiādē.
Balvu pamatskolas 5.klases skolnieks Sandis Livzenieks, saņēmis
I pakāpi 10.atklātajā mājturības
un tehnoloģiju (koka un metāla)
olimpiādē. Briežuciema pamatskolas 9.klases skolniece Aiva
Ozoliņa,
saņēmusi
Atzinību
bioloģijas 36.valsts olimpiādē.
Jāatzīmē, ka visi šie audzēkņi
mācās arī Balvu Mūzikas skolā.
Arī skolēnu pedagogi - Lilita Leišavniece, Aldis Voits un
Anita Platniece saņēma Balvu
novada Domes Pateicības rakstu par kvalitatīvu mācību procesa
organizēšanu, izglītojamo izciliem
sasniegumiem valsts olimpiādēs
un skolas popularizēšanu.
Balvu Mūzikas skolas pūtēju
orķestris, diriģents Egons Salmanis
un koncertmeistars Arnis Graps
saņēma Balvu novada Pateicības
rakstu par sasniegumiem Latvijas
skolu jaunatnes pūtēju orķestru
skatē un Balvu Mūzikas skolas
popularizēšanu. Pūtēju orķestris
saņēmis I vietu Latvijas skolu
jaunatnes pūtēju orķestru skatē.
Savukārt Tilžas vidusskolas 3.-10.
klašu vokālais ansamblis „Varbūt”,
vadītāja Linda Vītola un koncertmeistars Ģirts Ripa Pateicības
rakstu saņēma par sasniegumiem
vokālās mūzikas fināla konkursā
„Balsis 2014” un Tilžas vidusskolas
popularizēšanu. Ansamblis ieguvis augstākās pakāpes diplomu
vokālās mūzikas fināla konkursā
„Balsis 2014”.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs pateicās visiem
par ieguldīto darbu un novēlēja
neizsīkstošu enerģiju, veselību
un vēl daudz panākumu savā
profesionālajā darbībā.
Savukārt 20.maijā Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldē tika
godināti arī tie skolēni un pedagogi, kuri tika izvirzīti un piedalījās
valsts
mācību
priekšmetu
olimpiādēs, bet godalgas neieguva, kā arī profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu audzēkņi un
viņu pedagogi par godalgotajām
vietām nozīmīgākajos valsts un
starptautiskajos konkursos un
sacensībās.
Gan skolēni, gan skolotāji
saņēma pildspalvu ar gravējumu Balvu Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde un Mūsu lepnums.
Balvu
novada
Domes
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Dimitrijevs un Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes

No kreisās: Arnis Graps, Egons Salmanis, Ģirts Ripa, Linda Vītola, Jeļena Vasiļjeva, Lilita Leišavniece, Sandis Livzenieks, Nora Apīne, Anita Platniece,
Lidija Ločmele, Aiva Ozoliņa, Voldemārs Čeksis, Māra Pimanova, Aldis Voits, Normunds Dimitrijevs
vadītāja Nora Apīne sagatavotās
balvas pasniedza:
Balvu pamatskolas skolēniem
– Karīnai Vasiļjevai, Robertam
Pavlovskim,
skolotājai
Lilitai
Leišavniecei;
Briežuciema
pamatskolas skolniecei Aivai Ozoliņai,
skolotājai
Anitai
Platniecei,
Skaidrītei Pakalnītei;
Balvu
Valsts
ģimnāzijas
skolēniem – Nilam Vanagam,
Ervīnam Žagaram, Artai Naļivaiko,
Alīnai Gromovai, skolotājām - Annai Barbaniškai, Irēnai Šaicānei,
Valentīnai Pužulei;
Balvu
Amatniecības
vidusskolas
skolniecei
Aivitai
Kļečetņikovai, skolotājai Benitai

Urtānei;
Bērzpils vidusskolas skolniecei Kristiānai Žeikarei, skolotājai
Ārijai Loginai;
Tilžas vidusskolas skolniecei
Ilzei Liepiņai, skolotājai Ivetai
Kuģeniecei;
Balvu
Mūzikas
skolas
audzēkņiem - Elīzai Salmanei, Sonorai Loginai, skolotājiem - Lindai
Vītolai, Egitai Salmanei, Ģirtam
Ripam;
Balvu
Mākslas
skolas
audzēknei Lorijai Larkai, skolotājai
Elitai Teilānei;
Balvu
Sporta
skolas
audzēkņiem - Amandai Romkai,
Deividam Bebinam, Sanitai Pastarei, Aivim Krastiņam, Denisam

Bērzpils vidusskolas skolniece Alise Žeikare piedalījās matemātikas
64.valsts olimpiādē, kurai audzēkni gatavoja skolotāja Ārija Logina

Groševam, Ditai Kašai, Ervīnam
Dillem, Kristiānam Čubaram,
Raivim
Dupužam,
Ralfam
Boldānam, Jānim Lauskiniekam,
Aigaram Kuprišam, Artūram Berezovam, Andrim Ivanovam,
Kristoferam Boldānam, Jurim
Bozovičam, Vladislavam Baranovam, Krišjānim Kočānam, Ala-

nam Alenam Niperam, Dmitrijam
Goļikovam, Martinam Višņevskim,
Ralfam Kristeram Kokorevičam,
skolotājiem - Anitai Grāmatiņai,
Sarmītei
Keiselei,
Imantam
Kairišam, Varim Sārtaputnim,
Konstantīnam Titorenko, Romualdam Kokorevičam.

Balvu pamatskolas skolēni - Jeļena Vasiļjeva, Sandis Livzenieks, un skolotāji
- Lilita Leišavniece un Aldis Voits kopā ar skolas direktori Māru Pimanovu

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē tika sumināti 55 skolēni un skolotāji
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Eiropas Muzeju nakts 2014 Balvos
Tieši Eiropas Muzeju naktī
ir vērojams kupls apmeklētāju
skaits visos muzejos Latvijā un arī
mūsu, Balvu Novada muzejs, nav
izņēmums.
Šogad gan apmeklētāju skaits
bija mazāks nekā iepriekšējos
gadus, bet tas ir likumsakarīgi,
jo no 6.maija muzejā izstāžu
darbība ir pārtraukta līdz pat š.g.
augusta beigām, kad Balvu Novada muzejs savas durvis vērs
ar jaunām un mūsdienīgām
ekspozīcijām. Tās taps pateicoties
Eiropas Savienības atbalstītajam
projektam ELRII 308 „Saglabāt, lai
nepazaudētu”.
Šī gada Muzeju nakts tēma bija
„SARKANĀ KRĀSA. DZINTARS.”
Tas bija iemesls vairāk uzzināt par
šo Latvijas unikālāko minerālu,
kuru katrs ir vēlējies atrast, dodoties pastaigā gar jūru. Mums
pierasti ir dzeltenīgi, sarkanīgi
zeltītas krāsas dzintari, bet pasaulē
ir sastopami arī zaļas, sarkanas, zilas un citu krāsu dzintari. Dzintars
jeb fosilie sveķi nāk no miljoniem
gadu senas pagātnes. Pie Baltijas
jūras tas sācis veidoties pirms 40
miljoniem gadu.
Tas, ka dzintaram ir liela
vērtība gan kā rotas lietai, gan
veselības stiprināšanai, ir zināms
jau sen. Bet tagad plašu pasaules
zinātnieku un ražotāju interesi ir izraisījis Rīgas Tehniskās
universitātes
ķīmiķes
Ingas
Ļašenko radītais dzintara diegs,

Uzstājas Līgas Morozas - Ušackas vadītā deju grupa
kuram piemīt īpašība stiprināt
valkātāja veselību.
Par
dzintaru
un
tā
daudzveidību
Latvijas
Dabas muzejā Rīgā ir izsmeļoša
informācija jaunajā ekspozīcijā
„Dzintars laiku lokos”. Balvu muzeja pagrabiņā bija skatāma Latvijas
Dabas muzeja prezentācija par
dzintaru, kurai informācija tika sagatavota, izmantojot Latvijas Dabas muzeja materiālus.
Mūsu novads, kā pastāstīja
ievērojamā arheoloģe Ilze Loze,
var lepoties ar senajām apmetnēm
pie Ičas, kurās vēlīnajā akmens
laikmetā bija dzintara apstrādes
centrs. Ičā arheologi atraduši
dažādus dzintara izstrādājumus:
piekariņus, pogveida krelles, u.c.
Bet vēl vairāk mēs varam lepoties ar mūsu puses Dzintariem,

kuri bija aicināti piedalīties Eiropas
muzeju nakts pasākumos. Tie ir
mūsu puses talantīgie cilvēki, kuri
bagātināja šī gada Muzeju nakts pasākumu. Muzeja pagrabiņā
bija skatāma Dzintara Putniņa
fotoizstāde un Dzintara Studenta
audzēkņu vai tā teikt, viņa „studentu” darbi. Dzintars Dvinskis no
motokluba „Cīrulīši” un Raimonds
Trubņiks pierūcināja muzeja pagalmu ar saviem ekskluzīvajiem
motocikliem un vizināja katru,
kurš izteica vēlēšanos.
Muzeja
nakts
atklāšanā
varējām priecāties par mūsu
ciemiņu - folkloras kopas „Rekavas dzintars” un Balvu Valsts
ģimnāzijas tautas deju kolektīva
„Purenīte” brīnišķīgo koncertu.
17.maijā tika atzīmēta arī
Ugunsdzēsēju un glābēju die-

Iesvētīts luterāņu draudzes nams
Balvu evaņģēliski luteriskajai
draudzei 24.maijs bija nozīmīga
diena, jo bīskaps Einārs Alpe
iesvētīja jauno draudzes namu.
Svētku
diena
iesākās
ar svētbrīdi un muzikāliem
priekšnesumiem Viktora Bormaņa
un Zojas Zaharovas izpildījumā
Balvu
evaņģēliski
luteriskajā
baznīcā, kam sekoja draudzes nama iesvētīšana. Visiem
klātesošajiem bija iespēja aplūkot
jaunās telpas un altāri, ko veidojis
Balvu Amatniecības vidusskolas
audzēknis.
Draudzes nama celtniecība
iesākās pirms pieciem gadiem,
kad 24.maijā tika iesvētīti nama
pamati. Zīmīgi, ka šajā datumā
draudze katru gadu svin arī
draudzes nama svētkus.
Visi draudzes locekļi ir
gandarīti un priecīgi par jauno
draudzes māju, kur regulāri notiek
kora mēģinājumi, Svētdienas sko-

la, Bībeles stundas, sadraudzības
pasākumi un citas aktivitātes.
Tas ir arī pirmais draudzes nams
Daugavpils diecēzē pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas.
Par draudzes mājas iesvētīšanu
priecājās arī klātesošie viesi – gan

draudzes atbalstītāji no Somijas,
Vācijas un Norvēģijas, gan no
kaimiņu novadiem, gan arī Balvu
novada Domes priekšsēdētājs
Andris Kazinovskis un izpilddirektore Inta Kaļva.

na, tāpēc Valsts ugunsdrošības
un glābšanas dienesta un Balvu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības darbinieki deva padomus un demonstrēja, kā savaldīt
liesmas ar ugunsdzēšamā aparāta
palīdzību.
Ar ugunīgām dejām pasākumu
bagātināja arī šova deju grupa
„LEO” un deju studijas „TEPSIHORA” dejotājas Līgas Morozas –
Ušackas vadībā.
Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs
arī pulcināja lielu apmeklētāju
skaitu un pārsteidza nevienu vien
atnācēju. Jānis Vilāns no Olaines
novada muzeja viesu grāmatā
ierakstījis: „Ļoti jauka un negaidīta
ekspozīcija. Pārsteidza seno lietu krājums, kas rūpīgi krāts un
saglabāts gadu gaitā”.
Pie Balvu Bērnu un jauniešu
centra darbojās "Sarkanais CHILL

pagalms" ar iespēju baudīt sarkanu tēju un sarkanus saldumus,
baudīt vakara atmosfēru.
Bet Ēriks Kanaviņš piedāvāja
iespēju vizināties Balvu ezerā ar
plostu „Vilnītis”.
Katru gadu aktīvi muzeju
nakts pasākumos piedalās arī Balvu luterāņu baznīca, kura sniedz
iespēju baudīt garīgu gaisotni līdz
pat vēlam vakaram. Šogad baznīcā
varēja uzzināt par sarkanās krāsas
liturģisko nozīmi.
Balvu Novada muzejs izsaka
lielu pateicību Balvu Kultūras un
atpūtas centram un Ivaram Saidem par tehnisko atbalstu, visiem pasākuma dalībniekiem un
apmeklētājiem, kuri atrada laiku
atnākt un baudīt Muzeja nakts
burvību.
Astra Ločmele-Ambarova

Dzintars Dvinskis ar domubiedriem demonstrēja retro motociklus un
izvizināja gan lielus, gan mazus!

Balvu Amatniecības vidusskolas
audzēkņi iesaistījušies projektā
„Iekustini Latvijas smadzenes”

11.a. klase demonstrē savu spēli
Šī gada maija sākumā Latvijas
skolās sākās projekts „Iekustini
Latvijas smadzenes”, kura nolūks
ir ar lekciju un praktisko vingrojumu palīdzību nodemonstrēt
fiziskās aktivitātes pozitīvo ietekmi uz skolēnu veselību, sekmēm
un skolēnu uzvedību.
Šajā projektā iesaistījās arī
Balvu Amatniecības vidusskolas
11.a un 10.b klases audzēkņi, kuri
20.maijā demonstrēja un filmēja
savas izdomātās spēles.
Ar pašu skolēnu un žūrijas balsojumu, tika noteikts, ka 11.a klases filmētā spēle visvairāk atbilst
konkursa nosacījumiem – tā bija
gan atraktīva, gan ar iekļautiem
veselību veicinošiem fiziskiem
vingrinājumiem, un tā ieguva skolas uzvarētājas status. 11.a klases
audzēkņiem maija beigās būtu
jādodas uz Rīgu, lai pārstāvētu
Balvus šo sacensību finālā, ko
plāno demonstrēt arī TV3, tomēr

finansiālu apsvērumu dēļ, skolēni
uz Rīgu nedosies. Taču uzfilmētais
videomateriāls kalpos kā metodiskais materiāls skolotājiem un
skolēniem.
Skolēni atzina, ka filmēšanas
diena bijusi aktīva, interesanta
un jautra. Kā nu ne?! Jo video
rullīšu radīšanā palīdzēja projekta
veidotājs, „Latvijas Intelektuālās
Attīstības fonda” pārstāvis Zuarguss jeb Viesturs Dūle un Latvijā
pazīstamais komiķis Jānis Skutelis.
Projekts
norisinājās
20
Latvijas
skolās,
kurās
tika
rīkotas lekcijas un praktiskie
semināri vispārizglītojošo skolu
audzēkņiem un pedagoģiskajam
personālam par veselības un
fiziskās aktivitātes nozīmi veselības
un pašsajūtas uzlabošanā, kā arī
filmēti metodiskie materiāli 100
vingrojumu kompleksam, kas būs
pieejams ikvienam interesentam.
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„Dienas centram” - 20!

15.maijā sirsnīgā atmosfērā
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta „Dienas centrs” atzīmēja
savu 20. pastāvēšanas gadadienu.
Atmiņu pēcpusdienā tika
izritināts atmiņu kamolītis, atceroties laiku, kā centrs radās, kā
pamazām ar darbīgu un entuziasma pilnu cilvēku palīdzību izveidots un kā šo gadu laikā tas ir
izmainījies.
„Dienas centrs” tika dibināts
tieši pirms 20 gadiem - 1994.

gada 15.maijā, par ko jāpateicas
tā laika Balvu pilsētas mēram Jurim Annuškānam un toreizējai
Sociālā dienesta vadītājai Līgai
Annuškānei. Par ieguldījumu
centra
darbībā
pasākumā
tika godināta „Dienas centra”
dibinātāja un pirmā vadītāja Vija
Maderniece, kā arī bijušie un
esošie iestādes darbinieki un
sadarbības partneri - Balvu novada pašvaldība, Balvu novada
pašvaldības pansionāts „Balvi”.

Bet vislielākā pateicība tika izteikta „Dienas centra” vadītājai
Līvijai Voroņinai, kura no Vijas
pārņēma rūpes par šo iestādi un
tās iemītniekiem vairāku gadu
garumā.
Šobrīd par „Dienas centra” darbību rūpējas Sociālā
dienesta
Sociālo
pakalpojumu nodaļas darbinieki, kuri
gādā, lai iedzīvotājiem, kuriem
nepieciešams, būtu pieejami
medmāsas, masiera, friziera un

No labās: Juris Annuškāns un Līga Annuškāne sveic Līviju Voroņinu un
Anitu Petrovu

šuvēja pakalpojumi.
Daudzo pasākuma apmeklētāju un sveicēju vidū bija arī
Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, kura atzina,
ka Balvu novada pašvaldības
Sociālais dienests, tai skaitā arī
„Dienas centrs” gadu gaitā ir
pilnveidojies un attīstījies, un tas
ir gan vadītājas Anitas Petrovas,
gan visu darbinieku nopelns.
„Lai arī darbs sociālajā sfērā ir
grūts, prasa atbildību un iejūtību,

tomēr vienmēr šeit iegriežoties ir
patīkami, ka pretī sagaida sirsnīgi,
pretimnākoši un kompetenti
darbinieki”, teica pašvaldības
izpilddirektore I.Kaļva, vēlot
veselību, izturību un izdošanos arī
turpmākos 20 gadus.
Sirsnīgu gaisotni pasākumā
radīja Balvu senioru ansambļa
"Pārdomu vējš", Ditas Niperes
vadītās deju studijas „Di-dancers”
meiteņu un Vizuļu ģimenes sniegtie priekšnesumi.

Priekšnesumu sniedz Balvu senioru ansamblis “Pārdomu vējš”

Pavasaris senioriem iesācies ar radošām aktivitātēm

Balvu
novada
Sociālajā
dienestā kopš pavasara aktīvi
darbojušies radošie pakalpojumi
“Kaķīša dzirnaviņas” sociālajām
grupām.
Ziedošais
maija
mēnesis
aizvadīts darbinot melodiju un
jaunu notikumu gaņģus:
Lai arī 9. maijā ābeļziedi
turējās pumpuros, netrūka balto
ievu kupenu, un akordeona virtuozs – Arvīds Kalniņs remdēja
sociālās dzīvojamās mājas “Atvasara” iemītnieku sirdis ar īpaši
viņiem piemeklētām melodijām.
Neizpalika kāds dzīves stāsts, kāds
atmiņu pavediens, kas vēlējās būt
saklausīts kopā būšanas reizē.
Kā samulsuši putni iesākumā,
tad līdz pēdējai rindai kopā tika
izdziedātas sen aizmirstās, no skolas gadiem, zaļumballēs dziedātās
dziesmas. Dziesmas skanēja gaiši
un kliedēja vientulības un vecumdienu nastu. Par to liecināja siltie
acu skatieni un smaidi.
Par ko sačukstas spilveni, kas

draudzīgi iekārtojušies šūpuļtīklā
3. stāva zālē?! - Tie sūta sveicienus savām radītājām – čaklajām
seniorēm: Verai Ubagai, Antoņinai
Trupānei, Lilijai Gabranovai, Silvijai Vēverei, rokdarbnieču pulciņa
“Mežģis” dalībniecēm: Skaidrītei
Šneperei, Aldonai Cepurītei, Velgai Rudukai. Vislielākais spilvens
smaida Ingai Smirnovai, bet no
dažādiem auduma gabaliņiem
šūdinātais
Emīlijas
Sarkanes
spilvens glabā vēstulīti, kas sākas
ar vārdiem: “Tajos laikos…”.
Netrūkst spilvenu – draiskuļu,
kuri aicina tos sačubināt. Nāciet!
Novērtēsiet paši!
Atcerēties māti, ģimenes
gadus, darba tikumu, tikko
ceptās maizes garšu var vienīgi
“Vēršukalnā” pie Alda Pušpura.
Turp arī 20.maijā devās saulaino senioru kompānija. Ērti
iekārtojoties Balvu sporta skolas autobusā (par to paldies
L.Beļikovai un A.Petrovai), izbraucām cauri Viļakas pilsētas

ievērojamākajām vietām un,
piestājot pie piemiņas akmens
Stompaku kaujās kritušajiem
nacionālajiem
partizāniem,
ieradāmies tieši uz izkurinātās
maizes krāsns laiku.
Enerģiskais un dzīves gud-

rais Aldis bija parūpējies, lai
mums būtu ko redzēt, dzirdēt
un padomāt. Maizes smaržas
apreibināti, sēdāmies pie saimes
galda, lai baudītu siltās, sātīgās
baltmaizes rikas ar sviestu un tēju.
Jauniem iespaidiem bagāti-

nājušies, devāmies mājās, vēlot
saimniekam labu veselību!
Ina Bankova
Radošo pakalpojumu centra
“Kaķīša dzirnaviņas” vadītāja

Saulainās noskaņās Pateicības diena ģimenēm
Balvu Bērnu un jauniešu centra (BBJC) tradīcija Starptautiskajā
ģimenes dienā, 15.maijā, aicināt
kopā savus audzēkņus un
ģimenes, lai atskatītos uz aizvadītā
gada darbiem, turpinās.
Darbs
izvērties
darbīgs
un
atraktīvs.
Savā
uzrunā
deju skolotāja Dita Nipere
klātesošajiem teica, ka ir lepna
par saviem audzēkņiem un ir
priecīga izrādīt visiem deju studijas telpās esošos diplomus un
kausus, kas ir iegūti šajā mācību
gadā. Skolotāja pateicās par
vecāku spējām pārvarēt sevi un
mācīt savām atvasēm pacietību,
pienākuma apziņu un mīlēt to
darbu, ko dari. „Kopā mēs varam
bērniem iemācīt un tas ir mūsu
uzdevums, jo interešu izglītība ir
lauciņš, kur bērns var atrast sevi
un realizēties”, teica D. Nipere.
Koncerta gaitā uzstājās visi Didancers studijas dejotāji, centrā
darbojošies dziedātāji – solisti.

Deju studijā aktīvi darbojas bērni
no pirmsskolas līdz jauniešu vecumam, un visiem bija patiess
prieks uzstāties sev vismīļākajai
publikai – ģimenēm un draugiem.
Pārsteiguma brīdi sagādāja
improvizācijas teātra dalībnieki
ar etīdi, modernā teātra piemēru.
Improvizācijas
teātri
vada
pasniedzēja Vija Birkova, kura
uzskata, ka viņas audzēkņi ir
atraktīvi, spridzinātāji, meklētāji
un noteikti atradīs visu, ko meklē.
Ieskatu savā gada darbībā
prezentēja arī pilsētas pazīstamākā
skaistumkopšanas
speciāliste
Inta Ozola, kura pirmo gadu
debitēja pasniedzējas statusā
BBJC. Darbs ir bijis izaicinājums.
Ja sākumā licies, ka tas ir pirmo un
pēdējo reizi, tad pasākumā Inta
solījās iesākto darbu turpināt arī
nākamajā gadā.
Nelielā
izstādītē
varēja
apskatīt arī kokapstrādes pulciņa
skolēnu darbus un „Čaklo

pirkstiņu” pulciņa apmeklētāju
radītos meistarstiķus. Pulciņa
vadītāja Inese Hmara aicināja
plašāku darbu izstādi apmeklēt
pilsētas bibliotēkas telpās, jo
darbu ir daudz. Savus skolēnus
Inese raksturo kā ļoti radošus un
darbā aizrautīgus. Inese priecājās
par vecākiem, kas nejauši ir
iesaistījušies
pasākumā
un
lietderīgi pavada brīvo laiku, atbalstot savas atvases.
Pulciņu vadītāji savās uzrunās
izteica pateicības vārdus visiem
aktīvajiem audzēkņiem, īpaši
tiem, kuri veiksmīgi ir startējuši
dažādos konkursos.
Pasākuma viesis, Balvu novada interešu izglītības darba
speciāliste Ilona Naļivaiko, bija
gandarīta par redzēto bērnu,
vecāku un skolotāju darbu. „Patiess prieks ir redzēt tos, kurus
atceros vēl mazus un kuri tagad ir
izauguši lieli un rāda profesionālu
sniegumu”, atzina I.Naļivaiko.

Viņa pasniedza Pateicības rakstus
ģimenēm un vecākiem par atbalstu un sadarbību ar Balvu Bērnu
un jauniešu centru un novēlēja
panākumus turpmākajā darbā.
Saulainais
un
skaistiem

mirkļiem piepildītais pasākums
noslēdzas ar saldu kliņģeri un
burbuļojošu limonādi.
Gunita Prokofjeva
BBJC metodiķe

Gatavojoties pasākumam, vecāki kopā ar bērniem veidoja krāšņas
dekorācijas
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APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2014.gada 10.aprīļa
lēmumu (prot. Nr.6, 19.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2014.gada 10.aprīlī

		

Nr.5/2014

GROZĪJUMI 2013.GADA 14.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9/2013 „PAR ĒKU
NUMERĀCIJAS ZĪMJU UN IELU (LAUKUMU)
NOSAUKUMU NORĀŽU IZVIETOŠANU BALVU
NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
15.panta pirmās daļas 2.punktu ,43.panta pirmās daļas 5.punktu
Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.9/2013 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu)
nosaukumu norāžu izvietošanu Balvu novadā” (turpmāk – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1.
Izteikt Noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Balvu novada
administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numerācijas zīmes, ielu
nosaukumi, ielu vai laukumu norādes, kā arī virziena norādes uz
atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas,
ražošanas ēkas).” .
2.
Papildināt Noteikumu 4.punktu aiz vārda “pašvaldība” ar
vārdiem “, privātīpašumā esošās virziena norādes un īpašuma nosaukumus izvieto un uztur kārtībā īpašnieks, uz kuru attiecas norāde vai
īpašuma nosaukumus.”.
3.
Aizstāt Noteikumu 15.punktā vārdus “numura, zīmes” ar
vārdiem “numura un virziena norādes zīmes”.
4.
Papildināt noteikumu II nodaļu “Ēku numerācijas zīmju
izvietošanas kārtība un dizaina prasības” ar 16.1, 16.2 un 16.3 punktiem
šādā redakcijā:
“16.1 Ielu nosaukumu, virziena norāžu plāksnes izmēri:160 x 560;
160 x 640; 160 x 680 (+20)mm (pielikumā).
16.2 Virziena norāde uz lauku sētu jāizvieto vietā, kur sētas iebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai pašvaldības ceļu.
16.3 Lauku sētas nosaukums jānovieto redzamā vietā pagalmā vai
pie iebrauktuves pagalmā. Lauku sētas nosaukuma dizainu un konkrētu
atrašanās vietu pašvaldība nereglamentē.”.
5.
Papildināt Noteikumu 20.punktu aiz vārda “numerācijas” ar
vārdiem “un virziena norādes”.
6.
Papildināt Noteikumu 20.1.apakšpunktu aiz vārda “(laukuma),”
ar vārdiem “virziena norādes”.
7.
Papildināt Noteikumu pielikumu ar sadaļu “Ielu nosaukumu
un virzienu norādes plāksnes” (pielikums).
Pielikumā: Ielu nosaukumu un virzienu norādes plāksnes uz 2
lapām.
Domes priekšsēdētājs

A.Kazinovskis
PIELIKUMS
Balvu novada Domes
2014.gada 10.aprīļa
lēmumam (sēdes protokols Nr.6, 19.§)

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

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

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi 2013.gada 14.februāra
saistošajos noteikumos Nr.9/2013 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu
norāžu izvietošanu Balvu novadā”” projektu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Balvu novada pašvaldībā nav noteikta vienota kārtība un
kopīgs dizains lauku teritorijā esošo īpašumu virzienu
norādēm. Noteikumi atrisina šo jautājumu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek noteikts virziena norāžu ārējais izskats, to uzstādīšanas
un uzturēšanas prasības.

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

Domes priekšsēdētājs

Nav

Nav

Nav
Nav

A.Kazinovskis

7.

Diskusiju rezultātā noteikti galvenie uzdevumi
NVO darbības aktivizēšanai

20.maijā Balvu muižā notika projekta „Ziemeļlatgales
NVO
darbības
aktivizēšana”
seminārs, kurā tika aktīvi diskutēts
par biedrību un pašvaldības
sadarbības iespējām ES struktūrfondu apguvē, par telpu
jautājumiem, pasākumiem, par
līdzfinansējumu, atbalsta formām
u.c. aktuāliem jautājumiem.
Informāciju
par
projekta
„Ziemeļlatgales NVO darbības
aktivizēšana”
gaitu,
projekta
mērķiem un aktivitātēm sniedza
NVO „Savi” valdes priekšsēdētāja
Elita Teilāne.
Savukārt
par
pētījuma
„Ziemeļlatgales NVO ieguldījuma
iespējas
iedzīvotāju
dzīves
kvalitātes uzlabošanā” rezultātiem
stāstīja Svetlana Tomsone, NVO

„SAVI” biroja vadītāja.
Oskars
Zuģickis,
Latgales plānošanas reģiona ES
struktūrfondu informācijas centra
informācijas vadības speciālists,
dalījās pieredzē par pašvaldību
un NVO sadarbības labās prakses
piemēriem Latvijā.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva izklāstīja
pašvaldības un NVO sadarbības
iespējas, līdzšinējo pieredzi un ieteikumus. Izpilddirektore uzsvēra,
ka visām Balvu novada biedrībām,
sadarbojoties ar biedrību „SAVI”,
ir jārada skaidra vīzija par to,
ko tās sagaida no pašvaldības,
jāsniedz konkrēti priekšlikumi
un iespējami risinājumi dažādām
problēmām.
Viens
no
aktuālākajiem

jautājumiem bija pašvaldības
līdzfinansējuma
piešķiršana
projektu realizēšanai. Diskusiju
rezultātā tika nolemts, ka biedrība
„SAVI” apkopos informāciju par
visu 97 Balvu novada biedrību
aktivitāti, īstenotajiem projektiem
un pasākumiem, kā arī noskaidros to tālākos plānus attiecībā uz
projektu realizēšanu. Tāpat tiks
izveidots nolikums, kas noteiks
kārtību, kā biedrībām tiek piešķirts
pašvaldības līdzfinansējums.
Lai arī seminārā piedalījās tikai
dažu NVO pārstāvji, diskusijas un
ierosinātās idejas bija ļoti vērtīgas,
turklāt tika noteikti pirmie mērķi
un uzdevumi, lai aktivizētu visu
Ziemeļlatgales NVO darbību.

Bērniem iespēja aktīvi pavadīt laiku
Biedrība „Ritineitis”, izmantojot savus resursus, vasaras
brīvlaikā divas reizes nedēļā
iesaistīs bērnus (grupā līdz 20)
dažādās radošajās aktivitātēs.
Aktivitātes būs saistītas ar
Balvu muižas vēstures izzināšanu,
līdz ar to bērniem būs iespēja
apgūt loka gatavošanu, iemācīties
pagatavot seno muižas ēdienu,
apgūt muižnieku dejas soļus, izveidot brošu, doties pārgājienā
pa muižas kompleksa teritoriju, veicot dažādus sportiskus
vingrinājumus ar orientēšanas
iekļautajiem elementiem.
Mēnesī katrai bērnu grupai
paredzētas 8 nodarbības. (Divas reizes nedēļā pa 4 stundām).
Nodarbību dienās bērni tiks
ēdināti.
Rezultātā 60 bērni būs
izzinājuši
savas
vietas
un
muižas
kompleksa
vēsturi,

saturīgi pavadījuši brīvo laiku,
iemācījušies
izgatavot
loku,
pārzinās senos ēdienus un dažus
iemācīsies gatavot, uzzinājuši, kā
orientēties dabā pēc kartes un
kompasa, apguvuši balles deju
pamatsoļus, kā arī izveidojuši
prezentāciju vai uzrakstījuši savu
stāstu par piedzīvoto projektā „Pa
lāča pēdām”. Kā stāsta leģenda,
tad muižas celtniecības darbos ir
piedalījies lācis.
Pirmajā nodarbībā - 4.jūnijā,
bērni tiek gaidīti plkst.10.00 Balvu muižā, Brīvības ielā 47.
Jūlija mēnesī pirmā tikšanās 2.jūlijā plkst.10.00 Balvu muižā,
Brīvības ielā 47.
Augusta
mēnesī
pirmā
tikšanās - 6.augustā plkst.10.00
Balvu muižā, Brīvības ielā 47.
Gaidām
interesentus
no
maznodrošinātajām ģimenēm!
Vairāk pa tālruni: 26162614 vai

Balvu Tālākizglītības centrā.
Brīvā laika saturīga pavadīšana
„Štābiņš” atradīsies Balvu muižā,
Balvos, Brīvības ielā 47. Projektu
atbalsta „Ziedot.lv”.
Ekskursija un iepazīšanās
ar Muižas kompleksa vēsturi Muzejs;
Loka gatavošana - Ēriks
Kanaviņš;
Brošas izgatavošana - Skaidrīte
Veina;
Muižas ēdiens - Dzidra
Sērmūkša;
Muižas deju soļi - Anita
Grāmatiņa;
Orientēšanas apvidū - Andersonu ģimene;
Sporta diena - Sarmīte Keisele;
Stāsts –prezentācija „Pa Lāča
pēdām” - Guntis Laicāns.
Maruta Castrova

Seniori trīs dienas iepazīst latvisko dzīvesziņu
Nedēļas nogalē, no 22. līdz
25.maijam, realizējot projektu
„Tālu no dzimtenes-tomēr mājās”,
Balvos un Stāmerienā notika īpaši
integrācijas pasākumi trešo valstu
valstspiederīgajiem – senioriem.
Seniori
devās
ekskursijā
pa Balvu pilsētu, kuru vadīja
vēstures skolotāja Irēna Šaicāne.
Sakoptā Balvu pilsētiņa iepatikās
tālākiem ciemiņiem no citiem
Latvijas novadiem. Lai trešo valstu valstspiederīgos – seniorus
informētu par tiem pieejamiem
informatīvajiem resursiem un
par iespējām apgūt vai uzlabot
latviešu valodu, organizatori
novadīja semināru "Latviešu valodas apgūšanas iespējas Latvijā".
Vēlāk projekta dalībnieki
devās
uz
Viļakas
novada
Vēršukalna muzeju, kur atraktīvais
muzeja vadītājs Aldis Pušpurs
izrādīja muzeju, un visi varēja
redzēt, kāds ir maizes ceļš no
abras līdz galdam. Andra Slišāna
vadītā Upītes folkloras kopa
iepriecināja ar savām senajām,
šai vietai raksturīgajām dejām
un dziesmām. Viļakas baznīcu,
kura slavena ar savu seno vēsturi,
izrādīja kapucīnu mūks Staņislavs.
Otrā diena sākās ar Stāmerienas
pils un Aleksandra Ņevska
pareizticīgās baznīcas iepazīšanu.
Baznīcā gids Vilis Kļaviņš ar savu
aizrautīgo stāstījumu pārsteidza
seniorus, un viņiem radās daudzi

jautājumi. Apskatījuši viesu namu
„Vonodziņi”, seniori devās uz Viļa
Kļaviņa mājām, kur paši ugunskurā
uz kociņiem cepa maizīti,
izgaršoja māju vīnu. Dziesmas un
dejas akordeona pavadījumā ilga
līdz vēlam vakaram.
Trešās dienas rītā seniori
atgriezās Balvu muižā, kur visus
gaidīja meistardarbnīcas brošu
gatavošanā, māla izstrādājumu
veidošanā un filcēšanā. Pirms
tam visi noskatījās Modra Teilāna
veidoto
videofilmu
„Vāpes
dziesma”, kura stāsta par Tautas māksliniekiem, keramiķiem
Jolantu un Valdi Dundeniekiem.
Liels bija senioru prieks, kad
pašu rokām izdevās izgatavot
piespraudītes, krelles vai māla
figūras. Visi gatavotie darbiņi
palika pašiem atmiņai no šī projekta. Noslēguma pasākumā
katrs saņēma fotokolāžu, kā arī
pateicību par dalību projektā.
Pusdienās spēlēja Noras Kalniņas
lauku kapela, un visi atvadījās
prieka asarām acīs. Pie pusdienu
galda sekoja uzrunas, kurās seniori pauda prieku par šīm dienām,
kurās iepazīta latviskā dzīvesziņa,
folklora, vēsture un iegūti jauni
draugi.
No 30.maija līdz 2.jūnijam
notiks intergrācijas pasākums
ģimenēm
ar
bērniem,
un
dalībnieki tam var pieteikties,
zvanot pa telefonu 26162614
Marutai vai 29203754 Zinaidai.
Biedrība „Ritineitis”, piesaistot
sadarbības partneri „Patvērums

„Drošā māja””, šā gada 30. aprīlī
uzsāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas
fonda atbalstītu projektu „Tālu
no dzimtenes – tomēr mājās”.
Tā mērķis ir nodrošināt trešo
valstu valsts piederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību
integrācijas procesā, kā arī attīstīt
vietējās kopienas sadarbību ar
mazaizsargātām
trešo
valstu
valstspiederīgo grupām, piesaistot
reģionālo nevalstisko organizāciju
resursus. Projekta aktivitātēs tiek
iesaistīti trešo valstu piederīgie –
seniori un ģimenes ar bērniem,
kuriem ir iespēja piedalīties
kopīgos pasākumos, kas veicina
gan projekta tiešās mērķa grupas,
gan Latvijas senioru saliedēšanos,
iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu. Projekta norises laiks: 2014.
gada 30.aprīlis – 2014. gada 30.
jūnijs.
Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta „Tālu no dzimtenes
– tomēr mājās” īstenošana tiek
līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo
valstu valstspiederīgo integrācijas
fonda un 25% no valsts budžeta
līdzekļiem.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda atbalstu. Par
publikācijas saturu atbild biedrība
"Riteneitis”.
*Trešo valstu valstspiederīgie
ir ikviena persona, kas nav Eiropas
Savienības dalībvalstu, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstu vai
Šveices Konfederācijas pilsonis.
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Lielākie pasākumi Balvos šovasar
No 4. Līdz 6.jūlijam Balvos jau trešo reizi notiks Starptautiskais tautu
deju festivāls „Eima, eima!”. Piedalās visi deju kolektīvi no Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju novadiem, viesi no Nīderlandes, Baltkrievijas,
Polijas, Rīgas VEF TDA ,,Dardedze”, senioru deju kopa ,,Krustpilietis”
4.jūlijā flamenko dejas meistarklase, kuru vadīs dejotāja, horeogrāfe
no Norvēģijas Tonje Lieberg, un kurā var piedalīties ikviens interesents,
iepriekš piesakoties Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
5.jūlijā lielkoncerts "ES NEDĒĻU IZDEJOJU" Balvu pilsētas estrādē.
5.jūlijā izbraukuma koncerti Vīksnas pagastā un Balvu pansionātā.
Ikviens dejas cienītājs tiek aicināts baudīt festivāla meistarklasi un
koncertus!
11.jūlijā Balvu parka estrādē Deju mūzikas parāde ,,Vasaras Assorti”
Piedalīsies: Latgales dāmu pops, Baltie lāči, Ēriks Gruzniņš, Ainārs Lipskis, Viktors Zemgals ar grupu, Kamēr jauni & Edza, Vēja runa, Dabasu
duravas, Tranzīts.
18. un 19. jūlijs –Balvu pilsētas svētki ,,Es mīlu savu pilsētu, lai
dzirksteļo prieks!”
18.jūlijs Lāča dārzā no plkst.21.00 dzied māsas Legzdiņas, gaismas
salu ielaišana dīķī un ugunsšovs.
19.jūlijs Lāča dārzā no plkst.10.00 amatnieku tirdziņš. Dienas
gaitā gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi varēs redzēt izrotātu transporta
līdzekļu parādi ,,Balvi rullē”, baudīt postfolkloras grupas ,,Rikši”, Dailes
teātra aktieru ansambļa ,,Ilga” un Balvu jauniešu grupas ,,Elektrolīts”
sniegumu, notiks arī Laimīgā un Veiksmīgā balvenieša noteikšana,
,,Ūdens karnevāls” un tiks rādīta arī Baltinavas amatierteātra ,,Palādas”
izrāde ,,Ontans i Anne”
16.augustā Balvu novada svētki. Svētku lielkoncertā piedalīsies
visu sadraudzības pilsētu kolektīvi no Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas, Polijas, Norvēģijas, Somijas. Šogad Balvu novada svētki saucas
,,Krāsu mozaīka”.
No plkst.10.00 pilsētas parkā notiks amatnieku tirdziņš, būs skatāmi
pagastu veidotie ,,ziedu vārti”. Dienas vidū būs skatāmi novada bērnu
un jauniešu, kā arī pagastu muzikālo kompozīciju koncerti. Svinēsim
sava novada svētkus kopā!
No 23. līdz 24.augustam Balvu muižas koncertzālē notiks 15.
Kamermūzikas festivāls. Festivālā piedalīsies daudzi atpazīstami mūziķi,
tai skaitā arī vokālā grupa „Schola Cantorum Riga”, kuri atskaņos viduslaiku mūziku, izpildīs gregoriskos dziedājumus.

Aicina ekskursijā
Balvu pensionāru biedrība 3.jūnijā rīko ekskursiju uz Krāslavas un
Dagdas novadiem. Izbraukšana plkst.7.00 no stāvlaukuma pie Balvu
Kultūras un atpūtas centra. Dalības maksa EUR 8,00. Pieteikšanās pa
tālruni 29326221, Anna.

Pasākumi Balvu novadā
Balvi
29.maijā no plkst.12.00 līdz plkst.12.15 Lasīšanas dienas zibakcija. Izvēlies mīļāko grāmatu, nāc uz pilsētas
skvēru un dalies lasītpriekā ar Balvu centrālās bibliotēkas darbiniekiem un citiem akcijas dalībniekiem.
31.maijā plkst.13.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu tautu deju festivāla „Latviju bērni
danci veda” atklāšana ar pasākumu “Saule danci ritināja pašā Balvu vidiņā”
Plkst.15.00 Izbraukuma koncerts Balvu pansionātā. Dejo Baldones un Mālpils novadu bērnu tautas deju
kolektīvi
Plkst. 17.30 Svētku gājiens. Maršruts: Bērzpils-Teātra-Partizānu-Brīvības iela
Plkst. 18.00 Balvu pilsētas parka estrādē lielkoncerts “Balvu Vilciņš dejot sauc!”
Plkst.20.00 Sadancošanās diskotēka Balvu pilsētas parkā
No 2.-30.jūnijam skatāma 6.klases skolēna Kristera Zelča no koka darināto darbu izstāde izstāžu cikla
„Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” ietvaros” Balvu Centrālajā bibliotēkā
15.jūnijā plkst.13.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Bērnības svētki piecgadīgajiem bērniem. Aicinām
iepriekš pieteikties Balvu Kultūras un atpūtas centrā līdz 2014.gada 4.jūnijam
23.jūnijā Balvu pilsētas parka estrādē- Līgo svētki ar muzikālu uzvedumu, kurā piedalās 20 dziedošie
balvenieši
Balvu pagasts
27.jūnijā plkst. 20.00 „Dziesma vasarai” starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās – koncerts Balvu
pagasta Tautas namā
Bērzkalnes pagasts
31.maijā plkst.15.00 „Latvju bērni danci veda”. Dejo Rēzeknes un Valmieras pilsētu bērnu tautas deju
kolektīvi
14.jūnijā plkst. 20.00 „Atkal vasara zied” disko-ballīte Rubeņu Saieta namā
23.jūnijā plkst.20.00 „Īsa bija Jāņu nakts…” Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē
Bērzpils pagasts
22.jūnijā plkst.9.00 Ielīgošanas pasākums ‘’Jautras izdarības pirms Zāļu dienas’’. Tirgus ar dziesmām un
rotaļām Bērzpils pagasta centrā
28.jūnijā plkst. 15.00 Bērzpils pagasta estrādē Bērnības svētki
28.jūnijā plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē Jaunības svētki
Briežuciema pagasts
21.jūnijā plkst.21.00 Pirmsjāņu ielīgošana kopā ar tautas muzikantiem. Briežuciema pagasta centra
stāvlaukumā (lietus gadījumā- Tautas namā)
Krišjāņu pagasts
20.jūnijā pasākums „Līgo veci, līgo jauni”, pēc pasākuma zaļumballe
Kubulu pagasts
31.maijā plkst.15.00 „Latvju bērni danci veda” pie Kubulu pagasta Kultūras nama. Dejo Gulbenes un
Babītes novadu bērnu tautas deju kolektīvi
7.jūnijā plkst.12.00 Kubulu Kultūras namā Bērnības svētki 2009. gadā dzimušajiem Kubulu pagasta
mazuļiem
14.jūnijā Piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem pie Piemiņas akmens represētajiem Balvu
Stacijā
Lazdulejas pagasts
21.jūnijā Līgo ielīgošana un estrādes atklāšana Lazdulejā
Tilžas pagasts
7.jūnijā Bērnības svētki Tilžas Kultūras namā
8.jūnijā Vasaras sezonas atklāšanas - zaļumballe kopā ar Zinti Krakopu Tilžas estrādē
22.jūnijā Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem. Pēc pasākuma zaļumballe līdz pat rīta gaiļiem
kopā ar ansambli „Draugi”
Vīksnas pagasts
21.jūnijā plkst.15.00 Bērnības svētki piecgadīgajiem bērniem Vīksnas Tautas namā
28.jūnijā Aizezeres kapelai 30. Pēterdienas pasākums un Pēterdienas balle ar Kasparu Maku Vīksnas
Tautas namā
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